
امللوك: كتاب  فة دول  ملعر لسلوك    ا
ملقريزي : املؤلف   ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة املؤلف

قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك من تشاء وتعز من تشاء وتذلك من تشاء بيدك اخلري إنك " 
احلي من امليت وخترج امليت من احلي وترزق على كل شيء قدير، توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل وخترج 

  " .من تشاء بغري حساب 
فسبحان اهللا من إله حكيم قادر، ومليك مقتدر قاهر، يعطي العاجز احلقري، ومينع البطل األيد الكبري، ويرفع اخلامل 

احلد احلديد، والعد العديد،  الذليل، ويضع ذا العز املنيع واجملد األثيل، ويعز احملتقر الطريد اجملفو الشريد، ويذل أوىل
وأرباب األلوية والبنود، ومالكي أزمة العساكر واجلنود، ويؤتى مله من مل يكن شيئاً مذكورا، وال عرف له أبا نبيها 

وجدا مشهوراً، بل نشأ كالًّ على مواله وخادما لسواه، جتبهه وتشنؤه الناس، وال يرعاه سائر األجناس، ال يقدر 
عن الغري، وال يستطيع دفع ما ينزل به من مساءة وضري، عجزا وشقاء ومخوال واختفاء،  على نفع نفسه فضال

وينزع نعت امللك ممن هتابه أسد الشرى يف ِغيلها، وختضع جلاللته عتاة األبطال يقظّها وِقظيظها، وختنع خلنزوانة 
ويأمتر بأوامره العساكر الكثرية العدد، سلطانه محاة الكماة جبمعها ومجيعها، وتذل لسطوته ملوك اجلبابرة وأقياهلا، 

  .ويقتدي بعوائده اخلالئق مدى األبد
واحلمد هللا على حاليت منعه وعطائه، وابتالءه وبالئه، وسراته وضرائه، ونعمه وبأسائه، أهل الثناء واجملد، ومستحق 

وال إله إال اهللا " عون بيده ملكوت كل شيء وإليه ترج" ، " ال يسأل عما يفعل وهم يسألون : " الشكر واحلمد
ال حييطون بشيء من " واهللا أكرب ، " مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد " الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي 

وصلى اهللا على نبينا حممد الذي . وال تدرك من عظمته العقول إال ما أخرب به عنه الرسل واألنبياء" علمه إال مبا شاء 
اسرة، وحما بشريعته عظماء الروم القياصرة، وأزال مبلته األصنام واألوثان، وأمحد بظهوره أذهب الشرك من األك

بيوت النريان، ومجع له أسود العب وقد كانت يف جزيرهتا متفرقة، ومل بربكته شعثها بعدما غربت زماناً وهي 
لى املوت ومتابعته، فتواصلوا بعد متمزقة، وألف قلوهبا على مواالته وطاعته، وحبب إليها املبادرة إىل مبايعته ع

القطعية والتدابر، وحتابوا يف اهللا كأن مل ينشئوا على البغضاء والتنافر، حىت صاروا باتباع ملته، واإلقتداء بشريعته، 
من رعاية الشاء والبعري، إىل سياسة اجلم الغفري، وبعد اقتعاد سنام الناقة والقعود، ومالزمة بيت الشعر والعمود، 

القصوم والشيح، ونزول القفر الفسيح، إىل ارتقاء املنابر والسرير، وتوسد األرائك على احلرير، وارتباط وأكل 
املسومة اجلياد، واقتناء ما ال حيصى من اخلدم والعتاد، مبا فتح اهللا عليهم من غنائم ملوك األرض، الذين أخذوهم 

فلما . وأورثوها أبناء أبنائهم، وأحفادهم وأحفاد أحفادهمبالقوة والقهر، وحووا ممالكهم بتأييد اهللا هلم والنصر، 
خالفوا ما جاءهم به رسوهلم من اهلدى، أحلهم الرزايا اجمليحة والردى، وسلط عليهم من رعاع الغوغاء وآحاد 
العبد الدمهاء من أحلقهم بعد امللك باهللك، وحطهم بعد الرفعة، وأذهلم بعد املنعة، وصريهم من رتب امللوك إىل حالة 
اململوك، جزاء مبا اجترحوا من السيئات، واقترفوا من الكبائر املوبقات، واستحلوا من احلرمات، واستهواهم به 



الشيطان من إتباع الشهوات، وليعترب أولو البصائر واألفهام، وخيشى أهل النهى مواقع نقم اهللا العزيز ذي االنتقام، 
  .ال إله إال هو سبحانه

يسر اهللا وله احلمد، بإكمال كتاب عقد جواهر األسفاط من أخبار مدينة الفسطاط، وكتاب اتعاظ أما بعد، فإنه ملا 
احلنفاء بأخبار اخللفاء، ومها يشتمالن على ذكر من َملََك مصر من األمراء واخللفاء، وما كان يف أيامهم من 

أن أصل ذلك بذكر من ملك مصر احلوادث واألنباء، منذ فحت إىل أن زالت الدولة الفاطمية وانقرضت، أحببت 
بعدهم من امللوك األكراد األيوبية، والسالطني املماليك التركية واجلركسية، يف كتاب حيصر أخبارهم الشائعة، 

ويستقصي أعلمهم الذائعة، وحيوى أكثر ما يف أيامهم من احلوادث واملاجريات، غري معنت فيه بالتراجم والوفيات، 
ديع املثال بعيد املنال، فألفت هذا الديوان، وسلكت فيه التوسط بني اإلكثار اململ واالختصار ألين أفردت هلا تأليفاً ب

وباهللا أستعني فهو املعني، وبه أعتضد فيما أريد وأعتمد، فإنه حسيب . املخل، ومسيته كتاب السلوك ملعرفة دول امللوك
  .ونعم الوكيل

  سنة مثان وستني ومخسمائة

الدين بعساكره يريد بالد الكرك والشوبك ، فإنه كان كلما بلغه عن قافلة أهنا خرجت فيها خرج السلطان صالح 
من الشام تريد مصر خرج إليها ليحميها من الفرنج ، فأراد التوسيع يف الطريق وتسهيلها، وسار إليها وحاصرها، 

وفْيها من األمتعة واآلالت  وفيها جهز صالح الدين اهلدية إىل السلطان ْنور الدين ،. فلم ينل منها قصدا وعاد
الفْضية والذهبية والبلور واليشم أشياء يعز وجود مثلها، ومن اجلواهر والآلىلء شيء عظيم القدر، ومن العني ستون 

ألف دينار، وكثري من الغرائًب املستحسنة، وفيل ومحار عتايب، وثالث قطع بلخش فيها ما وزنه نيف وثالثون 
وفيها خرج العبيد من بالد النوبة حلصار أسوان ، وهبا كنز الدولة، فجهز السلطان . مثقاال، وكان ذلك يف شوال 

الشجاع البعلبكي يف عسكر كبري فسار إىل أسوان ، وقد رحل العبيد عنها، فتبعهم ومعه كنز الدولة، وواقعهم 
  .وقتل منهم كثريا، وعاد إىل القاهرة 

تورانشاه بن أيوب أخو السلطان صالح الدين ، إىل بالد النوبة،  وفيها سار امللك املعظم مشس الدولة فخر الدين
وفتح قلعة إبرمي وسىب وغنم ، وعاد إىل أسوان ، وأقطع إبرمي رجال يعرف بإبراهيم الكردي، فسار إليها يف عدة من 

وجهد فواىف  األكراد، وانبثوا يشنون الغارات على بالد النوبة، حىت امتألت أيديهم باألموال واملواشي بعد فقر
كتاب ملك النوبة إىل مشس الدولة وهو بقوص مع هدية، فأكرم رسوله وخلع عليه ، وأعطاه زوجني من نشاب ، 

وجهز معه رسوال ليكشف له خرب البالد، فسار إىل دمقلة " قل للملك مالك عندي جواب إال هذا : " وقال له 
زرع سوى الذرة وخنل صغري منه أدامهم ، وخيرج امللك وجدت بالدا ضيقة، ليس هبا من ال: " وعاد إليه ، فقال 

فلما قدمت عليه وسلمت ضحك . وهو عريان على فرس عرى، وقد التف يف ثوب أطلس ، وليس على رأسه شعر
وتغاشى، وأمر يب فكويت على يدي هيئة صليب ، وأنعم علي بنحو مخسني رطال من دقيق وليس يف دمقلة عمارة 

وفيها عظم هم السلطان نور الدين بأمر مصر، وأخذه من استيالء صالح " . ها أخصاص سوى دار امللك ، وباقي
الدين عليها املقيم املقعد، وأكثر من مراسلته حبمل األموال ، مث بعث بوزيره الصاحب موفق الدين خالد بن حممد 

طيعة على صالح الدين يف بن نصر بن صغري القيسراين إىل مصر، لعمل حساب البالد، وكشف أحواهلا، وتقرير الق
  .كل سنة، واختيار طاعته ، فقدم إىل القاهرة وكان من أمره ما يأيت ذ كره إن شاء اهللا 

وفيها مات أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب جنم الدين امللقب بامللك األفضل أيب سعيد الكردي، والد 



ة، قألقاه الفرس إىل األرض يوم الثالثاء ثامن السلطان صالح الدين يوسف وذلك أنه خرج من باب النصر بالقاهر
عشر ذي احلجة، فحمل إىل داره يف تاسع عشره وقيل لثالث بقني منه، فقرب عند أخيه أسد الدين شريكوه، مث نقال 

  .إىل املدينة النبوية يف سنة مثانني ومخسمائة
  سنة تسع وستني ومخسمائة

خالد بن حممد ين نصر بن صغري املعروف بابن القيسراين من عند فيها وصل إىل القاهرة موفق الدين أبو البقاء 
السلطان امللك العادل نور الدين ، مطالبا لصالح الدين باحلساب عن مجيع ما أخذ من قصور اخللفاء وحصل من 

  .االرتفاع 

وعرفه مبالغ وأوقفه على ما حتصل له ، وعرض عليه األجناد، " إىل هذا احلد وصلنا ؟ : " فشق ذلك عليه وقال 
وما يضبط هذا اإلقليم العظيم إال باملال الكبري، وأنت تعرف : " إقطاعاهتم وجامكياهتم ، ورواتب نفقاهتم مث قال 

أكابر الدولة وعظماءها، وأهنم معتادون بالنعمة والسعة، وقد تصرفوا يف أماكن ال ميكن انتزاعها منهم ، وال 
  .جيمع املال ، وأخذ " يسمحون بأن ينقص من ارتفاعها 

وفيها سار األمري مشس الدولة تورانشاه ، أخو السلطان صالح الدين ، إىل اليمن وذلك لشدة خوف صالح الدين 
. وأهله من امللك العادل نور الدين أن يدخل إىل مصر وينتزعهم منها، فأحبوا أن يكون هلم مملكة يصريون إليها

وكان الفقيه عمارة اليماين قد انقطع اىل األمري . إليها مل تعجبه وعادوكان اختيارهم قد وقع على النوبة، فلما سار 
مشس الدولة، ومدحه واختص به ، وحدثه عن بالد اليمن وكثرة األموال هبا، وهون أمرها عنده، وأغراه بأن يستبد 

  :مبلك اليمن ، وتعرض لذلك يف كلمته اليت أوهلا
  يف تستغين عن القلموشفرة للس... العلم مذ كان حمتاج إىل العلم 

  :ومنها 
  إىل سواك وأور النار يف العلم... فاخلق لنفسك ملكا ال تضاف به 
  كما يقول الورى حلما على وضم... هذا ابن تومرت قد كانت بدايته 

وكان مشس الدولة مع ذلك جوادا كثري اإلنفاق ، فلم يقنع مبا له من اإلقطاع مبصر، وأحب الوسع ، فاستأذن 
فوصل إىل مكة فزار، مث . ن يف املسري، فأذن له واستعد لذلك ، ومجع وحشد، وسار مستهل رجب صالح الدي

فاستوىل على زبيد يف سابع شوال . خرج منها يريد اليمن ، وهبا يومئذ أبو احلسن علي بن مهدى ويقال له عبد النيب
املعظم ، وخطب له بذلك بعد اخلليفة ، وقبض على عبد النيب، وأخذ ما سواها من مدائن اليمن ، وتلقب بامللك 

فسري السلطان صالح الدين إىل امللك العادل . املستضيء بأمر اهللا يف مجيع ما فتحه ، وبعث إىل القاهرة بذلك 
  .يعلمه بذلك ، فبعث باخلرب إىل اخلليفة املستضيء ببغداد

ىل دار املظفر حبارة برجوان ، يف قبض على أوالد العاضد وأقاربه ، وأخرجوا من القصر إ: ويف سادس شعبان 
  .العشر األخري من رمضان 

وفيها اجتمع طائفة من أهل القاهرة على إقامة رجل من أوالد العاضد، وأن يفتكوا بصالح الدين ، وكاتبوا الفرنج 
امي، ، منهم القاضي املفضل ضياء الدين نصر اهللا بن عبد اهللا بن كامل القاضي، والشريف اجلليس ، وجناح احلم

والفقيه عمارة بن علي اليماين، وعبد الصمد الكاتب ، والقاضي األعز سالمة العوريس متويل ديوان النظر مث 
القضاء، وداعي الدعاة عبد اجلبار بن إمساعيل بن عبد القوى والواعظ زين الدين بن جنا، فوشى ابن جنا خبربهم إىل 

كامل الداعي من الدور واملوجود كله ، فأجيب إىل ذلك ، فأحيط السلطان ، وسأله يف أن ينعم عليه جبميع ما البن 



هبم وشنقوا يف يوم السبت ثاين شهر رمضان بني القصرين ، فشنق عمارة وصلب فيما بني بايب الذهب وباب البحر، 
 وابن كامل ش رأس اخلروقيني اليت تعرف اليوم بسوق أمري اجليوش ، والعوريس على درب السلسلة، وعبد الصمد

وابن سالمة وابن املظيب ومصطنع الدولة واحلاج ابن عبد القوي بالقاهرة، وشنق ابن كامل القاضي بالقاهرة يوم 
األربعاء تاسع عشر شوال ، وشنق أيضا شربما وأصحابه ومجاعة من األجناد والعبيد واحلاشية وبعض أمراء صالح 

ر، ومل ميكن ورثتهم من شيء البتة، وتتبع من له الدين ، وقبض صالح الدين سائر ما وجد عندهم من مال وعقا
هوى يف الدولة الفاطمية، فقتل منهم كثريا وأسر كثريا، ونودي بأن يرحل كافة األجناد وحاشية القصر وراجل 

وقبض على رجل يقال له قديد باإلسكندرية، من دعاة الفاطميني ، يوم األحد .السودان إىل أقصى بالد الصعيد
  .ن ، وقبض على كثري من السودان، وكووا بالنار يف وجوههم وصدورهم خامس عشرى رمضا

وفيها جهز السلطان مع الوزير ابن القيسراين ما حتصل عنده من املال ، وأصحبه هدية لنور الدين ، وهي مخس 
ط ختمات إحداها ىف ثالتني جزءا، مغشاة بأطلس أزرق ومضببة بصفائح ذهب ، وعليها أقفال من ذهب مكتوبة خب

ذهب ، وأخرى يف عشرة أجزاء مغشاة بديباج فستقي، وأخرى يف جلد خبط ابن البواب بقفل ذهب وثالثة أحجار 
بلخش ، منها حجر زنته اثنان وعشرون مثقاال، وحجر وزنه اثنا عشر مثقاال، وآخر عشرة مثاقيل ونصف وست 

بعة مثاقيل ، وحجر ياقوت أزرق وزنه ستة قصبات زمرد إحداها وزهنا ثالثة مثاقيل ، وحجر ياقوت أمحر، وزنه س
مثاقيل ، ومائة عقد جوهر زنتها مثامنائة وسبعة ومخسون مثقاال، ومخسون قارورة دهن بلسان ، وعشرون قطعة 

بلور، وأربع عشرة قطعة جزع ما بني زبادي وسكارج ، وإبريق يشم وطشت يشم ، وسقرق مينا مذهب ، بعروة 
ص ياقوت أزرق ، وصحون وزبادي وسكارج من صيين عدهتا أربعون قطعة، وعود فيها حبتا لؤلؤ ويف الوسط ف

قطعتني كبارا، وعنرب منه قطعة زنتها ثالثون رطال، وأخرى عشرون رطال، ومائة ثوب أطلس ، وأربعة وعشرون 
حلة بقيارا مذهبا وأربعة وعشرون ثوبا وشيا حريرية بيضاء، وحلة خلفي مذهب ، وحلة مرايش اصفر مذهب ، و

مرايش أزرق مذهب ، وحلة مرايش بقصب أمحر وأبيض ، وحلة فستقي بقصب مذهبة، وقماش كثري، قدر قيمتها 
  .وساروا بذلك ، فبلغهم موت نور الدين ، فأعيدت وهلك بعضها. مبائيت ألف دينار ومخسة وعشرين ألف دينار

عاء حادي عشر شوال ، بعلة اخلوانيق ، وكان وفيها مات السلطان العادل نور الدين حممود بن زنكي، يف يوم األرب
وقام من . قد جتهز ألخذ مصر من صالح الدين يوسف بن أيوب ، وقد خطب له بالشام ومصر واحلرمني واليمن 

بعده ابنه الصاحل إمساعيل وعمره إحدى عشرة سنة، فخطب له السلطان صالح الدين مبصر، وضرب السكة بامسه 
صقلية على ثغر اإلسكندرية، ألربع بقني من ذي احلجة بغتة، وكان الذي جهز هذا وفيها نزل أسطول الفرنج ب

األسطول غليامل بن غليامل بن رجار متملك صقلية، ويل ملك صقلية بعد أبيه يف سنة ستني ومخسمائة وهو صغري، 
ن عبد املؤمن صاحب فكفلته أمه ، وتوىل التدبري خادم امسه باتر مدة سنة، مث فر إىل السيد أيب يعقوب يوسف ب

  .البالد املغربية 
مث استبد غليا مل بتدبري ملكه ، واحتفل يف سنة إحدى وسبعني بعمارة هذا األسطول ، فاجتمع له ما مل جيتمع جلده 

وقدم على األسطول رجال من دولته يسمى أكيم موذقة، وقصد اإلسكندرية، . رجار، ومحل يف الطرائد ألف فارس 
وملا أرسى هذا األسطول على الرب، أنزلوا من طرائدهم ألفا ومخسمائة . ة إحدى ومثانني ومخسمائةومات غليامل يف سن

فرس ، وكانت عدهتم ثالثني ألف مقاتل ، ما بني فارس وراجل ، وعدة طرائدهم ستا وثالثني طريدة حتمل اخليل ، 
احلرب واحلصار ست سفن ، وللىت  ومائيت شيين يف كل شيين مائة ومخسون رجال، وعدة السفن اليت حتمل آالت

ونزلوا على الرب مما يلي املنارة، ومحلوا على . حتمل األزواد والرجال أربعني مركبا، فكانوا حنو اخلمسني ألف راجل 



وزحفت مراكب الفرجنة إىل امليناء، وكان هبا . املسلمني حىت أوصلوهم إىل السمور، وقتل من املسلمني سبعة
وغلبوا على الرب وخيموا هبا فأصبح هلم على الرب ثالمثائة خيمة، وزحفوا حلصار . وا منهامراكب املسلمني فغرق

  .البلد، ونصبوا ثالث دبابات بكباشها، وثالثة جمانيق كبارا تضرب حبجارة سود عظيمة 
ي باجملانيق وكان السلطان علي فاقوس فبلغه اخلرب ثالث يوم نزول الفرجنة، فشرع يف جتهيز العساكر، والقتال والرم

فوصلت العساكر، وفتحت األبواب ، وهاجم املسلمون الفرجنة، وحرقوا الدبابات ، وأيدهم اهللا بنصره ، . مستمر
مث محلوا محلة ثانية عند اختالط الظالم على . واستمر القتال يوم األربعاء إىل العصر، وهو الرابع من نزول الفرجنة

فاقتحم املسلمون البحر، وأخذوا عدة . ن الرجالة عددا كثريا ومن الفرسان اخليام ، فتسلموها مبا فيها، وقتلوا م
مراكب خسفوها فغرقت ، وولت بقية املراكب منهزمة، وقتل كثري من الفرجنة، وغنم املسلمون من اآلالت 

  .واألمتعة واألسلحة ما ال يقدر على مثله إال بعناء وأقلع باقي الفرجنة مستهل سنة سبعني 

وقف السلطان صالح الدين ناحية نقادة من عمل قوص بناحية الصعيد " أعين سنة تسع وستني ومخسمائة " وفيها، 
األعلى، وثلث ناحية سندبيس من القليوبية، على أربعة وعشرين خادما خلدمة الضريح الشريف النبوي، وضمن 

  .ليوم ذلك كتابا ثابتا تارخيه ثامن عشري شهر ربيع اآلخر منها، فاستمر ذلك إىل ا
  .وكان قاع النيل ستة أذرع وعشرين أصبعا، وبلغ سبعة عشر ذراعا وعشرين أصبعا

  سنة سبعني ومخسمائة

وفيها مجع كنز الدولة وايل أسوان العرب والسودان ، وقصد القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية، وأنفق يف مجوعه 
وخرج يف قرية طود رجل . عدة من أمراء صالح الدين  أمواال جزيلة ، وانضم إليه مجاعة ممن يهوى هواهم ، فقتل
فجهز السلطان صالح الدين أخاه امللك العادل يف . يعرف بعباس بن شادي، وأخذ بالد قوص ، وانتهب أمواهلا

جيش كثيف ، ومعه اخلطري مهذب بن ممايت، فسار وأوقع بشادي وبدد مجوعه وقتله ، مث سار فلقيه كنز الدولة 
مث قتل كنز الدولة يف سابع صفر، . كانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة، بعدما قتل أكثر عسكرهبناحية طود، و

  .وقدم العادل إىل القاهرة يف ثامن عشريه 
وفيها ورد اخلرب على السلطان بسري امللك الصاحل جمري الدين إمساعيل بن نور الدين إىل حلب ، ومصاحلته للسلطان 

ملوصل ، فأمهه وخرج يريد املسري إىل الشام فنزل بربكة اجلب أول صفر، وسار منها يف سيف الدين غازي صاحب ا
. واستخلف على ديار مصر أخاه امللك العادل .ثالث عشر ربيع األول ، على صدر وأيلة، يف سبعمائة فارس ، 

لقائه ، فدخل إىل  ونزل بصرى وخرج منها، فنزل الكسوة يوم األحد تاسع عشري ربيع األول ، وخرج الناس إىل
وأنفق يف الناس ماال جزيال، وأمر فنودي بإطابة . دمشق يوم اإلثنني أول شهر ربيع اآلخر، وملكها من غري مدافع 

النفوس وإزالة املكوس ، وإبطال ما أحدث بعد نور الدين حممود من القبائح واملنكرات والضرائب ، وأظهر أنه إمنا 
وتسلم قلعة دمشق بعد . ن ، وأنه ينوب عنه ويدبر دولته ،وكاتب األطراف بذلك جاء لتربية الصاحل بن نور الدي

امتناع ، فأنزل هبا أخاه ظهري اإلسالم طغتكني بن أيوب ، وبعث بالبشارة إىل القاهرة، وخرج مستهل مجادى 
ة، وسار إىل محاة األوىل، فنازل محص حىت تسلمها يف حادي عشرة ، وامتنعت عليه قلعتها، فأقام على حصارها طائف

  .فنزل عليها يف ثالث عشريه ، وهبا عز الدين جرديك ، فسلمها إليه 
  .ويل ابن عصرون القضاء بديار مصر:وىف مجادى األوىل 

وسار صالح الدين إىل حلب ، وبعث إىل الصاحل إمساعيل يف الصلح مع جرديك ، فأىب أصحابه ذلك ، وقبضوا 



مث سار منها إىل حلب . ح الدين ، وقد سار عن محاة يريد حلب ، فعاد إليها على جرديك وقيدوه ، فبلغ ذلك صال
. ، ونزل حبل جوش ثالث مجادى اآلخرة، واستعد أهل حلب وخرجوا لقتاله ، وقاتلوه قتاال شديدا إىل أول رجب 

وأنه منازل فرحل صالح الدين يريد محص ، وقد بلغه مسري القومص ملك الفرنج بطرابلس ، مبكاتبة أهل حلب ، 
فلما ترب من محص عاد القومص إىل بالده ، فنازل صالح الدين قلعتها، ونصب اجملانيق عليها إىل أن . حلمص 

. تسلمها باألمان ، يف حادي عشري شعبان ، وسار إىل بعلبك، حىت تسلم قلعتها يف رابع رمضان ، وعاد إىل محص 
، يف يوم األحد تاسع عشرة ، انتصر فيها صالح الدين ، وكانت بينه وبن أصحاب الصاحل وقعة على قرون محاة

وهزمهم وغنم كل ما معهم ، ومل يقتل فيها أكتر من سبع أنفس ، وسار حىت نزل على حلب ، وقطع اخلطبة 
للصاحل، وأزال امسه عن السكة يف بالده ، فبعث أهل الصاحل إليه يلتمسون منه الصلح ، فأجاب إليه على أن يكون 

ر من بالد الشام ، وهلم ما بأيديهم منها، واستزاد منهم املعرة وكفر طاب ، وكتبت نسخة ميني وعليها له ما بده
  .خط صالح الدين ، بعدما حلف وعاد إىل محاة

وكان صالح الدين قد كتب إىل بغداد يعدد فتوحاته وجهاده للفرنج ، وإعادته اخلطبة العباسية مبصر واستيالءه 
راف املغرب وعلى بالد اليمن كلها، وأنه قدم إليه يف هذه السنة وفد سبعني راكبا، كلهم على بالد كثرية من أط

وطلب صالح الدين من اخلليفة تقليد مصر واليمن واملغرب والشام ، وكل ما يفتحه . يطلب لسلطان بلده تقليدا
ود، وتوقيع بسلطنة بالد مصر فوافته حبماة رسل اخلليفة املستضيء بأمر اهللا ، بالتشريف واألعالم الس. بسيفه 

فسار ونزل على بعرين ويقال بارين ، وحاصر حصنها حىت تسلمه يف العشرين منه ، ورجع إىل . الشام وغريها 
  .محاة

وسار صالح . وفيها تقرر العماد األصفهاين نائبا يف الكتابة عن القاضي الفاضل بسعاية جنم الدين حممد بن مصال 
عنها، فنزل مرج الصفر ووافته به رسل الفرنج يف طلب اهلدنة، فأجاهبم إليها بشروط الدين إىل دمشق مث رحل 

وأذن للعساكر يف املسري إىل مصر جلدب الشام فساروا،ورجع هو إىل دمشق يف حمرم سنة إحدى وسبعني . اشترطها
  .، وفوض أمرها إىل ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 

  سمائةسنة إحدى وسبعني ومخ

إىل بالد املغرب س حادي عشر حمرم يف جيش، " أحد أصحاب تقي الدين عمر " وفيها سار شرف الدين قراقوش 
فأخذ من صاحب أوجلة عشرين ألف دينار فرقها يف أصحابه ، وعشرة آالف دينار لنفسه ، وسار منها إىل غريها، 

عوا عليه حىت أخذها عنوة، وقتل من أهلها سبعمائة مث بلغه موت صاحب أوجلة، فعاد إليها وحاصر أهلها، وقد امتن
  .رجل ، وغنم منها غنيمة عظيمة، وعاد إىل مصر

وفيها جتهز احللبيون لقتال صالح الدين ، فاستدعى عساكر مصر، فلما وافته بدمشق يف شعبان سار يف أول رمضان 
لدين غازي صاحب املوصل ، فظن الناس وكانت بينهما وقعة تأخر فيها السلطان سيف ا. ، فلقيهم يف عاشر شوال 

أهنا هزمية، فولت عساكرهم ، وتبعهم صالح الدين ، مهلك منهم مجاعة كثرة، وملك خيمة غازي، وأسر عاملا 
وقدم عليه أخوه امللك املعظم مشس . عظيما، واحتوى على أموال وذخائر وفرش وأطعمة وحتف جتل عن الوصف 

ن ، فأعطاه سرادق السلطان غازي مبا فيه من الفرش واآلالت ، وفرق الدولة تورانشاه بن أيوب من اليم
وحلق سيف الدين غازي مبن معه ، فالتجأوا . اإلسطبالت واخلزائن على من معه ، وخلع على األسرى وأطلقهم 

.  مجيعا حللب ، مث سار إىل املوصل وهو ال يصدق أنه ينجو، وظن أن صالح الدين يعرب الفرات ويقصده باملوصل



ورحل صالح الدين ونزل على حلب يف رابع عشر شوال ، فأقام عليها إىل تاسع عشره ، ورحل إىل بزاعة، وقاتل 
وسار إىل منبج ، فنزل عليها يوم اخلميس رابع عشريه ، ومل يزل حياصرها أياما حىت . أهل احلصن حىت تسلمه 

ورحل إىل . ية واألسلحة ما يناهز ألفي ألف دينارملكها، واخذ من حصنها ثالمثائة ألف دينار، ومن الفضة واآلن
عزاز، وحاصرها من يوم السبت رابع ذي القعدة إىل حادي عشر ذي احلجة، فتسلمها وأقام فيها من يثق به ، وعاد 

  .إىل حلب 
دة وثب عدة من اإلمساعيلية على السلطان صالح الدين ، فظفر هبم بعدما جرحوا ع: ويف يوم الثالثاء رابع عشرة 

مث سار إىل حلب فنزل عليها يف سادس عشره ، وأقطع عسكره ضياعها، ؤإمر جبباية أمواهلا، . من األمراء واخلواص 
  .وضيق على أهل حلب من غري قتال ، بل كان مينع أن يدخلها أحد أو خيرج منها

  سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة
ن وكانت احلرب ، فقتل مجاعة من أصحاب صالح الدين ركب العسكرا: فلما كان رابع احملرم سنة اثنتني وسبعني 

ورحل صالح الدين يف عاشره ، . مث تقرر الصلح بينه وبن امللك الصاحل، على أن يكون للصاحل حلب وأعماهلا . 
فنازل مصياب ، وفيها راشد الدين سنان بن سلمان بن حممد، صاحب قالع اإلمساعيلية ومقدم الباطنية، وإليه 

ة السنانية، ونصب عليها اجملانيق والعرادات من ثالث عشريه إىل أيام ، مث رحل ومل يقدر عليهم ، وقد تنسب الطائف
وفوض صالح الدين قضاء دمشق لشرف الدين أيب سعد عبد اهللا أيب . امتألت أيدي أصحابه مبا أخذوه من القرى

على البقاع فخرج إليهم األمري مشس  وفيه أغار الفرنج. عصرون ، عوضا عن كمال الدين الشهرزوري بعد وفاته
وخرج إليهم املعظم مشس الدولة من . الدين حممد بن عبد امللك بن املقدم من بعلبك ، فأوقع هبم وقتل منهم وأسر

مث سار السلطان . دمشق فلقيهم بعني احلر، وأوقع هبم ، مث سار إىل محاة وهبا صالح الدين ، فوافاه ىف الثاين من صفر
دمشق سابع عشره ، فأقام هبا إىل رابع شهر ربيع األول ، وخرج منها إىل القاهرة، واستخلف على منها ودخل 

  .دمشق أخاه امللك املعظم مشس الدولة تورانشاه بن أيوب ، فوصل إليها ألربع بقني منه 

مثائة وذراعان وفيها أمر للسلطان ببناء السور على القاهرة والقلعة ومصر ،ودوره تسعة وعشرون ألف فراع وثال
فتوىل ذلك األمري هباء الدين قراقوش األسدي، وشرع يف بناء القلعة،وحفر حول السور خندقا . بذراع العمل 

وكان يف مكان القلعة عدة مساجد منها مسجد سعد الدولة، فدخلت يف مجلة . عميقا،وحفر واديه وضيق طريقه 
  .احلجر إىل املاء القلعة، وحفر فيها بئرا ينزل لليها بدرج منحوتة يف

وفيها أمر السلطان ببناء املدرسة جبوار قرب الشافعي بالقرافة، وأن تعمل خزانة األشربة اليت كانت للقصر مارستانا 
وسار السلطان إىل اإلسكندرية يف ثاين عشري شعبان ، ومعه ابناه األفضل علي والعزيز . للمرضى، فعمل ذلك 

ع احلديث علي احلافظ أيب الطاهر أمحد السلفى وأمر بتعمري األسطول هبا، عثمان ، فصام هبا شهر رمضان ، ومس
  .مث عاد إىل القاهرة، فصام هبا بقية رمضان.ووقف صادر الفرنج على الفقهاء باالسكندرية

وفيها عاد شرف الدين قراقوش غالم تقي الدين إىل بالد املغرب ، وعاد فأخذ مجاعة من اجلند، وخرج إىل املغرب ، 
  .مر العادل األمري خطلبا بن موسى وإىل القاهرة بالقبض عليه ، فسار إىل الفيوم وأخذه حمموال إىل القاهرة فأ

وفيها أبطل السلطان املكس املأخوذ من احلجاج يف البحر إىل مكة على طريق عيذاب وهو سبعة دنانري مصرية 
مل يؤد ذلك منع من احلج ، وعذب بتعليقه ونصف على كل إنسان ، وكانوا يؤدون ذلك بعيذاب أو جبدة ، ومن 

بأنثييه ، وعوض أمري مكة عن هذا املكس بألفي دينار، وألف أردب قمح ، سوى إقطاعات بصعيد مصر وباليمن ، 



  .وقيل إن مبلغ ذلك مثانية آالف أردب قمح حتمل إليه إىل جدة 
  سنة ثالث وسبعني ومخسمائة

وسار إىل عسقالن . مجادى األوىل سنة ثالث وسبعني ، جلهاد الفرنج  وخرج السلطان من القاهر، لثالث مضني من
فسىب وغنم وقتل وأسر ومضى إىل الرملة ، فاعترضه هنر تل الصافية يف يوم اجلمعة ثاين مجادى اآلخرة، فازدحم 

زم الناس بأثقاهلم عليه وأشرف الفرنج عليهم ، ومقدمهم الربنس أرناط صاحب الكرك يف مجوع كثرية، فاهن
املسلمون وثبت السلطان يف طائفة، فقاتل قتاال شديدا، واستشهد مجاعة وأخذ الفرنج أثقال املسلمني ، فمر هبم يف 
مسريهم إىل القاهرة من العناء ما ال يوصف ، ومات منهم ومن دواهبم كثري، وأسر الفرنج مجاعة منهم الفقيه ضياء 

منتصف مجادى اآلخرة، ال تضرب له نوبة حىت يكسر الفرنج ،  ودخل السلطان إىل القاهرة. الدين عيسى اهلكاري
  .وقطع أخبار مجاعة من األكراد، من أجل أهنم كانوا السبب ىف هذه الكسرة

وفيها نزل الفرنج على محاة، فقاتلهم الناس أربعة أيام حىت رحلوا عنها، ونزلوا على حارم فحاصروها أربعة أشهر، 
  .مث رحلوا إىل بالدهم 

وخرج السلطان يف سادس . أطلق شرف الدين قراقوش التقوى، وسار إىل أوجلة وغرها من بالد املغرب وفيها 
عشري شعبان سنة ثالث وسبعني من القاهرة يريد الشام ، واستخلف بديار مصر أخاه العادل ، فلم يزل مقيما 

أسرع يف املسري حىت دخل دمشق يف فبلغه نزول الفرنج على محاة، ف. على بركة اجلب إىل أن صلى صالة عيد الفطر
  .ووافته بدمشق رسل اخلليفة بالتشريفات . رابع عشري شوال ، فرحل الفرنج عن محاة

وفيها سار الفرنج إىل قلعة صدر، وقاتلوا من هبا فلم ينالوا قصدا، فساروا يريدون الغارة على ناحية فاقوس ، مث 
  .بن املقدم مبدينة بعلبك على السلطان  وفيها عصى مشس الدين. عادوا بنية احلشد والعود

وفيها ولد امللك الزاهد جمري الدين داود، شقيق الظاهر غياث الدين غازي بن السلطان صالح الدين ، لسبع بقني 
  .من ذي القعدة

  .وفيها غلت األسعار ببالد الشام لكثرة اجلدب ، واشتد األمر حبلب 
الح دار تقي الدين عمر يف عسكر إىل بالد املغرب ، فوصل إىل قراقوش وفيها سار األمري ناصر الدين إبراهيم ، س

التقوى، وسارا إىل مدينة الروحان ، فنازالها أربعني يوما، حىت فتحت وقتل حاكمها، وقررا عليها أربعة عشر ألف 
 جبال نفوسة، دينار، وملكا مدينة غدامس بغري قتال ، وتقرر على أهلها اثنا عشر ألف دينار، وسار إبراهيم إىل

فملك عدة قالع ، وصار إليه مال كثري ورجال ، وسار البعث من عند قراقوش إىل بالد السودان ، فغنموا غنيمة 
  .عظيمة

  .وفيها ظهر العمل يف سور القاهرة ، وطلع البناء وسلكت به الطرق املودية إىل الساحل باملقس 

ي، خال السلطان صالح الدين ونائب محاة، يف سابع عشري وفيها مات األمري شهاب الدين حممود بن تكش احلارم
  .مجادى اآلخرة حبماة، ومحل إىل حلب فدفن هبا، وكان شجاعا عاقال سيوسا ممدحا

  سنة أربع وسبعني ومخسمائة

وىف أوائل شهر ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني ، هجم العدو من الفرنج على مدينة محاة، فنهض إليهم املسلمون 
  .قدمهم يف مجاعة، وبعثوا هبم إىل السلطان بدمشق ، فضرب أعناقهم وأسروا م



وفيها جهز السلطان أخاه مشس الدولة تورانشاه إىل حماربة مشس الدين بن املقدم ببعلبك ، يف جيش كثيف ، 
فحاصرها مدة، مث سار إليه السلطان ، وأقام على احلصار حىت دخل الشتاء، فوقع الصلح وتسلمها السلطان ، 

وسلمها ألخيه تورانشاه يف شوال ، فبىن الفرنج يف مدة اشتغال السلطان ببعلبك حصنا على خماضة بيت األحزان ، 
فعاد السلطان إىل . وهو بيت يعقوب عليه السالم ، وبينه وبني دمشق حنو يوم ، ومنه إىل طربية وصفد نصف يوم 

حبه معه للغزو، حي وقف على احلصن ، وختطف من دمشق ، وقدم عليه من الديوان العزيز خادم امسه فاضل فأص
حوله من الفرنج ، مث عاد إىل دمشق فتواترت األخبار باجتماع الفرنج لغزو بالد املسلمني ، فأخرج السلطان ابن 

أخيه األمري عز الدين فرخشاه أمامه ، فواقعه الفرنج وقعة قتل فيها مجاعة من مقدمي الفرنج وغريهم ، منهم 
فربز السلطان من دمشق إىل الكسوة لنجدة عز الدين ، . احب الناصرة، فاهنزموا وأسر منهم مجاعةاهلنفرى وص

  .فوافته األسرى والرءوس ، فسر بدذك وعاد إىل دمشق 
  .وفيها أغار أبرنس مالك الفرنج بأنطاكية على شيزر، وغدر القومص ملك طرابلس بالتركمان 

العسكر جلدب الشام ىف سادس عشري ذي القعدة ، وأغار السلطان  وفيها سار مشس الدولة إىل مصر بعدة من
  .على حصن بيت األحزان وعاد بالغنائم واألسرى، وواىل الغارة والبعث إىل بالد الفرنج 

  .وفيها قوي قراقوش التقوى وإبراهيم السالح دار ببالد املغرب ، وأخذا عدة حصون 
  ودخلت سنة مخس وسبعني ومخسمائة

اصل اإلغارة على بالد الفرنج ، وكان نازال على بانياس ، وسرح العساكر ومقدمها عز الدين والسلطان مو
وفتح بيت األحزان يف رابع عشري ربيع اآلخر، بعد قتال وحصار، . فرخشاه بن أيوب ، فأكثر من قتلهم وأسرهم 

ها، وأسر عدة حنو السبعمائة، فغنم منهم مائة ألف قطعة حديد من أنواع األسلحة، وشيئا كثريا من األقوات وغري
وخرب احلصن حىت سوى به األرض ، وسد البئر اليت كانت به ، وعاد بعدما أقام عليه أربعة عشر يوما، فأغار 

  .على طربية وصور وبريوت مث رجع إىل دمشق ، وقد مرض كثري من العسكر ومات عدة من األمراء

صمصام الدين أجك وإىل بانياس يف عسكره ، فلقيه الفرنج يف ركب السلطان ومعه : ويف يوم األحد ثامن احملرم 
ألف رمح وعشرة آالف مقاتل ما بني فارس وراجل ، فاقتتلوا قتاال كثريا اهنزم فيه الفرنج ، وركب املسلمون 

أقفيتهم يقتلون ويأسرون حىت حال بينهم الليل ، وعاد السلطان إىل خميمه ، وقد مض أكثر الليل ، وعرض 
فقدم أوهلم بادين بن بارزان ، مث أود مقدم الداوية، وابن القومصية، وأخو صاحب جبيل يف آخرين ،  األسرى،

فقيدوا بأمجعهم وهم حنو املائتني وسبعني ، ومحلوا إىل دمشق فاعتقلوا هبا، وعاد السلطان إىل دمشق ، ففدى ابن 
، وفدى ابن القومصية خبمسة ومخسني ألف دينار بارزان بعد سنة مبائة ومخسني ألف دينار وألف أسري من املسلمني 

وقدم اخلرب بان امللك املظفر تقي الدين أوقع بعسكر قلج . صورية، ومات أود فأخذت جيفته بأسري أفرج عنه
أرسالن صاحب الروم السلجوقية فهزمهم وأسر منهم مجاعة، فكتب السلطان البشائر بظفره بالفرنج على مرج 

الروم وسريها إىل األقطار فأتته هتاين الشعراء من األمصار، مث اهتم السلطان بأمر بيت  عيون وبظفر أخيه بعسكر
األحزان ، وكتب إىل الفرنج يأمرهم هبدمه فأبوا، فراجعهم مرة ثانية فطلبوا منه ما غرموا عليه ، فبذل هلم حىت 

لبالد يستدعيهم ، ومحل إليهم األموال فكتب حينئذ إىل التركمان وأجناد ا. وصلهم إىل مائة ألف دنيار فلم يقبلوا
واخليول والتشاريف ، فقدم إليه خلق كثر، وسار امللك املظفر من محاة، فقدم دمشق أول شهر ربيع اآلخر، وقد 

تلقاه السلطان ، مث سار السلطان من دمشق يوم اخلميس خامسه ، يف عسكر عظيم ، ونزل على حصن بيت 
، وكانت قلعة صفد للداوية، فأمر بقطع كروم ضياع صفد، وحاصر احلصن  األحزان يوم الثالثاء حادي عشره



ونقبه من جهات ، وحشاه باحلطب وأحرقه ، حىت سقط يف رابع عشريه ، وأخذه فقتل من فيه وأسرهم ، ووجد 
 فيه مائة أسري من املسلمني ، فقتل عدة من أسرى الفرنج ، وبعث باقيهم يف احلديد إىل دمشق ، وأخرب احلصن
حىت سوى به األرض ، فكانت إقامته عليه أربعة عشر يوما وعاد إىل دمشق،فمدحه عدة من األمراء والشعراء 

  .وهنأوه بالفتح 
ظهر قدام املقياس مبصر وسط النيل احلائط الذي كان يف جوفه قرب يوسف الصديق وتابوته ، ومل ينكشف : ويف صفر

د نقصان املاء يف قاع املقياس ، فإن الرمل انكشف عنه وظهر للناس قط منذ نقله موسى عليه السالم إال حينئذ، عن
  .، وأكثر الناس ما علموا ما هو 

  .وفيها نافق جلدك الشهايب بالواحات ، فأخذه العادل باألمان وسريه إىل دمشق 
، وعاد وفيها أغار عز الدين فرخشاه على صفد فأكثر من القتل والسيب وأحرق الربض يف رابع عشر ذي القعدة

  .إىل دمشق 
وفيها مات اخلليفة املستضيء بأمر اهللا أبو املظفر يوسف بن املقتفي ألمر اهللا حممد، يوم اجلمعة الثنيت عشرة مضت 

واستخلف من بعده ابنه الناصر لدين اهللا أبو العباس أمحد ، . من شوال ، وكانت خالفته عشر سنني غري أربعة أشهر
شيوخ عبد الرحيم بن إمساعيل من بغداد رسوال إىل امللوك وإىل السلطان صالح فخرج الشيخ صدر الدين شيخ ال

  .الدين وسار معه إىل مصر شهاب الدين بشري اخلاص كما يأيت ذكره 
  .وفيها خنت السطان ابنه امللك العزيز عثمان ، وسلمه إىل صدر الدين بن اجملاور معلما له

ل مصر ،وتغريت رائحة اهلواء ،ومات بالقاهرة ومصر يف أيام يسرية وفيها فشا املوت مبصر والقاهرة وعامة أعما
  .سبعة عشر ألف إنسان 

  ودخلت سنة ست وسبعني ومخسمائة

وفيها سار السلطان إىل حرب عز الدين قلج أرسالن بن مسعود بن قلج أرسالن السلجوقي صاحب قونية وعاد 
  .بغري قتال ، فدخل دمشق أول شهر رجب 

ان سيف الدين غازي بن السلطان قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر صاحب وفيها مات السلط
املوصل يف ثالث صفر، وجلس أخوه عز الدين مسعود مكانه ، فكتب السلطان صالح الدين إىل اخلليفة الناصر 

شري اخلاص ، يسأل أن يفوض إليه ، فوصل شيخ الشيوخ صدر الدين أبو القاسم عبد الرمحن وشهاب الدين ب
بالتفويض والتقليد والتشريف يف رجب ، فتلقاهم السلطان وترجل هلم ، ونزلوا له وبلغوه سالم اخلليفة، فقبل 

وسار السلطان إىل . األرض ، ودخل دمشق باخللع ، وأعاد اجلواب مع بشري، وصحبته ضياء الدين الشهرزورى
 عاد بعدما وصل إىل هبسنا وأحرق حصنا وخربه ، وخرج بالد األرمن لقمع ملكهم،فأوغل فيها وأطاعه ملكهم، مث

من دمشق يريد مصر يف ثامن عشر رجب ، ومعه شيخ الشيوخ صدر الدين ، فوصل إىل القاهرة ثالث عشر شعبان 
  .، وخرج شيخ الشيوخ إىل مكة يف البحر، وعاد منها إىل بغداد

مد بن إبراهيم بن سلفة السلفي يف يوم اجلمعة خامس وفيها مات احلافظ أبو الطاهر أمحد بن حممد بن أمحد بن حم
  .ربيع اآلخر باإلسكندرية عن حنو مائة سنة

ومات امللك املعظم مشس الدولة تورانشاه بن أيوب بن شادي يف خامس صفر باإلسكندرية، ومحل إىل دمشق فدفن 
  .هبا



  .وفيها ولدت امرأة غرابا
  .عا، وبلغت الزيادة ستة عشرة ذراعا وثلثي ذراع وفيها كان قاع النيل ثالثة أذرع وعشرين إصب

  مث دخلت سنة سبع وسبعني ومخسمائة

يف حمرم خرج األمر باحلوطة على مستغالت العربان بالشرقية، وأمروا بالتعدية إىل البحرية، ووقعت احلوطة على 
والغالل بعد حصادها، فأتلف شيئا إقطاع جذام وثعلبة، لكثرة محلهم الغالل إىل بالد الفرنج ، وكثر الفار باملقاثي 

كثريا، واحترق النيل حىت صار خياض ، وتشمر املاء عن ساحل املقس ومصر، ورىب جزائر رملة خيف منها على 
املقياس أن يتقلص املاء عنه ، وحيتاج إىل عمل غريه ، وبعد املاء عن السور باملقس ،وصارت قوته من بر الغرب ، 

للصيد ولعب األكرة، وعاد بعد ستة أيام وورد اخلرب بأن األبرنس أرناط ملك  وخيم السلطان يف بركة اجلب
الفرنج بالكرك مجع وعزم على املسري إىل تيماء ودخول املدينة النبوية، فخرج عز الدين فرخشاه من دمشق 

قلعة أيلة بشدة  بعساكره إىل الكرك ، وهنب وحرق ، وعاد إىل أطراف بالد اإلسالم فأقام به ، وورد اخلرب من نائب
  .اخلوف من الفرنج 

قدم رسول ملك القسطنطينية إىل القاهرة، فوقع الصلح مع صاحبها، وأطلق يف مجادى اآلخرة مائة : ويف صفر
ومثانني أسريا من املسلمني ، وسار صارم الدين خطلبا إىل الفيوم ، وقد أضيفت إليه واليتها، وأفردت برمسه اخلاص 

، مث صرف عن والية الفيوم بابن مشس اخلالفة، وأحضر خطلبا ليسري إىل اليمن ، وكتب إىل ، ونقل عنها مقطوعها 
دمياط بترتيب املقاتلة على الربجني ، وسد مراكب السلسلة وتسيريها ليقاتل عليها، ويدافع عن الدخول من بني 

  .الربجني هبا
وصلت مراكب من دمياط كانت استدعيت طرق الفرنج ساحل تنيس وأخذوا مركبا للتجار، و: ويف ربيع األول 

من مخسني مركبا لتكون يف ساحل مصر وكمل بناء برج بالسويس يسع عشرين فارسا، ورتب فيه الفرسان حلفظ 
طريق الصعيد، اليت جيلب منها الشب إىل بالد الفرنج ، وأمر بعمارة قلعة تنيس ، وورد جتار الكارم من عدن ، 

  .كثرت بيوت املزر باإلسكندرية، فهدم منها مائة وعشرون بيتا و. فطلب منهم زكاة أربع سنني 
ووصل املفرد يف حادي عشرين ربيع األول بالوفاء يف سابع عشره ، فأوىف النيل مبصر يف سادس عشريه املوافق يوم 

ده ، السادس عشر من مسرى، وال يعرف وفاؤه هبذا التاريخ يف زمن متقدم ، فركب السلطان لتخليق املقياس يف غ
وخلع على ابن أىب الرداد يف سلخه ، وفتح اخلليج يف رابع ربيع اآلخر، واملاء على مخسة عشر إصبعا من سبعة 

  .عشر ذراعا، مبحضر وايل القاهرة 
وفيه أنفق السلطان يف األجناد البطالني وجردهم إىل الثغور، وأنفق يف رجال الشواين وجردهم للغزو، وورد اخلرب 

يوان الناطق والصامت للتوأم ، وأن ذلك خرج عن احلد يف الزيادة على املعهود، وأن الغزال يف بكثرة والدة احل
  .الربية كله أتأم ، وكذلك النسوان أتأمن أكثر من اإلفراد، وكذلك الطري فإنه كثر ظهوره كثرة ظهرت 

  .الذي كانت فيه  وفيه ماتت امرأة الصاحل بن رزيك عن سن كبرية وضعف حال وعمى، بعد الدنيا وامللك

. وركب السلطان يف أول مجادى األوىل لفتح حبر أيب املنجا، وعاد إىل قلعة اجلبل ، وركب منها إىل املخيم بالربكة
وسار متسلم األمري صارم الدين خطلبا إىل اليمن ، وانتصب السلطان ليال وهنارا يف ترتيب أحوال األجناد، واقتطع 

  .وعوض به مقطعو الفيوم ، وصارت أعمال الفيوم كلها للسلطان  من إقطاعات العربان الثلثني ،
  .وفيه قرر ديوان األسطول وفيه الفيوم واحلبس اجليوشي واخلراجي والنطرون، وضمن اخلراج بثمانية آالف دينار



ة اليت رتبت املقاتلة على الربجني بدمياط وجهزت مخسمائة دينار لعمارة سورها والنظر يف السلسل: ويف هذه السنة
بني الربجني ، وعمل تقدير برسم ما حيتاج إليه سور تنيس وإعادته كما كان يف القدمي ، فجاء ثالثة آالف دينار، 

  .وكتب إىل قوص بإبطال املكوس اليت تستأدي من احلجاج وجتار اليمن 
سة، وغدامس ، وورد كتاب إبراهيم السالح دار من املغرب أنه فتح بالد هوارة، وزواوة ولواتة، وجبل نفو

وأعماال طوهلا وعرضها مخسة وعشرون يوما، وأنه خطب على منابرها للسلطان وضربت السكة بامسه ، وانه إذا 
وأنشئت أربع حراريق بصناعة مصر برسم من جترد إىل . أنعم عليه بتقوية بلغ أغراضا بعيدة، وسري أمواال عتيدة

يمن ، وكرب يف حبر تنيس تعدي العربان على املراكب ، وعمرت بالد اليمن وجردت أمراء العسكر السائرين إىل ال
قطع الفرنج أكثر خنل العريش ومحلوه : ويف مجادى اآلخرة . عليهم حراريق فيها، فلم يظفر هبم إليوائهم إىل اهليش 

ية ووايل إىل بالدهم ، وسريت مراكب بالزاد والعلوفات واألسلحة إىل اليمن ، وأسند أمر اجلسور إىل وايل الغرب
  .الشرقية، ليتوفرا على عمارهتا، وكتب إىل األمري فخر الدين نشر امللك بن فرحون وايل البحرية ومشارفها بذلك 

استقرت عدة األجناد مثانية آالف وستمائة وأربعني ، وأمراء مائة أحد عشر، وطواشية ستة آالف : ويف رجب 
واملستقر هلم من املال ثالثة آالف وستمائة . ة وثالثة ومخسني وتسعمائة وستة وسبعني ، وقرا غالمية ألف ومخسمائ

ألف وسبعون ألفا ومخسمائة دينار، خارج عن احمللولني وعن العربان املقطعني بالشرقية والبحرية، والكنانيني 
أرناط ووصل اإلبرنس . واملضريني والفقهاء والقضاة والصوفية والدواوين ، وال يقصر ما معهم عن ألف ألف دينار

  .إىل أيلة، وسار عسكره إىل تبوك 
كثر املطر بأيلة حىت هتدمت قلعتها، وشرع يف بناء سور دمياط ، وذرعه أربعة آالف وستمائة وثالثون : ويف شعبان

  .ذراعا، و شرع أيضا يف بناء برج هبا
ض على سيف الدولة مات منكورس األسدي أحد األمراء املماليك ، وأخذ إقطاعه يازكج األسدي، وقب:ويف شوال 

وسار . مبارك بن منقذ بن كامل الكناين، نائب مشس الدولة ببالد اليمن ، وأخذ منه مثانون ألف دينار وأفرج عنه 
خطلبا وايل مصر واليا على زبيد، وصحبته مخسمائة رجل ، ومعهم األمري باخل ، وقد بلغت النفقة فيهم عشرين 

دنانري لكل منهم على اليمن ، إن كان من اإلقطاعية، وللبطالني واملترجلة ألف دينار، وكتب للطواشية بنفقة عشرة 
  .وقد شحنت بالرماة" وهى مخس " يف الشهر ثالثة وثالثون دينارا، وسريت احلراريق 

سار السلطان إىل اإلسكندرية، فدخل خامس عشري شوال ، وشرع يف قراءة املوطأ يوم اخلميس :ويف سابع عشره 
على الفقيه أيب الطاهر بن عوف ، وأنشأ هبا مارستانا ودارا للمغاربة، ومدرسة على ضريح " له ثاين يوم دخو" 

املعظم توران شاه ، وشرع يف عمارة اخلليج ، ونقل فوهته إىل مكان أخر، وسار منها أول ذي القعدة إىل دمياط ، 
  .وعاد إىل القاهرة يف سابعه 

، وأفرد برمسه من أجرة الرباع الديوانية مشاهرة مبلغها مائتا دينار،  أمر بفتح املارستان الصالحي: ويف تاسعه 
  .وغالت جهتها الفيوم ، واستخدم له أطباء وغريهم 

قطع الفرنج أكثر خنل العريش ومحلوه إىل بالدهم ، وسريت مراكب بالزاد والعلوفات : ويف مجادى اآلخرة 
الغربية ووايل الشرقية، ليتوفرا على عمارهتا، وكتب إىل األمري واألسلحة إىل اليمن ، وأسند أمر اجلسور إىل وايل 

  .فخر الدين نشر امللك بن فرحون وايل البحرية ومشارفها بذلك 

استقرت عدة األجناد مثانية آالف وستمائة وأربعني ، وأمراء مائة أحد عشر، وطواشية ستة آالف : ويف رجب 
واملستقر هلم من املال ثالثة آالف وستمائة . سمائة وثالثة ومخسني وتسعمائة وستة وسبعني ، وقرا غالمية ألف ومخ



ألف وسبعون ألفا ومخسمائة دينار، خارج عن احمللولني وعن العربان املقطعني بالشرقية والبحرية، والكنانيني 
برنس أرناط ووصل اإل. واملضريني والفقهاء والقضاة والصوفية والدواوين ، وال يقصر ما معهم عن ألف ألف دينار

  .إىل أيلة، وسار عسكره إىل تبوك 
كثر املطر بأيلة حىت هتدمت قلعتها، وشرع يف بناء سور دمياط ، وذرعه أربعة آالف وستمائة وثالثون : ويف شعبان

  .ذراعا، و شرع أيضا يف بناء برج هبا
، وقبض على سيف الدولة مات منكورس األسدي أحد األمراء املماليك ، وأخذ إقطاعه يازكج األسدي:ويف شوال 

وسار . مبارك بن منقذ بن كامل الكناين، نائب مشس الدولة ببالد اليمن ، وأخذ منه مثانون ألف دينار وأفرج عنه 
خطلبا وايل مصر واليا على زبيد، وصحبته مخسمائة رجل ، ومعهم األمري باخل ، وقد بلغت النفقة فيهم عشرين 

عشرة دنانري لكل منهم على اليمن ، إن كان من اإلقطاعية، وللبطالني واملترجلة ألف دينار، وكتب للطواشية بنفقة 
  .وقد شحنت بالرماة" وهى مخس " يف الشهر ثالثة وثالثون دينارا، وسريت احلراريق 

سار السلطان إىل اإلسكندرية، فدخل خامس عشري شوال ، وشرع يف قراءة املوطأ يوم اخلميس :ويف سابع عشره 
على الفقيه أيب الطاهر بن عوف ، وأنشأ هبا مارستانا ودارا للمغاربة، ومدرسة على ضريح " م دخوله ثاين يو" 

املعظم توران شاه ، وشرع يف عمارة اخلليج ، ونقل فوهته إىل مكان أخر، وسار منها أول ذي القعدة إىل دمياط ، 
  .وعاد إىل القاهرة يف سابعه 

صالحي ، وأفرد برمسه من أجرة الرباع الديوانية مشاهرة مبلغها مائتا دينار، أمر بفتح املارستان ال: ويف تاسعه 
  .وغالت جهتها الفيوم ، واستخدم له أطباء وغريهم 

خرج السلطان إىل بركة اجلب ، لتجريد العساكر واملسري إىل الشام ، وخرج امللك العادل يف : ويف حادي عشره 
ة اجلب وسومح برسوم للوالة مبصر والقاهرة، ورسوم الفيوم ورسوم ثالث عشره إىل املخيم ، ونزل ناحية برك

  .الصيد األعلى، وأخرجت منجنيقات إىل اخليام برسم الغزاة
سار سيف اإلسالم طغتكني أخو السلطان صالح الدين إىل أمخيم ، جلباية اجلوايل والنظر يف أمر : ويف حادي عشره

  .الشب 
  .يدعوان اىل مذهب الباطنيةوظفر وايل قوص برجلني من أهل إسنا 

غياث الدين غازي، ومظفر : عقد نكاح بنات العادل على أبناء السلطان صالح الدين ، وهم: ويف ثالث عشريه 
  .الدين خضر، وجنم الدين مسعود، وشرف الدين يعقوب ، والصداق يف كل كتاب عشرون ألف دينار

ابلس ، ونودي مبنع أهل الذمة من ركوب اخليل والبغال وعقد السلطان اهلدنة مع رسول القومص ملك الفرنج بطر
  .، من غري استثناء طبيب وال كاتب 

ومات امللك الصاحل جمري الدين إمساعيل بن العادل نور الدين حممود بن زنكي بن آقسنقر األتابكي صاحب حلب يف 
وكان . بن مودود بن زنكييوم اجلمعة خامس عشري رجب ، فقام من بعده ابن عمه السلطان عز الدين مسعود 

موت الصاحل هو احملرك للسلطان صالح الدين على السفر، وكتب البن أخيه املظفر تقي الدين عمر صاحب محاة 
  .وغريه من النواب بالتأهب ، وكاتب اخلليفة الناصر يسأل والية حلب

  سنة مثان وسبعني ومخسمائة

هرة، فلما خرج الناس لوداعه ، وقد اجتمع عنده من العلماء وأهلت سنة مثان وسبعني ، والسلطان مربز بظاهر القا
  :والفضالء كثري، وهم يتناشدون ما قيل يف الوداع ، فأخرج بعض مؤديب أوالد السلطان رأسه من اخليمة، وقال 



  فما بعد العشية من عرار... متتع من مشيم عرار جند 
  من ظاهر القاهرة فتطري احلاضرون من ذلك ، وصحت الطرية، فإن السلطان رحل

يف خامس احملرم من هذه السنة، ومل يعد بعد ذلك إىل القاهرة، فسلك يف طريقه على أيلة، فأغار على بالد الفرنج ، 
وسار على مست الكرك ، وبعث أخاه تاج امللوك بالعسكر على الدرب ، وخرج عز الدين فرخشاه من دمشق ، 

، وعاد بألف أسري وعشرين ألف رأس غنم ، وأنزل فيه طائفة من فأغار على طربية وعكا، وأخذ الشقيف أرنون 
املسلمني وألفى الريح بطسة للفرنج إىل بر دمياط ، فأسر منها ألف وستمائة وتسعون نفسا سوى من غرق ، فدخل 

قتال السلطان إىل دمشق ، يوم اإلثنني لثالث عشرة بقيت من صفر، فأقام هبا يسريا، مث أغار على طربية، واشتد ال
مع الفرنج حتت قلعة كوكب ، واستشهد مجاعة من املسلمني ، وعاد إىل دمشق يف رابع عشر ربيع األول ، وخيم 

وخرج سيف اإلسالم ظهري الدين طغتكني بن أيوب بن .بالفوار من عمل حوران ، وأقام به حىت رحل إىل حلب 
بيد فملكها، وأخذ منها ما قيمته ألف ألف دينار، شادي، من القاهرة إىل اليمن ، بعد مسري السلطان ، ووصل إىل ز

  .واحتوى على عدن أيضا 
وخرج السلطان من دمشق يريد حلب ، فنزل عليها يوم األحد ثامن عشر مجادى األوىل، ونازهلا ثالثة أيام ، مث 

سلمها، وسار رحل إىل الفرات ، فخيم على غريب البرية، ومد اجلسر، وكاتب ملوك األطراف ، ورحل إىل الرها فت
عنها إىل حران فرتبها، وانفصل عنها إىل الرقة فملكها وما حوهلا، ونازل نصيبني حىت ملكها وقلعتها، فورد اخلرب 
بقصد الفرنج دمشق وهنبهم القرى، فسار ونازل املوصل يف يوم اخلميس حادي عشر رجب ، وأحل يف القتال فلم 

  .من يوم األربعاء سادس عشري شعبان  ينل غرضا، ورحل يريد سنجار، فنازهلا وضايقها
فكف عن القتال ، مث تسلمها باألمان يوم اخلميس ثانيه ، وأعطاها ابن أخيه امللك املظفر تقي : ودخل رمضان 

الدين عمر، ورحل إىل نصيبني فأقام هبا لشدة الربد، وسار عنها إىل حران ، مث رحل ونزل على آمد، لثالث عشرة 
  .بقيت من ذي احلجة 

وفيها قصد الفرنج بالد احلجاز، وأنشأ الربنس أرناط صاحب الكرك سفنا، ومحلها على الرب إىل حبر القلزم ، 
  .وأركب فيها الرجال ، وأوقف منها مركبني على حرزة قلعة القلزم ، ملنع أهلها من استقاء املاء

عشرة مركبا وأخذوا بعيذاب مركبا  وسارت البقية حنو عيذاب ، فقتلوا وأسروا، وأحرقوا يف حبر القلزم حنو ست
يايت باحلجاج من جدة، وأخذوا يف األسر قافلة كبرية من احلجاج فيما بني قوص وعيذاب ، وقتلوا اجلميع ، 

وأخذوا مركبني فيهما بضائع جاءت من اليمن ، وأخذوا أطعمة كثرية من الساحل كانت معدة ملرية احلرمني ، 
م مبثلها، وال وصل قبلهم رومي إىل ذلك املوضع ، فإنه مل يبق بينهم وبني املدينة وأحدثوا حوادث مل يسمع يف اإلسال

فجهز امللك العادل ، وهو خيلف . النبوية سوى مسرية يوم واحد، ومضوا إىل احلجاز يريدون املدينة النبوية
،وسار إىل أيلة، وظفر السلطان بالقاهرة، احلاجب حسام الدين لؤلؤ إىل القلزم فعمر مراكب مبصر واإلسكندرية 

مبراكب للفرنج ، فحرقها وأسر من فيها، وسار إىل عيذاب ، وتبع مراكب الفرنج ، فوقع هبا بعد أيام واستوىل 
عليها، وأطلق من فيها من التجار املأسورين ، ورد عليهم ما أخذ هلم ، وصعد الرب، موكب خيل العرب حىت أدرك 

اثنني إىل مىن وحنرمها هبا كما تنحر البدن ، وعاد إىل القاهرة باألسرى يف  من فر من الفرنج وأخذهم ، فساق منهم
وعاد األسطول من حبر الروم بعد نكاية أهل اجلزائر، ومعه بطسة للفرنج . ذي احلجة ، فضربت أعناقهم كلهم 

  .كانت تريد عكا، هبا أخشاب ونيف وسبعون رجال
ومات الشيخ الزاهد روزهبار بن . يف دمشق يف أول مجادى اآلخرةومات عز الدين فرخشاه امللقب بامللك املنصور 



  .أيب بكر بن حممد أيب القاسم الفارسي الصويف، يوم األربعاء اخلامس من ذي القعدة، ودفن بقرافة مصر
وفيها انقرضت دولة آل سبكتكني ، وكان ابتداؤها سنة ست وستني وثالمثائة، فملكوا مائيت سنة وثالث عشرة 

وهلم حممود بن سبكتكني ، وآخرهم خسروشاه بن هبرام بن شاه بن مسعود بن مسعود بن إبراهيم بن وأ. سنة
  .وقام بعدهم الغورية وأوهلم عز الدين حسن ، صاحب بالد الغور. حممود بن سبكتكني 

يف قدمي الدهر وفيها ورد اخلرب بأن املاء الذي يف زقاق سبتة قل ، حىت ظهرت القنطرة اليت كان يعرب الناس عليها 
إىل أن غلب عليها البحر وطمها، فلما قل املاء يف هذه السنة عنها مل يبق عليها منه سوى قامتني ، ورأى الناس آثار 

  .بنياهنا، وأن مركبا انكسر عليها

  سنه تسع وسبعني ومخسمائة

ملوك األطراف يطلبون  وأهلت سنة تسع وسبعني والسلطان على آمد، فتسلمها يف أوئل احملرم ، فقدمت عليه رسل
وخرج الفرنج إىل نواحى الداروم ينهبون ، فربز إليهم عدة من املسلمني على طريق صدر وأيلة، فاظفرهم . األمان 

  .اهللا ، وقتلوا وغنموا وعادوا ساملن 
 وفيه سار األسطول من مصر، فظفر ببطسة فيها ثالمثائة ومخسة وسبعون علجا، قدموا هبم يف خامس احملرم إىل

القاهرة، وتوجه سعد الدين كمشبه األسدي وعلم الدين قيصر إىل الداروم ، فأوقعوا بالفرنج على ماء، وقتلوهم 
ورحل السلطان عن آمد، وعرب الفرات يريد حلب ، فملك . مجيعا، وقدموا بالرءوس إىل القاهرة يف رابع عشريه 

وقد خرب السلطان عماد الدين " ي احملرم بكرة يوم السبت سادس عشر" عني تاب وغريها، ونزل على حلب 
وتسلمها صالح الدين بصلح ، يوم . زنكي بن مودود بن زنكي قلعته يف مجادى من سنة مثان وسبعني ومخسمائة

  .السبت ثامن عشر صفر، على أن تكون لعماد الدين منجار
ار عماد الدين إىل سنجار، وس. ومات تاج امللوك بوري بن أيوب بن شادي يف يوم اخلميس ثالث عشريه حبلب 

فوىل السلطان قضاء حلب حميي الدين حممد بن الزكي علي القرشي قاضي دمشق ، فاستناب هبا زين الدين ندا بن 
الفضل بن سليمان البانياسي، وويل يازكج قلعتها، وجعل ابنه امللك الظاهر غياث الدين غازي ملكا هبا،ورحل عنها 

ل دمشق ثالث مجادى األوىل، وأقام هبا إىل سابع عشريه ، وبرز وسار إىل بيسان ، فدخ.لثمان بقني من ربيع اآلخر
فعرب هنر األردن يف تاسع مجادى اآلخرة، وأغار على بيسان فأحرقها وهنبها وفعل ذلك بعدة قالع ، وأوقع بكثري من 

ا، وخرب من احلصون الفرنج واجتمع بعني جالوت من الفرنج خلق كثري، مث رحلوا، وأسر السلطان منهم كثري
حصن بيسان وحصن عفر بال وزرعني ، ومن األبراج والقرى عشرة، وعاد إىل دمشق لست بقني من مجادى 

اآلخرة، مث خرج يف يوم السبت ثالث رجب يريد الكرك ، فنازله مدة ومل ينل منه عرضا، فسار إىل دمشق ، وقد 
فاجتمع السلطان بأخيه امللك العادل على الكرك ، وقد  .وصل إليه أخوه امللك العادل من مصر يف رابع شعبان 

  .خرج إليه بعسكر مصر
رحل امللك املظفر تقي الدين من الكرك إىل مصر عوضا عن العادل ، وارجتع عن : ويف يوم اخلميس خامس عشره 

عمر بن شاهنشاه بن العادل إقطاعه مبصر، وهو سبعمائة ألف دينار يف كل سنة، فجهز إليها امللك املظفر تقي الدين 
أيوب ومعه القاضي الفاضل ، وأنعم على تقي الدين بالفيوم وأعماهلا مع القايات وبوش وأبقى عليه مدينة محاة 

  .ومجيع أعماهلا
فقدم الظاهر . ووصل السلطان إىل دمشق لثمان بقني من رمضان ، وبعث بامللك العادل إىل حلب يف ثاين رمضان 



كج ، وقدم شيخ الشيوخ صدر الدين وشهاب الدين بشري من عند اخلليفة الناصر، على أبيه بدمشق ومعه ياز
ليصلحا بني السلطان وبني عز الدين صاحب املوصل ، ومعهما القاضي حميي الدين أبو حامد بن كمال الدين 

  .الشهرزورى، وهباء الدين بن شداد، فأقاموا مدة ورحلوا بغري طائل ، يف سابع ذي احلجة
بقرية بوصري بيت هرمس ، فخرج منه أشياء، منها كباش وقرود وضفادع بازهر ودهنج وأصنام من  وفيها ظهر

  .حناس 
  .وفيها قتل شرف الدين برغش على الكرك يف ثاين عشري رجب ، فحمل إىل زرع ودفن يف تربته 
لعامر، ودمرت ويف سنة تسع وسبعني هذه وقعت بالوجه البحري قطع برد كبيض األوز أخربت ما صادفته من ا

  .الزروع ، وأهلكت كثريا من املاشية والناس
  سنة مثانني ومخسمائة

توجهت قافلة بغالت وسالح وبدل جمرد إىل قلعيت أيلة وصدر، وخرج من الشرقية مجاعة : يف خامس احملرم 
هنض إليها  وعاد يف خامس عشريه ، وكان العدو قد. خيفروهنا مع قيصر وإىل الشرقية، فأوصلها إىل أيلة وصدر

  .وعاد عنها
والسلطان بدمشق ، فبعث إىل األطراف يطلب العساكر، فقدم عليه ابن أخيه تقي الدين : وأهلت هذه السنة 

و خرج السلطان من دمشق يوم الثالثاء النصف من ربيع األول إىل جسر .بعساكر مصر ،ومعه القاضي الفاضل 
دين بن قرا أرسالن إىل دمشق يوم اخلميس رابع عشريه ، اخلشب ، وقدم امللك العادل من حلب ومعه نور ال

وخرجا إىل الكسوة، فرحل السلطان يف ثاين ربيع اآلخر من رأس املاء يريد الكرك ، وخرج تقي الدين يف عسكر 
مصر، ومعهم أوالد امللك العادل وأهله ، يوم األربعاء مستهله ، فساروا إىل أيلة، ووصلوا إىل السلطان يف تاسع 

  .ره وهو على الكرك عش

وسارت أوالد العادل يف حادي عشريه ، فلقوا العادل وهو على الفوار يف خامس عشريه ووصل معهم زرافة، 
فاجتمعوا به وساروا إىل حلب ، ومعهم بكمش بن عني الدولة الياروقي، وعلي بن سليمان بن جندر، ونزل 

األوىل، ورحل عنها يف ثاين عشره إىل الكرك ، وقدم العادل  العسكر احلليب على عمان مدينة البلقاء يف ثامن مجادى
وابن قرا أرسالن إىل الكرك يف سابع عشره ، وعملت اجملانيق إىل ليلة اخلميس حادي عشريه مث رميت تلك الليلة، 

كر إىل مث سار العس. ورحل العسكر كله خلرب ورد عن اجتماع الفرنج ، وساروا إىل اللجون ، ونزل الفرنج بالواله 
فرحل الفرنج إىل الكرك ، . ناحية البلقاء، فنزلوا حسبان جتاه الفرنج ، إىل نصف هنار اإلثنني سادس عشريه 

والعسكر وراءهم إىل نابلس ، فهامجها العسكر يوم اجلمعة سلخه ، وحرقوها وهنبوها، وساروا فأخذوا أربعة 
ل حتتها من النقابني عدة، وأخذت عنوة وغنم منها شيء حصون ، ونزلوا على جينني ونقبوا قلعتها حىت وقعت ، وقت

ورحلوا يف ليلتهم إىل زرعني وعني جالوت ، وأحرقومها يف الليل ، وعربوا األردن يوم األحد ثاين مجادى . كثري
  .اآلخرة، ونزلوا الفوار رابعه 

حلب ، وأتته العساكر ودخل السلطان دمشق يوم السبت سابعه ، ومعه عساكره كلها، وقدم أخوه العادل من 
املشرقية وعساكر احلصن وآمد، وسار هبم يريد الكرك ألخذها من الفرنج ، فنازهلا يف رابع عشر مجادى األوىل 

  .ونصب عليها تسعة جمانيق رماها هبا 
وقدمت األمداد من الفرنج ، فرحل السلطان إىل نابلس ، وهنب كل ما مر به من البالد، وأحرق نابلس وخرهبا 

بها، وقتل وسىب وأسر، واستنقذ عدة من املسلمني كانوا أسرى، وسار إىل جينني ، وعاد إىل دمشق ، فقدم عليه وهن



رسل اخلليفة، ومها الشيخ صدر الدين عبد الرحيم بن إمساعيل بن أيب سعد أمحد، وشهاب الدين بشري اخلادم ، 
تقرير الصلح بني السلطان وبن عز الدين  وطلب الرسوالن. ومعهما خلع السلطان وامللك العادل ، فلبساها

  .صاحب املوصل ، فلم يتقرر بينهما صلح ، وخرجا من دمشق ، فماتا قبل وصوهلما إىل بغداد
  .وخلع السلطان على مجيع العساكر، وأذن هلم يف املسري إىل بالدهم ، بعدما أعطاهم شيئا كثريا، فساروا 

ساكر مصر يريد العود إىل القاهرة، وقرأت وصية سلطانية، تضمنت سار املظفر تقي الدين بع: ويف نصف شعبان 
والية امللك العزيز عثمان ابن السلطان ملصر بكفالة ابن عمه تقي الدين عمر، ووالية امللك األفضل أكرب أبناء 
ل السلطان على الشام بكفالة عمه العادل صاحب حلب ، وان مدة الكفالة إىل أن يعلم املسلمون باستقالل ك

واحد باألمر، ويستقر الكافالن يف خبزيهما وما بأيديهما، ومن عدم من الولدين قام األمثل من إخوته مقامه ، أو من 
الكافلني قام الباقي منهما مقام اآلخر، واستحلف احلاضرون من األمراء، ووىل قراءة العهد بذلك القاضي املرتضى 

ئتا دينار، وسومح باألتبان ، وما تقصر عن ألفي دينار، ومنع من وسومح هبإليل البهسنا، وهو ألف وما. بن قريش 
  .ضمان املزر واخلمر واملالهي، وترك ما كان يؤخذ من رسم ذلك للسلطان بديار مصر

  .وخرج السلطان من دمشق يريد البالد الشرقية، فأقام حبماة بقية السنة، وكان نزوله عليها يف عشري ذي القعدة
مت خطبة يف سابع احملرم عند قرب سارية بلحف اجلبل ، يف غري بنيان وبغري سكان ، ومت ذلك أقي: ويف هذه السنة 

  .بعصبية مجاعة، مث أحدث جامع عند قبة موسك وبقيت سنني
وبلغ النيل ثالث عشرة إصبعا من تسع عشرة ذراعا، فأضر ذلك بالقرى، وخرج أهلها منها لسقوط جدراهنم ، 

وفاضت اآلبار، وانقطعت الترع ، وكثر الضرر،كما حصل يف سنة أربع وأربعني  وغرقت البساتني واألقصاب ،
  .ومخسمائة 

  .مات السلطان أبو يعقوب يوسف بن عبد املؤمن بن علي ملك املغرب ، لسبع خلون من رجب : ويف هذه السنة 
ن ، صاحب ماردين ، يف ومات إيلغازي بن جنم الدين بن أليب بن مترتاش بن إيلغازي بن أرتق األرتقي قطب الدي

  .مجادى اآلخرة
وفيها مات آقسنقر الساقي، صهر قراجا اهلمام ، حبلب يف يوم اجلمعة حادي عشر وفيها رسم السلطان بتقييد أوالد 

  .اخلليفة العاضد الفاطمي ومن بقي من أقاربه 
  تتمة سنة مثانني ومخسمائة

  .درسة الفاضلية بدرب ملوخيا من القاهرة فيه ابتدئ بالتدريس يف امل: أول احملرم يوم اإلثنني 
  .توجهت القافلة بالبدل اجملرد إىل قلعيت صدر وأيلة مع قيصر وايل ا لشرقية : ويف خامسه 

  .أقيمت اخلطبة عند قرب سارية بلحف اجلبل يف غري بنيان وال سكان : ويف سابعه 
  .ع األموال واألسلحة واألمتعة وردت كتب السلطان من دمشق ، باستدعاء العساكر، ومج: ويف ثامنه 

كانت فتنة بني العرب اجلذاميني ، فخرج عسكر إىل الشرقية، وعدى امللك املظفر إىل اجليزة : ويف حادي عشره 
  .بأوالده ، لدعوة عملها الطواشي قراقوش عند قناة طرة، وعاد من الغد

لغزاة الكرك ، وأن يستصحبوا من وردت كتب السلطان من دمشق ، الستنهاض العساكر : ويف ثامن عشره 
الراجل ما قدروا عليه ، فربزت اخليام إىل بركة اجلب يف عشريه ، وخرج من الغد امللك املظفر تقي الدين النائب 

  .مبصر



  .ورد اخلرب من ناظر قوص بغرق أربع جالب ، هبا ألف وثالمثائة رجل من احلجاج ، هلكوا كلهم : ويف ثاين عشريه
عاد قيصر وإىل الشرقية من صدر، بعد أن أوصل القافلة إىل أيلة، وعاد بالقافلة العائدة، وكان :  ويف خامس عشريه

  .العدو قد هنض إليها، مث عاد عنها
  .ورد اخلرب بأن املؤيد سيف اإلسالم ملك بالد اليمن ، واعتقل خطاب ابن منقذ بزبيد : ويف سلخه 
 جنم الدين أيوب وأسد الدين شريكوه ، إىل املدينة النبوية، ودفنهما ورد اخلرب بوصول تابويت: يف رابعه : وأهل صفر

  .هبا، وكان قد محل هبما إىل قوص ، وعدى هبما من حبر عيذاب إىل املدينة، وكان سريمها يف أول السنة املاضية
  .سار األسطول ، وهو أحد وثالثون شينيا وحراقة : ويف سادسه 
رة واحلنابلة، سببها إنكار احلنابلة على الشهاب الطوسي تكلمه يف مسألة من جرت فتنة بني األشاع: وقي سابعه 

مسائل الكالم يف جملس وعظه ، وترافعوا إىل امللك املظفر مبخيمه ، فرسم برفع كراسي وعظ الفريقني ، وقد أطلق 
  .كل من الفريقني لسانه يف اآلخر

رق خاطف وبرد كثري كبار، فحل بالعسكر املربز وقع مطر عظيم ، ورعد قاصف وريح عاصف ، وب: ويف ثامنه 
بالء شديد، وعطبت الثمار، وتفسخت األشجار، وانقعر النخل ، وعمت اجلائحة الثمار والزروع ، اليت مل حتصد 

  .وما حصد، وتلفت املقاثي
الدواوين ، عقد جملس ألصحاب الدواوين للمفاضلة ما بني ابن شكر وابن عثمان ، فتسلم ابن عثمان : ويف عاشره 

  .بعد أن أخذ خطه بزيادة مخسة عشر ألف دينار على االرتفاع ، مث صرف بابن شكر يف ثالث عشره 
سار املظفر تقي الدين من بركة اجلب ، يريد السلطان بدمشق ، وعاد ابن : يف ثاين عشره : وأهل شهر ربيع األول 

  .السالر إىل القاهرة نائبا عن املظفر
  .لدواوين إىل القاهرة يف خامس عشره ، ومعه ولد املظفر، فخرج الناس لتلقيه وعاد ابن شكر ناظر ا
  .قدم املظفر على السلطان صالح الدين بالقرب من الكرك : يف عشريه : وأهل شهر ربيع اآلخر

أخلت أهل بلبيس بلدهتم يف ليلة واحدة، وقد مسعوا مبسري الفرنج إىل فاقوس ، : و يف عاشر مجادى اآلخرة 
  .طرب الناس بالقاهرةومصر واجليزة، فسميت اهلجة الكذابة واض

وكان . وقدم اخلرب بأن سيف اإلسالم قتل خطاب بن منقذ ومثل به ، واستصفى أمواله باليمن ، وقبض على ألزامه 
ال  العسكر عقيب اهلجة خرج إىل بلبيس ، فنهبها الغلمان ، وأخذ الفرنج حنو مائتني وعشرين أسريا، وساقوا أغناما

  .تدخل حتت حصر
  .قدم املظفر تقي الدين إىل القاهرة بالعسكر، بعد شدة حلقتهم يف طريقهم : ويف رابع عشري شعبان 

ورد كتاب سيف اإلسالم بأنه فتح باليمن مائة وثلثتة وسبعني حصنا، وقدم أهل خطاب بن منقذ : ويف ذي القعدة 
  .الدين إىل البحرية ليكشف أحواهلاوخرج تقي الدين ابن أخي صالح .وأخوه حممد إىل مصر

وكان معه كاتبه الرضى بن سالمة، فاستدفع من الدواوين حساباهتم ، وسار هبا على بغل صحبة تقي الدين ، فأرسل 
  .اهللا صاعقة من السماء أحرقت البغل وما عليه من احلساب ، وعاد تقي الدين 

  سنة إحدى ومثانني ومخسمائة

سار السلطان وبلغ حران ، يف يوم اجلمعة ثامن عشري صفر فقبض على صاحبها مظفر وأهلت سنة إحدى ومثانني ف
ورحل عنها يف ثاين ربيع األول فوافته رسل امللك قلج أرسالن بن مسعود . الدين كوكربي، واستوىل عليها

ار يريد السلجوقي صاحب الروم باتفاق ملوك الشرق بأمجعهم على قصده، إن مل يعد عن املوصل وماردين ، فس



فورد اخلرب مبوت . املوصل ، وكاتب اخلليفة مبا عزم عليه من حصر املوصل ، ونزل عليها وحاصر أهلها وقاتلهم
شاه أرمن بن سقمان الثاين ناصر الدين حممد بن إبراهيم صاحب خالط يف تاسع ربيع األول ، فرحل صالح الدين 

ميافارقني فتسلمها، مث عاد إىل املوصل ، ونزل على دجلة يف يف آخره يريد خالط ، مث عاد و مل ميلكها، وسار إىل 
شعبان ، وأقام إىل رمضان ، فمرض مرضا خموفا، فرحل يف آخر رمضان ، وهو ملا به وقد أيس منه ، فنزل حبران ، 

فتقرر فيها الصلح بينه وبني املواصلة يف يوم عرفة، وخطب له جبميع بالد املوصل ، وقطعت خطبة السلجوقية، 
  .وخطب له يف ديار بكر ومجيع البالد األرتقية، وضربت السكة بامسه ، وأمر بالصدقات يف مجيع ممالكه 

  .حدثت مبصر زلزلة، ويف مثل تلك الساعة كانت زلزلة يف بعلبك أيضا: ويف يوم الثالثاء سابع ربيع األول 
  .ة، فقبض على عدة منهم ومثل هبم وفيه كانت باالسكندرية فتنة بني العوام ، هنبوا فيها املراكب الرومي

  ومات يف هده السنة

واهتم السلطان بأنه مسه . امللك القاهر ناصر الدين حممد بن أسد الدين شريكوه صاحب محص ، ليلة عيد األضحى 
  .فإنه ملا اشتد مرض السلطان حتدث بأنه ميلك من بعده

صر األسواين ابن أخت الرشيد واملهذب ابين الزبري ومات فخر الدولة إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أمحد بن ن
  .وهو أول من كتب اإلنشاء للسلطان ، مث كتب ألخيه العاد ل . فيها

  .ومات سعد الدين بن مسعود بن معني الدين بآمد
  .ومات األمري مالك بن ياروق يف منبج ليلة السبت مستهل رجب ، حممل إىل حلب ودفن هبا

ني الدين أنار اليت تزوجها السلطان صالح الدين بعد نور الدين حممود ملا ملك دمشق ، وماتت آمنة خاتون بنت مع
  .وكانت وفاهتا يوم االثنني ثالث ذي القعدة

وفيها خرج املظفر تقي الدين عمر إىل كشف أحوال اإلسكندرية، وشرع يف عمل سور على مدينة مصر باحلجر، 
درب الصفا إىل املشهد النفيسي، واتصلت العمارة يف خط اخلليج  فلم يبق فقري وال ضعيف إال خط فيه ساحة من

إىل درب ملوخيا مبصر حىت بني الكومني وجبوار جامع ابن طولون والكبش، فعمر أكثر من مخسة آالف موضع 
  .بشقاف القنز واخلرشتف وتراب األرض ، وحتول الناس جلهة جامع ابن طولون والربكة وجانب القلعة 

  .وقع وباء بأرض مصر وفشا موت الفجأة، وكثر الوباء يف الدجاج أيضا: ضان ويف شعبان ورم
  سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة
وقد أبل السلطان من مرضه ،فرحل من حران ، و نزل حلب يف رابع عشر احملرم ،ومر : وأهلت سنة اثنتني ومثانني 

مشق يف ثاين ربيع األول ، واستدعى ابنه ودخل إىل د. من حلب إىل محص ، فرتب أمورها واسقط املكوس منها
األفضل عليا من مصر، ملنافرة كانت بينه وبن ابن عمه املظفر تقي الدين ، فقدم عليه بأهله وحشمه ، لسبع بقني 
من مجادى األوىل، وصرف العادل عن حلب ، ولقرر عوضه هبا امللك الظاهر غياث الدين غازي ابن السلطان ، 

  .بديار مصر وعوض العادل الشرقية
وصرف املظفر تقي الدين عمر من ديار مصر ونيابتها، فغضب لذلك ، وعرب بأصحابه إىل اجليزة يريد اللحاق 

بغالمه شرف الدين قراقوش التقوى، وأخذ بالد املغرب ، وجعل مملوكه بوري يف مقدمته ، فبلغ ذلك السلطان ، 
اقته السلطان وحذروه ، فأجاب وتوجه إىل دمشق ، فوصلها فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه، فقبح األكابرعليه مش

ثالث عشري شعبان ، واستمر على ما بيده من محاة واملعرة ومنبج وأضيف إليه ميافارقني، وكتب إىل أصحابه 
مث قصده . فقدموا عليه من مصر، ماخال زين الدين بوري مملوكه ، فإنه سار إىل املغرب ، وملك هناك مواضع كنرية



  .املغرب وأسره ، مث أطلقه وقدمه  صاحب
ووصل األفضل على ابن السلطان من القاهرة إىل دمشق يوم اخلميس سابع عشر مجادى األوىل، وهو أول قدومه 

  .إليها، وسار امللك العزيز عثمان إىل ملك مصر، ومعه عمه العادل أتابكا
  .القاهرة يف خامس رمضان  وكان خروج العادل من حلب ليلة السبت رابع عشري صفر، فدخال إىل

ووقع اخللف بني الفرنج بطرابلس ، فالتجأ القومص إىل السلطان ، وصار يناصحه ، واستوىل اإلبرنس ملك الفرنج 
بالكرك على قافلة عظيمة، فأسر من فيها وامتنع من إجابة السلطان إىل إطالقهم ، فتجهز السلطان حملاربته ، وكاتب 

  .األطراف باملسري لقتاله 
وفيها مات مبصر عبد اهللا بن أيب الوحش بري بن عبد اجلبار بن بري النحوي، ليلة السبت لثالث بقني من شوال 

  .،ومولده بدمشق يف خامس رجب سنة تسع وتسعني وأربعمائة
  سنة ثالث ومثانني ومخسمائة

رم ، واقر ابنه األفضل وأهلت سنة ثالث ومثانني وقد برز السلطان من دمشق جلهاد الفرنج يوم السبت أول احمل
فسار إىل الكرك ، يف اثين عشر ألف . على رأس املاء، ونزل بصرى، فأقام حلفظ احلاج حىت قدموا يف آخر صفر

وخرج احلاجب لؤلؤ على األسطول من . فارس ، ونازهلا وقطع أشجارها، مث قصد الشوبك ، ففعل هبا مثل ذلك 
وخرج العادل من القاهرة يف سابع احملرم إىل بركة اجلب ، . كندريةمصر، وهو مخسة عشر شينيا، ليسري إىل اإلس

وسار إىل الكرك ، فمر على أيلة، والتقى مع السلطان على القريتني ، وعادا إىل الكرك ، فنازالها يف ربيع األول ، 
كا، ورفعوا وضايق السلطان أهلها، مث رحل عنها، ونازل طربية، فاجتمع من الفرنج حنو اخلمسني ألفا بأرض ع

صليب الصلبوت ، فافتتح السلطان طربية عنوة يف ثالث عشري ربيع اآلخر، وغاظ ذلك الفرنج وجتمعوا، فسار 
واهنزم الفرنج بعد . إليهم السلطان ، وكانت وقعة حطني ، اليت نصر اهللا فيها دينه ، يف يوم السبت رابع عشريه 

وا اإلبرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك ، وعدة ملوك عدة وقائع ، وأخذ املسلمون صليب الصلبوت ، وأسر
  .آخرين وقتل وأسر من سائر الفرنج ما ال يعد كثرة

مث قدم اإلبرنس أرناط ، وضرب السلطان عنقه بيده ، وقتل مجيع من عنده من الفرنج الداوية واالسبتارية ورحل 
  .السلطان إىل عكا، فنازهلا سلخ ربيع اآلخر، ومعه عامل عظيم 

كان السوق الذي يف عسكر السلطان على عكا عظيما، ذا مساحة : ل العالمة عبد اللطيف بن يوسف البغداديقا
  .فسيحة، فيه مائة وأربعون دكان بيطار، وعددت عند طباخ واحد مثانيا وعشرين قدرا، كل قدر تسع رأس غنم 

سبعة آالف دكان ، وليست مثل  وكنت أحفظ عدد الدكاكني، ألهنا كانت حمفوظة عند شحنه السوق ، وأظنها
دكاكني املدينة، بل دكان واحد مثل مائة دكان ، ألن احلوائج يف األعدال واجلوالقات ، ويقال إن العسكر أنتنت 

منزلتهم لطول املقام ، فلما ارحتلوا غري بعيد، وزن مسان أجرة منل متاعه سبعني دينارا، وأما سوق البز العتيق 
وكان يف العسكر اكثر من ألف محام ، وكان أكثر ما يتوالها املغاربة ، جيتمع متهم . عقل واجلديد، فشيء يبهر ال

اثنان أو ثالثة وحيفرون ذراعني فيطلع املاء، ويأخذون الطني فيعملون منه حوضا وحائطا، ويسترونه حبطب وحصري، 
  .يغسل الرجل رأسه بدرهم وأكثر ويقطعون حطبا من البساتني اليت حوهلم ، وحيمون املاء يف قدور، وصار محاما

فلم يزل صالح الدين على حماصرة عكا إىل أن تسلمها باألمان ، يف ثاين مجادى األوىل، واستوىل على ما فيها من 
األموال والبضائع ، وأطلق من كان هبا من املسلمني مأسورا، وكانوا أربعة آالف نفس ، ورتب يف كنيستها العظمى 



  .معةمنربا، وأقيم فيها اجل
. وأقطع عكا البنه األفضل على، وأعطى مجيع ما للداوية من إقطاع وضياع للفقيه ضياء الدين عيسى اهلكاري

وهي : وافتتحت عدة حصون حول عكا. وسار العادل بعساكر مصر إىل جمدليابا فحصره وفتحه وغنم ما فيه 
وهنب ما فيها، وسبيت النساء واألطفال ، الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف والتولع والطور 

ونزل العادل . وأخذت سبسطية ونابلس ، وكتب السلطان للخليفة خبرب فتح هذه البالد. فقدموا مبا سد الفضاء
على يافا، حىت ملكهاعنوة وهنبها، وسىب احلرمي وأسر الرجال ، ونازل املظفر تقي الدين عمر تبنني ، وأدركه 

 حادي عشر مجادى األوىل ومازال حماصرا هلا حىت تسلمها يف ثامن عشره بأمان ، وجال السلطان فوصل إليها يف
أهلها عنها إىل صور، وتسلم السلطان العدد والدواب واخلزائن ، وسار فأخذ صرخد بغري قتال ،مث رحل إىل 

ية أيام ، إىل أن طلب ونازل بريوت وضايقها مثان. صيداء،ففر أهلها وتركوها، فتسلمها السلطان يف حادي عشريه 
  أهلها األمان ، فأجاهبم واستوىل عليها يف تاسع عشريه ،وأخذ جبيل فكان من استنقذ اهللا من املسلمني

املأسورين عند الفرنج ، يف هذه السنة، ما يزيد على عشرين ألف إنسان ، وأسر املسلمون من الفرنج مائة ألف 
  .أسري

إىل صور، وقد اجتمع " أكرب طواغيت الفرنج " س ، وقدم املركيس وهلك يف هذه السنة القومص صاحب طرابل
هبا أمم من الفرنج ، فتملك عليهم ، وحصن البلد، فسار السلطان بعد فتح بريوت ، وتسلم الرملة واخلليل وبيت 

د يف حلم ، واجتمع بأخيه العادل ،ونازال عسقالن ،يف سادس عشر مجادى اآلخرة،ونصبا اجملانيق عليها،ووقع اجل
القتال ، إىل أن تسلم السلطان البلد يف سلخه ، وخرج منه الفرنج إىل بيت املقدس ، بعد أن ملكوه مخسا وثالثني 

وتسلم السلطان حصون الداوية وهي غزة والنطرون وبيت جربيل وقدم عليه بظاهر عسقالن ابنه العزيز . سنة
انت الشمس قد كسفت ،قبل أخذ عسقالن بيوم وك. عثمان من مصر، ووافته األساطيل وعليها احلاجب لؤلؤ

  .،حىت أظلم اجلو وظهرت الكواكب يف يوم اجلمعة ثامن عشريه 
يريد فتح بيت املقدس ، فنازله يوم األحد خامس عشر رجب ، وبه " وقد اجتمعت إليه العساكر " وسار السلطان 

، استشهد فيه مجاعة من املسلمني، وأيد اهللا  حشود الفرنج ومجيعهم ، فنصب اجملانيق ، واقتتل الفريقان أشد قتال
بنصره املسلمني، حىت متكنوا من السور ونقبوه ، وأشرفوا على أخد البلد فسأل الفرنج حينئذ األمان ، فأعطوه بعد 
امتناع كثري من السلطان ، على أن يعطى كل رجل من الفرنج عن نفسه عشرة ، دنانري مصرية،سواء كان غنيا أو 

ئم صوحل عن الفقراء بثالثني ألف دينار . املرأة مخسة دنانري،وعن كل طفل من الذكور واإلناث دينارين  فقريا،وعن
وتسلم املسلمون القدس يوم اجلمعة سابع عشري رجب ، وأخرج من فيه من الفرنج ، وكانوا حنو الستني 

  .قدر على شراء نفسه ألفا،بعدما أسر منهم حنو ستة عشر ألفا،مابني رجل وامرأة وصيب،وهم من الي
  .وقبض السلطان من مال املفاداة ثالمثائة ألف دينار مصرية، سوى ما أخذه األمراء ، وما حصلت فيه اخليانة

والتحق من كان بالقدس من الفرنج بصور، وتسامع املسلمون بفتح بيت املقدس ، فأتوه رجاال وركابنا من كل 
،فأقيمت فيه اجلمعة يوم الرابع من شعبان ، وخطب القاضي حميي جهة لزيارته ،حىت كان من اجلمع ماال ينحصر

الدين بن الزاكي بالسواد خطبة بليغة، دعا فيها للخليفة الناصر والسلطان صالح الدين ، وانتصب بعد الصالة زين 
  .الدين بن جنا ،فوعظ الناس

ونصب باملسجد األقصى، وأزيل ما وأمر السلطان بترميم احملراب العمري القدمي ، ومحل منرب مليح من حلب ، 
هناك من آثار النصرانية، وغسلت الصخرة بعدة أمحال ماء ورد، وخبرت وفرشت ، ورتب يف املسجد من يقوم 



بوظائفه ، وجعلت به مدرسة للفقهاء الشافعية، وغلقت كنيسة قمامة، مث فتحت ، وقرر على من يرد إليها من 
ورحل السلطان عن القدس . إىل اخلليفة بالفتح ، وإىل سائر األطراف وخرجت البشائر . الفرنج قطيعة يؤديها

وسار العادل مع السلطان ، . خلمس بقني من شعبان يريد عكا، وسار العزيز عثمان إىل مصر فكان آخر العهد به 
فنزال على عكا أول شهر رمضان ، مث رحل السلطان منها، ونزل على صور يف تاسعه ، وكانت حصينة، وقد 

ستعد الفرنج فيها، فتالحقت العساكر بالسلطان ، ونصب على صور عدة من اجملانيق وحاصرها، واستدعى ا
السلطان األسطول من مصر، فقدم عليه عشر شواين، وصار القتال يف الرب والبحر فأخذ الفرنج مخس شواين 

ار ، ورحل عن صور يف آخر ووردت مكاتبة اخلليفة على السلطان، وفيها غلظة وإنكار أمور، فأجاب باإلعتذ
وعادت العساكر إىل بالدها، وأقام السلطان بعكا ، وسار العادل إىل مصر، فطرق الفرنج قلعة كوكب ، . شوال 

وقتلوا هبا مجاعة من املسلمني ، وهنبوا ما كان هبا، وأتته على عكا رسل امللوك بالتهنئة من الروم والعراق وخراسان 
  .بفتح بيت املقدس 

اجتمع الشمس والقمر واملريخ والزهرة وعطارد واملشتري " : أعين سنة ثالث ومثانني ومخسمائة : " ه السنة ويف هذ
وزحل وأظفار الذئب ، يف برج امليزان ، أربع عشره ساعة، فاجتمع املنجمون كلهم ، وحكموا بكون طوفان الريح 

وأنه ال يبقى من احليوان شيء إال مات ، وال شجرة ، وأنه كائن وواقع والبد، فتنقلب األرض من أوهلا إىل آخرها، 
وكان معظم هذه احلكومة عن بالد الروم ، وأرجفوا بأهنا هي القيامة، فاختذ قوم الكهوف . وال جدار إال سقط 

كتب القدماء كلها أحالت على هذا : " وقال القوم . واملغائر يف اجلبال ، وبالغوا يف االعتداد هلول ذلك اليوم 
وكان ذلك يف مسرى، ويف مجادى اآلخرة للسابع والعشرين منه ، وهو يوم " . ماع ، وإن فيه دمار الدنيا االجت

فلم هتب ريح ، وال حترك نيل مصر، وهو يف زيادته يف مسرى، ومن العادة . الثالثاء مع ليلة األربعاء إىل يوم األربعاء
بإذن اهللا ، فتكون فيه األمواج ، فلم حيدث تلك الليلة،  أن هتب الريح من العصر إىل العشاء يف وجه املاء، ليقف

وال ثاين يوم وال قبلها بيوم شيء من ذلك ، وطلع الناس بالسرج املوقدة على السطوحات الختبار اهلواء، فلم 
صر كان أشد الناس إرجافا هبذه الكواكب الروم ، فأكذهبم اهللا،و سلط عليهم السلطان امللك النا. تتحرك نار البتة

صالح الدين يوسف ،فأخذ كبارهم،ومأل األرض من األسرى شرقا وغربا، وأخذ القدس ، وأصاب مجاعة ممن كان 
  .يرجف هبذه الريح آفات ، ما بني موت بعضهم واعتالل بعضهم 

وفيها خرج يف سادس عشر مجادى اآلخرة قفل شامي إىل مصر، وهو أول قفل سلك بالد الساحل ، بال حق يسمعه 
  .س يوديه وال مك

وفيها سار قراقوش التقوى، واستوىل على القريوان ، وحاربه ابن عبد املؤمن سلطان املغرب على ظاهر تونس 
فجمع ابن عبد املؤمن ، وواقع . فانكسر منه ، وأقيمت اخلطبة يف ربيع األول بتلك البالد للسلطان صالح الدين 

  .قراقوش وهزمه ، ففر قراقوش يف الربية 
السلطان بأن تبطل النقود اليت وقع االختالف فيها وتضرر العامة هبا، وأن يكون ما يضرب من الدنانري  وفيها أمر

  .ذهبا مصريا، ومن الدراهم الفضة اخلالصة، وأبطل الدراهم السود الستثقال الناس امليزان ، فسر الناس ذلك 
  سنة أربع ومثانني ومخسمائة

مل ينل منها شيئا، فأقام األمر صارم الدين قامياز النجمي يف مخسمائة  فيها نازل السلطان حصن كوكب أياما، و
فارس عليها، ووكل بصفد األمري طغرل اخلازندار يف مخسمائة فارس ، وبعث إىل الكرك والشوبك األمري سعد 



الدين كمشبه األسدي ، واستدعى األمري هباء الدين قراقوش األسدي من مصر، فاستخلف على عمارة سور 
قاهرة، وقدم والسلطان على كوكب ، فندبه لعمارة عكا، فشرع يف جتديد سورها وتعلية أبراجها، مبن قدم به معه ال

من مصر من األسرى واألبقار واآلالت والدواب ، وسار السلطان يريد دمشق ، فدخلها سادس ربيع األول ، وقد 
يت املقدس ، فالزم اجللوس يف دار العدل حبضرة غاب عنها سنة وشهرين ومخسة أيام ، كسر فيها الفرنج ، وفتح ب

القضاة، وكتب إىل اجلهات باستدعاء األجناد للجهاد، وخرج بعد مخسة أيام على بعلبك ،فوافاه عماد الدين زنكي 
وبعث السلطان ابنه الظاهر وابن أخيه املظفر . بن مودود صاحب سنجار على أعمال محص ، فنزال على حبرية قدس

وسار . فظ طريق أنطاكية ، وسار أول ربيع اآلخر وشن الغارات على صافيتا وتلك احلصون اجملاورةصاحب محاة حل
يف رابع مجادى األوىل على تعبية لقاء العدو، فأخذ أنطرسوس ، واستوىل على ما هبا من املغامن ، وخرب سورها 

سار يريد جبلة، فنازهلا الثنيت عشرة بقيت وبيعتها، وكانت من أعظم البيع ، ووضع النار يف البلد فأحرق مجيعه ، و
وسار إىل صهيون ، فقاتل . منه ، وتسلمها بغري حرب ، مث أخذ الالذقية بعد قتال ، وغنم الناس منها غنيمة عظيمة

أهلها إىل أن ملكها يف ثاين مجادى اآلخرة، واستوىل على قلعيت الشغر وبكاس وعدة حصون ، وأسر من فيها، وغنم 
  .شيئا كثريا

  فلما فتح بغراس بعث اإلبرنس ملك أنطاكية يسأل الصلح ، فأجيب إىل ذلك ، على

شريطة أن يطلق من عنده من األسارى املسلمني ، وهم ألف إنسان ، وعاد صاحب سنجار إىل بلده، وسار 
كرك حىت السلطان إىل حلب ، فأقام هبا مث سار عنها، ودخل إىل دمشق يف آخر شعبان وما زال كمشبه حماصرا لل

فلما وردت البشرى بذلك على . تسلم قلعتها، ومعها الشوبك والسلع ، وعدة حصون هناك ، يف رمضان 
السلطان سار من دمشق ، ونازل صفد حىت ملك قلعتها باألمان يف رابع عشر شوال وحلق من كان فيها من الفرنج 

فكثر هبا . مان ، وأرسل أهلها إىل صوربصور مث سار إىل كوكب وضايقها حىت تسلمها، يف نصف ذي القعدة بأ
مجوع الفرنج ، وكاتبوا إفرنج صقلية واألندلس ، وكتب السلطان إىل اخلليفة الناصر خبرب هذه الفتوح ، ورحل 

  .فنزل يف صحراء بيسان 
ب وهم وسلكوا الدرو" . يال علي . . يال علي: " وفيها ثار بالقاهرة اثنا عشر رجال من الشيعة يف الليل ، نادوا

ينادون كذلك ، ظنا منهم أن رعية البلد يلبون دعوهتم ، ويقومون يف إعادة الدولة الفاطمية، فيخرجون من يف 
  .فلما مل جيبهم أحد تفرقوا. احلبوس ، وميلكون البلد

وسار السلطان إىل القدس ، فحل به يف ثامن ذي احلجة، وسار بعد النحر إىل عسقالن ، وجهز أخاه العادل إىل 
  .صر ملعاضدة امللك العزيز، وعوضه بالكرك عن عسقالن ، وكان قد وهبها له ، مث نزل بعكام

  سنة مخس ومثانني ومخسمائة

فسار السلطان عن عكا، ودخل دمشق أول صفر، فورد عليه يف ثاين عشره ضياء : ودخلت سنة مخس ومثانني 
بنه ويل العهد ، عدة الدنيا والدين أيب نصر حممد، الدين عبد الوهاب بن سكينة، رسول اخلليفة الناصر، باخلطبة ال

وجهز الرسول ، ومعه ضياء الدين القاسم بن حيىي الشهرزوري، وبعث معه هبدايا وحتف وأسارى من . فأقيمت له 
فدفن . الفرنج للخليفة، ومعهم تاج ملك الفرنج والصليب الذي كان فوق صخرة بيت املقدس ، وأشياء كثرية 

  .تبة باب النوىب ببغداد وديس عليه ، وكان من حناس مطلي بالنهب الصليب حتت ع
وخرج السلطان من دمشق يف ثالث ربيع األول ونازل شقيف أرنون وهو منزعج ، النقضاء اهلدنة مع صاحب 



أنطاكية، والجتماع الفرنج بصور، واتصال األمداد هبم ، فكانت للمسلمني مع الفرنج يف بالدهم الساحلية عدة 
ئع ، قتل فيها من الفريقني عدة، وكثر القتل يف املسلمني ، واشتدت نكاية الفرنج فيهم ، فرحل السلطان إىل وقا

. ونزل السلطان مبرج عكا وصار حماصرا للفرنج ، والفرنج حماصرين للبلد. عكا، وقد سبقه الفرنج ونزلوا عليها
فلم يقدر السلطان على الوصول إىل البلد، . ن البحروتالحقت به العساكر اإلسالمية، واألمداد تصل إىل الفرنج م

وشرع السلطان يف قتال الفرنج من أول شعبان ، إىل أن متكن من . وال استطاع أهل عكا أن يصلوا إىل السلطان 
فتحول إىل اخلروبة، وأغلق من يف عكا من . عكا، ودخلها يف ثانيه ، فما زالت احلرب قائمة إىل رابع رمضان 

أبواهبا، وحفر الفرنج خندقا على معسكرهم حول عكا من البحر إىل البحر، وأداروا حوهلم سورا مستورا املسلمني 
  .بالستائر، ورتبوا عليه الرجال ، فامتنع وصول املسلمني إىل عكا

وقدم العادل بعسكر مصر يف نصف شوال ، وقدم األسطول من مصر إىل عكا يف مخسني قطعة، وعليه احلاجب 
فاستظهر املسلمون الذين بعكا، . تصف ذي القعدة ، فبدد مشل مراكب الفرنج ، وظفر ببطستني للفرنج لؤلؤ يف من

  .وقوي جأشهم باألسطول ، وكانوا حنو العشرة آالف 
وبعث السلطان إىل األطراف حيث الناس على اجلهاد، وأرسل إىل أخيه سيف اإلسالم طغتكني باليمن ، يطلب منه 

ووصلت األمداد إىل الفرنج ، . ىل مظفر الدين قر أرسالن صاحب العجم ، وكتب إىل اخلليفةاإلعانة باملال ، وإ
وورد اخلرب من حلب خبروج ملك األملان من القسطنطينية، يف عدة عظيمة تتجاور األلف ألف ، يريدون البالد 

  .اإلسالمية، فاشتد األمر على السلطان ومن معه من املسلمني 
حسام الدين سنقر اخلالطي ليلة االثنني سابع عشري رجب ، واألمري حسام الدين طمان يوم وتويف يف هذه السنة 

  .األربعاء ثالث عشر شعبان ، واألمري عز الدين موسك بن جكو يف شعبان ، وهو ابن خال السلطان صالح الدين
ضان ، ومولده أول سنة ومات شرف الدين أبو سعد عبد اهللا بن أيب عصرون بدمشق ، يوم الثالثاء حادي عشر رم

  .اثنتني وتسعني وأربعمائة
  .ومات ضياء الدين عيسى اهلكاري، يوم الثالثاء تاسع ذي القعدة مبنزلة اخلروبة

  سنة ست ومثانني ومخسمائة

ودخلت سنة ست ومثانني والسلطان باخلروبة على حصار الفرنج ، وقدمت عساكر املسلمني من الشرق ومن بقية 
وكملت أبراج . اخلروبة الثنيت عشرة بقيت من ربيع األول إىل تل كيسان وتتابع جميء العساكرالبالد، فرحل من 

الفرنج الثالثة، اليت بنوها جتاه عكا يف مدة سبعة أشهر، حىت علت على البلد، وامتألت بالعدد والعدة، وطموا 
 الفريقني ، حىت احترقت األبراج واشتد خوف املسلمني ، واشتدت احلرب بني. كثريا من اخلندق ، وضايقوا البلد

  .الثالثة، وخرج أهل عكا منها، فنظفوا اخلندق ، وسدوا الثغر، وغنموا ما كان يف األبراج من احلديد، فتقووا به
ودخل ملك األملان . وكان بني أسطول املصريني وبني مراكب الفرنج عدة معارك ، فتل فيها كثري من الفرنج

سالم ، وقد فين منهم كثري، فواقعهم امللك عز الدين قلج بن أرسالن السلجوقي، جبيوشه إىل حدود بالد اإل
فانكسر منهم ، فلحق به الفرنج إىل قونية وهامجوها، وأحرقوا أسواقها، وساروا إىل طرسوس يريدون بيت املقدس ، 

. بنه ، فسار إىل أنطاكية وقام من بعده ا. واسترجاع ما أخذ منهم السلطان من البالد واحلصون ، فمات هبا ملكهم 
وندب السلطان كثريا ممن كان معه على حرب عكا إىل جهة أنطاكية، ووقع فيمن بقي معه مرض كثري، وأمر 

بتخريب سور طربية ويافا وأرسوف وقيسارية وصيدا وجبيل فخرب ذلك ، ونقل من كان فيها إىل بريوت وطمع 
وكانت للمسلمني معهم حرب ، . ربه وهنبوا وطاق امللك العادل الفرنج يف السلطان لقلة من بقي معه ، فركبوا حل



غري أن املدد أتاهم ، ونصبوا اجملانيق على . انكسر فيها الفرنج إىل خيامهم ، وقتل منهم آالف ، فوهت قواهم 
ن ، عكا، فتحول السلطان إىل احلزوبة، فواىف كتاب ملك الروم بقسطنطينية، خيرب بوصول املنرب من عند السلطا

  .وكذلك اخلطيب واملؤذنني والقراء، وأن اخلطبة أقيمت باجلامع القدمي بالقسطنطينية للخليفة الناصر لدين اهللا 
وسار ابن ملك األملان عن أنطاكية إىل طرابلس يف جيوشه ، وركب منها البحر إىل عكا، فوصل إليها سادس 

ودخل . ما حارب املسلمني فلم ينل منهم كبري عرض رمضان ، فأقام عليها إىل أن هلك ثاين عشر ذي احلجة، بعد
الشتاء وقد طالت مدة البيكار، وضجرت العساكر من كثرة القتال ، فرحل صاحب سنجار وصاحب اجلزيرة 

  .وصاحب املوصل 
وفيها توىل سيف الدولة أبو امليمون مبارك بن كامل بن منقذ شد الدواوين بديار مصر، وباشر األسعد بن ممايت معه 

  .الديوان يف حمرم 
  سنة سبع ومثانني ومخسمائة

  .فسار الظاهر صاحب حلب إليها، وسار املظفر إىل محاة : ودخلت سنة سبع ومثانني 
ودخل فصل الربيع . وبقي السلطان يف مجع قليل ، واحلرب بني أهل عكا وأمرهم هباء الدين قراقوش وبني الفرنج 

فرنج مددهم ، فضايقوا عكا وجدوا يف حصارها، ونصبوا عليها اجملانيق ، فوافت العساكر السلطان ، ووصل إىل ال
وتوالت احلروب إىل أن ملكها الفرنج ، يوم اجلمعة سابع عشر مجادى اآلخرة، وأسروا من فيها من املسلمني . 

رى وخرجوا يريدون احلرب ، فواقعهم السلطان وكسرهم ، ووقع كالمه يف الصلح وإطالق األس. وكانوا ألوفا 
  .ومل يتم 

فلما كان يف سابع عشري رجب برز الفرنج خبيامهم ، وأحضروا أسارى املسلمني ، ومحلوا عليهم محلة واحدة قتلوا 
فحمل املسلمون عليهم ، وجرت بينهما حرب . فيها بأمجعهم يف سبيل اهللا صربا، واليزك اإلسالمي ينظر إليهم 

  .شديدة، قتل فيها عدة من الفريقني 
سار الفرنج إىل عسقالن ، ورحل السلطان يف أثرهم ، وواقعهم يف رابع عشره بأرسوف ، فاهنزم : شعبان  وملا أهل

املسلمون ، وثبت السلطان إىل أن اجتمع عليه املسلمون، وعاد إىل القتال ، حىت التجأ الفرنج إىل جدران أرسوف 
.  

لعجزه عن حفظها، ففرق أبراجها على األمراء  ورحل السلطان يف تاسع عشره ، ونزل على عسقالن يريد ختريبها،
،وو قع الضجيج والبكاء يف الناس أسفا وغما خلراهبا، وكانت من أحسن البالد بناء، وأحكمها أسوارا، وأطيبها 

  .سكنا، فلم يزل التخريب واحلريق فيها إىل سلخ شعبان 
يعىن أبا املنصور "  األجل أياز بن عبد اهللا مسعت األمري: " قال احلافظ عبد العظيم املنذري يف املعجم املترجم 

ملا هدمنا عسقالن أعطيت أنا برج الداوية، وهدم خطلج برجا وجدنا عليه مكتوبا : يقول " البانياسي الناصري 
وشبيه بذلك ما أخربين به القاضي األجل أبو احلسن علي بن . عمر على يدي خطلج ، وهذا من عجيب اإلتفاق 

  حيىي

  .رأيت بعسقالن برج الدم ، وخطلج املعزى يهدمه يعين يف شعبان : الكاتب قال 
مما أمر بعمارته السيد األجل أمري اجليوش يعىن بدرا اجلمايل على يد عبده ووليه خطلج يف : ورأيت عليه مكتوبا

  .شعبان فعجبت من هذا االتفاق ،كيف عمر يف شعبان على يد خطلج ، وهدم يف شعبان على يد خطلج 



ل السلطان عن عسقالن وقد خربت يف ثاين رمضان ، ونزل على الرملة فخرب حصنها، وسم كنيسة لد، مث رح
  .وركب إىل الفدس جريدة، مث عاد وهدم حصن النطرون 

وقدم أبو . وكانت بني املسلمني والفرنج عدة وقائع يف الرب والبحر، فعاد السلطان إىل القدس يف آخر ذي القعدة 
  .سكر مصر، ووقع االهتمام يف عمارة سور بيت املقدس وحفر اخلندق اهليجاء السمني بع

  .وفيها مات علم الدين سليمان بن جندر يف آخر ذي احلجة
ومات امللك املظفر تقي الدين عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أيوب بن شادي صاحب محاة، وهو الذي أوقف 

  .ن ، ودفن حبماة منازل املعز مبصر مدرسة، يف ليلة اجلمعة تاسع رمضا
ومات جنم الدين حممد بن املوفق بن سعيد بن علي بن حسن بن عبد ا هللا اخلبوشاين الفقيه الشافعي الصويف، يوم 

  .األربعاء ثاين عشري ذي القعدة، ودفن بالقرافة 
بس اجليوشي وفيها سلم أمر األسطول مبصر للملك العادل ، فاستخدم فيه من قبله ، وأفرد برمسه الزكاة مبصر واحل

بالربين والنطرون واخلراج وما معه من مثن القرظ وساحل السنط واملراكب الديوانية وإشنني وطنبذة فاستناب 
وأحيل الورثة . العادل يف مباشرة ذلك ، واستخدم يف ديوان األسطول صفي الدين عبد ا هللا بن علي بن شكر

  .اجليوشية على غري احلبس الذي هلم 
يل وغرق النواحي، وكثر رخاء األسعار مبصر، فأبيع القمح كل مائة أردب بثالثني دينارا، واخلبز وعظمت زيادة الن

البائت ستة أرطال بربع درهم ، والرطب األمهات ستة أرطال بدرهم ، واملوز ستة أرطال بدرهم ، والرمان اجليد 
والعنب ستة أرطال بدرهم يف شهر بابه بعد  مائة حبة بدرهم ، ومحل اخليار بدرمهني ، والتني مثانية أرطال بدرهم ،

انقضاء مومسه املعهود بشهرين ، واليامسني مخسة أرطال بدرهم ، ومثر احلناء عشرة أرطال بدرهم ، والبسر اجليد 
وكثرمبصر والقاهرة التجاهر مبعاصي اهللا ، وظفر . عشرة أرطال بدرهم ، وما دونه مخسة عشر رطال بدرهم 

وحصلت مبصر زلزلة، . اثنتان وعشرون ألف جبنة، كل جبنة قدر الرحى ال يقلها الراجل األسطول مبركب فيه 
وانشقت زريبة جامع املقس . وهبت مسوم حارة فيها إعصار ثالثة أيام ، أتلفت اخلضروات اليت فضلت من الغرق 

  .لقوة الزيادة، وخيف على اجلامع أن يسقط ، فأمر بعمارهتا
  ةسنة مثان ومثانني ومخسمائ

  .والسلطان بالقدس جمتهد يف عمارته : وأهلت سنة مثان ومثانني 
نزل الفرنج على ظاهر عسقالن ، لقصد عمارهتا فما مكنوا، وواقعهم مجاعة من األسدية منهم : ويف ثالث احملرم 

  .يازكج وغريه ، وتوالت الوقائع بينهم 
بالد الشرقية، على ما كان بيد امللك املظفر تقي سار امللك األفضل نور الدين علي بن السلطان إىل ال: ويف صفر

مث . الدين عمر من البالد اليت هي قاطع الفرات ، وأطلق له السلطان عشرين ألف دينار سوى اخللع والتشريفات 
نزل امللك العادل أبو بكر عن كل ماله يف الشام ، ماخال الكرك والشوبك والصلت والبلقاء ونصف خاصة 

  .لبالد الشرقيةبديارمصر، وعوض ا
. وسار السلطان من القدس يف أوائل مجادى األوىل، وكتب بعود امللك األفضل ،فعاد منكسر القلب إىل السلطان 

  .وحلق العادل حبران والرها وقرر أمرمها، مث عاد إىل السلطان يف أخر مجادى اآلخرة



يريدون السلطان ، فكبسهم الفرنج  ملك الفرنج قلعة الداروم ، وخرج العسكر املصري: ويف مجادى اآلخرة 
وأسر الفرنج منهم مخسمائة رجل ، وأخذوا حنو ثالثة آالف مجل ، . وأخذوا مجيع ما معهم ، وتبدد الناس يف الربية

وعادوا إىل خيمهم وقد طمعوا،فقصدوا املسري إىل القدس ، مث اختلفوا ونزلوا بالرملة، وبعثوا رسلهم يف طلب 
من القدس يف عاشر رجب ، وسار إىل يافا فحاصرها، و مل يزل يقاتل من فيها من الفرنج إىل الصلح ،فربز السلطان 

وتسلم السلطان القلعة، وأخرج من كان فيها من الفرنج ، فقدم . أن أخذ البلد عنوة، وغنم الناس منها شيئا عظيما
، وعاد القتال واملراكب يف البحر مل من الفرنج جندة كبرية يف مخسني مركبا، فغدر أهل يافا جبماعة من املسلمني

تصل إىل الرب، فسارع أهل املراكب إىل الرب، ومحلوا على السلطان، فرحل إىل يازور وأمر بتخريبها، وسار إىل 
الرملة ومنها إىل القدس ، وعزم على لقاء الفرنج ، فاختلف عليه أصحابه ،وأمسعه بعضهم كالما جافيا، فانثىن عن 

وعقدت . مصر فخرج إىل الرملة، ووقع الصلح بني السلطان والفرنج لثمان بقني من شعبان وقدم عسكر . ذلك 
هدنة عامة يف الرب والبحر مدة ثالث سنني وثالثة أشهر أوهلا حادي عشر شعبان وهو أول شهر أيلول على أن 

أال إن الصلح : العسكر ونودي يف الوطاقات وأسواق. يكون للفرنج من يافا إىل عكا إىل صور وطرابلس وأنطاكية 
وكان يوم . قد انتظم ، فمن شاء من بالدهم يدخل بالدنا فليفعل ، ومن شاء من بالدنا يدخل بالدهم فليفعل 

فاختلط عسكر الفرنج بعسكر . الصلح يوما مشهودا، عم فيه الطائفتني الفرح والسرور، ملا ناهلم من طول احلرب 
ىل يافا للتجارة، ودخل خلق عظيم من الفرنج إىل القدس بسبب الزيارة، املسلمني ، ورحل مجاعة من املسلمني إ

ورحل ملوك الفرنج إىل ناحية عكا، ورحل السلطان إىل القدس ، . فأكرمهم السلطان ومد هلم األطعمة وباسطهم 
  .على طربية" وقد ختلص من األسر " وسار منها إىل دمشق ، ملقيه األمر هباء الدين قراقوش 

  .لطان إىل دمشق ، خلمس بقني من شوال ، فكانت غيبته عنها أربع سنني ودخل الس
  .وأذن للعساكر يف التفرق إىل بالدهم فساروا إليها، وبقي عند السلطان ابنه األفضل علي والقاضي الفاضل 

شتري لعلوفة وفيها انتقل سعر الفول بديار مصر من مخسة عشر دينارا إىل ثالثني دينارا املائة أردب ، حبكم ان امل
  .الوسية العادلية مخسون ألف أردب 

وفيها عثر على رجل امسه عبد األحد، من أوالد حسن ابن اخلليفة الفاطمي احلافظ لدين اهللا، وأحضر إىل امللك 
" أين كنت يف هذه املدة ؟ : " فقيل له " . نعم : " قال " أنت تدعي أنك اخلليفة ؟ : " العزيز بالقاهرة، فقيل له 

كر أن أمه أخرجته من القصر فتاه ، ووصل إىل طنبذة فاختفى هبا، مث خرج إىل مصر، فأواه رجل وشرع يتحدث فذ
وعثر على بعض أقارب الوزير شاور، وقد ثار . له يف اخلالفة، وأنه وقع بعدة بالد وأقطع أناسا ممن بايعه ، فسجن 

  .بالقاهرة ، فسجن هو ومجاعته
اخلاص السلطاين على ثالمثائة ألف وأربعة ومخسني ألف دينار وأربعمائة وأربعة وأربعني  وفيها انعقد ارتفاع الديوان

  .دينارا 
ومات فيها مجال امللك موسى بن املأمون البطائحي جامع السرية املأمونية وهوبقية بيته يف سادس عشر مجادى األوىل 

  .بالقاهرة
  .املقس وفيها وقع الشروع يف حفر اخلندق من باب الفتوح إىل 

وكتب بنقل مجاعة من أتباع الدولة الفاطمية احملبوسني يف اإليوان ودار املظفر ليال،حبيث ال يشعر هبم أحد، حىت 
  .يوصلهم املكلف بذلك إىل صرخد

فخلت . وفيها كتب بإخالء مدينة تنيس ، ونقل أهلها إىل دمياط ، وقطع أشجار بساتني دمياط وإخراج النساء منها



  .املقاتلة، وحفر خندق دمياط وعمل جسر عند سلسلة الربج هباتنيس إال من 
  .وفيها كثرت األراجيف بالقاهرة ومصر، وعظمت الشناعات ، وارتفعت األسعار

وفيها ورد اخلرب يف كتاب من اليمن بأن ثالثة أهنار باحلبشة تغريت بعدما كانت عذبة، فصار أحدها أجاجا، واآلخر 
  .لبنا، واآلخر دما 

" ات قلج ارسالن بن مسعود بن قلج أرسالن بن سليمان صاحب قونية، وقد تغلب عليه ابنه قطب الدين وفيها م
وكان موته يف شعبان، فوىل تونية بعده ابنه غياث الدين . وزاد يف أن حجر عليه " صاحب سيواس وأقصرا 

وثار عليه أخوه ركن الدين  كيخسرو بن قلج أرسالن ، وبقيت أخوته على والياهتم من عهد أبيهم ، فاختلفوا،
سليمان صاحب ووقاط وملك سيواس وأقصرا وقيسارية وهي أعمال أخيه قطب الدين مث ملك قونية من غياث 

  .الدين ، ففر غياث الدين ونزل حلب 
  سنة تسع ومثانني ومخسمائة

ل ابن سيف اإلسالم والسلطان بدمشق ، فخرج العادل إىل الكرك ، وقدم من اليمن امللك املعز إمساعي: أهلت 
  .ظهري الدين طغتكني يف نصف صفر، فسربه السلطان 

نزل بالسلطان مرض ، فأمر يوم السبت ولده الفضل أن جيلس على الطعام : فلما كانت ليلة السبت سادس عشره 
مر وتزايد به املرض إىل اليوم احلادي عشر من مرضه ، فحلف األفضل الناس ، واست. ، فجلس يف مرضع السلطان

فاحتضر " وهى ليلة الثاين عشر من املرض " السلطان يف تزايد من املرض إىل ليلة األربعاء سابع عشري صفر 
  .فركب األفضل ، ودار يف األسواق ، وطيب قلوب العامة. ومات بعد صالة الصبح من يوم األربعاء املذكور

، شديد املداراة، حمبا للفقهاء وأهل الدين واخلري  وكان رمحه اهللا كثري التواضع ، قريبا من الناس ، كثري االحتمال
ومدحه كثري من الشعراء، وانتجعوه . حمسنا إليهم ، مائال إىل الفضائل ،يستحسن الشعر اجليد ويردده يف جملسه 

وكان شديد التمسك بالشريعة، مسع احلديث من أيب احلسن علي بن إبراهيم بن املسلم بن بنت أيب . من البلدان 
وأيب حممد بن بري النحوي، وأيب الفتح حممود بن أمحد الصابوين، وأيب الطاهر السلفي، وابن عوف ، ومجاعة سعد، 
أطلق من اخليل مبرج عكا ملن معه اثين عشر ألف رأس ، سوى أمثان اخليل اليت أصيبت يف : وكان كرميا. غريهم 
وصاحبه مالزم يف طلبه ، وتأخر عنه األمري أيوب و مل يكن له فرس يركبه إال وهو موهوب أو موعود به ، . اجلهاد

وكان ورعا، رأى يوما العماد . بن كنان يف بعض سفراته لدين لزمه ، فتقبل لغرمائه باثين عشر ألف دينار مصرية
وكان ال يصلى إال يف . الكاتب يكتب من دواة حمالة بالفضة فأنكرها، وقال هذا حرام ، فلم يعد يكتب منها عنده 

وله إمام راتب مالزم ، وكان يصلي قبيل الصبح ركعات إذا استيقظ ، وكان يسوي يف احملاكمة بني أكرب  مجاعة،
وقرىء ، عليه جزء من . وكان شجاعا يف احلروب ، مير يف الصفوف وليس معه سوى صيب . الناس وبني خصمه 

ب الدنيا، وجملسه طاهر من احلديث بني الصفني ، وهو على ظهر فرسه ، وكان ذاكرا لوقائع العرب وعجائ
  .املعايب، رمحه اهللا وغفر له 

وغسله الفقيه خطيب دمشق ، أخرج بعد صالة الظهر، . وملا مات جلس األفضل للعزاء، وكثر بكاء الناس عليه 
وصلى الناس عليه أرساال، ودفن بداره اليت مرض فيها بالقلعة، مث نقل يف يوم عاشوراء سنة اثنتني وتسعني 

وكان عمره . وكتب بوفاته إىل العزيز مبصر، وإىل العادل بالكرك . ة إىل تربة بنيت له جبوار جامع بين أمية ومخسمائ
وترك من . يوم مات حنوا من سبع ومخسني سنة، منها مدة ملكه بعد موت العاضد اثنتان وعشرون سنة وأيام 



سوى سبعة وأربعني درمها، و مل يترك دارا وال األوالد سبعة عشر ذكرا وبنتا واحدة صغرية، ومل خيلف يف خزائنه 
  .وكان القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساين صاحب سره ، ومبنزلة الوزير منه . عقارا

وفيها قتل طغرل بن أرسالن بن طغرل بن السلطان حممد بن ملك شاه بن ألب أرسالن بن جغري بك داود بن 
بيع األول ، وهو أخر من ملك بالد العجم من السالطني السلجوقية، ميكائيل بن سلجوق يف رابع عشري شهر ر

وابتداء دولتهم يف سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة، وأوهلم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق ، فتكون مدة دولتهم مائة 
  .سنة ومثانيا ومخسني سنة

الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب ، ولد  السلطان امللك العزيز عماد الدين أبو الفتح عثمان ابن السلطان امللك
بالقاهرة يف ثامن مجادى األوىل سنة سبع وستني ومخسمائة، ومات أبوه بدمشق وهو على سلطنة ديار مصر مقيم 

فلما بلغه موت أبيه جلس للعزاء وأخذ . بالقاهرة، وعنده جل العساكر واألمراء من األسدية والصالحية واألكراد 
فقام أخوه األفضل نور الدين . ر دولته ،وخلع على األمراء وأرباب الدولة يعد انقضاء العزاءباحلزم ، وقرر أمو

وبعث بذلك مع القاضي . علي بدمشق ، وكتب إىل اخلليفة الناصر يطالعه بوفاة أبيه ، من إنشاء العماد الكاتب 
د والده ومالبسه وخيله ، وهدية ضياء الدين أيب الفضائل القاسم بن حيىي بن عبد ا هللا الشهرزوري، ومعه عد

وسار العادل من الكرك إىل بالد املشرق ، فأقام بقلعة جعرب وبعث نوابه إىل حران والرها، واستوزر األفضل . نفيسة
الوزير ضياء الدين نصر ا هللا بن حممد بن األئري، وفوض إليه أموره كلها، فحسن له إبعاد أمراء أبيه وأكابر أصحابه 

أمراء غريهم ، ففارقه مجاعة منهم األمر فخر الدين جهاركس، وفارس الدين ميمون القصري، ومشس ، وأن يستجد 
الدين سنقر الكبري، وكانوا عظماء الدولة، فصاروا إىل امللك العزيز بالقاهرة فأكرمهم ، ووىل فخر الدين أستاداره، 

ا، وكان ذلك هلما، وزادمها نابلس وفوض إليه أمره ، وجعل فارس الدين ومشس الدين على صيداء وأعماهل
وبالدها، وسار القاضي الفاضل أيضا من دمشق وحلق بالقاهرة، فخرج العزيز إىل لقائه وأجل قدومه وأكرمه ، 

فشرع القوم يف تقرير قواعد ملك العزيز واألفضل يف شغل عنهم ، وكانت مدينة القدس مضافة لألفضل ، فكتب 
وكان ذلك من تدبري وزيره ابن األثري، ألهنا كانت حتتاج حينئذ إىل أموال ورجال . إىل أخيه العزيز يرغب عنها له 

ملدافعة الفرنج، فسر العزيز بذلك ، وجهز عشرة آالف دينار إىل عز الدين جرديك النوري متويل القدس ، لينفقها 
ث عسكرا إىل القدس وخشي العزيز من نقض اهلدنه بينه وبن الفرنج ، فبع. يف عسكر القدس ، فخطب له به 

مث بدا لألفضل أن يعود فيما رغب عنه ألخيه من القدس ، ورجع عن ذلك ، فتغري العزيز من . احترازا من الفرنج 
  .هذا، وأخذ األمراء يف اإلغراء بينهما، وحسنوا للعزيز االستبداد بامللك والقيام مقام أبيه ، فبلغ ذلك األفضل 

  سنة تسعني و مخسمائة

وقد تنافرت القلوب ، وقويت الوحشة بني األخوين ، واجتمعت األمراء الصالحية على أن : تسعني ودخلت سنة 
وخرج العزيز من القاهرة بعساكر مصر، من الصالحية . يكون األمر كله للعزيز، فاضطربت أحوال األفضل 

وهو من مجلة " منها أن جبيل  واألسدية واألكراد وغريهم ، يريد الشام وانتزاعها من أخيه األفضل ، من أجل أمور
كان مع رجل كردي فقيه أقامه صالح الدين مستحفظا هبا، فأرغبه الفرنج مبال حىت سلمه هلم " الفتوح الصالحية 

وخرج األفضل من دمشق ليستنقذه من الفرثج ، فتعذر عليه ، وظهر العجز عن استخالصه ، فامتعض األمراء . 
مر الفرنج ، فسار يف صفر واستخلف أخاه امللك املؤيد جنم الدين مسعود، وترك لذلك ، وخوفوا العزيز من عاقبة أ

واتفق أن األمري . بالقاهرة هباء الدين قراقوش األسدي وصريم وسيف الدين يازكج وخطلج يف تسعمائة فارس 



فخرج من دمشق استوحش من األفضل إلعراضه عنه ، " أحد أكابر األمراء الصالحية " صارم الدين قامياز النجمي 
وهم األفضل مبراسلة أخيه العزيز واستعطافه ، فمنعه من ذلك . يريد إقطاعه ، وحلق بالعزيز فأكرمه ورفع حمله 

وبعث إىل عمه العادل وهو بالشرق ، وإىل . وزيره ابن األثري وعدة من أصحابه ، وحسنوا له حماربته ، فمال إليهم 
ة، وإىل األجمد صاحب بعلبك وإىل اجملاهد شريكوه صاحب محص ، أخيه الظاهر حبلب ، وإىل املنصور حبما

مث إنه برز من دمشق ، . فوردت رسلهم يف مجادى اآلخرة، يعدون بالقدوم عليه . يستنجدهم على أخيه العزيز
 فلما وصل العزيز إىل القصري من الغور ضاق األفضل ، ورجع من الفوار إىل رأس املاء، فأدركت. ونزل برأس املاء

ونزل العزيز يف غده على . مقدمة العزيز ساقته ، وكادوا يكبسونه فاهنزم إىل دمشق ، ودخلها خلمس مضني منه 
وكان األفضل قد استعد لقتاله ، فقدم العادل والظاهر واملنصور واجملاهد واألجمد . دمشق يف قوة قوية، ونازل البلد

. يشفع يف األفضل ، ويستأذنه يف االجتماع به ، فأذن له  وبعث العادل إىل ابن أخيه امللك العزيز. إىل دمشق 
وحتدث معه يف الصلح ، وأن ينفس اخلناق عن البلد، وكان " وكل منهما راكب " وخرج العادل فاجتمع بالعزيز 

فوافق العزيز عمه ، وتأخر إىل داريا ونزل . قد اشتد احلصار، وقطعت األهنار، وهنبت الثمار، والوقت زمن املشمش
إىل العادل ، فقرر الصلح " وهو يومئذ أجل الصالحية " على العوج ، وسري األمري فخر الدين جهاركس األستادار 

وأمر . فرحل ونزل مرج الصفر فحدث له مرض شديد، وأرجف مبوته ، مث أبل منه . على شروط ، وعاد إىل العزيز
مواد اخلالف ، وأن امللك األجمد هبرام شاه بن عز بعمل نسخة اليمن ، وهى جامعة ملقترحات مجيع امللوك ، وحسم 

الدين فرخشاه ، وامللك اجملاهد شريكوه ، يكونان مؤازرين للملك األفضل وتابعني له ، وأن امللك املنصور صاحب 
وبعث كل من امللوك أمريا من أمرائه ليحضر احللف ، . محاة يكون يف حيز امللك الظاهر صاحب حلب ومؤزرا له 

  .ا يوم السبت ثاين عشر شهر رجب ، وجرت أمور آلت إىل احللف على دخن فاجتمعو
. وتزوج العزيز بابنة عمه العادل ، وقبل العقد عنه القاضي املرتضى حممد بن القاضي اجلليس عبد العزيز السعدي

ك العزيز، ووكل العادل القاضي حميي الدين حممد بن شرف الدين بن عصرون يف تزويج ابنته من ابن عمها املل
وكتب العماد الكاتب الكتاب يف ثوب أطلس ، وقرئ بني يدي امللك . وعقد بينهما قاضي القضاة حميي الدين

  .الظاهر، وعقد العقد عنده
خرج امللك الظاهر غازي صاحب حلب لوداع أخيه ، فركب العزيز إىل لقائه : فلما كان يوم اجلمعة أول شعبان 

مث خرج العادل لوداع العزيز يف خواصه ، . بعد ما أهدى كل منهما ألخيه هدية سنية وأنزله معه ، وأكال مث تفرقا،
ورحل العزيز من مرج الصفر يف ثالث شعبان يريد مصر، فلما . مث خرج األفضل فودعه أيضا، وهو آخر من ودعه 

إىل بالدهم إال العادل كان ثالث عشره عمل األفضل دعوة عظيمة لعمه وبقية امللوك ووادعهم ، مث رحلوا من الغد 
  .، فإنه أقام إىل تاسع شهر رمضان ، مث رحل إىل بالده بالشرق 

وقدم العزيز إىل القاهرة يف يوم وأما األفضل فإنه هم مبكاتبة العزيز مبا يؤكد أسباب الصلح ، فأماله عن ذلك 
حش منهم ، وفطنوا بذلك فتفرقوا خواصه ، وأغروه بأخيه ، ورموا مجاعة من أمرائه بأهنم يكاتبون العزيز، فاستو

وسار األمري عز الدين أسامة صاحب كوكب وعجلون عن األفضل ، وحلق بالعزيز فأكرمه غاية اإلكرام ، . عنه 
إن األفضل قد غلب على : وأخذ حيرضه على الفضل ، وحيثه على املسري إىل دمشق وانتزاعها منه ، ويقول له 

ابن األثري اجلزري، وقد افسد أحوال دولته برأيه الفاسد، وحيمل أخاك على  اختياره ، وحكم عليه وزيره الضياء
مقاطعتك ، وحيسن له نقض اليمن ، فإن من شرطها صفو الوداد وصحة النية، ومل يوجد ذلك ، فحنثهم يف اليمني 

اد ما ال ميكن قد حتقق، وبرئت أنت من العهدة، فاقصد البالد فإهنا يف يدك ، قبل أن حيصل يف الدولة من الفس



، وبينا هو يف ذلك إذ فارق األفضل األمري مشس الدين أيدمر بن السالر، وصل إىل العزيز، فساعد األمر " تالفيه 
أسامة على قصده ، مث وصل أيضا إىل العزيز القاضي حميي الدين أبو حامد حممد بن الشيخ شرف الدين عبد اهللا بن 

  .ه قضاء الديار املصرية، وضم إليه نظر األوقاف هبة اهللا بق أيب عصرون ، فاحترمه ووال
وأقبل األفضل بدمشق على اللعب ليله وهناره ، وتظاهر بلذاته، وفوض األمور إىل وزيره ، مث ترك اللعب من غري 

سبب ، وتاب وأزال املنكرات وأراق اخلمور، وأقبل على العبادة، ولبس اخلشن من الثياب ، وشرع يف نسخ 
اختذ لنفسه مسجدا خيلو فيه بعبادة ربه ، وواظب على الصيام ، وجالس الفقراء، وبالغ يف مصحف خبطه ، و

  .التقشف ، حىت صار يصوم النهار ويقوم الليل 
وأما العزيز فإنه قطع خبز الفقيه الكمال الكردي من مصر، فأفسد مجاعة على السلطان ، وخرج إىل العرب فجمع 

وقطع العزيز أيضا خبز اجلناح وعلكان وجمد الدين الفقيه . سكر فلم يظفروا به وهنب اإلسكندرية ، فسار إليه الع
  .وعز الدين صهر الفقيه ، فساروا من القاهرة إىل دمشق ، فأقطعهم امللك األفضل اإلقطاعات 

كر كسر حبر أيب املنجا بعد عيد الصليب بسبعة أيام ، وجتاهر الناس فيه باملنكرات من غري ن: ويف شهر رمضان 
  .عليهم 

  .وفيه وقعت اآلفة يف البقر واجلمال واحلمري، مهلك منها كثري
وفيه كثر محل الغلة من البحرية إىل بالد املغرب ، لشدة الغالء هبا، وكثرت بني األمراء إشاعة أن إقطاعاهتم تؤخذ 

غ اثنني وعشرين إصبعا من وارتفع السعر باإلسكندرية، ونقص ماء النيل بعدما بل. منهم ، فقصروا يف عمارة البالد
سبعة عشر ذراعا، فرفعت األسعار، وشرقت البالد، وبلغ القمح كل أردب بدينار، وأخذ يف الزيادة وتعذر وجود 

وأقيمت طاحون لطحن احلشيش . اخلبز، وضج الناس ، وكثرت املنكرات ، وغال سعر العنب لكثرة من يعصره 
ضرائب ، فمنها ما كان عليه يف اليوم ستة عشر دينارا، ومنع من عمل  باحملمودية، ومحيت بيوت املزر، وجعل عليها

  .املزر البيويت، وجتاهر الكافة بكل قبيح ، فترقب أهل املعرفة حلول البالء
وفيها قدم رسول متملك القسطنطينية يطلب صليب الصلبوت، فأحضر من القدس، وكان مرصعا باجلوهر، وسلم 

  .وتوجه األمري مشس الدين جعفر بن مشس اخلالفة بذلك . الفرنج  إليه على أن يعاد ثغر جبيل من
  تتمة سنة تسعني ومخسمائة

  .عقد جملس حبضرة السلطان ، حضره أصحاب الدواوين: يف يوم اخلميس رابع حمرم 
قدم األمري حسام الدين ببشارة من عند امللك العادل وبقية األوالد الناصرية، فتلقاه السلطان : ويف عاشره 

  .واألمراء، ومحل إليه مساط السلطنة، فطلب املوافقة بني األهل 
ركب السلطان للصيد باجليزة، ومر بباب زويلة، فأنكر بروز مصاطب احلوانيت يف األسواق ، : ويف سادس عشره 

 ومر بصناعة العمائر، فرسم بسد طلقات الدور اجملاورة للنيل. ورسم هبدمها، فهدمت مبباشرة حمتسب القاهرة 
  .فسدت 
  .غريت والة األعمال : ويف صفر

  .حلف العزيز لعمه العادل : ويف عاشره 
  .عاد العزيز من الصيد باجليزة :ويف ثالث عشريه 
  .غلت األسعار، فبلغ كل مائة أردب مثانني دينارا: ويف هذا الشهر

شطوب ، ومشس الدين قدم فارس الدين ميمون القصري مقطع صيداء، وسيف الدين سنقر امل: ويف خامس عشره 



سنقر الكبري مقطع الشقيف ، مفارقني امللك األفضل ، فدفع العزيز مليمون مخسمائة دينار، ولسنقر أربعمائة دينار، 
  .وللمشطوب ثالمثائة دينار 

  .اشتد األمر يف للزحام على اخلبز لقلته يف األسواق ، ووقع احلريق يف عدة مراضع بالقاهرة: ويف ربيع األول 
  .أخرجت خيمة السلطان للسفر: عاشره ويف 

  .احنل السعر قليال، ووجد اخلبز يف األسواق : ويف ثالث عشره
ورد كتاب علم الدين قيصر بأنه تسلم القدس من جرديك يف تاسعه ، وتسلم صليب الصلبوت ، وقرر : ويف نصفه 

  .أيضا إعادة جبيل من الفرنج 
  .األفضل خبرب جبيل ، وسبب قدوم ميمون ورفيقيه  قدم بدر الدين لؤلؤ بكتاب: ويف سادس عشره 

  .وفيه نزع السعر، وبلغ كل مائة أردب إىل مائة ومخسة وسبعني دينارا، وعظم ضجيج الناس من اجلوع 
  .وصل صليب الصلبوت من القدس ، وهو خشبة مرصعة جبواهر يف ذهب: ويف سابع عشريه
دمشقي قضاء القضاة بديار مصر، عوضا عن صدر الدين بن وىل زين الدين علي بن يوسف ال: ويف ثامن عشريه 

  .درباس ، بعناية مجاعة من املماليك به ، وخلع عليه 
  .قدم رسول امللك العادل : ويف سلخه 

هدم احملتسب حوانيت وإصطبال كان صدر الدين بن درباس أنشأها يف زيادة اجلامع األزهر : ويف تاسع ربيع اآلخر
  .ر الدين نقض ذلك إىل داره جبوار داره ، ورفع صد

وقوي عزم السلطان على السفر، وبعث هبرام يقترض له ماال من جتار اإلسكندرية، وطلب من قاضي القضاة زين 
وكنب السلطان خطه بذلك . الدين أن يقرضه مال األيتام ، وكان يبلغ أربعة عشر ألف دينار، فحملت إىل اخلزانة

هذا وقد تأخر القرض . ملال ، وقرر استخراجه منه وأمر حبمله إىل القاضي وأشهد عليه ، وأحال به على بيت ا
  .الذي كان السلطان صالح الدين أقرضه يف نوبة عكا، وهو ثالثون ألف دينار، فلم يوف منه إال يسريا 

  .توجه جعفر بن مشس اخلالفة إىل الفرنج إلعادة جبيل : ويف سادس عشره 
ج السلطان إىل خميمه بربكة اجلب ، واستناب يف غيبته هباء الدين قراقوش ، خر: ويف يوم اخلميس تاسع عشره 

وتوجه مع السلطان سبعة وعشرون أمريا، يف ألفي فارس وألف من . ومعه ثالثة عشر أمريا، وحنو سبعمائة فارس 
  .احللقة

رة، ورحل عنها يف ثامن استقل السلطان باملسري، ونزل على دمشق يف تاسع مجادى اآلخ: ويف ثالث مجادى األوىل 
  .عشريه بشفاعة عمه امللك العادل 

  .دخل األفضل دمشق ، بعد أن تقرر الصلح بينه وبن أخيه امللك العزيز يف سادسه : ويف تاسع رجب 
  .دقت البشائر بالقاهرة، فرحا بالصلح بني األوالد الناصرية، وزينت األسواق: ويف رابع شعبان 
  .وفيه احنط السعر

  .لطان امللك العزيز إىل القاهرة سلخ شعبان وقدم الس
وصل امللك املعظم توران شاه وإخوته وعياهلم من دمشق ، والديوان يف ضائقة شديدة، فعجزوا : ويف سابع رمضان

  .ونزعت األسعار يف املأكوالت كلها . عن إقامة وظائفهم ومطاخبهم وجراياهتم ، فنزلوا يف الدار العزيزية 
  .وصل عز الدين أسامة مفارقا لألفضل  :ويف تاسع عشره 

  سنة إحدى وتسعني ومخسمائة



ودخلت سنة إحدى وتسعني ، والعزيز على عزم املسري إىل الشام ، فاستشار األفضل أصحابه، فمنهم من أشار عليه 
العزيز، فأصغى مبكاتبة العزيز واسترضائه ، وأشار الوزير ابن األثري عليه باالعتصار بعمه العادل ، واستنجاده على 

فانزعج األفضل ، وخرج . إليه ، وكثرت اإلشاعة بقصد العزيز إقامة اخلطبة يف دمشق بامسه ، وضرب السكة له 
من دمشق يف رابع عشر مجادى األوىل، وسار جريدة إىل عمه العادل ، فلقيه بصفني ، فلما نزال أحلف األفضل يف 

أخيه العزيز، فأجابه وأنزله بقلعة جعرب، مث سار معه إىل دمشق أول املسألة له أن ينزل عنده بدمشق ، ليجريه من 
مجادى اآلخرة، فوصل إليها يف تاسعه ، ودخل األفضل إىل حلب على الربية، مستصرخا بأخيه امللك الظاهر، فتلقاه 

حلف له ، مث سار وحلف له على مساعدته ، مث رحل عنه إىل محاة، فتلقاه ابن عمه امللك املنصور حممد ابن املظفر، و
وعلم العادل اختالل أحوال األفضل ، . عنه إىل دمشق ، فدخلها يف ثالث عشره وهبا العادل ، فأفضى إليه بأسراره 

. وسوء تدبريه وقبيح سريته ، فاحنرف عنه وهناه فلم ينته إال أنه مبالغ يف كرامة عمه ، حىت أنه ترك له السنجق 
  .ين يف كل يوم، ويركب األفضل يف خدمته وصار العادل يركب بالسنجق السلطا

فما هو إال أن استقر ذلك إذ حدث بني الظاهر صاحب حلب وبني أخيه األفضل وعمه العادل وحشة، من أجل 
فسري الظاهر إىل أخيه العزيز حيرضه على قصد الشام ، ووعده . ميل امللك املنصور صاحب محاة إىل العادل 

  .افق ذلك غرضه ، وخرج من القاهرة بعساكره باملساعدة له على األفضل ، فو
فلما قارب العزيز دمشق كاتب امللك العادل األمراء سرا واستماهلم ، وكان األمراء الصالحية قد وقع بينهم وبني 

فعملت حيل العادل حىت وقعت الوحشة بني . األمراء األسدية تنافس ، لتقدمي العزيز الصالحية على األسدية
وكاتب العادل العزيز سرا خيوفه من األسدية، وحيثه على إبعادهم عنه . فرت األسدية من امللك العزيزالطائفتني ، ون

فحاق ما مكره ومت له ما دبره ، وعزموا على مفارقة . ، وكاتب األسدية، خيوفهم من العزيز ويستميلهم إليه 
ان مقدم أمراء األكراد األمري حسام الدين أبو وك. العزيز، وحسنوا لألكراد واملهرانية موافقتهم ، فانقادوا إليهم 

اهليجاء السمني ، فاجتمع باألكراد مع األسدية، واتفقوا بأمجعهم على مفارقة العزيز واالنضمام إىل العادل واألفضل 
 ، ومضايقة العزيز وعقدوا النية على مكاتبة من بقي منهم مبصر، أن يستقبلوا العزيز وحيولوا بينه وبني القاهرة،

  .فيصري بذلك بني الفريقني، ويؤخذ باليد
رحل األمري أبو اهليجاء باألكراد واملهرانية واألسدية، وهم البسون المة : فلما كان يف عشية الرابع من شوال 

فلما أصبح هنار اخلامس من شوال رحل العزيز يريد مصر، . احلرب ، وحلقوا بالعادل فسر هبم ، ألهنم معظم اجليش 
وكان نائبه هبا األمري هباء الدين قراقوش األسدي، فلم يتغري على . ن األسدية املقيمني بالقاهرة وهو متخوف م

مث إن العادل خرج باألفضل من دمشق ، ومعه العساكر يريد اخذ القاهرة، ملا .العزيز، ووصل إىل القاهرة فاستقر هبا
. دل ثلث البالد املصرية، ويكون ثلثاها لألفضل داخله من الطمع يف العزيز، واتفق مع األفضل على أن يكون للعا

فأجابه إىل ذلك ورحال من دمشق ، وخرج معهم أيضا املنصور صاحب محاة، وعز الدين بن املقدم وسابق الدين 
عثمان بن الداية صاحب شيزر واستخلف األفضل بدمشق أخاه امللك الظافر خضر صاحب بصرى وانضم إليهم 

ائب القدس ، فلما وصلوا تل العجول ، أخلع األفضل على مجيع األسدية، وعلى عز الدين جرديك النوري ن
وسار األفضل إىل القدس، وتسلمه من جرديك ، وأعطاه بيسان وكوكب . األكراد األفضلية، وأعطاهم الكوسات 

فخر الدين  واجلوالن واملنيحة مث سار العسكر حىت نزل على بلبيس ، وهبا، مجوع الصالحية والعزيزية، ومقدمهم
  .جهاركس على الصالحية، واألمري هكدري ابن يعلي احلميدي على طائفة األكراد، فنازهلم العادل واألفضل



وكانت أيام زيادة ماء النيل ، واألسعار غالية والعلف متعذر، فبلغ العسكر الواصل اجلهد، وندم أكابرهم على ما 
املشحونة بالرجال والعدد، فبلغ ذلك األسدية، فركبوا إىل كان منهم ، هذا والعزيز ميد أهل بلبيس باملراكب 

املراكب ، وأخذوا بعضها وغرقوا بعضها، وأسروا خلقا، وسلم مثانية مراكب عادت إىل القاهرة، واشتد 
احلصارعلى بلبيس حىت كادت تؤخذ، وضاق العزيز بالقاهرة، وقلت األموال عنده ، وكان حمببا إىل الرعية، ملا فيه 

السرية، وكثرة الكرم والرفق ، فلما نازل العادل واألفضل بلبيس احتاج إىل استخدام الرجال ، فلم جيد  من حسن
عنده ماال، فبذل له األغنياء مجلة أموال ، فلم يقبلها، وكان القاضي قد تنزه عن مالبسة الدولة وخمالطة أهلها، 

لي البيساين يتوىل احلكم واإلشراف يف البحرية مدة واعتزل ملا رأى من اختالل األحوال ، وكان عبد الكرمي بن ع
مث حدثت بينه وبني أخيه القاضي الفاضل مشاجرة اقتضت اتضاع حاله عند . طويلة، فحصل من ذلك ماال مجا

وكان متزوجا بامرأة موسرة من بىن ميسر، فسكن هبا يف ثغر . الناس بعد احترامهم إياه ، فصرف عن عمله 
شرهتا، لسوء خلق كان فيه ، فسار أبرها إىل اإلسكندرية، وأثبت عند قاضيها ضرر ابنته ، اإلسكندرية، وأساء ع

فمضى القاضي بنفسه إىل الدار، فلم يقدر على فتح الباب الذي من داخله املرأة، فأمر بنقب الدار، وأخرج املرأة 
ل لألمري فخر الدين جهاركس مخسة وسلمها ألبيها وأعاد بناء النقب ، فغضب عبد الكرمي وسار إىل القاهرة، وبذ

آالف دينار مصرية، ووعد خزانة امللك العزيز بأربعني ألف دينار على والية قضاء اإلسكندرية، ومحل ذلك بأمجعه 
هذه : " فأحضره جهاركس إىل العزيز، وهو حينئذ يف غاية الضرورة إىل املال ، وقال. إىل فخر الدين جهاركس 
أعد : " فأطرق العزيز مليا، مث رفع رأسه وقال . ، وعرفه اخلرب" من غري طلب وال تعب خزانة مال قد أتيتك هبا 

املال إىل صاحبه ، وقل له إياك والعود إىل مثلها، فما كل ملك يكون عادال، وعرفه أين إذا قبلت هذا منه أكون قد 
فقال له . ، وظهر يف وجهه التغريفلما مسع هذا جهاركس وجم " . بعت به أهل اإلسكندرية، وهذا ال افعله أبدا 

فأطرق العزيز، مث قال " . نعم مخسة آالف دينار : " قال " . أراك وامجا، أظنك أخذت على الوساطة شيئا : " العزيز
، مث وقع له خبطه إطالق جهة طنبدة، " أعطاك ماال تنتفع به ، وأنا أعطيك يف قبالته ما تنتفع به مرات عديدة : " 

نة سبعة آالف دينار، فالمه أصحابه وأحلوا عليه يف االقتراض من القاضي الفاضل ، فاستدعاه إىل ومغلها يف الس
جملسه ، مبنظرة من دار الوزارة كانت تشرف على الطريق ، فعندما عاين القاضي الفاضل استحيا منه ، ومضى إىل 

فلما اجتمع .  أخرجوه من عند احلرم دار احلرم ، احتراما له من خماطبته يف القرض ، فلم يزل األمراء به حىت
قد علمت أن األمور قد ضاقت علي، وقلت األموال عندي، : " بالفاضل قال له ، بعد أن أطنب يف الثناء عليه 

مجيع ما أنا : " فقال القاضي الفاضل " . وليس يل إال حسن نظرك ، وإصالح األمر إما مبالك أو برأيك أو بنفسك 
  " .نقدم أوال الرأي واحليلة، ومىت احتيج إىل املال فهو يف يديك  فيه من نعمتكم ، وحنن

استدعى القاضي الفاضل برسول قدم منه على العزيز، " ملا اشتد على أصحابه الغالء والضيق " واتفق أن العادل 
ك أن خيرج وقد قيل إن العزيز ملا جرى على املراكب اليت جهزها إىل بلبيس ما جرى، خاف على املل. فسريه إليه 

من يده ، فسري إىل عمه يف السر يعرفه أنه قد أخطأ، وأنه قد عزم على اللحاق ببالد املغرب ، ويسأله االحتفاظ 
فرق له العادل ، واستدعى القاضي الفاضل ، فلما قرب منه ركب إىل لقائه وأكرمه ، ومازاال حىت . حبرمه وأوالده 

ون إىل خدمة العزيز، من غري أن يؤاخذهم بشيء، ويرد عليهم إقطاعاهتم تقرر األمر على أن األسدية واألكراد يرجع
، وحيلف العزيز هلم وحيلفون له ، وأن يكون العادل مقيما مبصر عند العزيز، ليقرر قواعد ملكه ، وأن العزيز 

ذكر، فعاد القاضي الفاضل ، وقد تقرر األمر على ما . واألفضل يصطلحان ، ويستقر كل منهما على ما بيده
  .وحلف كل منهم لصاحبه على الوفاء



ورحل . وخرج العزيز من القاهرة إىل بلبيس ، فالتقاه عمه العادل وأخوه األفضل ، ووقع الصلح التام يف الظاهر
األفضل يريد الشام ، ومعه األمري أبو اهليجاء السمني ، وصار الساحل مجيعه مع األفضل ، وعاد العزيز إىل القاهرة، 

وأخذ العادل يف إصالح أمور مصر، والنظر يف ضياعها . ه العادل ، فأنزله يف القصر من القاهرة وصحبته عم
ورباعها، وأظهر من حمبة العزيز شيئا زائدا، وصار إليه األمر والنهي واحلكم والتصرف يف سائر أمور الدولة، 

ر، ووىل زين الدين أبو احلسن جليلها وحقريها، وصرف القاضي حميي الدين حممد بن أيب عصرون عن قضاء مص
  .علي بن يوسف بن عبد اهللا بن بندار الدمشقي 

  .وفيها جدد العزيز الصلح بينه وبني الفرنج 
وفيها ورد كتاب ملك الروم ، يتضمن أن كلمة الروم اجتمعت عليه ، وأنه أحسن إىل املسلمني وأمرهم بإقامة 

مع اخلطبة، وأنه عمر جانبا منه كان اهندم من ماله ، فتمكن من يف اجلامع ، فأقيمت الصالة فيه يوم اجلمعة الصالة 
والتمس ملك الروم الوصية بالبطرك والنصارى، وأن . القسطنطينية من املسلمني من إقامة اجلمعة واجلماعة هبا

  .ميكنوا من إخراج موتاهم بالشمع املوقد، وإظهار شعائرهم بكنائسهم ، وأن يفرج عن أسارى الروم مبصر 
وفيها عزل زين الدين علي بن يوسف بن بندار عن القضاء، يف حادي عشر مجادى األوىل، مبحيي الدين أيب حامد 

  .حممد بن عبد اهللا بن هبة اهللا بن عصرون 
  سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة

ها، ولزم وصل امللك األفضل إىل دمشق ، وتفرقت العساكر إىل بالد: ففي أوهلا : وأهلت سنة اثنتني وتسعني 
األفضل الزهد، وأقبل على العبادة، وصارت أمور الدولة بأسرها مفوضة إىل وزيره ضياء الدين ابن األثر، فاختلت 

وضبط العادل أمور مملكة مصر، وغري اإلقطاعات، ووفر االرتفاعات . به األحوال غاية االختالل ، وكثر شاكوه 
يز األمري عز الدين أسامة، فصار صاحب سره وحاجبه ، والواسطة وعمال األعمال ، ومثر األموال ، وقرب إىل العز

  .واختص األمري صارم الدين قامياز النجمي بالعادل ، وصار صفوته . بينه وبني عمه 
رفعت يد ابن أيب عصرون وأيدي نوابه من احلكم ، وأمر أن يعتزل يف بيته ، وأن : ويف يوم السبت ثاين عشر احملرم 

  .لق بابه ، وشرع يف جتهيز نفسه ، وتوسل يف إقامته خيرج عن مصر، فأغ
  .خلع علي زين الدين علي بن يوسف بن بندار وأعيد إىل القضاء، عوضا عن ابن أيب عصرون : ويف سابع عشريه 
حبس امللك العزيز ناحية اخلربة من املنوفية على زاوية اإلمام الشافعي باجلامع العميق مبصر، وفرض : ويف أول صفر

  .يسها إىل البهاء بن اجلميزيتدر
كثرت الطرحى من األموات على الطرقات ، وزادت عدهتم مبصر والقاهرة يف كل : ويف صفر وشهر ربيع األول 

  .يوم عن مائيت نفس ، وبقي مبصر من مل يوجد من يكفنه ، وأكثرهم ميوت جوعا 
ثالثة أرطال بدرهم ، وعمد الضعفاء إىل شراء اجلرار، وانتهى القمح إىل مائة ومثانني دينارا املائة أردب ، واخلبز إىل 

وغدوا إىل البحر وترددوا إليه ، ليستقوا منه يف اجلرار، ويبيعوها بثمن درهم اجلرة، وقد ال جيدون من يشتريها 
وزاد السعر، وضاق " . من يتصدق علينا بثمن هذه اجلرة، ومن يشتريها منا بكسرة ؟ : " منهم ، فيصيحون 

وصارت األقفاص اليت حيمل فيها الطعام حيمل فيها . ، وهلك الضعفاء، وفشا املوت، وأكثره يف اجلياع اخلناق 
ويضرب من ينهب ، ويشج " األموات ، وال يقدر على النعوش إال بالنوبة، وامتدت األيدي إىل خطف ألواح اخلبز 

القمح إال من جهة الشريف ابن ثعلب ، فإن  رأسه ، ويسال دمه ، وال ينتهي وال يرمي ما يف يده مما خطفه ، وعدم
  .مراكبه تتواصل وتبيع بشونه 



وورد اخلرب يف تاسع صفر بأن تابوت امللك الناصر صالح الدين نقل يف يوم عاشوراء، من قلعة دمشق إىل تربة 
  .عملت له ، فكان يوما مشهودا

، وسابق الدين عثمان صاحب شريز، وهباء قدم امللك الزاهر داود جمري الدين صاحب البرية: ويف تاسع عشريه 
وورد اخلرب بأن . الدين بن شداد قاضي حلب ، فخرج العادل لتلقيهم بربكة اجلب ، وقدم العماد الكاتب أيضا

عربان الغرب هبطوا إىل البحرية، واشتروا القمح كل ويبة بدينار، وأن بالد الغرب قد عدمت فيها األقوات يف 
ت عنها األمطار السنة احلاضرة، وزاد اجلراد بالشام ، وعظم خطبه ، وكثرت مبصر والقاهرة السنة اخلالية، وانقطع

وغلت األشربة والسكر وعقاقري العطار، وبيعت بطيخة . األمراض احلادة واحلميات احملرقة ، وزادت وأفرطت 
نار كل مائة أردب ، وغلظ بأربعة وعشرين درمها، وصار لفروج ال يقدر عليه ، وانتهى سعر القمح إىل مائيت دي

وخطف اخلبز مىت ظهر، وشوهد من . األمر يف الغالء، وعدم القوت ، وكثر السؤال ، وكثرت املوتى باجلوع 
  .يستف التراب ، ومن يأكل الزبل 

وكثرت األموات أيضا باإلسكندرية، وتزايد وجود . وازدحم الناس على الطري الذي يرمى من مطابخ السكر
ى الطرقات ، وعدمت املواساة، وعظم هالك األغنياء والفقراء وانكشاف األحوال وشوهد من الطرحى هبا عل

يبحث املزابل القدمية على قشور الترمس ، وعلى نقاضات املوائد وكناسات اآلدر، ومن يقفل بابه وميوت ، ومن 
يوان الزكاة، وكتب خطه واستخدم رجل يف د. أمشوين رائحة اخلبز: عمي من اجلوع ويقف على احلوانيت ويقول 

مببلغ اثنني ومخسني ألف دينار، لسنة واحدة من مال الزكاة، وجعل الطواشي ببهاء الدين قراقوش الشاد يف هذا 
ووقع البن ثعلب الشريف . املال ، وأال يتصرف فيه ، وأن يكون يف صندوق مودعا للمهمات اليت يؤمر هبا

وآل األمر إىل وقوف وظيفة الدار العزيزية . نار، ودفع له كوس وعلم اجلعفري خببز مبلغه يف السنة ستون ألف دي
عليه من حلم وخبز، وإىل أن يتمحل يف بعض األوقات ال كلها، لبعض ما يتبلغ به أهلها من خبز، وكثر ضجيجهم 

  .وشكواهم ، فلم يسمع 
وسلم الشد إىل هباء الدين  صرف صارم الدين خطلج الغزي عن شد األموال بالدواوين ،: ويف شهر ربيع اآلخر 

  .قراقوش ، مضافا إىل شد الزكوات ، فكمل شد املال له 
وفيه كثر املوت ، حبيث مل تبق دار إال وفيها جنازة أو مناحة أو مريض ، واشتد األمر، وغلت العقاقري، وعدم 

أكئر أشغال األحياء، وما الطبيب ، وصار من يوجد من األطباء ال خيلص إليه من شدة الزحام ، وصار أمر املوتى 
وعدم من حيفر، وإذا وجد مل يعمق احلفر، فال يلبث امليت أن تظهر له . ينقضي يوم إال عن عدة جنائز من كل حارة

  .رائحة وصارت اجلبانات ال يستطاع مقالتها، وال زيارة قبورها، وأخذت األسعار يف االحنالل 
حلال بدمشق ، فوقع العزم على املسري إىل الشام ، ووقع الشروع يف تواترت األخبار باختالل ا: ويف مجادى األوىل 

اإلنفاق يف احلاشية، فقبضوا شهرا واحدا، وكان قد استحق هلم أربعة عشر شهرا، فإن املادة قصرت عن نفقة ذلك 
با وامتنع اجلاندارية من قبض شهر، وأهنى ذلك إىل العزيز، فكتب إىل خطل. هلم ، فأحيل بعضهم على جهات 

بإخراجهم إىل املخيم ، ومن تقاعد عن اخلروج قيده الطواشي قراقوش، واستخدمه يف السور، فخرجوا بأنفس غري 
طيبة، وألسنة بالشكوى معلنة، وكاد املال الذي أنفق يف احلاشية قد افترض من األمراء، وأحيل به على اجلوايل 

مراء حتريكا قويا، وسري احلجات إىل البالد حتت األجناد، لسنة ثالث وتسعني ، وخرج العزيز إىل املخيم ، وحرك األ
فتتابع خروج الناس ، ووقع الرحيل من بركة اجلب يف ثامنه ، فرحل السلطان العادل والعزيز، ومجيع األسدية 

وغلت األدوية، وبلغ الفروج . وفشت األمراض احلادة، فما ينقضي وقت إال عن عدد كثري من اجلنائز. واملماليك 



. وورد اخلرب بأن قوص وأعماهلا فيها أمراض فاشية، وأموات ال تتالحق .  ثالثني درمها، والبطيخة إىل مائة درهم إىل
  .وكثر الوباء واملوت باإلسكندرية 

وقل . احنلت األسعار، ونزلت الغلة إىل مثانني دينارا كل مائة أردب ، وأبيع اخلبز سبعة أرطال بدرهم : ويف آخره 
رتفع املوتان ، بعد أن جلب من قو ص فراريج أبيع كل عشرة فراريج بسبعة دنانري، وهذا مل يسمع السؤال ، وا

وفيه نودي يف القاهرة ومصر بأن الشريف ابن ثعلب مقدم على احلاج ، فليتجهز أرباب . مبثله يف مصر قبل ذلك 
  .النيات 

ما يصرف إىل عياله ، وفيما يقتات به أوالده ، وقف احلال فيما ينفق يف دار السلطان ، وفي: ويف مجادى اآلخرة 
وأفضى األمر إىل أن يؤخذ من األسواق ما ال يوزن له مثن ، وما يغصب من أربابه ، وأفض هذا إىل غالء أسعار 

املأكوالت ، فإن املتعيشني من أرباب الدكاكني يزيدون يف األسعار العامة بقدر ما يؤخذ منهم للسلطان ، فاقتضى 
وضمن باب املزر واخلمر باثين عشر ألف دينار، وفسح يف إظهاره وبيعه يف . ر يف املكاسب اخلبيثةذلك النظ

القاعات واحلوانيت ، و مل يقدر أحد على إنكار ذلك ، وصار ما يؤخذ من هذا النيحت ينفق يف طعام السلطان وما 
  .املال حيتاج إليه ، وصار مال الثغور واجلوايل إىل من ال يبايل من أين أخذ 

وفيه وصل العادل والعزيز إىل الداروم وأمر بإخراب حصنها، فقسم على األمراء واجلاندارية فشق على الناس 
وقد استعد األفضل للحرب يف أول شهر " جتريبه ، ملا كان به من الرفق للمسافرين ، وانتهى امللكان إىل دمشق 

عدة حروب ، خان األفضل فيها أمراءه، فلما أخذ املدينة  فحاصراها إىل أن ملكاها يف العشرين منه ، بعد" رجب 
نزل األفضل من القلعة إليهما، فاستحيا العادل منه ، ألنه هو الذي محل العزيز على ذلك ، ليوطيء لنفسه ، كما 

جاندار، وأمره العادل أن يعود إىل القلعة، فلم يزل هبا أربعة أيام ، حىت بعث إليه العزيز أيبك فطيس أمري . يأيت 
  .وصارم الدين خطلج األستادار، فأخرجاه عياله وعيال أبيه 

فبلغ ذلك نيفا وعشرين ألف .وأنزل األفضل يف مكان ، وأويف ما كان عليه من دين ، وما للحواشي من اجلوامك 
وه وعمه لسوء دينار، بيع فيها بركه ومجاله وبغاله وكتبه ومماليكه وسائر ماله ، فلم توف مبا عليه ، وقسا عليه أخ

حظه ، مث بعث إليه عمه العادل يأمره أن يسري إىل صرخد، فلم جيد عنده من يسري بأهله ، حىت بعث إليه مجال 
وأخذت من امللك الظافر مظفر الدين خضر بصرى وأعطيت للملك . الدين حماسن عشرة أوصلوه إىل صرخد

ويقال إن العادل كان قد قرر مع امللك . هر صاحبهاالعادل ، وأمر الظافر أن يسري إىل حلب ، فلحق بأخيه الظا
أن امللك العزيز إذا غلب أخاه األفضل على دمشق وأخذها منه أن يقيم هبا ويعود العادل " وهو بالقاهرة " العزيز 

إىل مصر نائبا عن العزيز فلما ملك العزيز دمشق ، وأخرجه أخاه األفضل منها، انكشفت له مستورات مكائد عمه 
فظن . ال تنزل عن ملك دمشق : دم على ما قرره معه ، وبعث إىل أخيه األفضل سرا يعتذر إليه ، ويقول له ، فن

فأنكر العزيز أن . األفضل هنا من أخيه خديعة، وأعلم عمه العادل به ، فقامت قيامته ، وعتب على العزيز وأنبه 
واختفى الوزير ضياء الدين . على قبح صورة يكون صدر هذا منه ، وحنق على أخيه األفضل ، وأخرجه إىل صرخد

واستقر األمر بدمشق للعزيز يف رابع عشر شعبان ، فأظهر . ابن األثري اجلزري خوفا من القتل ، مث حلق باملوصل 
العدل ، وأبطل عدة مكوس ، ومنع من استخدام أهل الذمة يف شيء من اخلدم السلطانية، وألزموا لبس الغيار، مث 

ة التاسع منه يريد القاهرة، واستخلف عمه العادل على دمشق ، وسار إىل القدس ، فملكها من أيب رحل عنها ليل
ووصل العزيز إىل القاهرة . اهليحاء السمني وسلمها إىل األمري مشس الدين سنقر الكبري، وسار أبو اهليجاء إىل بغداد

العادل ، وليس للعزيز هبا سوى اخلطبة  يوم اخلميس رابع شهر رمضان ، فصارت دمشق وأعماهلا إقطاعا للملك



  .والسكة فقط 
ركب العزيز إىل مقياس مصر وخلقه ، ونودي فيه بزيادة ثالثة أصابع من الذراع السابعة عشرة : ويف ثامن عشره 

.  
فتح سد اخلليج ، فركب العزيز لذلك ، وكثر املتفرجون وازدحم الغوغاء، ومحلوا العصي : ويف العشرين منه 

وكانت العادة جارية بأن يوقر شهر رمضان من اعتصار . وا باحلجارة، وقلعت أعني ، وخطفت مناديل وترامج
  .اخلمر، وأال جيهر بشراء العنب واجلرار، وال حيدث نفسه أحد بفسخ احلرمة وهتك الستر

ين، واستيفاء رمسه غال سعر األعناب لكثرة العصري منها، وتظاهر به أربابه لتحكري تضمينه السلطا: ويف هذا الشهر
  .بأيد مستخدميه ، وبلغ ضمانه سبعة عشر ألف دينار، وحصل منه شيء محل إىل العزيز فصنع به آالت الشرب 

. وعلى ساحل مصر، وتلوث النيل مبعاصي قبيحة " ملا فتح " وفيه كثر اجتماع النساء والرجال على اخلليج 
  .ميس واستمر جلوس العزيز للمظامل يف يومي االثنني واخل

كان النوروز، فجرى األمر فيه على العادة من رش املاء ، واستجد فيه التراجم بالبيض والتصافع : ويف ثاين شوال 
  .وتوالت زيادة النيل، فأفحش الناس يف إظهار املنكرات ، و مل ينههم أحد . باألنطاع

هات بأضعاف ما فيها، وبقيت وجوه وفيه و قفت وجوه املال ، وانقطعت جباية الديوان مبصر ، وأحيل على اجل
قصرت األيدي عن استخراجها، وانتمى العاملون إىل من محاهم ، فلم جيسر صاحب الديوان على ذكر من حبميهم 

وآل األمر إىل أن صار ما يقام برسم طوارئ السلطان . ، فضال عن أخذ احلق منهم ، ورفع يده عن محاية من محاه 
  .املزروراتب داره من ضمان اخلمر و

  .وكانت هذه سنة ما تقدمها أفحش منها، وال علم أن مهة من اهلمم القاصرة احنطت إىل مثلها
خرج الشريف ابن ثعلب سائرا باحلاج ، وخيم على سقاية ريدان وكثر القتل بالقاهرة بأيدي : ويف رابع عشره 

وكثر ذلك حىت خطفت األمتعة . ربدين السكارى، وأعلن املنكر هبا، فلم تنسلخ ليلة إال عن جراح وقتل بني املع
  .واملآكل من األسواق ، هنارا نادرا وليال راتبا 

واستقرت املظامل للطواشي قراقوش ، جيلس فيها بظاهر الدار السلطانية، ومحاية الديوان وشد األموال لفخرالدين 
  .جهاركس ، مع انقباضه عنها، وأستادارية الدار لصارم الدين خطلج 

كسر حبر أيب املنجا، وباشر العزيز كسره ، وزاد النيل فيه إصبعا، وهي اإلصبع الثامنة عشرة، : شره ويف تاسع ع
  .من مثاين عشرة ذراعا، وهذا احلد يسمى عند أهل مصر اللجة الكربى

رحل احلاج ، وجتدد ما كان قد درس ذكره ونسي حكمه يف مصر، منذ عهد اخلليفة احلافظ لدين : ويف ثاين عشريه 
هللا من سنة أربعني ومخسمائة، من الرفايع اليت كان القبط خيتلقوهنا، ويتوصلون هبا إىل املصادرات ، وخراب البيوت ا

، وعمارة احلبوس ، وإساءة السمعة عن سلطان الوقت ، فأمجع ابن وهيب وكاتب نصراين وغريمها على أوراق 
  .فخر الدين جهاركس عملت ، وانتدب األسعد بن ممايت والشاد للكشف والرفع إىل 

كثر وثوب السكارى مبن يلقونه ليال، وضرهبم إياه بالسكاكني،فال ختلو ليلة من قتيل أو قتيلني ، :ويف ذي القعدة 
ووجد يف اخلليج ستة . ومل يؤخذ ألحد بثأر، وال وقع كشف عن مقتول منهم ، وال متكن وايل القاهرة من منعهم 

  .، وال وقع إنكار ألمرهم نفر قتلى مربطني ، فلم يسأل عنهم 
عزم العزيز على نقض األهرام ، ونقل حجارهتا إىل سور دمياط ، فقيل له إن املؤنة تعظم يف : ويف ذي احلجة 

فشرع يف " وهو مبين باحلجارة الصوان " فانتقل رأيه من اهلرمني إىل اهلرم الصغري . هدمها، والفائدة تقل من حجرها



  .هدمه 
  . اإلسكندرية، واستخلف بالقاهرة هباء الدين قراقوش ، وفخر الدين جهاركس وفيه سار العزيز إىل

وتويف يف هذه السنة القاضي األشرف أبو املكارم احلسن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلباب قاضي 
ومولد بن . ي شوال اإلسكندرية، ووىل عوضه الفقيه أبو القاسم شرف الدين عبد الرمحن بن سالمة يف سابع عشر

وكان كرمي النفس صحيح . احلباب سنة سبع وثالثني ومخسمائة، وأقام حاكما باإلسكندرية مثانيا وعشرين سنة 
  .املودة، وطالت مدته يف احلكم باإلسكندرية، من سنة أربع وستني إىل أن مات هبا يف ثالث مجادى اآلخرة 

ونعم الصاحب الذي : " قال القاضي الفاضل فيه . ناء امللك مات القاضي الرشيد ابن س: ويف خامس ذي احلجة 
أمانة مسينة، وعقيدة ود متينة، وحماسن ليست بواحدة، ومساع يف : ال ختلفه األيام ، وال يعرف له نظري من األقوام 

ألعمال وكان حافظا لكتاب اهللا، مشتغال بالعلوم األدبية، كثري الصدقات ، نفعه اهللا، وا. نفع املعارف جاهدة
  " .الصاحلات ، عرفه اهللا بركاهتا 

وفيها حج بالناس الشريف ابن ثعلب ، وخرجت املراكب احلربية من مصر، فظفروا ببطس للفرنج ، وفيها أموال 
  .فغنموها

  .وفيها بىن األمري فخر الدين جهاركس قيساريته بالقاهرة
وسف املخزومي، يوم اجلمعة حادي عشر مجادى ومات العلم عبد اهللا بن علي بن عثمان بن ي. وفيها زلزلت مصر

  .األوىل، ومولده يف شهر رمضان سنة تسع وأربعني ومخسمائة وقد قرأ علي بن بري، وله شعر
  سنة ثالث وتسعني ومخسمائة

ودخلت سنة ثالث وتسعني ، وفيها أقيمت اخلطبة للعزيز حبلب ، وضربت السكة بامسه ، بصلح وقع بني العزيز 
اهر وقد تواله القاضي هباء الدين أبو احملاسن بن شداد، وغرس الدين قلج ، قدما من حلب إىل العزيز وبن أخيه الظ

  .بالقاهرة هبدايا، فانعقد الصلح بني األخوين على ذلك 
  .وعادا إىل الظاهر، فخطب للعزيز يف شهر ربيع األول وضربت السكة بامسه 

  .عادل من دمشق ، وسري جيشا إىل بريوت هلدم ربضهاوفيه حترك الفرنج على بالد اإلسالم ، فخرج ال
وفيها مات امللك العزيز ظهري الدين سيف اإلسالم طغتكني بن جنم الدين أيوب ملك اليمن يف شوال ، وقام من 

  .بعده مبملكة اليمن املعز ابنه امللك فتح الدين أبو الفداء إمساعيل 
وغنم وأسر كثريا، يقال إهنم سبعة آالف نفس ، ما بني ذكر وفيها فتح امللك العادل صاحب دمشق يافا عنوة، 

  .وأنثى 
وبعث العادل إىل امللك . وفيها سار العادل من يافا إىل صيداء وبريوت فأخرهبما، وهنبت بريوت ، وفر من كان هبا

أمر ففرق مث بدا للعزيز . العزيز يستنجده ، فسري إليه عسكرا خرج من القاهرة أول شوال ، وسار إىل بلبيس 
  .العسكر ومل يسر

  سنة أربع وتسعني ومخسمائة

ودخلت سنة أربع وتسعني ، فانتشر من وصل يف البحر من الفرنج ببالد الساحل ، وملكوا قلعة بريوت ، وقتلوا 
عدة من املسلمني يف أطراف بالد القدس ، وأسروا وغنموا شيئا كثريا، فبعث امللك العادل إىل القاهرة يطلب من 

مث خرج امللك العزيز بنفسه ، ومعه سائر . ز جندة، فسارت إليه العساكر من مصر، ومن القدس وغريهاالعزي



عساكر مصر لقتال الفرنج ، فنزل على الرملة يف سادس عشري صفر، وقدم الصالحية واألسدية، وعليهم األمري 
. ، فلحقوا العادل وهو على تبنني مشس الدين سنقر الدوادار، وسرا سنقر وعالء الدين شقري، وعدة من األكراد

وسار العزيز يف أثرهم ، فكانت بينهم وبني الفرنج وقائع شهرية، آلت إىل رحيل الفرنج إىل صور، وركب العادل 
وترك العزيز العساكر عند العادل ، ورجع إىل القاهرة يف ثامن مجادى اآلخرة، قبل . والعزيز أقفيتهم ، فقتلوا منهم 

الفرنج ، من أجل أن ميمون القصري، وأسامة وسرا سنقر، واحلجاف ، وابن املشطوب ، كانوا  انفصال احلال مع
  .قد عزموا على قتله فلما بلغه ذلك رحل إىل القاهرة فخرج الناس إىل لقائه ، وكان يوما مشهودا

  .ووقعت اهلدنة بني العادل وبني الفرنج سنة ثالث سنني ، وعاد العادل إىل دمشق 
فندب من القدس مجاعة . جتدد للعادل والعزيز رأي يف ختريب عسقالن ، وتعفية جدراهنا وهدم بنياهنا :ويف رجب 

لتغليقها وحط أبرجة سورها، فتلفت مدينة ال مثل هلا، وثغر ال نظري له يف الثغور، وعمارة ال ختلف األيام ما تلف 
  .هدم املدن وتعفية رسومهاهبا، لعجز امللوك عن ممانعة الفرنج بالسالح ، واضطرارهم إىل 

ركب قاضي القضاة صدر الدين بن درباس لرقبة اهلالل وكلف الشهود ما بني مشعيت كل شاهد إىل : ويف شعبان 
  .فخرجوا بالشموع ، وقد كثر اجلمع والشمع ، واحتفل املوكب ، وثقلت على الشهود الوطأة . مشعة

ليت كان األمراء قد شرعوا يف بنائها على النيل ، واستولوا فيها على وفيه أمر امللك العزيز مبنع البناء يف املواضع ا
  .الساحل ، فخرج اجلاندارية وألزموا كل من حفر أساسا بردمه ، فامتثل األمر 

  .أمر العزيز بقطع أشجار بستان البغدادية جتاه قصر اللؤلؤة وجعله ميدانا: ويف شهر رمضان 
احة احلرمان ، وعدم املنكر هلذا األمر، فغال العنب حىت بلغ أربعة أرطال وفيه كثر التظاهر بعصري العنب واستب

  .بدرهم
وفيه قصر مد النيل ، وارتفعت األسعار، وعدمت األرزاق من جانب الديوان ، وتعذرت وجوه املال حىت عم 

فاخذ : باملصادرات واستبيح ما كان حمظورا من فتح أبواب التأويالت ، وأخذ ما بأيدي الناس . املرتزقة احلرمات 
خط شخص يعرف بابن خالد مببلغ ألف دينار، وصودر مجاعة آخرون وصار اإلنفاق يف السماط السلطاين يف هذه 

  .الوجوه 
أقيمت سنة العيد بظاهر البلد، وحضر العزيز الصالة واخلطبة، وعم األمراء وأرباب العمائم : ويف يوم عيد الفطر

  .فيه خبلعه ، وقدم مساط توسعت اهلمة 
ويف النيل ستة عشر ذراعا، فركب العزيز يف سادس عشره لتخليق املقياس ، وفتح اخلليج يف : ويف ثالث عشره 

  .ثامن عشره ، وتظاهر الناس يف هذه األيام باملنكرات من غري منكر
  .كان النوروز، فجرى الرسم يف لعبه على العادة : ويف ثالث عشريه 

قتل ابن مرزوق بالقاهرة ، قتله ابن املنويف قاضي بلبيس غيلة، بدار سكنها : ويف يوم السبت سابع عشر ذي القعدة 
بالفهادين ، وحفر له فيها ودفنه ، ومملوكا صغريا معه ، وبلط فوقه ، وجعل عليه شعريا، فشنق ابن املنويف، بعدما 

  .طيف به على مجل مصر والقاهرة 
وفيها خرج امللك الكامل حممد . توجه العادل من دمشق إىل مدينة ماردين ، ونازهلا واخذ ربضها :ويف هده السنة 

  .بن العادل من حران، وقاتل عسكر املواصلة
فعاد العادل إىل دمشق يف رمضان ، مث خرج بعد شهر . وفيها أغار الفرنج ، وهنبوا وأسروا خلقا، وانتهوا إىل عكا

  .إىل الشرق يريد ماردين 



وفيها ادعى معز الدين إمساعيل بن سيف اإلسالم طغتكني ملك اليمن اإلهلية نصف هنار، وكتب كتابا وأرخه من 
مث رجع عن ذلك ، وادعى اخلالفة، وزعم أنه من بين أمية، ودعا لنفسه يف سائر مملكته باخلالفة، وقطع . مقر اإلهلية 

مائم خضرا مذهبة، وأكره من كان يف مملكته من أهل الذمة الدعاء من اخلطبة لبين العباس ، ولبس ثيابا خضرا وع
  .على اإلسالم ، وخطب بنفسه ، وعزم على قصد مكة، وجهز من بىن له هبا دارا، فأسرهم الشريف أبو عزيز قتادة

  سنة مخس وتسعني ومخسمائة

هز يريد مكة، ودخلت سنة مخس وتسعن ومخسمائة والعادل مضايق مدينة ماردين، واملعز صاحب اليمن قد جت
فتصيد العزيز إىل سابع احملرم، وركض خلف . والعزيز صاحب مصر قد سار إىل اإلسكندرية ، من آخر ذي احلجة

ذئب فسقط عن فرسه مث ركب وقد حم، فدخل القاهرة يوم عاشوراء فلم يزل ملا به حىت مات، منتصف ليلة 
وكان عمره سبعاً وعشرين سنة وأشهراً، ومدة .  عليهالسابع والعشرين منه، ودفن جبوار قرب الشافعي، رمحة اهللا

  .ملكه ست سنني تنقص شهراً وستة أيام
مسع احلديث من السلفي، . وكان ملكاً كرمياً، عادالً رحيماً، حسن األخالق شجاعاً، سريع االنقياد مفرط السخاء

شرة آالف دينار، ويعمل مساطاً وكانت الرعية حتبه حمبة كثرية، وكان يعطى الع. وابن عوف، وابن برى، وحدث
  .عظيماً جيمع الناس ألكله، فإذا جلسوا لألكل كره منهم أكله، وال يطيب له ذلك، وهذا من غرائب األخالق

وفيها عظمت الفتنة يف عسكر غياث الدين حممد بن هباء الدين سام ملك الغورية، وسببها أن اإلمام فخر الدين 
فعي املشهور، كان قد بالغ غياث الدين يف إكرامه، وبىن له مدرسة بقرب جامع حممد بن عمر الرازي الفقيه الشا

فامجعوا على مناظرته، وجتمعوا عند غياث الدين معه، وكبريهم القاضي جمد الدين عبد . هراة، ومعظم أهلها كرامية
يف شتمه، وهو ال يزجو  فتكلم اإلمام فخر الدين مع ابن القدوة، واستطال عليه وبالغ. اجمليد بن عمر بن القدوة

فغضب امللك ضياء الدين له، ونسب اإلمام الرازي إىل . ال يفعل موالنا ال أخذك اهللا استغفر اهللا: على أن يقول 
ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا . " وقام من الغد ابن عمر بن القدوة باجلامع، وقال يف خطبته. الزندقة ومذهب الفالسفة
أيها الناس إنا ال نقول إال ما صح عندنا عن رسول اهللا، وأما علم أرسطو، " . شاهدين الرسول، فاكتبنا مع ال

  .وكفريات ابن سينا، وفلسفة الفارايب، فال نعلمها
وبكى وأبكى، فثار الناس من كل . فألي حال يشتم باألمس شيخ من شيوخ اإلسالم، يذب عن دين اهللا وسنة نبيه؟

هم السلطان غياث الدين، وتقدم إىل اإلمام فخر الدين بالعود إىل هراة، فخرج جانب، وامتألت البلد فتنة، فسكت
  .إليها، مث فارق غياث الدين ملك الغورية مذهب الكرامية، وتقلد الشافعي رمحه اهللا

  السلطان امللك املنصور ناصر الدين
........ ب، ولد بالقاهرة حممد ابن امللك العزيز عماد الدين عثمان ابن السلطان صالح الدين يوسف بن أيو
وقد أوصى له أبوه بامللك من . مجادى األوىل، سنة مخس ومثانني ومخسمائة، ومات أبوه وعمره تسع سنني وأشهر

فأجلس على سرير امللك يف غد وفاة أبيه، يوم . بعده، وأن يكون مدبر أمره األمري هباء الدين قراقوش األسدي
وحلف له األمراء كلهم، ماخال عماه امللك املؤيد جنم الدين . قوش أتابكاًاالثني حادي عشر احملرم، وجعل قرا

ووقع اخللف يب أمراء . مسعود وامللك املعز، فاهنما أرادا أن تكون األتابكية هلما، وجرت منهما منازعة، مث حلفا
وتعصب مجاعة معه، الدولة، فطعن عدة منهم يف قراقوش، بأنه مضطرب الرأي ضيق العطن، وال يصلح هلذا األمر، 

وكثر النزاع يف ذلك، وصاروا إىل القاضي الفاضل، ليأخذوا رأيه، فامتنع من املشورة . ورأوا أنه أطوع من غريه
  .عليهم، فزكوه



وأقاموا ثالثة أيام ميحصون الرأي، حىت استقر على مكاتبة امللك األفضل، ليحضر أتابكاً عوض قراقوش، بشرط أال 
، وال يذكر له اسم يف خطبة وال سكة، وأن يدبر أمر امللك املنصور مدة سبع سنني، فإذا مت يرفع فوق رأسه السنجق

هذا األجل سلم إليه األمر والتدبري، وسريوا إليه القصاد بذلك، وأقيم امللك الظافر مظفر الدين خضر ابن السلطان 
خد لليلتني بقيتا من صفر، يف تسعة فخرج األفضل من صر. صالح الدين مباشر نيابة السلطنة، حىت يقدم األفضل

  .عشرة نفساً، متنكراً، خوفاً من العادل
كره ذلك، وكتب  -ملا قرر أمراء مصر أمر األفضل، وكتبوا إليه باحلضور  -وكان األمري فخر الدين جهاركس 

األفضل على فوقع . إىل األمري فارس الدين ميمون القصرى صاحب نابلس، ينهاه عن املوافقة على إقامة األفضل
ارجع فقد قضيت احلاجة، وسار األفضل، ومعه ذلك القاصد، : القاصد، وأخذ منه الكتاب، وعلم ما فيه، وقال له

فنزل يف خيمة أخيه امللك املؤيد . حىت وصل بلبيس، وقد خرج األمراء إىل لقائه، يف خامس شهر ربيع اآلخر
ته، فشق ذلك عليه من فعل األفضل، ومل جيد بداً من وكان فخر الدين جهاركس يؤمل أنه ينزل يف خيم. مسعود

مث ملا فرغ األفضل من طعام أخيه، صار إىل خيمة فخر الدين وأكل طعامه، . اجملىء إىل عنده، فأكرمه األفضل
فحانت من فخر الدين التفاتة، فرأى القاصد الذي بعثه إىل نابلس، فدهش وخاف من األفضل، وأخذ يستأذنه يف 

وللحال قام فخر الدين واجتمع بزين الدين قراجا وأسد الدين . العرب املخالفني ليصلح أمرهم، فأذن لهالتوجه إىل 
سراسنقر، وسار هبما جمداً إىل القدس، فإذا بشجاع الدين طغرل السالح دار سائر إىل مصر، فألفتوه عن األفضل، 

لقدس، ووافقهم أيضاً األمري عز الدين أسامة وساروا به إىل القدس، فاتفق معهم األمر صارم الدين صاحل نائب ا
وميمون القصرى، وقدما إىل القدس، ومع ميمون سبعمائة فارس منتخبة، وكاتبوا امللك العادل، يستدعونه ألتابكية 

  .امللك املنصور
رين وأما األفضل فإنه سار من بلبيس إىل القاهرة، فخرج املنصور وتلقاه، يف سابع ربيع اآلخر وكانت مدته شه

وملا استقرا بالقاهرة كتب األفضل إىل عمه امللك العادل، خيربه بوصوله إىل مصر، حفظاً . وحتكم األفضل.......و
لدولة ابن أخيه، وأنه ال خيرج عما يأمره به، فورد جوابه بان العزيز إن كان مات عن وصية فال يعدل عنها، وإن 

فاستوىل األفضل على أمر مصر . بذلك، حىت نرى الرأيكان مات عن غري وصية، فيكتب األعيان خطوطهم لك 
مبصر ففر . وعزم األفضل على قبض من بقى من األمراء الصالحية. كله و مل يبق للمنصور غري جمرد االسم فقط

منهم األمري عالء الدين شقري، : وقبض األفضل على مجاعة . منهم مجاعة، وحلقوا بفخر الدين جهاركس بالقدس
لدين البكى الفارس، واألمري عز الدين أيبك فطيس، وخطلبا، وهنب أمواهلم، مث برز إىل بركة اجلب، واألمري عز ا

فأقام أربعة أشهر، وحلف هبا األمراء واألجناد، مبلغه عن أخيه امللك املؤيد مسعود أنه يريد الوثوب عليه، فقبضه 
  .وسجنه

على سرعة القدوم من مصر إىل دمشق، واغتنام  وبعث امللك الظاهر غازي صاحب حلب إىل أخيه األفضل حيثه
فقبض الصالحية بالشام على القاصد، وأهانوه مث . الفرصة يف أمرها وامللك العادل غائب عنها يف حصار ماردين

فرحل األفضل من بركة اجلب ثالث شهر رجب، ومعه امللك . أطلقوه، فسار إىل األفضل، وبلغه رسالة أخيه الظاهر
واستخلف على القاهرة سيف الدين يازكج األسدي مث سار إىل دمشق، فنزل . بالعباسة مخسة أيام املنصور، فأقام

عليها يف ثالث عشر شعبان، وقد بلغ العادل خروجه من مصر، وهو على حصار ماردين، فرتب ابنه الكامل حممداً 
أسرع يف السري، قبل منازلة  على حصارها، وسار يف مائيت فارس إىل دمشق فقدمها يف مثانية أنفس، لكثرة ما

األفضل هلا بيومني وتالحق به أصحابه وقدم األفضل منزل الشرفني وامليدان األخضر، وهجم بعض أصحابه على 



فصاحت العامة معهم بذلك، مليلهم إىل األفضل، فربز إليهم العادل، . يا أفضل يا منصور: البلد وأحرقوا، وصاحوا 
فدس العادل . ، ففر من أمراء األفضل عدة، فتأخر حينئذ عن دمشق إىل حنو الكسوةوأخرجهم من البلد، وامتنع هبا

إين أريد الرجوع إىل الشرق، وأترك الشام ومصر ألوالد أخي، ففندوا . إىل مجاعة ممن يف صحبة األفضل بكالم منه
بأن أشاروا عليه بترك وبذل العادل هلم ماالً، فمشى ذلك من مكره عليهم، وخذلوا األفضل، . األفضل عن احلرب

فأمسك األفضل عن احلرب مدة، والعادل يكاتب األمراء ويستميلهم . القتال حىت يقدم أخوه الظاهر من حلب
شيئاً بعد شيء، وهم يأتونه فيبذل هلم املال، ويوسع عليهم، إىل أن قدم الظاهر من حلب يف آخر شعبان، فقوى به 

فقدمت . العادل وحاصراه، حىت غلت األقوات بدمشق لشدة احلصاراألفضل، ورحال إىل مسجد القدم، وحاربا 
الصالحية من القدس نصرة للعادل، فاشتد عضد العادل بقدومهم، وجهز إىل القدس من مينع املرية الواصلة من 

مصر إىل األفضل، فوجدوا يازكج قد أخرج سبعمائة من عسكر مصر جندة لألفضل، فقاتلوهم وكسروهم وغنموا 
وقوي . وصارت أهل دمشق يف جهد من الغالء، واحتاج العادل إىل القرض، فأخذ ماالً من التجار. ما معهم

الزحف على البلد حىت أشرف على األخذ، وهم العادل بالتسليم، فاتفق وقوع اخللف بني الظاهر وبن أخيه 
  .األفضل

  سنة ست وتسعني ومخسمائة

العادل بدمشق، وقد خربت البساتني والدور، وقطعت وأهلت سنة ست وتسعني واألخوان على حصار عمهما 
وعزم العادل على تسليم دمشق، لكثرة من فارقه وخرج عنه إىل . األهنار، وأحرقت الغالل، وقلت األقوات

األفضل، فكتب إىل ابنه الكامل يستدعيه، وكتب إىل نائب قلعة جعرب أن يسلمه ما يستدعيه من املال، وكانت 
فسار إليه الكامل يف العسكر الذي معه، وأخذ من قلعة جعرب أربعمائة ألف دينار، وقدم على أبيه أموال العادل هبا، 

فقوي بقدومه قوة عظيمة، ووقع الوهن يف عسكر األفضل والظاهرة لكثرة من خامر منهم، ودس العادل مكيدة بني 
ه وظن أنه دخل دمشق فعلق، وبلغ األخوين، وهي أن الظاهر كان له مملوك يقال له أيبك وقد شغفه حباً، ففقد

أن حممود بن الشكري أفسد مملوكك، ومحله إىل الفضل، فقبض الظاهر حينئذ : ذلك العادل، فبعث إليه بكالم فيه 
على ابن الشكري، وظهر اململوك عنده، فما شك يف صدق ما قاله عمه، ونفر من أخيه وأمتنع من لقائه، وكان 

سوة، وسار إىل مرج الصفر، مث سارا إىل رأس املاء، فغلت األسعار، وقوي الربد، الربد قد اشتد، فرحال إىل الك
فرحل الظاهر على القرينت، ورحل األفضل بعساكره يريد مصر، وتركوا من أثقاهلم ما عجزوا عن محله فأحرقوه، 

عليه باإلقامة  وهلك هلم عدة مماليك ودواب، ودخل األفضل إىل بلبيس يف خامس عشرى شهر ربيع األول، فأشري
  .هبا

وورد اخلرب بأن العادل خرج من دمشق، ونزل تل العجول، وأنه كتب اإلقامات للعربان، واستدعى الكنانية، 
فجمع األفضل األمراء، وركب ودار على سور بلبيس، وأمر قراقوش حبفظ قلعة اجلبل، وأن يهتم حبفر ما بقي من 

إىل الصخر، وجيعل التراب داخل املدينة على حافة احلفر، ليكون  سور مصر والقاهرة، وأنه يعمق احلفر حىت يصل
مثل الباشورة، ويستعمل األبقار فيه، ويعمل ذلك فيما بني البحر وقلعة املقس، حىت ال يبقى إىل البلد طريق إال من 

  .أبواهبا

قطع أرزاق املرتزقة من نزل العادل قطية فهم الفضل بتحريق بلبيس، فنفرت القلوب منه، و: ويف ثاين ربيع اآلخر
جانب السلطان، ومن األحباس على مكة واملدينة والفقهاء وأرباب العمائم، ليغلق الذي للجند، فما سد املأخوذ، 



ووصل العادل فواقعه األفضل، فانكسر منه واهنزم، . وال انقطع الطلب من األجناد، وثار الضجيج من املساكن
هبا وأقام مثانية أيام، وحلق األفضل بالقاهرة، فدخلها يوم الثالثاء سابع ربيع فتبعهم العادل إىل بركة اجلب، فخيم 

اآلخر، وخامر مجاعة عليه، وصاروا إىل العادل، وأجلأت الضرورة األفضل إىل مراسلة العادل، فطلب منه أن يعوضه 
ها بالسيف، اذهب إىل ال حتوجين أن أخرق ناموس القاهرة، وآخذ: عن ديار مصر بدمشق، فامتنع العادل، وقال 

فتسلم العادل القاهرة، . صرخد، وأنت أمن على نفسك فلم جيد األفضل بداً من التسليم، لتخاذل أصحابه عنه
ودخلها يوم السبت ثامن عشر ربيع اآلخر، وخرج منها الفضل منهزماً يف ذلك اليوم، وكان الوزير ضياء الدين ابن 

ضل فلما تسلم العادل القاهرة فر، وحلق بصرخد، وكانت مدة استيالء األثري قد قدم إىل مصر، ومتكن من األف
الفضل على ديار مصر سنة واحدة ومثانية وثالثني يوماً، وخرج إىل بالد الشرق فأقام بدمياط، وكان مدة إقامته 

نت الضرورة بالقاهرة ال يقدر أن خيلو بنفسه يف ليل وال هنار، وكان األمراء قد حجروا عليه أن خيلو بأحد، وكا
وأقام العادل بالقاهرة على أتابكية امللك املنصور، وحلف له األمراء على مساعدته، ليقوم . ملجئة إىل موافقتهم

، فانتقض األمر يف احلادي ......بأتابكية املنصور إىل أن يتأهل لالستقالل بالقيام بأمور اململكة، فلم يستمر ذلك 
إنه قبيح يب أن أكون أتابك صيب، : لعادل احضر مجاعة من األمراء وقال هلم والعشرين من شوال، وذلك أن امللك ا

مع الشيخوخة والتقدم، وامللك ليس هو باالرث، وإمنا هو ملن غلب، وأنه كان جيب أن أكون بعد أخي امللك 
علمتم خفت الناصر صالح الدين، غري أين تركت ذلك إكراماً ألخي، ورعاية حلقه، فلما كان من االختالف ما قد 

أن خيرج امللك عن يدي ويد أوالد أخي، فسست األمر إىل آخره، فما رأيت احلال ينصلح إال بقيامي فيه، وهنوضي 
بأعبائه، فلما ملكت هذه البالد، وطنت نفسي على أتابكية هذا الصيب، حىت يبلغ أشده، فرأيت العصبيات باقية، 

على امللك األفضل، وال آمن أن جيتمع مجاعة ويطلبون إقامة إنسان  والفنت غري زائلة، فلم آمن أن يطرأ على ما طرأ
آخر، وما يعلم ما يكون عاقبة ذلك، والرأي أن ميضي هذا الصيب إىل الكتاب، وأقيم له من يؤدبه ويعلمه، فإذا 

من  هذا واألسدية كلهم مع العادل على هذا الرأي، فلم جيد. تأهل وبلغ أشده نظرت يف أمره، وقمت مبصاحله
عداهم بداً من موافقته، فحلفوا له، وخلعوا املنصور يف يوم اخلميس، وخطب للعادل من الغد يوم اجلمعة حادي 

  .عشرى شوال، فكانت سلطنة املنصور سنة واحدة ومثانية أشهر وعشرين يوماً
  السلطان سيف الدين أبو بكر بن أيوب

ا حلف له األمراء استوىل على سلطنة مصر يف حادي السلطان امللك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب ومل
عشرى شوال، وخطب له بديار مصر وأرض الشام وحران والرها وميافارقن، واستحلف النلس هبذه البالد، 

وضربت السكة بامسه واستدعى العادل ابنه امللك الكامل ناصر الدين حممداً، فحضر إىل القاهرة يف يوم اخلميس 
ن، ونصبه نائباً عنه بديار مصر، وجعل األعمال الشرقية إقطاعه كما كانت إقطاعاً للعادل يف لثمان بقني من رمضا

  .أيام السلطان صالح الدين، وجعله ويل عهده، وحلف له األمراء
  .وفيها أقيمت اخلطبة للعادل حبماة وحلب، وضربت السكة بامسه

نقص ثالثة أصابع، وشرق معظم أرض مصر فارتفعت وفيها توقفت زيادة النيل، فلم جير إال ثالثة عشر ذراعاً ت
  .األسعار

وفيها استناب العادل بدمشق ابنه امللك املعظم شرف الدين عيسى واستناب ببالد الشرق ابنه امللك الفائز، وأقر 
  .حبلب ابن أخيه امللك الظاهر غازي بن صالح الدين، وحبماة امللك املنصور بن تقي الدين عمر

ك العادل ابن ابن أخيه امللك املنصور حممد بن العزيز عثمان بن صالح الدين من مصر، ومعه وفيها أخرج املل



مبدينة . إخوته وأخواته ووالدته فساروا إىل الشام، مث سريهم إىل الرها، فهربوا منها إىل حلب وبقي امللك املنصور
  .صاحب حلبالرها، حىت مات سنة عشرين وستمائة، وكان قد أصبح أمرياً عند الظاهر 

  ومات يف هذه السنة

إبراهيم بن منصور بن املسلم أبو إسحاق املعروف بالعراقي، خطيب اجلامع العتيق مبصر، يف حادي عشرى مجادى 
  .األوىل، عن ست ومثانني سنة

ومات القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي احلسن بن احلسن بن أمحد بن الفرج ابن أمحد اللخمي، العسقالين 
  .، البيساين، أبو علي حمىي الدين، ىف سابع ربيع اآلخرمولداً

ومات األثري ذو الرياستني أبو الطاهر حممد بن ذي الرياستني أيب الفضل حممد بن حممد بن بنان األنباري يف ليلة 
  .الثالث من ربيع اآلخر، ومولده بالقاهرة سنة سبع ومخسمائة

  .حد، ورأس فيه وجهان، ىف كل وجه عينان وأذنان وأنف وحاجبولد بالقاهرة مولود له جسد وا: ويف هذه السنة
  .وولد أيضاً هبا مولود له غرة كغرة الفرس، ويداه ورجاله حمجلتان، وأليته ملمعة

ووجد يف بطن نعجة ذحبت خروف صدره . وولد هبا أيضاً مولود أشيب الرأس ونعجة هلا أربع أيادي، وأربع أرجل
  . اآلدميووجهه صورة إنسان، وله أظافري

  سنة سبع وتسعني ومخسمائه

فيها قبض امللك العادل على أوالد أخيه صالح الدين ومها امللك املؤيد مسعود وامللك املعز إسحاق، وسجنهما ىف 
دار هباء الدين قراقوش بالقاهرة، وتسلم األمري فخر الدين جهاركس بانياس من األمري حسام الدين بشارة بعد 

  .حصار وقتال
دثت الوحشة بني امللك العادل وبن الصالحية من أجل أنه خلع املنصور ابن العزيز، وكتب األمر فارس وفيها ح

الدين ميمون القصرى من نابلس إىل العادل بإنكار خلع املنصور، فأجابه العادل جواباً خشناً، وتكررت املكاتبة 
د فيهم هنضة للقيام، ويف أثناء ذلك حدثت بينهما غري مرة، فكتب ميمون إىل الصالحية يغريهم بالعادل، فلم جي

وحشة بني الظاهر صاحب حلب وبني عمه العادل، وسري إليه وزيره علم الدين قيصر ونظام الدين، فمنعهما العادل 
. أن يعربا إىل القاهر، وأمرمها أن يقيما ببلبيس، وحيمال قاضي بلبيس ما معهما من الرسالة، فعادا مغضبني، واجتمعا

القصرى ىف نابلس، ومازاال به حىت مال إىل الفضل وإىل أخيه الظاهر، فلما وصال إىل حلب شق على الظاهر مبيمون 
ما كان من عمه، وكاتب الصالحية ورغبهم، وكاتب ميمون القصرى، وشرع األفضل أيضاً ىف مكاتبتهم وهو 

ت له، فبلغ ذلك العادل بصرخد، وانضوى إىل األفضل األمري عز الدين أسامة صاحب عجلون وكوكب، وصل
مبحاصرة األفضل ىف صرخد، فجمع وخرج من دمشق، . فتيقظ لنفسه، وكتب إىل ابنه املعظم صاحب دمشق

فاستخلف األفضل على صرخد أخاه امللك الظافر خضر، وسار إىل أخيه الظاهر حبلب ىف عاشر مجادى األوىل، 
القصرى، يأمرمها باملسري إليه حلصار صرخد، فلم  فنزل املعظم على بصرى، وكاتب فخر الدين جهاركس وميمون

وكتبوا إىل الظاهر حبلب حيثونه على احلركة وأخذ دمشق، . جييبا، ومجعا من يوافقهما، وصارا إىل الظافر بصرخد
فوافته الكتب وعنده األفضل، فجمع الناس وعزم على املسري، مث سار الظاهر، فلم يوافقه املنصور صاحب محاة، 

دة، مث رحل عنه بغري طائل، فنازل دمشق ومعه األفضل، وأتته الصالحية هناك، فخرج العادل من فحاصره م
  .القاهرة بعساكره، واستخلف على القاهرة ابنه امللك الكامل حممداً، وسار حىت نازل نابلس



ليها، فقدما بعد وقدم العادل طائفة من العسكر، فساروا إىل دمشق، واستولوا عليها قبل نزول األفضل والظاهر ع
. ذلك، وضايقا دمشق ىف رابع عشر ذي القعدة، واشتد القتال حىت كادا يأخذان البلد، فوقع بينهما االختالف

: مبكيدة دبرها العادل، ففترت اهلمة عن القتال، وذلك أن العادل كتب إىل كل من األفضل وإىل الظاهر سراً، بأن 
معه العسكر ىف الباطن على ذلك فانفعال هلذا اخلرب، وطلب كل منها من أخاك ال يريد دمشق إال لنفسه، وقد اتفق 

اآلخر أن تكون دمشق له فامتنع، فبعث العادل ىف السر إىل األفضل يعده بالبالد اليت عينت له بالشرق، وهى رأس 
دينار، فاخندع مببلغ مخسني ألف .عني واخلابور وميافارقن، وغري ذلك، وبذل له مع ذلك ماالً من مصر ىف كل سنة

ال إن كنتم جئتم إذ فقد أذنت لكم ىف العود إىل امللك : األفضل وقال لألمراء الصالحية ومن قدم إليه من األجناد
ال : وكانوا حيبون الفضل من أجل أنه لني العريكة، فقالوا كلهم . العادل، وإن كنتم جئتم إىل أخي فأنتم به أخرب

فأذن هلم يف العود إىل العادل، فسار إليه األمري فخر الدين جهاركس، . أخيكنريد سواك، والعادل أحب إلينا من 
واألمري زين الدين قراجا، وعالء الدين شقري، واحلجاف، وسعد الدين بن علم الدين قيصر، فوقع الوهن والتقصري 

  .ازلة دمشقىف القتال بعدما كانوا قد أشفوا على أخذ دمشق وانقضت هذه السنة واألفضل والظاهر على من
وفيها تعذرت األقوات بديار مصر، وتزايدت األسعار، وعظم الغالء حىت أكل الناس امليتات، وأكل بعضهم بعضاً، 

وتبع ذلك فناء عظيم، وابتدأ الغالء من أول العام، فبلغ كل أردب قمح مخسة دنانري، ومتادى احلال ثالث سنني 
حىت عدمت األقوات، وخرج من مصر عامل كبري بأهليهم وأوالدهم إىل  متوالية، ال ميد النيل فيها إال مداً يسرياً،

يف مدة  -وشنع املوت يف األغنياء والفقراء، فبلغ من كفنه العادل من األموات . الشام، فماتوا يف الطرقات جوعاً
لق كثري، حنواً من مائيت ألف إنسان وعشرين ألف إنسان، وأكلت الكالب بأسرها، وأكل من األطفال خ -يسرية 

فكان الصغري يشويه أبواه ويأكالنه بعد موته، وصار هذا الفعل لكثرته حبيث ال ينكر، مث صار الناس حيتال بعضهم 
على بعض، ويؤخذ من قدر عليه فيؤكل، وإذا غلب القوي ضعيفاً ذحبه وأكله، وفقد كثري من األطباء لكثرة من 

داره ذحبه وأكله، واتفق أن شخصاً استدعى طبيباً، فخافه الطبيب كان يستدعيهم إىل املرضى، فإذا صار الطبيب إىل 
وسار معه على ختوف، فصار ذلك الشخص يكثر ىف طريقه من ذكر اهللا تعاىل، وال يكاد مير بفقري إال ويتصدق 

ل من فارتاب الطبيب مما رأى، وبينا هو يريد الدخول اليها إذ خرج رج. عليه، حىت وصال إىل الدار، فإذا هي خربة
فارتاع الطبيب، وفر على " . مع هذا البطء جئت لنا بصيد واحدة : اخلربة، وقال للشخص الذي قد أحضر الطيب

فلوال عناية اهللا به، وسرعة عدوه، لقبض عليه، وخلت مدينة القاهرة ومصر أكثر أهلها، وصار من . وجهه هارباً
لى، واتفق أن النيل توقف عن الزيادة يف سنة ست ميوت ال جيد من يواريه، فيصري عدة أشهر حىت يؤكل أو يب

وتسعني، فخاف الناس، وقدم إىل القاهرة ومصر من أهل القرى خلق كثري، فلما حلت الشمس برج احلمل حترك 
هواء أعقبه وباء، وكثر اجلوع، وعدم القوت حىت أكلت صغار بىن آدم، فكان األب يأكل ابنه مشوياً ومطبوخاً، 

فكانت املرأة توجد وقد خبأت : احلاكم منهم جبماعة، فعاقبوهم حىت أعياهم ذلك، وفشا األمر وكذلك األم، وظفر
يف عبها كتف الصغري أو فخذه، وكذلك الرجل، وكان بعضهم يدخل بيت جاره فيجد القدر على النار، فينتظرها 

البيوت، ويوجد النساء والرجال  حىت تنزل ليأكل منها، فإذا فيها حلم األطفال، وأكثر ما كان يوجد ذلك ىف أكابر
يف األسواق والطرقات، ومعهم حلوم األطفال، واحرق يف أقل من شهرين ثالثون امرأة وجد معهن حلوم األطفال، مل 

فشا ذلك حىت اختذه الناس غذاء وعشاء وألفوه، وقل منعهم منه، فإهنم مل جيدوا شيئاً من القوت، ال احلبوب وال 
  .اخلضروات



احترق املاء يف برمودة، حىت صار فيما بني املقياس  -ىف سنة ست وتسعني هذه  -ل أيام زيادة النيل فلما كان قب
واجليزة بغري ماء، وتغري طعم املاء ورحيه، وكان القاع ذراعني، وأخذ يزيد زيادة ضعيفة إىل سادس عشر مسرى، 

ة عشر ذراعاً وستة عشرة إصبعاً، مث احنط من فزاد، إصبعاً، مث وقف، مث زاد زيادة قوية أكثرها ذراع حىت بلغ مخس
يومه فلم ينتفع به، وكان الناس قد فنوا حبيث بقي من أهل القرية الذين كانوا مخسمائة نفر إما نفران أو ثالثة، فلم 
جتد اجلسور من يقوم هبا، وال القرى من يعمل مصاحلها، وعدمت األبقار حبيث بيع الرأس بسبعني ديناراً، واهلزيل 

وجافت الطرقات مبصر والقاهرة وقرامها، مث أكلت الدودة ما زرع، فلم يوجد من التقاوى وال من . ستني ديناراًب
  .العقر ما ميكن به رده

والناس تأكل األطفال، وقد صار أكلهم طبعاً وعادة، وضجر احلكام من : ودخلت سنة سبع وتسعني ومخسمائة
دنانري األردب، والشعري والفول بستة دنانري، وعدم الدجاج من أرض  بثمانية -إن وجد  -تأديبهم، وأبيع القمح 

هذا ومجيع األفران إمنا تقد . مصر، فجلبه رجل من الشام، وباع كل فروج مبائة درهم، وكل بيضتني بدرهم
بأخشاب املساكن، حىت دخلت سنة مثان وتسعني، وكان كثري من املساتري خيرجون ليالً، ويأخذون أخشاب الدور 

اخلالية، ويبيعوهنا هناراً، وكانت أزقة القاهرة ومصر ال يوجد هبا إال مساكن قليلة، ومل يبق مبصر عامر إال شط النيل، 
  .وكانت أهل القرى خترج للحرث فيموت الرجل وهو ماسك احملراث

و السمرة، على إىل القاهرة، أمسر حل -من عرب احلوف بالشرقية  -قدم غالم سنه حنو عشر سنني : وىف هذه السنة
  .بطنه خطوط بيض ناصعة البياض، متساوية القسمة من أعاله إىل أسفله، كأحسن ما يكون من اخلطوط

  .وفيها مات األمري هباء الدين قراقوش األسدي، ىف غرة شهر رجب بالقاهرة، ودفن بسفح املقطم
  سنة مثان وتسعني ومخسمائة

فصار الظاهر إىل حلب ومعه مجاعة من األمراء الصالحية، منهم رحل األفضل والظاهر عن دمشق، : يف أول احملرم
فارس الدين ميمون القصرى، وسرا سنقر، والفارس البكى، فاقطعهم االقطاعات وأكرمهم، وتوجه األفضل إىل 
ها محص، وهبا أمه وأهله عند امللك اجملاهد، وقدم العادل إىل دمشق، ونزل بالقلعة مث سار منها إىل محاة، ونزل علي

بعساكره، فقام له امللك املنصور جبميع كلفه ونفقاته، وأظهر أنه يريد حلب، فخافه الظاهر واستعد للقائه، وراسل 
العادل وبعث إليه هبدايا جليلة والطفه، فانتظم الصلح بينهما على أن يكون للعادل مصر ودمشق والسواحل وبيت 

شرق، وأن يكون للظاهر حلب وما معها، وللمنصور محاة املقدس ومجيع ما هو ىف يده ويد أوالده من بالد ال
وأعماهلا، وللمجاهد محص والرحبة وتسمر، ولألجمد بعلبك وأعماهلا، ولألفضل مسيساط وبالدها ال غري، وأن يكون 

فخطب للعادل حبلب ىف يوم اجلمعة حادي عشر مجادى . امللك العادل سلطان البالد مجيعها، وحلفوا على ذلك
أقطع األفضل قلعة النجم مع سروج ومسيساط، وجهز العادل ابنه األشرف مظفر الدين موسى إىل اآلخرة، و

اجلزيرة، ليتسلم حران والرها وما معهما، ويستقر باجلزيرة ويستقر األوحد أيوب أخوه ىف ميفارقني وترتب بقلعة 
الدين عيسى بدمشق، وعاد العادل من وأقر العادل ابنه امللك املعظم شرف . جعرب ابنه احلافظ نور الدين أرسالن

  .محاة إىل دمشق، وقد اتفقت كلمة بىن أيوب

بعد أبيه  -وفيها قتل املعز إمساعيل بن سيف اإلسالم ظهري الدين طغتكني بن جنم الدين أيوب، وذلك ملا ملك اليمن 
وه وامتنعوا منه بصنعاء، خرج عليه الشريف عبد اهللا احلسىن، مث خرج عليه حنو مثامنائة من ممالكيه، وحارب -

فكسرهم وجالهم عنها، فادعى الربوبية، وأمر أن يكتب عنه ويكاتب بذلك، وكتب صدرت هذه املكاتبة من مقر 



مث خاف املعز إمساعيل من الناس، فادعى اخلالفة وانتسب إىل بىن أمية، وجعل شعاره اخلضرة، ولبس ثياب . االهلية
رين شرباً يف سعة ستة أشبار، وقطع من اخلطبة الدعاء لبىن العباس، اخلالفة، وعمل طول كل كم مخسة وعش

وخطب لنفسه على منابر اليمن، وخطب هو بنفسه يوم اجلمعة، فلما بلغ ذلك عمه العادل سري باإلنكار عليه، فلم 
ماء وحاربوه يلتفت إىل قوله، وأضاف إىل ذلك سوء السرية وقبح العقيدة، فثار عليه مماليك أبيه هلوجه وسفكه الد

وقتلوه، ونصبوا رأسه على رمح، وداروا به بالد اليمن، وهنبوا زبيد تسعة أيام، وكان قتله يف رابع عشر رجب، من 
، وترتب سيف الدين سنقر أتابك العساكر،  -حممد : وقيل  -سنة مثان وتسعن، وقام من بعده أخوه الناصر أيوب 

  .مث استقل سنقر بالسلطة
  .مبصر، فلما طلع النيل رويت البالد، واحنل السعروفيها كان الغالء 

  سنة تسع وتسعني ومخسمائة

فيها وصل الفرنج إىل عكا، وحترك أهل صقلية لقصد ديار مصر، فقدم من حلب مخسمائة فارس ومائة راجل جندة 
ب إىل العادل وهو بدمشق، فورد كتاب ناصر الدين منكورس بن مخارتكن، صاحب صهيون، خيرب بنزول صاح

األرمن على جسر احلديد حلرب أنطاكية، وأن أكثر الفرنج عادوا من عكا إىل البحر، و مل يبق هبا إال من عجزعن 
  .السفر، وأن هبا غالًء عظيماً

وفيها نازل األشرف موسى بن العادل ماردين مدة، ومعه األفضل، مث تقرر الصلح على أن حيمل ناصر الدين 
لعادل مائة ألف ومخسني ألف دينار صورية، وخيطب له هبا، ويضرب السكة أرسالن األرتقي صاحب ماردين ل
  .بامسه، فعاد األشرف إىل حران

  .وفيها جهز العادل امللك املنصور بن العزيز عثمان من صمر إىل الرها بأمه وإخوته، خوفاً من شيعته
ميق، اخلندق وإجراء املاء إليه، وقدم وفيها شرع العادل ىف بناء فصيل دائر على سور دمشق باحلجر واجلري، وىف تع

وفيها قصد الفرنج من طرابلس، ومن حصن األكراد . من عند العادل إىل القاهرة خلق حلفظ دمياط من الفرنج
وغريها، مدينة محاة، فركب إليهم املنصور يف ثالث رمضان، وقاتلهم فهزمهم، وأسر منهم وغنم، وعاد مظفراً، 

ىل عكا من البحر ىف حنو سبعني ألفاً، وأهنم يريدون الصلح مع األرمن على حرب فورد اخلرب بوصول الفرنج إ
املسلمني، وخرج مجع من االسبتار من حصن األكراد واملرقب، يف شهر رمضان أيضاً، وخرج إليهم املنصور، وقتل 

  .منهم مقتلة عظيمة، وأسر مجاعة، واهنزم من بقي
بن أخيه كاتب األمراء، فأمر ابنه األشرف موسى أن ينتزع منه رأس عني وفيها بلغ العادل أن امللك األفضل على ا

وسروج، وكتب إىل الظاهر أن يأخذ منه قلعة جنم، ففعال ذلك، ومل يبق معه سوى مسيساط ال غري، فسري األفضل 
، فإن صالح أمه إىل العادل لتشفع فيه، فقدمت عليه إىل دمشق، فلم يقبل شفاعتها وأعادها خائبة، وكان هذا عربة

الدين ملا نازل املوصل خرجت إليه األتابكيات، ومنهن ابنة نور الدين حممود بن زنكى، يستغثن إليه ىف أن يبقى 
املوصل على عز الدين مسعود، فلم جيبهن وردهن خائبات، فعوقب صالح الدين ىف ولده األفضل على مبثل ذلك، 

ل امتناع عمه عن إجابة سؤال أمه تطع خطبته، ودعا للسلطان وعادت أمه خائبة من عند العادل، وملا بلغ األفض
  .ركن الدين سليمان بن قلج أرسالن السلجوقي، صاحب الروم

  .وفيها زاد ماء النيل زيادة كثرية، ورخصت األسعار
ن وفيها انقضت دولة اهلواشم مبكة، وقدم إليها حنظلة بن قتادة بن إدريس بن مطاعن من ينبع، فخرج منها مكثر ب
عيسى بن فليتة إىل خنلة، فأقام هبا ومات سنة ستمائة، مث وصل حممد بن مكثر إىل مكة، فحاربوه وهزموه، مث قدم 



  .قتادة أبو عزيز بن إدريس، فاستمر مبكة هو وولده من بعده أمراء إىل أعوام كثرية
  سنة ستمائة

  .وتفرقت العساكرفيها تقرر الصلح بني العادل وبني الفرنج، وانعقدت اهلدنة بينهما، 
وفيها نازل ابن الون أنطاكية حىت هجم عليها، وحصر اإلبرنس بقلعتها، فخرج الظاهر من حلب جندة له، ففر ابن 

  .الون

وفيها أوقع األشرف موسى بن العادل بعسكر املوصل، وهزمهم ونازهلا وهبا السلطان نور الدين أرسالن شاه بن 
أتابك بن آقسنقر، وهنب األشرف البالد هنباً قبيحاً، وبعث إىل أبيه العادل مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي 

  .بالبشارة، فاستعظم ذلك وما صدقه، وسر به سروراً كثرياً
  .وفيها ملك اإلفرنج مدينة القسطنينية من الروم

سائر  وفيها جتمع اإلفرنج بعكا من كل جهة يريدون أخذ بيت املقدس، فخرج العادل من دمشق، وكتب إىل
املمالك يطلب النجدات، فنزل قريباً من جبل الطور على مسافة يسرية من عكا، وعسكر الفرنج مبرج عكا، 

  .وأغاروا على كفر كنا وأسروا من كان هناك، وسبوا وهنبوا، وانقضت هذه السنة واألمر على ذلك
يمان بن قطلوش بن بيغو أرسالن وفيها مات ركن الدين سليمان بن قلج أرسالن بن مسعود بن قلج أرسالن بن سل

بن سلجوق صاحب الروم، ىف سادس ذي القعدة، وقام من بعده ابنه عز الدين قلج أرسالن، وكان صغرياً، فلم 
  .يستتب أمره

وفيها عاد األشرف موسى بن العادل إىل حران بأمر أبيه، وهم العادل برحيله إىل مصر، فقدم عليه ابنه األشرف، مث 
  .عاد إىل حران

وفيها خرج أسطول الفرنج إىل مصر، وعرب النيل من جهة رشيد، فوصل إىل فوة، وأقام مخسة أيام ينهب، والعسكر 
  .جتاهه ليس له إليه وصول لعدم وجود األسطول العاديل

  .وفيها أوقع األمري شرف الدين قراقوس التقوى املظفري ببالد املغرب، فقبض عليه ومحل إىل ابن عبد املؤمن
انت زلزلة عظيمة عمت أكثر أرض مصر والشام، واجلزيرة وبالد الروم، وصقلية وقربص، واملوصل وفيها ك

والعراق وبلغت إىل سبتة ببالد املغرب، وفيها ملك الفرنج قسطنطينية من أيدي الروم، فلم يزالوا هبا حىت استعادها 
  .الروم منهم، ىف سنة ستني وستمائة

  سنة إحدى وستمائة

بني امللك العادل وبن الفرنج، وتقررت اهلدنة مدة، وشرطوا أن تكون يافا هلم، مع مناصفات لد فيها مت الصلح 
والرملة، فأجاهبم العادل إىل ذلك، وتفرقت العساكر، وسار العادل إىل القاهرة، فنزل بدار الوزارة، واستمر ابنه 

  .الكامل بقلعة اجلبل، وشرع ىف ترتيب أمور مصر
  .الدين إبراهيم بن اجلويين وايل القاهرة، يف سلخ مجادى األوىلوفيها مات األمري عز 

  .وفيها ورد اخلرب بأن الفرنج أخذوا القسطنطينية من الروم
  .وفيها غارت الفرنج اإلسبتارية على محاة ىف مجع كبري، ألن هدنتهم انقضت، فقتلوا وهنبوا، مث عادوا

  .العادل بالقاهرة، فسر به وأكرمه، مث رجع بعد أيام وفيها قدم امللك املنصور صاحب محاة على عمه امللك
  .وفيها أغار الفرنج على محص، وقتلوا وأسروا، فخرج العادل من القاهرة إىل بركة اجلب، مث عاد



  .وفيها أغار فرنج طرابلس على جبلة والالذقية، وقتلوا عدة من املسلمني، وغنموا وسبوا شيئاً كثرياً
ين عبد اهللا بن شكر يغرى امللك العادل بأيب حممد خمتار بن أيب حممد بن خمتار، وفيها أخذ الصاحب صفي الد

 -املعروف بابن قاضى دارا، وزير امللك الكامل، حىت نقم عليه وطلبه، فخاف عليه الكامل، وأخرجه من مصر 
امل كتاب يستدعيه إىل حلب، فأكرمهم امللك الظاهر، مث ورد عليه من الك -ومعه ابناه فخر الدين وشهاب الدين 

  .إىل مصر، فخرج ونزل بعني املباركة ظاهر حلب
حنو اخلمسني فارساً يف أثناء الليل، وأيقظهوه وقتلوه،  -أحاط به : فلما كان ىف ليلة الرابع والعشرين من ذي القعدة

بنفسه حىت  فبلغ ذلك الظاهر فارتاع له، وركب. احفظوا أموالكم، فما كان لنا غرض سواه: مث قالوا لغلمانه
  .شاهده، وبعث الرجال ىف سائر الطرقات، فلم يقف لقتله على خرب، فكانت هذه القضية من أعجب ما مسع

  سنة اثنتني وستمائة
  .فيها قبض على السعد أيب املكارم بن مهدي بن مماتى صاحب الديوان يف مجادى اآلخرة، وعلق برجليه

الفاضل، وأخذ خطه بعشرين ألف دينار وأداها، وأخذ من شرف وفيها قبض على األمري عبد الكرمي أخي القاضي 
  .الدين إبراهيم بن عبد الرمحن بن قريش مخسة آالف دينار

  .بن الكعكي ديوان اجليش.......وفيها باشر التاج
  .وفيها ضرب الصاحب صفي الدين عبد اهللا بن علي بن شكر الفقيه نصراً يف وجهه بالدواة، فأدماه

  ةسنة ثالث وستمائ

فيها كثرت الغارات من الفرنج على البالد، فخرج امللك العادل إىل العباسة، مث أغذ السري إىل دمشق، مث برز منها 
إىل محص، فأتته العساكر من كل ناحية، فاجتمع عنده عشرات آالف، وأشاع أنه يريد طرابلس، فلما انقض شهر 

مث نازل طرابلس، . ئة رجل وغنم، وافتتح قلعة أخرىرمضان توجه اىل ناحية حصن األكراد فنازله، وأسر مخسما
 -وقد ضجرت العساكر  -وعاثت العساكر ىف قراها، ومل يزل على ذلك إىل أيام من ذي احلجة، مث عاد إىل محص 

  .فبعث صاحب طرابلس يلتمس الصلح، وسري ماالً وثالمثائة أسري وعدة هدايا، فانعقد الصلح ىف آخر ذي احلجة
شة بني العادل وبن ابن أخيه امللك الظاهر، صاحب حلب، فازدادت بينهما الرسل حىت زالت، وفيها حدثت وح

  .وحلف كل منهما لصاحبه
  .وكثر ىف هذه السنة ختريب العادل لقالع الفرنج وحصوهنم

وفيها عزل الصاحب ابن شكر البدر بن األبيض قاضي العسكر، وقرر مكانه جنم الدين خليل بن املصمودي 
  .احلموي

  .وفيها قدم مانع بن سلمان شيخ أل دعيج من غزية اليت فيما بني بغداد ومكة
  ومات يف هذه السنة

  .عبد الرمحن بن سالمة قاض اإلسكندرية هبا، يوم األربعاء ثامن صفر
  .بن عثمان األعور، واعتقل أخوه علم امللك.... وفيها نفى األشرف 

  .، يف يوم اجلمعة عشرى ربيع األول، ودفنت بسفح قاسيونوفيها ماتت أم امللك املعظم بن العادل بدمشق
  سنة أربع وستمائة



وفيها بعث العادل أستاداره . فيها عاد امللك العادل إىل دمشق، بعد انعقاد الصلح بينه وبن ملك الفرنج بطرابلس
ف والتقليد بوالية األمر ألذكر العاديل، وقاضي العسكر جنم الدين خليل املصمودي إىل اخلليفة يف طلب التشري

مصر والشام والشرق وخالط، فلما وصال إىل بغداد أكرمهما اخلليفة الناصر لدين اهللا، وأحسن إليهما وأجاهبما، 
وسري الشيخ شهاب الدين أبا عمر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عمويه السهروردي ومعه التشريف اخلليفيت 

كر، وخلع ألوالد العادل وهم امللك املعظم وامللك األشرف، وامللك والتقليد، وخلعة للصاحب صفي الدين بن ش
  .الكامل، فعندما قارب بالشيخ أبو حفص حلب خرج امللك الظاهر بعساكره إىل لقائه، وأكرم نزله

وىف ثالث يوم من قدومه أمر بكرسي فنصب له، وجلس عليه للوعظ، وجلس الظاهر ومعه األعيان، فصدع 
من  -يف بغداد وغريها  -قلوب ودمعت العيون، وأخرب الشيخ يف وعظه بأن اخلليفة أطلق بالوعظ حىت وجلت ال

املؤن والضرائب، ما مبلغه ثالثة آالف ألف دينار، مث سار من حلب، ومعه القاضي هباء الدين بن شداد، وقد دفع 
وبعث امللك املنصور من محاة أيضاً إليه الظاهر ثالثة آالف دينار، برسم النثار إذا لبس عمه العادل خلعة اخلليفة، 

مبلغاً للنثار، وخرج العسكر من دمشق إىل لقائه، مث خرج العادل بابنيه األشرف موسى واملعظم عيسى، وبرز سائر 
الناس ملشهادة ذلك، فكان يوماً مشهوداً، وملا دخل الشيخ أبو حفص دمشق جلس العادل ىف دار رضوان، 

طلس أسود واسعة الكم بطراز ذهب، وعمامة سوداء بطراز ذهب، وطوق ذهب وأفيضت عليه اخللع، وهى جبة أ
جبوهر ثقيل، وقلد العادل أيضاً بسيف حملى، مجيع قرابه من ذهب، وركب حصاناً أشهب بركب ذهب، ونشر على 

ب، رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض ألقاب اخلليفة، مركب يف قصبة ذهب، وتقدم القاضي ابن شداد فنثر الذه
وقدم له مخسني خلعة ونثرت رسل امللوك بعده، مث لبس األشرف واملعظم خلعتيهما، ومها عمامة سوداء، وثوب 

ومعه ابناه ووزيره  -أسود واسع الكم، مث خلع على الصاحب صفي الدين بن شكر الوزير كذلك، وركب العادل 
تمرت زينة البلد مثانية أيام، وقرأ التقليد الصاحب باخللع اخلليفتية، وقد زينت البلد، مث عادوا إىل القلعة، واس -

صفي الدين على كرسي، وخوطب العادل فيه بشاهنشاه، ملك امللوك، خليل أمري املؤمنني، وكان الوزير يف حال 
تركض قائماً على الكرسي، والعادل وسائر الناس أيضاً قياماً، إجالالً للخليفة، مث سار الشهاب السهروردي إىل 

  .أفاض على امللك الكامل اخللعة اخلليفتية، وجرى من الرسم كما وقع بدمشق، مث عاد إىل بغدادمصر، ف

وفيها أمر العادل بعمارة قلعة دمشق، وفرق أبراجها على امللوك، فعمروها من أمواهلم وفيها اتسعت مملكه العادل، 
امل ناصر الدين حممداً مملكة مصر، ورتب عنده فلما متهدت له األمور قسم مملكته بني أوالده، فاعطى ابنه امللك الك

القاضي األعز فخر الدين مقدام بن شكر، وأعطى ابنه املعظم شرف الدين عيسى من العريش إىل محص، وأدخل ىف 
واليته بالد الساحل اإلسالمية، وبالد الغور وأرض فلسطني، والقدس والكرك، والشويف وصرخد، وأعطى ابنه 

لدين موسى البالد الشرقية، وهى الرها وما معها من حران وغريها، وأعطى ابنه امللك امللك األشرف مظفر ا
األوحد جنم الدين أيوب خالط وميافارقن وتلك النواحي، وكان األوحد قد بعث إليه أهل خالط ليملكها، فسار 

  .من ميافارقن وملكها
دار الوزارة بالقاهرة، فكان أول من سكنها من وفيها كمل امللك الكامل حممد بناء قلعة اجلبل، وحتول إليها من 

ملوك مصر، ونقل إليها أوالد اخلليفة العاضد الفاطمي وأقاربه ىف بيت على صورة حبس، فأقاموا به إىل أن حولوا 
  .منه ىف سنة إحدى وسبعن وستمائة

إليه، وأنه اإلمام من بعده،  وكانت اإلمساعيلية تزعم أن العاضد عهد. وفيها توىف األمري داود بن العاضد ىف حمبسه
فاستأذن أصحابه من الكامل أن ينوحوا عليه ويندبوه، فأذن هلم، فربزت النساء حاسرات، والرجال ىف ثياب 



الصوف والشعر، وأخذوا ىف ندبه والنياحة عليه، واجتمع معهم من كان ىف االستتار من دعاهتم، فلما تكامل مجعهم 
جناد هنبوا ما عليهم، وقبضوا على املعروفني منهم، فمأل هبم السجون، واستصفى أرسل الكامل إليهم طائفة من األ

أموال ذوى اليسار منهم، ففر من بقي، وزال من حينئذ أمر اإلمساعيلية من ديار مصر، ومل جيسر أحد بعدها أن 
  .يتظاهر مبذهبهم

  سنة مخس وستمائة

م جيسر األوحد أن خيرج إليهم من مدينة خالط، فلما بلغ فيها سار الكرج وهنبوا أعمال خالط، وأسروا وغنموا فل
  .ذلك امللك العادل أخذ يف التجهيز حلرب الكرج، وسار األشرف من دمشق يريد بالده بالشرق

وفيها قتل امللك معز الدين سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر األتابكي، صاحب اجلزيزة، قتله 
  .لك من بعدهابنه حممود، وقام ىف امل

  .وفيها بعث األمري سيف الدين سنقر، أتابك اليمن عشرة آالف دينار مصرية إىل امللك العادل، عليها امسه
وفيها مات القاضي مكني الدين مطهر بن محدان، بقلعة بصرى يف شهر رجب، ومات هالل الدولة وشاب بن 

ن والية مصر، وعزل األسعد بن محدان عن رزين، وايل القاهرة، وعزل األمر سيف الدين على بن كهدان ع
  .الشرقية، وباشرها خشخاش الوراق

وفيها توىف قاضي القضاة صدر الدين أبو القاسم عبد امللك بن عيسى بن درباس املاراين، يوم األربعاء خامس 
  .سنةرجب، وكان قد قدم مصر يف رابع رجب سنة مخس وستني مخسمائة، فتكون مدة مقامه بديار مصر أربعني 

  سنة ست وستمائة
وهم امللك املنصور صاحب محاة، . فيها خرج العادل من دمشق يريد حماربة الكرج ، ومعه امللوك من بين أيوب 

وامللك اجملاهد صاحب محص ، وامللك األجمد صاحب بعلبك ، وأرسل إليه امللك الظاهر غازي صاحب حلب 
ه امللك األوحد صاحب خالط وميافارقني ، وامللك األشرف جيشا، فنزل العادل حران ، وأتته النجدات مع ولدي

موسى، وغريمها ، فاستوىل على نصيبني ، ونازل سنجار، وهبا امللك قطب الدين حممد بن زنكي، فكانت بينهما عدة 
 وقائع ، بعث يف أثنائها صاحب سنجار إىل اخلليفة الناصر لدين اهللا، وإىل امللك الظاهر غازي صاحب حلب ، وإىل
كيخسرو بن قلج أرسالن صاحب الروم ، وغريهم يستنجد هبم على العادل ، فمال إليه عدة من امللوك عونا على 
العادل ، ففارقه عدة ممن كان معه على حصار سنجار، ودسوا إىل مجاعة من أصحابه الدسائس ، ففسدت أحواله ، 

: " يأمره بالرحيل ، فقال له عم اإلمام اخلليفة الناصروقدم عليه رسول اخلليفة، وهو هبة اهللا بن املبارك بن الضحاك 
  .فعاد العادل إىل حران ، وتفرقت العساكر عنه " . قال لك حبيايت ياخليلي ارحل 

وفيها حصلت بني العادل وبن وزيره الصاحب ابن شكر منافرة أوجبت غضبه وسفره يف الربية فركب املنصور 
انياس حىت حلقاه يف رأس عني ، وقدما به على العادل فرضي عنه ، صاحب محاة، وفخر الدين جهاركس صاحب ب

وفيها مات امللك املؤيد جنم الدين مسعود بن صالح الدين يوسف بن أيوب برأس عني . ومن حينئذ احنطت منزلته 
  .، وقيل إنه سم ، فحمل إىل حلب ليدفن هبا

  .وفيها عاد امللك العادل إىل دمشق 
  .م بن اللمطي قوص ، يف ذي القعدةوفيها ويل األمري املكر
  سنة سبع وستمائة



فيها ظفر امللك األوحد بن العادل مبلك الكرج ، ففدى نفسه منه مبائة ألف دينار ومخسة آالف أسري من املسلمني ، 
وأن يلتزم الصلح ثالثني سنة، وأن يزوجه ابنته بشرط أال تفارق دينها، فأطلقه األوحد، وردت على املسلمني عدة 

  . .قالع
  .وفيها مات األوحد، وملك خالط بعده أخوه األشرف 

وفيها حترك الفرنج إىل الساحل ، واجتمعوا يف عكا، فخرج امللك العادل من دمشق ، فوقع بينه وبينهم صلح ، 
وأخذ العادل يف عمارة قلعة الطور بالقرب من عكا، وسار إىل الكرك ، فأقام هبا أياما، مث رحل إىل مصر، فدخل 

  .القاهرة، ونزل بدار الوزارة
  .وفيها مات األمري فخر الدين جهاركس 

  .وفيها حترك الفرنج ثانيا، فتجهز العادل للسفر إىل الشام 
  .وفيها كفت يد الصاحب صفي الدين بن شكر عن العمل 

ب ، وفيها مات السلطان نور الدين أرسالن شاه بن السلطان مسعود األتابكي صاحب املوصل ، يف شهر رج
وكانت مدة ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهرا، وقام من بعده ابنه امللك القاهر عز الدين مسعود، وقام 

  .بتدبريه األمري بدر الدين لؤلؤ األتابك ، مملوك ابيه 
وفيها شرب ملوك األطراف كأس الفتوة للخليفة الناصر، ولبسوا سراويل الفتوة أيضا،فوردت عليهم الرسل بذلك 

ون انتماؤهم له ، وأمر كل ملك أن يسقي رعيته ويلبسهم ، لتنتمي كل رعية إىل ملكها، ففعلوا ذلك ، ، ليك
وأحضر كل ملك قضاة مملكته وفقهاءها وأمراءها وأكابرها، وألبس كال منهم له ، وسقاه كأس الفتوة، وكان 

  .مي البندق ، وجتعله قدوهتا فيه اخلليفة الناصر مغرما هبذا األمر، وأمر امللوك أيضا ان تنتسب إليه يف ر
وفيها قدم إىل القاهرة كليام الفرجنى اجلنوي تاجرا، فاتصل بامللك العادل ، وأهدى إليه نفائس ، فاعجب العادل به 
، وأمره مبالزمته ، وكان كليام يف باطن األمر عينا للفرنج ، يطالعهم باألحوال ، فقيل هذا للعادل ، فلم يلتفت إىل 

  .نه ما قيل ع
  .ومات فيها يوسف بن األسعد بن ممايت، يف الرابع من مجادى األوىل بالقاهرة 

  .ومات األمر سياروخ يف خامس عشر رجب 
وفيها قتل غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسالن السلجوقي صاحب قونية، وقد حدث ذلك يف أوائل السنة، وهو 

ل أذربيجان ، وكان قد غلبه أخوه ركن الدين سليمان بن قلج يواقع األرمن حلفاء الروم ، عند بلده خونا من أعما
أرسالن على قونية، وأجلأه إىل الفرار منها سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة، مث مات ركن الدين سليمان سنه ستمائة، 

ب وقام بعده يف قونية ابنه قلج أرسالن بن ركن الدين ، وعند ذلك عاد كيخسرو إىل بالده بعد فراره إىل حل
وغريها، وملك كيخسرو قونية ثانيا، بعد خطوب جرت له ، وقد قبض أهلها على قلج أرسالن بن ركن الدين ، 

  .مث قتل كيخسرو بعدما استفحل أمره ، ووىل ابنه عز الدين كيكاوس بن غياث الدين 
ل ، فقيل هلا سنة بالل وفيها كانت وقعة بني حاج العراق وبني أهل مكة مبىن، قتل فيها عبد للشريف قتادة امسه بال

.  
  سنة مثان وستمائة

فيها قبض امللك العادل على األمري عز الدين أسامة الصالحي، نائب كوكب وعجلون واعتقله وأخذ ماله ، وسريه 
  .إىل الكرك فاعتقل فيها هو وولده ، وتسلم املعظم قلعة كوكب وعجلون ، وهدم قلعة كوكب ، وعفى أثرها



  .ادل إىل اإلسكندرية ، لكشف أحواهلاوفيها توجه امللك الع
وفيها قدم هباء الدين بن شداد من حلب إىل القاهرة خيطب صفية خاتون ابنة العادل شقيقة الكامل ، البن عمها 

  .الظاهر، فأجيب إىل ذلك ، وعاد مكرما 
ورتب ابنها عند  وفيها ماتت أم امللك الكامل ، يوم األحد خامس عشري صفر، فدفنت عند قرب اإلمام الشافعي،

قربها القراء والصدقات ، وأجرى املاء من بركة احلبش إىل قبة الشافعي، ومل يكن قبل ذلك ، فنقل الناس أبنية 
  .القرافة الكربى إىل هذه القرافة من حينئذ، وعمروها

ا، وعاد إىل وفيها خرج العادل من القاهرة، فسار إىل دمشق وبرز منها يريد اجلزيرة، فوصل إليها ورتب أحواهل
  .دمشق ، ومعه كليام الفرجني

وفيها انقضى أمر الطائفة الصالحية بانقضاء األمري قراجا واألمري عز الدين أسامة، واألمري فخر الدين جهاركس 
  .،وصفت حصوهنم للعادل وابنه املعظم 

رمضان ، وتوىل وضع القيود وفيها نقل أوالد العاضد الفاطمي وأقاربه إىل قلعة اجلبل يف يوم اخلميس ثاين عشري 
  .يف أرجلهم األمري فخر الدين ألطونبا أبو شعرة بن الدويك ، وإىل القاهرة، وكانت عدهتم ثالثة وستون نفسا 

وفيها كانت مبصر زلزلة شديدة هدمت عدة دور بالقاهرة ومصر، وزلزت الكرك والشوبك ، فمات حتت اهلدم 
رؤي بدمشق دخان نازل من السماء إىل األرض ، فيما يب املغرب خلق كثري، وسقط عدة من أبراج قلعتها، و

  .والعشاء عند أرض قصر عاتكة 
  .وفيها مات املوفق بن أىب الكرم التنيسي يف يوم األحد سابع عشر ربيع األول 

  .ومات ظافر بن األرسويف مبصر يف سلخ رجب 
فسار العادل وقبض على التجار، وأخذ أمواهلم ،  وفيها اجتمع باإلسكندرية ثالثة آالف تاجر وملكان من الفرنج ،

  .وسجن امللكني 
كانت فتنة بني حاج العراق وبني أهل مكة، سببها ان حشيشيا جاء لقتل الشريف " أعين سنة مثان وستمائة " وفيها 

هنب احلاج عن قتادة، فقتل شريفا امسه أبو هارون عزيز، ظنا منه أنه قتادة، فثارت الفتنة، واهنزم أمري احلاج ، و
أخره ، وفر من مكة من مبكة من نواب اخلليفة، ومن اجملاورين ، فبعث الشريف قتادة ولده راجح بن قتادة إىل 

  .اخلليفة يعتذر له عما جرى، فقبل عذره وعفي عنه 
  سنة تسع وستمائة

ء العسكر يف البناء فيها نزل العادل بعساكره حول قلعة الطور، وأحضر الصناع من كل بلد، استعمل مجيع أمرا
  .ونقل احلجارة، فكان يف البناء مخسمائة بناء، سوى الفعلة والنحاتني ، ومازال مقيما حىت كملت 

وفيها قدم ابن شداد من حلب إىل دمشق مبال كثري وخلع ، برسم عقد نكاح صفية خاتون ابنة العادل على ابن 
واألعيان ، وعقد النكاح يف احملرم على مبلغ مخسني  عمها الظاهر صاحب حلب ، فخرج إىل لقائه عامة األمراء

ألف دينار، ونثر النثار على من حضر بقلعة دمشق ، وذلك يف احملرم ، مث جهزت إليه حبلب يف جتمل عظيم ، من 
مجلة قماش وآالت ومصاغ حيمله مخسون بغال، ومائة خبيت، وثالمثائة مجل ، وجواري يف احملامل على مائة مجل ، 

ائة مغنية يلعنب بأنواع امللهى، ومائة جارية يعملن أنواع الصنائع البديعة، فكان دخوهلا إىل حلب يوما عظيما، منهن م
منها مخسة عقود جوهر مبائة ومخسني ألف درهم ، وعصابة جوهر ال نظري هلا، وعشر قألئد : وقدم هلا الظاهر تقادم 



طعة من ذهب وفضة،وعشرون ختتا من ثياب ، وعشرون عنرب مذهب ، ومخس قالئد بغري ذهب ، ومائة وسبعون ق
  .جارية، وعشرة خدام 

  .وفيها عزل اهلمام بن هالل الدولة من والية القاهرة، ووىل فخر الدين ألطونبا أبوشعرة مملوك املهراين يف 
خرجه إىل آمد، فيها تغري امللك العادل على الوزير صفي الدين بن شكر، ورفع يده من الوزارة،وأبقى عليه ماله وأ

  .فلم يزل هبا حىت مات العادل 
وفيها فوض العادل تدبري مصر، والنظر يف أمواهلا ومصاحلها إىل ولده امللك الكامل ، فرتب الكامل القاضي األعز 

  .فخر الدين مقدام بن شكر ناظر الدولتني
شرف ، وقد استوىل على ما هبا من وفيها خرج العادل من الشام يريد خالط ، فسار إليها ودخلها، وفيها ابنه األ

  .األموال 
  سنة عشر وستمائة

  .فيها ختوف الظاهر صاحب حلب من عمه العادل ، وأخذ يف االستعداد، مث تراسال حىت سكن احلال 
وفيها ولدت صفية ابنة العادل البن عمها الظاهر مولودا مساه حممدا ولقبه بامللك العزيز غياث الدين ، وذلك يف 

احلجة، فزينت حلب ، واحتفل الظاهر احتفاال زائدا، وأمر فصيغ له من الذهب والفضة مجيع الصور خامس ذي 
واألشكال ما وزن بالقناطري، وصاغ له عشرة مهود من ذهب وفضة ، سوى ما عمل من األبنوس والصندل والعود 

ل وزمرد، ودرعان وخوذتان وغريه ، ونسج للصيب ثالث فرجيات من لؤلؤ، يف كل فرجية أربعون حبة ياقوت ولع
وبركستوان ، كل ذلك من لؤلؤ، وثالثة سروج جموهرة، يف كل سرج عدة قطع من جوهر رائع وياقوت وزمرد، 

  .وثالثة سيوف عالئقها وقبضاهتا من ذهب مرصع بأنواع اجلواهر، وعدة رماح من ذهب أسنتها جوهر 
لب ، فلما قارب مكة صده قصاد امللك الكامل وفيها حج الظاهر خضر بن صالح الدين يوسف بن أيوب من ح

قيدوين، ودعوين ! ياقوم : " ، فقال الظاهر خضر" إمنا جئت ألخذ بالد اليمن : " حممد بن العادل عن احلج ، وقالوا
فرد إىل الشام ، من غري أن حيج ، فتأمل الناس " . ليس معنا مرسوم إال بردك : " فقالوا " . أقضي مناسك احلج 

  .لذلك 

  .وفيها مات األمري فخر الدين إمساعيل واىل مصر هبا
وفيها دخل بنو مرين إحدى قبائل زناتة من القفر، وهنبوا أعمال املغرب ، وحاربوا املوحدين وهزموهم ، وكان أمري 

  .بين مرين إذ ذاك عبد احلق بن حميو بن أيب بكر بن محامة بن حممد بن ورصيص بن فكوس بن كوماط بن مرين 
  سنة عشر وستمائة تتمة

فيها حفر خندق مدينة حلب ، فوجد فيه بالطة صوان عليها أحرف مكتوبة بالقلم السرياين، فترمجوه بالعربية، فإذا 
خلمسة آالف من السنني : " ، وكتب حتت هذه األحرف " ملا كان العامل حمدثا دل أن له حمدثا، ال كهو : " هو

بالطة، فوجد حتتها تسع عشرة قطعة من ذهب وفضة وصورى على هيئة فقلعت ال" . خلون من األسطوان الصغري 
اللنب ، فاعتربت فكان احلاصل منها ذهبا ثالثة وستني رطال باحلليب، وكان منها فضة أربعة وعشرين رطال، وحلقة 

  .ذهب وزهنا رطالن ونصف رطل ، وصورى عشرة أرطال ونصف ، فكان اجلمع زنته قنطار واحد باحلليب 
  دى عشر وستمائةسنة إح



فيها فر امللك املنصور بن العزيز عثمان بن صالح الدين يوسف من اعتقال عم أبيه امللك العادل ، وحلق بالظاهر 
  .صاحب حلب ، والذ به هو و إخوته ، فأكرمهم الظاهر

سلمني ، وفيها جتمع فرنج قربس وعكا وطرابلس وأنطاكية، وانضم إليهم عسكر ابن ملك األرمن ، لقصد بالد امل
  .فخافهم املسلمون ، وكان أول ما بدأوا به بالد اإلمساعيلية، فنازلوا قلعة اخلوايب ، مث ساروا عنها إىل أنطاكية

وفيها ظفر السلطان عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قلج أرسالن السلجوقي صاحب بالد الروم باألشكري 
  .ملك الروم 

مصر، فنزل يف القاهرة بدار الوزارة، واستمر ابنه الكامل بقلعة اجلبل ،  وفيها خرج امللك العادل من الشام يريد
  .وأمر العادل أن يقيم معه كليام الفرجني اجلنوي بدار الوزارة 

وفيها ورد اخلرب مبوت سنقر أتابك اليمن ، واستقر بعده امللك الناصر أيوب صاحب اليمن يف ملكه ، وقام بأتابكيته 
  .غازي

العادل يف تبليط جامع بين أمية بدمشق ، وكانت أرضه حفرا وجورا، وتوىل العمل الوزير صفي  وفيها شرع امللك
  .الدين بن شكر

  .وفيها تعامل أهل دمشق وغريها بالقراطيس السود العادلية، مث بطلت بعد ذلك وفنيت 
  .لة بيت املال هباوفيها توىل سهم الدين عيسى القاهرة يف شوال ، وتوىل مجال الدين بن أيب املنصور وكا

  .ومات سعد بن سعد الدين بن كوجيا يف عشر ربيع اآلخر
وفيها حج امللك املعظم عيسى بن العادل من دمشق ، وحج معه الشريف سامل بن قاسم بن مهنا احلسيين أمري املدينة 

مللك املعظم إىل النبوية، فعزم الشريف قتادة أمري مكة على مسكه فلم يتمكن منه ، فعاد الشريف سامل صحبة ا
" وهو ابن أخيه " دمشق ، فبعثه املعظم على عسكر إىل مكة ،فمات يف الطريق قبل وصوله مكة فقام مجاز بن قاسم 

  .بتدبري اجليش،فجمع قتادة ، وسار إىل ينبع ولقيه، فهزم قتادة 
  سنة اثنيت عشرة وستمائة

  .حلوهم فيها نازل الفرنج قلعة اخلوايب ، وحاربوا الباطنية، مث صا
  .إىل الشام ومصر وغريها ليسمع " روح العارفني " وفيها سري اخلليفة الناصر لدين اهللا كتابه الذي ألفه ومساه 

وفيها ملك الفرنج أنطالية، وقتلوا من هبا من املسلمني ، وكانت بيد امللك غياث الدين كيخسرو منذ فتحها سنة 
ة سبع وستمائة، مث استردها منهم امللك الغالب عز الدين كيكاوس سنة اثنتني وستمائة إىل أن أجاله الفرنج عنها سن

  .ثالث عشرة وستمائة، بعد أن بقيت بأيدي الفرنج تلك املدة 
سار عز الدين إىل بالد األرمن ، وحاصر قلعة جابان ، وهزم عندها جيوش األرمن ، ورجع : ويف هذه السنة أيضا 

ابان ، مث طلب األرمن الصلح ، وأجاهبم إليه عز الدين ، فأخذ يف مقابل إىل قيصرية قبل أن يستويل على قلعة ج
  .الصلح من بالد األرمن قلعة لؤلؤة ولوزاد 

وفيها مات امللك املعظم أبو احلسن علي ابن اخلليفة الناصر لدين اهللا ، وهو أصغر أوالده ، فلما قدم نعيه على 
  .زن خدمة للخليفةملوك األطراف جلسوا يف العزاء، البسني شعار احل

وفيها سري امللك الكامل ابنه امللك املسعود صالح الدين يوسف إىل اليمن ، فخرج يف جيش كثيف من مصر، وسار 
إىل بالد اليمن ، فاستوىل على معاقلها، وظفر بصاحبها امللك سليمان شاه بن سعد الدين شاهنشاه ابن امللك املظفر 

الدين أيوب فسريه حتت احلوطة إىل مصر، فأقام بالقاهرة إىل سنة سبع وأربعني تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن جنم 



  .وستمائة، فخرج إىل املنصورة غازيا، فقتل شهيدا، ودانت بالد اليمن للملك املسعود 
وفيها عاد امللك العادل من الشام إىل القاهرة، فلما قرىء عليه ما أنفق على امللك املسعود يف خروجه إىل اليمن 
استكثره وأنكر العادل خروجه ، فإنه كان بغري أمره ، وأمر العادل بالقاضي األعز فضرب وقيد، واعتقل بقلعة 

  .اجلزيزة، مث محله إىل قلعة بصرى، فسجنه هبا
  .وفيها نقل العادل أمواله وذخائره وأوالده إىل الكرك 

  .وفيها أبطل امللك العادل ضمان اخلمر والقيان 
وفيها مات ابن سوروس بن أيب . دين اللر، شيخ اخلانقاه الصالحية، دار سعيد السعداء، يف احملرم وفيها مات تقي ال

وهو الرابع عشر من " غالب بطريق اليعاقبة يف يوم اخلميس عيد الغطاس سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة للشهداء 
ر يوما، وكان أوال يتجر إىل بالد وله يف البطركية مدة ست وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وثالثة عش" رمضان 

اليمن ، فغرق مرة، وجاء اخلرب بأن مل يسلم سوى حبشاشته ، وكان ألوالد اجلباب معه مال ، فأيسوا منه فلما 
اجتمع هبم أعلمهم أن ماهلم سلم ، فإنه كان قد عمله يف مقابر من خشب ، ومسرها يف املراكب ، وأحضره إليهم ، 

مات البترك مرقص بن زرعة، فتحدث ابن سوروس يف البتركية للقس أيب ياسر، وكان  فتميز عندهم بذلك ، حىت
مقيما بالعدوية فحسن له بنو اجلباب أن يقوم هو بأمر البتركية، فتحدث يف ذلك ، وزكوه فتوىل، وكان معه يومئذ 

ع الشرطونية، ومل يأكل يف سبعة عشر ألف دينار مصرية، فرقها يف مدة بطركيته على الفقراء، وأبطل الديارية، ومن
املعروف " واليته كلها ألحد من النصارى خبزا، وال قبل لصغري وال لكبري منهم هدية، وكان القس داود بن يوحنا 

مالزما للشيخ نشىء اخلالفة أيب الفتوح بن امليقاط ، كاتب اجليوش العادلية، وكان " بابن لقلق ، من أهل الفيوم 
ما مات ابن سوروس سأل أبو الفتوح امللك العادل أن يويل القس داود البتركية، فأجابه يسافر معه ويصلى به ، فل

وكتب له توقيعا بذلك ، من غري أن يعلم امللك الكامل ، فلم يعجب بعض النصارى والية داود، وقام منهم رجل 
صر، وطلع يف الليلة اليت يعرف باألسعد بن صدقة، كاتب دار التفاح مبصر، ومجع كثريا من النصارى العصارين مب

وقع االتفاق على تقدمة القس داود يف صبيحتها، ومعه اجلمع إىل حتت قلعة اجلبل ، واستغاثوا بامللك الكامل ، 
إن هذا الذي يريد أبو الفتوح يعمله بطركا بغري أمرك ما يصلح ، وحنن يف شريعتنا ال يقدم البطرك إال : " وقالوا 

فخرج إليهم األمر من عند الكامل بتطييب قلوهبم ،ويف سحر النهار ركب القس داود، " . باتفاق اجلمهور عليه 
. ليقدموه بكنيسة املعلقة مبصر، وكان ذلك يوم األحد عيد الزيتونة" وعامل كبري من النصارى " ومعه األساقفة 

وز عندهم تقدمته إال باتفاق فركب امللك الكامل إىل أبيه ، وعرفه أن النصارى مل يتفقوا على بطركية داود، وال جي
فسري امللك العادل إىل األساقفة ليحضرهم حىت يتحقق األمر، فوافاهم الرسل مع القس داود، عند . مجهورهم 

زقاق كنيسة احلمراء، فأحضرت األساقفة إىل امللك العادل ، ودخل داود إىل كنيسة احلمراء، واحنل أمره ، وخال 
  .ومائة وستني يوما الكرسي من بطريق تسع عشرة سنة

صرف امللك العادل زكي الدين الطاهر بن حميي الدين حممد بن علي القرشي عن قضاء دمشق : ويف مجادى األوىل 
، وألزم جال الدين عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل احلرستاين بوالية القضاء هبا وله من العمر اثنتان وتسعون 

  .سنة 
  ..رق رجل معه محار له سنام كسنام اجلمل ، يرقص ويدور، ويستجيب له إذا دعاهوفيها قدم إىل القاهرة من الش
  سنة ثالث عشرة وستمائة



  .فيها ويل هباء الدين بن اجلميزي خطابة القاهرة يف ثالث عشر احملرم 
  .وويل أبو الطاهر احمللي خطابة مصر يف ثاين صفر

  .فرتب أمورها وعاد وفيها سار امللك العادل من القاهرة إىل اإلسكندرية، 

وفيها قدم البهاء بن شداد برسالة الظاهر من حلب إىل العادل ، وهو بالقاهرة، فمرض الظاهر يف خامس عشري 
مجادى األول ، ومات يف ليلة الثالثاء العشرين من مجادى اآلخرة عن أربع وأربعني سنة وأشهر، ومدة متلكه حبلب 

وأمسعه حبلب ، وكان سفاكا للدماء، شهما يقظا صاحب سياسة، وله  إحدى وثالثون سنة، وكان قد مسع احلديث
شعر حسن ، وقام من بعده ابنه امللك العزيز غياث الدين حممد، وعمره يومئذ سنتان وأشهر، بعهد من أبيه ، وكان 

حد، فأحضر رتب بريدا من مصر إىل حلب يطالعه خبربه ، فأتاه نعيه قبل كل أ" عندما مرض الظاهر " امللك العادل 
فعاد ابن شداد إىل " . صاحبك قد مات يف ساعة كذا من يوم كذا ! ياقاضي: " امللك العادل ابن شداد، وقال له 

  .حلب 
  .وفيها كان ابتداء خروج التتر من بالدهم اجلوانية إىل بالد العجم 

تادة أمري مكة، وكسره يوم عيد وفيها قدم الشريف قاسم من املدينة النبوية، فأغار على جدة، فخرج إليه الشريف ق
  .النحر

  سنة أربع عشرة وستمائة

  .فيها وصل الشيخ صدر الدين بن محويه من بغداد، جبواب رسالة امللك العادل إىل ، اخلليفة الناصر لدين اهللا
، وقد نقضوا الصلح " وفيها تتابعت أمداد الفرنج يف البحر من روما وغريها إىل عكا، وفيهم عدة من ملوكهم 

فعظم مجعهم ، فخرج العادل من مصر بعساكره ، وسار " وعزموا على أخذ القدس وسائر بالد الساحل وغريها 
إىل لد، فربز الفرنج من عكا يف خلق عظيم ، فرحل العادل على نابلس ، ونزل يف بيسان ، فقال له ابنه املعظم ملا 

مبن أقاتل ؟ أقطعت الشام مماليك ، وتركت من ينفعين "  :فسبه العادل بالعجمية، وقال" . إىل أين يابه ؟ : " رحل 
  .وذكر كالما يف هذا املعىن " من أبناء الناس الذين يرجعون إىل األصول 

فقصده الفرنج ، فلم يطق لقاءهم ، لقلة من معه ، فاندفع من بني أيديهم على عقبة فيق ، وكتب بتحصني دمشق ، 
رسال املاء على أراضي داريا وقصر حجاج والشاغور ففزع الناس وابتهلوا إىل ونقل الغالت من داريا إىل القلعة، وإ

فانتهبوها " وقد اطمأن أهلها بنزول العادل عليهم " اهللا، وكثر ضجيجهم باجلامع ، فزحف الفرنج على بيسان 
هنالك حىت وصلت وسائر أعماهلا، وبذلوا يف أهلها السيف ، وأسروا وغنموا ما جيل وصفه ، وانبثت سراياهم فيما 

إىل نوى ونازلوا بانياس ثالثة أيام ، مث عادوا إىل مرج عكا، وقد أنكوا يف املسلمني أعظم نكاية، وامتألت أيديهم 
فلم ميكثوا باملرج سوى قليل ، مث أغاروا . باألسر، والسيب والغنائم ، وأتلفوا بالقتل والتحريق ما يتجاوز الوصف 

ورجعوا، وذلك كله من نصف شهر رمضان إىل يوم عيد الفطر، ونزل العادل مبرج  ثانيا، وهنبوا صيداء والشقيف
ال تعجل ، ارفق ! ياشيخ : " الصفر، ورأى يف طريقه رجال حيمل شيئا، وهو ميشي تارة ويقعد أخرى، فقال له 

دك ، وتركتنا مع أنت ال تعجل ، أو أنا؟ إذا رأيناك قد سرت من بال! ياسلطان املسلمني : " ففال له " . بنفسك 
فأول من قدم : وعندما استقر مبرج الصفر، كتب إىل ملوك الشرق ليقدموا عليه " . األعداء، كيف ال نعجل ؟ 

عليه أسد الدين شريكوه صاحب محص ، وهو ابن ناصر الدين حممد بن أسد الدين شريكوه ، عم السلطان صالح 
صاحب دمشق ، بطائفة من العسكر إىل نابلس ، كي مينع الدين يوسف ، مث إن العادل جهز ابنه املعظم عيسى 



الفرنج من بيت املقدس ، فنازل الفرنج قلعة الطور اليت أنشأها العادل ، وجدوا يف قتال أهلها، حىت متكنوا من 
فقدر اهللا أن بعض ملوكهم قتل ، فانصرفوا عنها إىل عكا بعدما أقاموا عليها سبعة . سورها، وأشرفوا على أخذها

  .ر يوما، وانقضت السنة واحلال على ذلك ، من إقامة الفرنج مبرج عكا، والعادل مبرج الصفرعش
وفيها مات القاضي األجل قاضي قضاة الشام أبو القاسم عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل بن علي بن عبد 

يف رابع ذي احلجة، ومولده الواحد األنصاري اخلزرجي العبادي السعدي الدمشقي الشافعي مجال الدين احلرستاين، 
  .بدمشق يف أحد الربيعني، سنة عشرين ومخسمائة

ومات األمري الكبري بدر الدين حممد بن أيب القاسم بن حممد اهلكاري قتله الفرنج على حصن الطور، فنقل إىل 
  .القدس ، ودفن بتربته 

  .ومات الشجاع حممود بن الدباغ ، مضحك امللك العادل ، وترك ماال جزيال
  سنة مخس عشرة وستمائة

فيها اجتمع رأي الفرنج على الرحيل من عكا إىل مصر، واالجتهاد يف متلكها، فأقلعوا يف البحر، وأرسوا على 
على بر جيزة دمياط ، فصار النيل بينهم " املوافق لثامن حزيران " دمياط ، يف يوم الثالثاء رابع شهر ربيع األول 

لنيل برج منيع ، يف غاية القوة واالمتناع ، فيه سالسل من حديد، عظام القدر وبني البلد، وكان إذ ذاك على ا
والغلظ ، متتد يف النيل لتمنع املراكب الواصلة يف حبر امللح من عبور أرض مصر، ومتتد هذه السالسل يف برج آخر 

ار الفرنج يف غريب النيل ، وص. يقابله ، وكانا مشحونني باملقاتلة، ويعرف اليوم مكاهنما يف دمياط ببني الربجني 
وأخذوا يف حماربة أهل دمياط ، وعملوا آالت ومرمات ، . فأحاطوا على معسكرهم خندقا، وبنوا بدائره سورا 

وأبراجا متحركة يزحفون هبا يف املراكب إىل برج السلسة ليملكوه ، حىت يتمكنوا من البلد، فخرج الكامل مبن بقي 
ن سقوط الطائر، خلمس خلون من ربيع األول ، وتقدم إىل وايل الغربية جبمع سائر عنده من العسكر، يف ثالث يوم م

العربان ، وسار يف مجع كثري، وخرج األسطول ، فأقام حتت دمياط ، ونزل السلطان الكامل بناحية العادلية، قريبا 
العادلية إىل دمياط ،  من دمياط ، وسري البعوث ليمنع الفرنج من العبور، وصار يركب يف كل يوم عدة مرار من

  .بتدبري األمور وإعمال احليلة يف مكايدة الفرنج 
وأحل الفرنج يف مقاتلة أهل الربج ، فلم يظفروا بشيء، وكسرت مرماهتم وآالهتم ، ومتادى األمر على ذلك أربعة 

من املقاتلة ما ال اشهر، هذا وامللك العادل جيهز عساكر الشام شيئا بعد شيء إىل دمياط ، حىت صار عند الكامل 
  .يكاد ينحصر عدده 

ويف أثناء ذلك ورد اخلرب حبركة امللك الغالب عز الدين كيكاوس السلجوقي، سلطان الروم ، إىل البالد الشامية، 
مبوافقة امللك الصاحل صاحب آمد وغريه من ملوك الشام ، وأنه وصل إىل منبج ، وأخذ تل باشر واتفق كيكاوس 

بن صالح الدين صاحب مسيساط أنه يسلمه ما يفتحه من البالد، فلم يف كيكاوس مبا  مع امللك األفضل علي
وعد، وسلم ما فتحه لنوابه ، فتقاعد عنه كثري من الناس ، وأوقع العرب بطائفة من عسكره ، فقتلوا وأسروا منهم 

صفر، فبينا هو يف االهتمام بأمر هذا والعادل مبرج ال. كثريا، وهنبوا هلم شيئا له قدر ، فرجع إىل بالده بغري طائل 
الفرنج ، إذ ورد عليه اخلرب بأخذ الفرنج برج السلسلة بدمياط ، فتأوه تأوها شديدا، ودق بيده على صدره أسفا 

وحزنا ،ومرض من ساعته ، فرحل من املرج إىل عالقني ، وقد اشتد مرضه ، فمات يف سابع مجادى اآلخرة يوم 
قد أشار الطبيب بعبور دمشق ليتداوى، حممل يف حمفة، وعنده خادم ، : " وقالوا اخلميس ، فكتم أصحابه موته ،

والطبيب راكب جبانب احملفة ، والشربدار يصلح األشربة، وحيملها إىل اخلادم ليشرهبا السلطان ، يوهم الناس بذلك 



مبوته ، بعدما استوىل ابنه  أنه حي، إىل أن دخل قلعة دمشق ، وصارت هبا اخلزائن واحلرم ومجيع البيوتات ، فأعلم
امللك املعظم على مجيع أمواله ، اليت كانت معه ، وسائر رخته وثقله ، ودفنه بالقلعة، فاختبط الناس حىت ركب 

ترمحوا على السلطان امللك العادل ، وادعوا لسلطانكم امللك املعظم : " املعظم ، وسكن أمر الناس ، ونادى يف البلد
  .ناس بكاء كثريا، واشتد حزهنم لفقده أبقاه اهللا فبكى ال" 

ومخسمائة بدمشق ، ومسع من السلفي وابن عوف ، " وقيل سنة مثان وثالثني " وكان مولده يف احملرم سنة أربعني 
وعرفت مواقفه يف جهاد العدو بثغر دمياط يف سنة مخس وستني ومخسمائة، يف أيام اخلليفة العاضد، ويف مدينة عكا، 

ة اثنتني وتسعني ومخسمائة، وكانت مدة ملكه هلا ثالثا وعشرين سنة، وملك مصر، يف سنة ست وملك دمشق يف سن
وتسعني ، فكانت مدة ملكه هلا تسع عشرة سنة وشهرا واحدا وتسعة عشر يوما، ورزق يف أوالده سعادة قلما يتفق 

م الدين أيوب صاحب خالط ، امللك األوحد جن: مثلها مللك ، فبلعوا تسعة عشر ولدا ذكرا، سوى البنات ، وهم 
وكان قصريا يف الغاية، شهما مقداما سفاكا للدماء، مات يف حياة أبيه ، وامللك الفائز إبراهيم ، وامللك املغيث عمر 

وترك عمر ابنا مسي بامللك املغيث وشهاب الدين حممود، رباه عمه امللك املعظم عيسى، " وقد توفيا أيضا يف حياته " 
وترك امللك اجلواد ولدا امسه مظفر الدين يونس بن " مشس الدين مودود، ومات يف حياته أيضا وامللك اجلواد 

مودود بقي عند عمه امللك الكامل مبصر، مث ملك دمشق وغريها، وكان جوادا شجاعا، وامللك الكامل ناصر الدين 
قيق امللك العزيز عماد حممد، صاحب مصر، وامللك املعظم شرف الدين أبو العزائم عيسى صاحب دمشق ، وش

وامللك األجمد جمد الدين حسن ، ومات يف حياة أبيه بالقدس ، " وكان جوادا شهما " الدين عثمان صاحب بانياس 
ودفن يف مدرسة بنيت له ، مث نقل إىل الكرك وامللك األشرف مظفر الدين موسى صاحب الشرق وخالط ، بعد 

لدين غازي صاحب ميافارتن ، وشقيقاه امللك املعز جمري الدين يعقوب ، أخيه امللك األوحد، وامللك املظفر شهاب ا
وامللك القاهر هباء الدين تاج امللوك إسحاق ، وامللك الصا حل عماد الدين إمساعيل ، صاحب بصرى، مث دمشق ، 

قاهرة، يف نصف وامللك املفضل قطب الدين أمحد، ومات مبصر يف أيام أخيه الكامل بالفيوم ، ووصل يف تابوت إىل ال
رجب سنة مثان عشرة وستمائة، وامللك األجمد تقي الدين عباس ، وهو أصغرهم ، ولد يف سنة ثالث وستمائة، 
ومات آخرهم بدمشق ، يف سنة تسع وستني وستمائة، يف أيام امللك الظاهر بيربس ، وامللك احلافظ نور الدين 

خضر، وامللك املغيث شهاب الدين حممود، وامللك الناصر أرسالن صاحب قلعة جعرب، وامللك القاهر هباء الدين 
  .صالح الدين خليل 

ووزر للملك العادل صنيعة امللك أبو سعيد بن أيب اليمن بن النحال مدة يسرية، وكان نصرانيا فأسلم على يده بعد 
بن النحال استوزر عوده مع األفضل علي بن صالح الدين إىل مصر يف سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة، فلما مات ا

العادل الصاحب صفي الدين عبد اهللا بن شكر الدمريي،فتجرب وسطا، ومتكن من السلطان ، واستوىل عليه ، وعظم 
ففر منه القاضي . وأوقع ابن شكر بعدة من األكابر، وصادر أكابر كتاب الدولة، واستصفى أمواهلم . قدره 

باخلليفة الناصر لدين ا هللا ، وأحضر كتاب شفاعته إىل العادل ، األشرف ابن القاضي الفاضل إىل بغداد، واستشفع 
وفر منه علم الدين بن أيب احلجاج ، صاحب ديوان اجليش ، واألسعد بن ممايت صاحب ديوان املال ، إىل حلب ، 

ستوفني ، فأكرمهما امللك الظاهر، حىت ماتا عنده ، وصادر بين محدان وبين اجلباب وبين اجلليس ، وأعيان الكتاب امل
والعادل ال يعارضه يف شيء، هذا وهو يتغضب على السلطان ، واستمر على هذا احلال إىل أن غضب على 

السلطان مرة يف سنة تسع وستمائة، وحلف أنه ما بقي خيدمه ، فأخرجه السلطان العادل من مصر، جبميع أمواله 
. يأخذ ماله ، فامتنع واكتفى بإخراجه إىل آمد وحرمه ، فكان ثقله على ثالثني مجال، وحسن أعداؤه للسلطان أن



وسار صفي الدين إىل آمد، فأقام عند الصاحل بن أرتق ، فأقام العادل من بعده القاضي فخر الدين مقدام بن شكر، 
  .مث نقم عليه يف سنة اثنيت عشرة وستمائة، وضربه وقيده ، وأخرجه من مصر، ومل يستوزر بعده أحدا 

: أن امللك األفضل علي بن صالح الدين يوسف مل ميلك مملكة إال وأخذها عمه العادل منه من أعجب االتفاقات 
فأول ذلك أن أباه أقطعه حران والرها وميافارقن يف سنة ست ومثانني ومخسمائة، فسار إليها، حىت إذا بلغ حلب 

لعادل منه ، مث ملك مصر بعد رده أبوه ، وبعث امللك العادل بدله ، مث ملك األفضل بعد أبيه دمشق ، فأخذها ا
ذلك ، فأخذها منه العادل ، مث ملك صرخد، فأخذها منه العادل ، وعوضه قلعة جنم وسروج ، مث استرجعهما منه 

  .بعد ذلك 

فلما متهدت للملك العادل املمالك قسمها بني أوالده ، فملك هو وأوالده من خالط إىل اليمن ، ورأى العادل يف 
اتساع املمالك وكثرة الظفر باألعداء، حبيث مل يسمع عن ملك أنه رأى يف أوالده ما رآه  أوالده ما حيب ، من

العادل ، فإنه اجتمع يف كل منهم من النجابة والنبل ، والكفاية واملعرفة، والفضيلة وعلو اهلمة، ما ال مزيد عليه ، 
يف ممالك أوالده ، وأكثر أوقاته يصيف بدمشق ودانت هلم العباد، وملكوا خيار البالد، وكان كثريا ما يتردد العادل 

، ويشيت مبصر، وكان أكوال هنما، يأكل خروفا مشويا مبفرده ، وله اقتدار زائد على النكاح ، ومتع يف دنياه بأرغد 
عيش ، ومتكن من السعادة يف سائر أحواله ، وكان محيد السرية، حسن العقيدة، كثري السياسة، صاحب معرفة 

ر، قد حنكته التجارب ، فسعدت آراؤه ، وجنحت تدبرياته ، وكان ال يرى حماربة أعدائه ، ويستعمل بدقائق األمو
يف مقاصده املكائد واخلدع ، فهادنته الفرنج لقوة حزمه وشدة تيقظه ، وغزارة عقله وقوة كيده ، ومكره 

إذا مسع مايكره يغضي عنه جتاوزا ومداومته على املخادعة واملخاتلة، وكثرة صربه وحلمه وأناته ، حبيث إنه كان 
وصفحا، كأنه مل يبلغه ، وكان ال خيرج املال إال عند االحتياج إىل إخراجه ، فيسمح حينئذ ببدل الكثري منه ، وال 

يتوقف فيما ينفق ، فإذا مل حيتج إىل أخرج املال ضن به وأمسكه ، فثابت له بذلك أغراضه كما جيب ، وانقادت له 
تار، وكان حيافظ على أداء الصلوات يف أوقاهتا، وحيب السنة، ويكرم العلماء، مع العظمة وقوة األمور مثل ما خي

املهابة املتمكنة يف القلوب ، وله صنف اإلمام فخر الدين الرازي كتاب تأسيس التقديس ، وبعث به إليه من بالد 
  .خراسان 

اليت استوىل " وترك ماال كثريا، منه يف خزائنه  سنة،" وقيل ثالث وسبعني " ومات امللك العادل عن مخس وسبعني 
سبعمائة ألف دينار مصرية، سوى ما كان له يف الكرك ، فاحتوى عليه أيضا امللك املعظم ، " عليها ابنه املعظم 

وكتب املعظم إىل أخوته مبوت أبيه ، فجلس امللك الكامل للعزاء يف معسكره بظاهر دمياط ، وارتاع ملوت أبيه 
  .الفرنج خوفا من 

السلطان امللك الكامل ناصر الدين أبو املعايل حممد بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب ، سادس ملوك مصر من 
األيوبيني ، استقل مبملكة مصر بعد موت أبيه ، بعهده إليه يف حياته ، وكانت سلطنته بعد السابع من مجادى اآلخرة 

بيه ، وهو باملنزلة العادلية على حماربة الفرنج ، وقد ملكوا الرب سنة مخس عشرة وستمائة عندما وصل إليه نعي أ
الغريب، واستولوا على برج السلسلة، وقطعوا السالسل املتصلة به ، لتعرب مراكبهم يف حبر النيل ، ويتمكنوا من 

لفرنج أرض مصر، فنصب امللك الكامل عوضا من السالسل جسرا عظيما، مينع الفرنج من عبور النيل ، فقاتل ا
عليه قتاال كثريا حىت قطعوه ، وكان قد أنفق على هذا الربج واجلسر ما ينيف على سبعني ألف دينار، فأمر الكامل 
بتغريق عدة من املراكب يف النيل ، منعت الفرنج من سلوكه ، فعدل الفرنج إىل خليج هناك يعرف باألزرق ، كان 

وا فيه املاء إىل البحر امللح ، فجرت سفنهم فيه إىل ناحية بورة النيل جيرى فيه قدميا، فحفروه حفرا عميقا، وأجر



على أرض جيزة دمياط ، جتاه املنزلة اليت فيها الكامل ، ليقاتلوه من هناك ، فلما استقروا يف بورة حاذوه ، وقاتلوه 
اصل األمداد واملرية يف املاء، وزحفوا إليه غري مرة، فلم ينالوا منه غرضا طائال، و مل يضر أهل دمياط ذلك ، لتو

إليهم ، وكون النيل حيجز بينهم وبني الفرنج ، حبيث كانت أبواب املدينة مفتحة، وليس عليها حصر وال ضيق 
  .ألبتة

هذا والعربان ختطف الفرنج يف كل ليلة، حبيث منعهم ذلك من الرقاد، خوفا من غاراهتم، فتكالب العرب عليهم 
ون اخليم مبن فيها، فأكمن هلم الفرنج عدة كمناء، وقتلوا منهم خلقا كثريا، حىت صاروا خيتطفوهنم هنارا، ويأخذ

وأدرك الناس الشتاء، فهاج البحر على معسكر املسلمني ، وغرق اخليم ، فعظم البالء، واشتد الكرب ، وأحل 
كانت للفرنج من  الفرنج يف القتال ، و مل يبق إال أن ميلكوا البالد، فأرسل اهللا سبحانه رحيا قطعت مراسي مرمة

عجائب الدنيا، فمرت تلك املرمة إىل الرب الذي فيه املسلمون فملكوها، فإذا هي مصفحة باحلديد، ال تعمل فيها 
النار، ومساحتها مخسمائة ذراع ، وفيها من املسامري ما زنة الواحد منها مخسة وعشرون رطال، وبعث السلطان إىل 

الم على قتال الفرنج ، ويستحثهم على إنقاذ املسلمني منهم واغاثتهم ، اآلفاق سبعني رسوال، يستنجد أهل اإلس
وخيوفهم من تغلب الفرنج على مصر، فإنه مىت ملكوها ال ميتنع عليهم شيء من املمالك بعدها، فسارت الرسل يف 

لك الكامل شوال ، فقدمت النجدات من محاة وحلب ، إال أنه ملا قدم على املعسكر موت العادل وقع الطمع يف امل
، وثار العرب بنواحي أرض مصر، وكثر خالفهم واشتد ضررهم ، واتفق مع ذلك قيام األمري عماد الدين أمحد بن 
األمري سيف الدين أيب احلسن علي بن أمحد اهلكاري، واملعروف بابن املشطوب ، وكان أجل األمراء األكابر، وله 

عونه ، مع أنه كان وافر احلرمة عند امللوك ، معدودا بينهم كواحد لفيف من األكراد اهلكارية ، ينقادون إليه ويطي
منهم ، معروفا بعلو اهلمة وكثرة اجلود، وسعة الكرم والشجاعة، هتابه امللوك ، وله وقائع مشهورة يف القيام عليهم ، 

صاحل القدس ، وملا مات أبوه ، وكانت نابلس إقطاعا له ، أرصد ثلثها السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب مل
وأقطع ابنه عماد الدين هذا بقيتها، فلم يزل قائم اجلاه من األيام الصالحية، فاتفق عماد الدين مع مجاعة من األكراد 

واجلند على خلع امللك الكامل ، ومتليك أخيه الفائز إبراهيم ، ليصري هلم التحكم يف اململكة، ووافقه على ذلك 
ري أسد الدين اهلكاري، واألمري جماهد الدين ، وعدة من األمراء، فلما بلغ الكامل األمري عز الدين احلميدي، واألم

ذلك دخل عليهم ، فإذا هم جمتمعون وبني أيديهم املصحف ، وهم حيلفون ألخيه الفائز، فعندما رأوه تفرقوا، 
د استدعاه فخشي على نفسه منهم ، وخرج ، فاتفق قدوم الصاحب صفي الدين بن شكر من آمد، فإنه كان ق

الكامل بعد موت أبيه ، فتلقاه الكامل وأكرمه ، وأوقفه على ما فيه مجاعة األمراء، فشجعه وضمن له حتصيل املال 
وتدبري األمور، فلما كان يف الليل ركب الكامل من املنزلة العادلية، يف الليل جريدة، وسار إىل أمشوم طناح فنزل 

، فركب كل أحد هواه ، ومل يعرج واحد منهم على آخر، وتركوا أثقاهلم هبا، وأصبح العسكر وقد فقدوا السلطان 
وخيامهم وأمواهلم وأسلحتهم ، و مل يأخذ كل أحد إال ما خف محله ، فبادر الفرنج عند ذلك ، وعربوا بر دمياط 

قدره ،  وهم آمنون ، من غري منازع وال مدافع ، وأخذوا كل ما كان يف معسكر املسلمني ، وكان شيئا ال يقدر
وذلك لبضع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة، فكان نزول الفرنج قبالة دمياط يف يوم الثالثاء ثاين شهر ربيع األول 

يوم الثالثاء سادس ذي القعدة سنة ست " حيث مدينة دمياط " سنة مخس عشرة وستمائة، ونزوهلم يف الرب الشرقي 
ر، مث تثبت ، فتالحق به العسكر، وبعد يومني وصل إليه أخوه عشرة، فتزلزل امللك الكامل، وهم مبفارقة أرض مص

يف ثامن عشر ذي القعدة ، فقويت به شوكته ، وأعلمه مبا كان " وهو بأمشوم " امللك املعظم عيسى صاحب دمشق 
مث ركب املعظم إىل خيمة ابن املشطوب ، واستدعاه للركوب معه . من أمر ابن املشطو ب ، فوعده بإزالته عنه 



مسايرة، فاستمهله حىت يلبس خفيه وثيابه ، فلم ميهله وأعجله ، فركب معه وهو آمن ، وسايره حىت خرج به من لل
وأعطاه " . هذه البالد لك ، أشتهي أن هتبها لنا ! يا عماد الدين . " املعسكر وبعد عنه ، فالتفت إليه املعظم ، وقال 

قد أعدهم هلذا األمر، وأمرهم أن يالزموه إىل أن خيرج من  نفقة، وأسلمه إىل مجاعة من أصحابه يثق هبم ، كان
الرمل ، وحيتفظوا به إىل أن يدخل إىل الشام ، فما وجد ابن املشطوب سبيال إىل االمتناع ، وال قدر على املدافعة، 

عة من خدمه ، ألنه مبفرده بينهم ، فساروا به على تلك احلالة إىل الشام ، فنزل حبماة عند امللك املنصور، وسه أرب
  وملا سار ابن املشطوب رجع

املعظم إىل أخيه الكامل ، وتقدم إىل أخيه الفائز بأن ميضي إىل امللوك األيوبية بالشام والشرق رسوال عن امللك 
الكامل ، بسبب إرسال عساكر اإلسالم ، الستنقاذ دمياط وأرض مصر من الفرنج ، وكتب الكامل إىل أخيه 

ملعظم إىل أخيه الكامل ، :، يستحثه على سرعة احلضور، وصدر املكاتبة هبذه األبيات  األشرف موسى شاه أرمن
وتقدم إىل أخيه الفائز بأن ميضي إىل امللوك األيوبية بالشام والشرق رسوال عن امللك الكامل ، بسبب إرسال 

رف موسى شاه أرمن ، عساكر اإلسالم ، الستنقاذ دمياط وأرض مصر من الفرنج ، وكتب الكامل إىل أخيه األش
  :يستحثه على سرعة احلضور، وصدر املكاتبة هبذه األبيات 

  فاهنض بغري تلبث وتوقف... يامسعدي إن كنت حقا مسعفي 
  بتجشم يف سريها وتعسف... واحثث قلوصك مرقال أو موجفا 
  إال على باب املليك األشرف... واطو املنازل ما استطعت وال تنخ 

  متوقع لقدومه متشوف... عبد له واقر السالم عليه من 
  عين حبسن توصل وتلطف... وإذا وصلت إىل محاة فقل له 
  ما بني كل مهند ومثقف... إن تأت عبدك عن قليل تلقه 

  بل يف القيامة يف عراص املوقف... أو تبط عن إجناده فلقاؤه 
محاة، مث سار إىل الشرق ، فمضى إىل دمشق، ورحل إىل " وكان الغرض إخراجه من أرض مصر " فسار الفائز 

فانتظم أمر الكامل ، وقوى ساعده ، وترتبت قواعد ملكه ، وسار عنه املعظم ، هذا والفرنج قد أحاطوا بدمياط من 
البحر والرب، وأحدقوا هبا وحصروها، وضيقوا على أهلها، ومنعوا األقوات أن تصل إليهم ، وحفروا على 

عليه سورا، وأهل دمياط يقاتلوهنم أشد قتال ، وأنزل اهللا عليهم الصرب، معسكرهم احمليط بدمياط خندقا، وبنوا 
فثبتوا مع قلة األقوات عندهم وشدة غالء األسعار، وأخذ الكامل يف حماربة الفرنج ، وهم قد حالوا بينه وبينها، ومل 

بعض قرى محاة، و  يصل إليها أحد من عنده سوى رجل من اجلاندارية، وكان هذا الرجل قد قدم إىل القاهرة من
" يسمى مشايل ، فتوصل حىت صار خيدم يف الركاب السلطاين جاندار، وكان خياطر بنفسه ، ويسبح يف النيل 

فيدخل إىل مدينة دمياط ، ويأيت السلطان بأخبار " ومراكب الفرنج به حميطة، والنيل قد امتألت به شواين الفرنج 
عدهم بقرب وصول النجدات ، فحظي بذلك عند الكامل ، وتقدم أهلها، فإذا دخل إليها قوى قلوب أهلها، وو

تقدما كثريا، وجعله أمري جانداره وسيف نقمته ، وواله القاهرة، وإليه تنسب خزانة مشايل ، وكان يف دمياط من 
  :أهلها األمري مجال الدين الكناين، فكتب هذه األبيات ، وألقاها إىل امللك الكامل يف سهم نشاب ، وهى 

  اهللا ضامن أجره وكفيلهشرفاته... مالكي دمياط ثغر هدمت يا 
  كادت جتث أصوله... يقريك من أزكى السالم حتية 
  كاملسك طاب دقيقه وجليله... ويقول عن بعد وإنك سامع 



  حىت كأنك جاره ونزيله... يأيها امللك الذي ما إن يرى 
  يب امللوك شبيهه وعديله... هذا كتاب موضح من حاليت 

  ما ليس ميكنين لديك أقوله... إليك عدو سوء أحدقت أشكو 
  جبميعه فرسانه وخيوله... فالرب قد منعت إليه طريقه 
  والبحر عز لنصره أسطوله... فخضوعه باد على أبراجه 

  وحنينه وبكاؤه وعويله... ولو استطاع ألم بابك الئذا 
  لكنه سدت عليه سبيله... ورسوله يف أن جتيب دعاءه 

  دين اإلله وخلقه ورسوله... أدواؤه وحتكمت فقد انتهت 
  عالته وحنا عليه حنوله... وبقي له رمق يسرييرجتى 

  أن يشتفي ملا دعاك عليله... فاحرس محاك بعزمة تشفى هبا 
  داء ملثلك يرجتى تعليله... فاهللا أعطاك الكثري بفضله 
  ورضاه من هذا الكثري قليله... فالعذر يف نصر اإلله ودينه 

  ما ساغ عند املسلمني قبوله... ر ناظره إليك حمدق والثغ
  ما إن ميل من الدموع مهوله... ولئن قعدت عن القيام بنصره 

  جفت نضارته وبان ذبوله... ووهت قوى القرآن فيه ورفعت 
  صلبانه وتلى به إجنيله... وعال صدى الناقوس يف أرجائه 
  ليلهوخفي على مسع الورى هت... هذا وحقك وصف صورة حاله 

  حقا ومجلته وذا تفصيله... وكفاك يابن األكرمني بأنه 
  أضحى عليك من الورى تعويله... حقق رجاء فيك يا من مل خيع 

  أبدا لراجي جوده تأميله... واذخر ليوم البعث فعال صاحلا 
  .على ذلك فلما وقف السلطان على هذه األبيات أمر أهل القاهرة ومصر بالنفري للجهاد،وخرجت السنة واحلال 

وفيها استدعى امللك الغالب كيكاوس بن كيخسرو بن قلج أرسالن ، ملك الروم ، بامللك األفضل نور الدين علي 
، وخيطب للملك الغالب ، فلما قدم عليه أكرمه ، ومحل إليه شيئا " وكان بسميساط " بن صالح الدين يوسف 

ملسري إىل اململكة احللبية وأخذها، بشرط أن يدفعها امللك كثريا من املال واخليل والسالح وغريه ، وحتالفا على ا
الغالب ، هي وسائر ما يفتحه إىل امللك األفضل ، ليقيم له فيها اخلطبة والسكة، ويصري يف طاعته ، فإذا مت ذلك 

إليه سارا إىل الشرق ، وأخذا حران والرها وغريها، فسارا يالعساكر وأخذا قلعة رعبان فتسلمها األفضل ، ومال 
الناس ، واجتمعوا على امللك الغالب ، حملبتهم يف األفضل ، مث سار إىل قلعة تل باشر، فحصراها حىت ملكاها، فلم 

يسلمها امللك الغالب لألفضل ، وأقام نائبا من قبله ، فنفر منه األفضل وفترت مهته ، وعلم أن هذأ أول الغدر، 
تعد أهل حلب ، واستدعوا امللك األشرف من حبرية قدس ، وكان وأعرض أهل البالد أيضا عن امللك الغالب ، واس

نازال عليها جتاه الفرنج ، فقدم إليهم بعساكره ، وحضرت عرب طيء وغريها، إىل ظاهر حلب ، فحسن األفضل 
للملك الغالب التوجه إىل منبج ، فسارا إليها، فواقع العرب مقدمة امللك الغالب ، فاهنزمت ، وأسر العرب 

األشرف كثريا منهم ، فرجع عند ذلك امللك الغالب إىل بالده ، وسار األشرف ، فاستوىل على رعبان  وأصحاب
  .وتل باشر



وفيها مات امللك القاهر عز الدين مسعود بن أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي آقسنقر، 
ع سنني وتسعة أشهر، وقام من بعده ابنه نور صاحب املوصل ، لثالث بقني من ربيع األول ، وكانت مدة ملكه سب

  .الدين أرسالن شاه ، وعمره عشر سنني ، فدبر أمره األمري بدر الدين لؤلؤ األتابك ، فأقرمها اخلليفة الناصر
  سنة ست عشرة وستمائة

إىل امللك  -صاحب محاة  -فيها قدم امللك املظفر تقي الدين حممود بن املنصور حممد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
الكامل، جندة يف عسكر كثيف، ومعه الطواشي مرشد املنصوري، فتلقاه السلطان وأعظم قدره، وأنزله على مينته، 
وهي املنزلة اليت كانت ألبيه وجده عند السلطان صالح الدين يوسف، ووصل الفائز إبراهيم بن العادل إىل أخيه 

لى الفرنج، فأكرمه وأمسكه عنده، فإن الغرض إمنا كان األشرف موسى برسالة أخيهما الكامل لالستنجاد ع
  .إخراجه من أرض مصر

وفيها اشتد قتال الفرنج، وعظمت نكايتهم ألهل دمياط، وكان فيها حنو العشرين ألف مقاتل، فنهكتهم األمراض، 
من األموات،  وغلت عندهم األسعار، حىت أبيعت البيضة الواحدة من بيض الدجاج بعدة دنانري، وامتألت الطرقات

وعدمت األقوات، وصار السكر يف عزة الياقوت، وفقدت اللحوم فلم يقدر عليها بوجه، وآلت بالناس احلال إىل 
أن مل يبق عندهم غري شيء يسري من القمح والشجر فقط، فتسور الفرنج السور، وملكوا منه البلد يوم الثالثاء 

شهراً واثنني وعشرين يوماً، وعندما أخذوا دمياط وضعوا خلمس بقني من شعبان، فكانت مدة احلصار ستة عشر 
السيف يف الناس، فلم يعرف عدد من قتل لكثرهتم، ورحل السلطان بعد ذلك بيومني، ونزل قبالة طلخا، على رأس 

حبر أكوم ورأس حبر دمياط، وخيم باملنزلة اليت عرفت باملنصورة وحصن الفرنج أسوار يف مياط، وجعلوا جامعها 
، وبثوا سراياهم يف القرى يقتلون ويأسرون، فعظم اخلطب واشتد البالء، وندب السلطان الناس وفرقهم يف كنيسة

األرض، فخرجوا إىل اآلفاق يستصرخون الناس الستنقاذ أرض مصر من أيدي الفرنج، وشرع السلطان يف بناء 
ل يف أيديهم من أسارى املسلمني يف احلور والفنادق واحلمامات واألسواق مبنزلة املنصورة وجهز الفرنج من حص

البحر إىل عكا وبرزوا من مدينة دمياط يريدون أخذ مصر والقاهرة، فنازلوا السلطان جتاه املنصورة، وصار بينهم 
وبني العسكر حبر أمشوم وحبر دمياط، وكان الفرنج يف مائيت ألف رجل وعشرة آالف فارس، فقدم السلطان الشواين 

مائة قطعة، واجتمع الناس من أهل ومصر وسائر النواحي ما بني أسوان إىل القاهرة، ووصل جتاه املنصورة، وهي 
األمري حسام الدين يونس، والفقيه تقي الدين طاهر احمللي، فأخرجا الناس من القاهرة ومصر، ونودي بالنفري العام، 

  .وأال يبقى أحد وذكروا أن ملك الفرنج قد أقطع ديار مصر ألصحابه
  :فقال
  أن ميلكونا وأهل يافا... ددونا بأهل عكا يه

  فالروم خري من الريافا... ومن لنا أن يلوا علينا 
يعين أهل الريف، فإنه كان قد كثر تسلطهم، وطمعوا يف أمر السلطان، واستخفوا به، لشغله بالفرنج عنهم، وخرج 

بني القاهرة إىل آخر احلوف الشرقي فأمجع األمري عالء الدين جلدك، واألمري مجال الدين بن صريم، جلمع الناس مما 
من املسلمني عامل ال يقع عليه حصر، وأنزل السلطان على ناحية شار مساح ألفي فارس، يف آالف من العربان، 

إىل رأس حبر احمللة، وعليها األمري بدر  -ومعها حراقة كبرية  -ليحولوا بني الفرنج وبني دمياط، وسارت الشواين 
فانقطعت املرية عن الفرنج من الرب والبحر، وقدمت النجمات للملك الكايف من بالد الشام،  الدين بن حسون،



وخرجت أمم الفرنج من داخل البحر تريد مدد الفرنج على دمياط فواىف دمياط منهم طوائف ال حيصي هلم عدد 
ن ميلكوا أرض مصر، فلما تكامل مجعهم بدمياط خرجوا منها، يف حدهم وحديدهم، وقد زين هلم سوء عملهم أ

ويستولوا منها على مماليك البسيطة كلها، فلما قدمت النجدات كان أوهلا قدوماً امللك األشرف موسى بن العادل، 
وهم املنصور صاحب محاة، والناصر صالح : وآخرها على السكة امللك املعظم عيسى، وفيما بينهما بقية امللوك

واألجمد هبرام شاه صاحب بعلبك وغريهم، فهال الفرنج ما رأوا، وكان الدين قلج أرسالن، واجملاهد صاحب محص، 
قدوم هذه النجدات يف ثالث عشري مجادى اآلخرة سنة مثان عشرة، وتتابع قدوم النجدات حىت بلغ عدد فرسان 

سروا املسلمني حنو األربعني ألفاً، فحاربوا الفرنج يف الرب والبحر، وأخفوا منهم ست شواين وجالسة وبطسة، وأ
منهم ألفني ومائيت رجل، مث ظفروا أيضاً بثالث قطائع فتضعضع الفرنج لذلك، وضاق هبم املقام، وبعثوا يسألون يف 

  .الصلح، كما سيأيت إن شاء اهللا
وفيها مات قطب الدين حممد بن عماد الدين زنكي بن مودود، صاحب سنجار، وقام من بعده ابنه عماد الدين 

  .األجمد عمرشاهنشاه، مث قتله أخوه 
ومات نور الدين أرسالن شاه، صاحب املوصل، فقام من بعده األمري حبر الدين لؤلؤ بأمر أخيه ناصر الدين حممود 

  .بن القاهر عز الدين، وعمره ثالث سنني

وفيها أمر امللك املعظم عيسى بتخريب القدس، خوفاً من استيالء الفرنج عليها، فخربت أسوار املدينة وأبراجها 
فإنه أبقاه، وخرج معظم من كان يف القدس من الناس، ومل يبق فيه  -وكان من غريب البلد  -ا، إال برج داود كله

إال نفر يسري، ونقل املعظم ما كان يف القدس من األسلحة وآالت القتال، فشق على املسلمني ختريب القدس وأخذ 
  .دمياط

  .العادل، وعفى أثارها وفيها هدم املعظم أيضاً قلعة الطور اليت بناها أبوه
  .وفيها خرجت كتب اخلليفة الناصر لدين اهللا إىل سائر املمالك، بإجناد امللك الكامل بدمياط

وفيها مات عز الدين كيكاوس بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسالن بن مسعود بن قلج أرسالن، ملك قونية، 
قلج أرسالن، وملك أنكورية من أخيه كيقباد، فصار بعدما ملك أرزن الروم من عمه طغرل شاه ابن قلج شاه بن 

  .سلطان الروم، وقام من بعده أخوه عالء الدين كيقباد
ومساكنهم جبال طمغاج من أرض الصني، بينها وبني بالد التركستان ما يزيد على ستة  -وفيها ابتدأ ظهور التتار 

بدين، إال أهنم يعرفون باهللا تعاىل، من غري اعتقاد  واستولوا على كثري من بالد اإلسالم، وكانوا ال يدينون -أشهر 
مث ساروا إىل تركستان وكاشغر فملكوا تلك البالد،  -وكان ملكهم يقال له جنكزخان  -شريعة، فملكوا الصني 

وأغاروا على أطراف بالد السلطان عالء الدين حممد بن خوارزم شاه تكش بن ألب أرسالن حممد بن جغري بك 
  .يل بن سلجوق، مث استولوا على خباري وغريها من بالد العجمداود بن ميكائ

  سنة سبع عشرة وستمائة

  .أهلت وانقضت، واحلرب قائمة بني املسلمني وبني الفرنج على دمياط، يف منزلة املنصورة
 وفيها استوىل التتر على مسرقند وهزموا السلطان عالء الدين، وملكوا الري ومهذان وقزوين، وحاربوا الكرج،

  .وملكوا فرغانة والترمذ وخوارزم، وخراسان ومرو ونيسابور، وطوس وهراة وغزنة
  .وفيها ملك األشرف موسى بن العادل ماردين وسنجار



وكان إماماً  -وفيها مات امللك املنصور ناصر الدين حممد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي صاحب محاة 
ي القعدة، عن مخسني سنة، منها مدة ملكه ثالثون سنة، وكان ابنه األكرب يف ذ -مفتياً يف عدة علوم، وله شعر جيد 

امللك املظفر تقي الدين حممود يف معسكر خاله امللك الكامل، باملنصورة على مقاتلة الفرنج، فقام مبملكة محاة امللك 
واستأذن امللك الناصر قلج أرسالن بن املنصور، وكان عمره سبع عشرة سنة، فشق بذلك على أخيه املظفر، 

الكامل يف العود إىل محاة، ظناً منه أنه ميلكها، فإنه كان ويل عهد أبيه، فأذن له امللك الكامل، وسار فلقى امللك 
املعظم يف الغور، فخوفه من التعرض إىل أخيه، فأقام بدمشق، مث رجع املظفر إىل امللك الكامل، فأقطعه إقطاعاً، وأقام 

  .يف خدمته
وقرر : درة الصاحب صفي الدين بن شكر أرباب األموال مبصر والقاهرة، من التجار والكتابوفيها كثرت مصا

  .التربع على األمالك، وهو مال جيب من الناس، وأحدث ابن شكر حوادث كثرية، وحصل ماالً مجاً
، ويستولوا وفيها قوي طمع الفرنج يف ملك ديار مصر، وعزموا على التقدم إىل املسلمني، ليدفعوهم عن منزلتهم

  .على البالد، فانقضت السنة وهم جتاه املسلمني على رأس حبر أمشوم ودمياط
وفيها غلت األسعار بأرض مصر، فبلغ القمح ثالثة دنانري كل أردب، فكانت من أشق السنني وأشدها على أهل 

  .مصر
ن عيسى بن حسني بن سليمان وفيها مات الشريف أبو عزيز قتادة بن أيب مالك إدريس بن مطاعن بن عبد الكرمي اب

بن على بن عبد اهللا بن حممد بن موسى بن عبد اهللا ابن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن على بن أيب 
طالب رضي اهللا عنه، سلطان مكة، يف أخر مجادى اآلخرة مبكة، عن تسعني سنة، وله شعر جيد، وقدم مصر غري 

وملك مكة بعده ابنه حسن بن قتادة فسار راجح . والدته ومرباه بالينبع مرة، ومعه أخوه أبو موسى عيسى، وكانت
بن قتادة مغاضباً له، وقطع الطريق يف املوسم بني مكة وعرفة، فقبض عليه أقباش أمري احلاج العراقي، فبعث الشريف 

مكة، وتقدم  حسن ألقباش يعده مبال ليسلمه راجحاً، فوعده راجح بأكثر من ذلك، فعزم أقباش على أن يسلمه
  .ملقاتلة أمريها، فقتل أقباش، وفر راجح إىل امللك املسعود باليمن

  سنة مثان عشرة وستمائة

فيها اشتدت قوة الفرنج، بكثرة من قدم إليهم يف البحر، فتابع امللك الكامل الرسل يف طلب النجدات، فقدمت 
وقد اجتمع من الفرنج واملسلمني ما ال يعلم عددهم إال  عليه امللوك كما تقدم، واشتد القتال بني الفريقني براً وحبراً،

اهللا، وكانت العامة تكر على الفرنج أكثر ما يكر عليهم العسكر، وتقدم مجاعة من العسكر إىل خليج من النيل يف 
 الفرنج، الرب الغريب، يعرف ببحر احمللة، وقاتلوا الفرنج منه، وتقدمت الشواين اإلسالمية يف حبر النيل، لتقاتل شواين

  .فأخفوا منها ثالث قطع برحاهلا وأسلحتها

منها أخذ القدس وعسقالن وطربية، وجبلة والالذقية، : هذا والرسل تزدد من عند الفرنج يف طلب الصلح بشروط
وسائر ما فتحه السلطان صالح الدين من بالد الساحل، فأجاهبم امللوك إىل ذلك، ماخال الكرك والشوبك، فأىب 

ال بد أن تعطونا : ال نسلم دمياط حىت تسلموا ذلك كله فرضي الكامل، فامتنع الفرنج، وقالوا: الواالفرنج، وق
مخسمائة ألف دينار، لنعمر هبا ما خربتم من أسوار القدس، مع أخذ ما ذكر من البالد، وأخذ الكرك والشوبك 

يف حبر احمللة إىل األرض اليت عليها معسكر أيضاً، فاضطر املسلمون إىل قتاهلم ومصابرهتم، وعرب مجاعة من املسلمني 
الفرنج، وفتحوا مكاناً عظيماً يف النيل، وكان الوقت يف قوة الزيادة، فإنه كان أول ليلة من توت، والفرنج ال معرفة 



هلم حبال أرض مصر، وال بأمر النيل، فلم يشعر الفرنج إال واملاء قد غرق أكثر األرض اليت هم عليها، وصار حائالً 
بينهم وبني دمياط، وأصبحوا وليس هلم جهة يسلكوهنا، سوي جهة واحدة ضيقة، فأمر السلطان يف احلال بنصب 
اجلسور عند حبر أمشوم طناح، فتهيأ الفراغ منها، وعربت العساكر اإلسالمية عليها، وملكت الطريق اليت تسلكها 

ه بوصول فرقة عظيمة يف البحر للفرنج، وحوهلا الفرنج إىل دمياط، فاحنصروا من سائر اجلهات، وقدر اهللا سبحان
عدة حراقات حتميها، وسائرها مشحونة باملرية والسالح، وسائر ما حيتاج إليه، فأوقع هبا شواين اإلسالم، وكانت 

بينهما حرب، أنزل اهللا فيها نصره على املسلمني، فظفروا هبا ومبا معها من احلراقات، ففت ذلك يف أعضاد الفرنج، 
يف قلوهبم الرعب والذلة، بعدما كانوا يف غاية االستظهار والعنت على املسلمني، وعلموا أهنم مأخوذون ال  وألقي

حمالة، وعظمت نكاية املسلمني هبم، برميهم إياهم بالسهام، ومحلهم على أطرافهم، فامجعوا أمرهم على مناهضة 
فلم . جمانيقهم، وعزموا على أن حيطموا حطمة واحدةاملسلمني، ظناً منهم أهنم يصلون إىل دمياط، فخربوا خيامهم و

جيدوا إىل ذلك سبيالً، لكثرة الوحل واملياه اليت قد ركبت األرض من حوهلم، فعجزوا عن اإلقامة لقلة األزواد 
األمان ألنفسهم،  -وإخوته األشرف واملعظم  -عندهم، والذوا إىل طلب الصلح، وبعثوا يسألون امللك الكامل 

مون دمياط بغري عوض، فاقتضى رأي امللك الكامل إجابتهم، واقتضى رأي غريه من إخوته مناهضتهم، وأهنم يسل
واجتثاث أصلهم البتة، فخاف امللك الكامل إن فعل ذلك أن ميتنع من بقي منهم بدمياط أن يسلمها، وحيتاج احلال 

تولوا عليها يف حتصينها، وال يؤمن يف طول إىل منازلتها مدة، فإهنا كانت ذات أسوار منيعة، وزاد الفرنج عندما اس
حماصرهتا أن يفد ملوك الفرنج جندة ملن فيها، وطلباً لثأر من قتل من أكابرهم، هذا وقد ضجرت عساكر املسلمني، 

وملت من طول احلرب، فإهنا مقيمة يف حماربة الفرنج ثالث سنني وأشهراً، وما زال الكامل قائماً يف تأمني الفرنج إىل 
إىل أن يسلموا دمياط فطلب  -ال من أمرائهم  -افقه بقية امللوك على أن يبعث الفرنج برهائن من ملوكهم أن و

الفرنج أن يكون ابن امللك الكامل عندهم رهينة، إىل أن تعود إليهم رهائنهم، فتقرر األمر على ذلك، وحلف كل 
ين ملكاً من ملوكهم رهناً، منهم يوحنا من ملوك املسلمني والفرنج، يف سابع شهر رجب، وبعث الفرنج بعشر

صاحب عكا، ونائب البابا، وبعث امللك الكامل إليهم بابنه امللك الصاحل جنم الدين أيوب وله من العمر يومئذ مخس 
عشرة سنة، ومعه مجاعة من خواصه، وعندما قدم ملوك الفرنج جلس هلم امللك الكامل جملساً عظيماً، ووقف امللوك 

ل بيته بني يديه بظاهر الربمون، يف يوم األربعاء التاسع عشر من شهر رجب، فهال الفرنج ما شاهدوا من اخوته وأه
من تلك العظمة وهباء ذلك الناموس، وقدمت قسوس الفرنج ورهباهنم إىل دمياط، ليسلموها إىل املسلمني، فتسلمها 

سلمون قدم يف ذلك اليوم من الفرنج جندة املسلمون يف يوم األربعاء التاسع عشر من شهر رجب، فلما تسلمها امل
عظيمة، يقال أهنا ألف مركب، فعد تأخرهم إىل ما بعد تسليمها من الفرنج صنعاً مجيالً من اهللا سبحانه، وشاهد 

املسلمون عندما تسلموا دمياط من حتصني الفرنج هلا ما ال ميكن أخذها بقوة البتة، وبعث السلطان مبن كان عنده 
الفرنج، وقدم امللك الصاحل ومن كان معه، وتقررت اهلدنة بني الفرنج وبني املسلمني مدة مثاين سنني، يف الرهن من 

على أن كالً من الفريقني يطلق ما عنده من األسرى، وحلف السلطان وإخوته، وحلف ملوك الفرنج، على ذلك، 
  وتفرق من كان قد حضر للقتال

واحدة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً، مث دخل امللك الكامل إىل فكانت مدة استيالء الفرنج على دمياط سنة 
دمياط بعساكره وأهله، وكان لدخوله مسرة عظيمة وابتهاج زائد، مث سار الفرنج إىل بالدهم وعاد السلطان إىل 
كر يف قلعة اجلبل يف يوم اجلمعة ثاين عشر شهر ومضان، ودخل الوزير الصاحب صفي الدين عبد اهللا بن علي بن ش

البحر، وأطلق من كان مبصر من األسرى، وكان فيهم من أسر من األيام الصالحية، وأطلق الفرنج من كان يف 



بالدهم من أسرى املسلمني، واتفق أنه ملا رحل الفرنج اجتمع يف ليلة عند امللك الكامل أخواه املعظم عيسى 
ت مدة استيالء الفرنج على :فغنت على عودهاواألشرف موسى على حالة أنس، فأمر األشرف جاريته ست الفخر 

دمياط سنة واحدة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً، مث دخل امللك الكامل إىل دمياط بعساكره وأهله، وكان 
لدخوله مسرة عظيمة وابتهاج زائد، مث سار الفرنج إىل بالدهم وعاد السلطان إىل قلعة اجلبل يف يوم اجلمعة ثاين 

ودخل الوزير الصاحب صفي الدين عبد اهللا بن علي بن شكر يف البحر، وأطلق من كان مبصر  عشر شهر ومضان،
من األسرى، وكان فيهم من أسر من األيام الصالحية، وأطلق الفرنج من كان يف بالدهم من أسرى املسلمني، 

رف موسى على حالة أنس، واتفق أنه ملا رحل الفرنج اجتمع يف ليلة عند امللك الكامل أخواه املعظم عيسى واألش
  :فأمر األشرف جاريته ست الفخر فغنت على عودها

  وجاء إىل مصر ليفسد يف األرض... وملا طغى فرعون عكا ببغيه 
  فأغرقهم يف اليم بعضاً على بعض... أتى حنوهم موسى ويف يده العصا 

غن أنت فغنت : قال جلاريتهكرري، فشق ذلك على امللك الكامل، وأمرها فسكتت، و: فطرب األشرف، وقال هلا
  :على العود

  ملا قد جرى يف وقتنا وجتددا... أيا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا 
  وموسى مجيعاً ينصرون حممدا... أعباد عيسى إن عيسى وقومه 

هللا فأعجب الكامل هبا، وأمر هلا خبمسمائة دينار، وجلارية أخيه األشرف خبمسمائة دينار، فنهض القاضي األجل هبة ا
  :بن حماسن، قاضي غزة وكان يف مجلتهم، وانشد

  مبيناً وإنعاماً وعزاً جمددا... حبانا إله اخللق فتحنا لنا بدا 
  وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا... هتلل وجه الدهر بعد قطوبه 

  طغاة وأضحى باملراكب مزبدا... وملا طغى البحر اخلصم بأهله ال 
  صقيالً كما سل احلسام اجملردا ...أقام هلذا الدين من سل عزمه 

  ثوى منهم أو من تراه مقيدا... فلم تر إال كل شلو جمدل 
  عقريته يف اخلافقني ومنشدا... ونادى لسان الكون يف األرض رافعا 

  وموسى مجيعاً ينصران حممدا... أعباد عيسى إن عيسى وحزبه 
مل على ختت ملكه سارت امللوك إىل ممالكها، وعمت ويقال إن هذا اجمللس كان باملنصورة، وملا استقر امللك الكا

بشارة أخذ املسلمني دمياط أفاق األرض، فإن التتار كانوا قد دمروا ممالك الشرق، وكادت مصر مع الشام 
يستأصل شأفة أهلها الفرنج، حىت من اهللا جبميل صنعه وخفي لطفه، ونصر عباده املؤمنني، وأيدهم جبنده، بعدما 

، وزلزلوا زلزاالً شديداً، وقدمت على امللك الكامل هتاين الشعراء هبا الفتح، فكان أوهلم إرساالً شرف ابتلى املؤمنون
  :الدين بن عنني، بكلمته اليت أوهلا

  إذا جهلت آياتنا والقنا اللدنا... سلوا صهوات اخليل يوم الوغى عنا 
  ظنا من الروم ال حيصى يقينا وال... غداة التقينا دون دمياط جحفالً 

  وعزماً وإن كانوا قد اختلفوا سنا... قد اجتمعوا رأياً وديناً ومهة 
  ؟تداعوا بأنصار الصليب وأقبلت مجوع كأن املوج كان هلم سفنا

  إلينا سراعا باجلهاد وأرقلنا... وأطمعهم فينا غرور فأرقلوا 



  بأطرافها حىت استجاروا بنا منا... فما برحت مسر الرماح تنوشهم 
  وكيف ينام الليل من عدم األمنا... ساً نفت عنهم الكرى سقيناهم كأ

  طويالً فما أجدى دفاع وال أغىن... لقد صربوا صرباً مجيالً ودافعوا 
  فألقوا بأيديهم إلينا فأحسنا... مبا املوت من زرق األسنة أمحرا 

  نورثها من صيد آبائنا اإلبنا... وما برح اإلحسان منا سجية 
  تعلم غمر القوم منا هبا الطعنا... وقائع  وقد جربونا قبلها يف

  ملا لبسوا فيما وال سكنوا سجنا... أسود وغى لوال وقائع مسرنا 
  وكم يوم قر ما طلبنا له كنا... وكم يوم حر ما وقينا هجريه 

  ينال وحلو العيش من مره جيىن... فإن نعيم امللك يف وسطه الشقا 
  أن يستقر بنا مغىن أيب عزمه... يسري بنا من آل أيوب ماجد 

  مجيل احمليا كامل احلسن واحلسىن... كرمي الثنا عار عن العار باسل 
  إمام يرى حسن الثنا املغنم األسىن... سرى حنو دمياط بكل مسيدع 

  طوال املدى يفين الزمان وال تفىن... مآثر جمد مخرهتا سيوفه 
  نامواقعها منا فإن عاودوا عد... وقد عرفت أسيافنا ورقاهبم 

  فعاشوا بأعناق مقلدة منا... منحناهم منا حياة جديدة 
  ولوغا ولكنا ملكنا فأسجحنا... ولو ملكونا الستباحوا دمائنا 

  :وقال
  ومبن حواه من احلجيج املوقف... قسماً مبا ضمت أباطح مكة 
  لرقى على درج اخلطب األسقف... لو مل يقم موسى بنصر حممد 
  يف ثغر دمياط وعز املصحف ...لواله ما ذل الصليب وأهله 

وفيها ملك . ووردت أيضاً قصيدة القاضي األجل هباء الدين زهري بن حممد بن علي القاضي، وغريه من الشعراء
  .التتر مراغة ومهذان وأفربيجان وتربيز

 وفيها مات امللك الصاحل ناصر الدين حممود بن حممد بن قرا أرسالن بن سقمان بن أرتق األرتقي، صاحب حصن
  .كيفا، وقام من بعده ابنه امللك املسعود داود

يف  -اليت على اخلليج مبصر  -وفيها ركب امللك الكامل من قلعة اجلبل إىل منظرة الصاحب صفي الدين بن شكر 
ذي القعدة، وحتدث معه يف نفي األمراء الذين وافقوا الفائز وكانوا يف جيزة دمياط لعمارهتا، فكتب هلم بالتوجه من 

صر إىل حيث شاءوا، فمضوا بأمجعهم من اجليزة إىل الشام، ومل يتعرض امللك الكامل لشيء من موجودهم، أرض م
  .وفرق أخبازهم على مماليكه

ومات متويل تونس وبالد إفريقية . وفيها مات أمني الدين مرتفع بن الشعار وايل مصر، يف يوم اجلمعة ثالث حمرم
فص عمر بن حيىي بن أيب حفص عمر بن ونودين اهلنتايت يف يوم اخلميس أول األمري أبو حممد عبد الواحد بن أيب ح

احملرم، وكان قد ويل تونس من قبل الناصر أيب عبد اهللا حممد بن يعقوب املنصور بن يوسف العسري بن عبد املؤمن 
الرمحن بن عبد الواحد  ملك املوحدين، يف سنة اثنتني وستمائة، وكان أبو حممد قد قدم أكرب بنيه، الشيخ أبا زيد عبد

فقام بأمر تونس، حىت قدم أخوه، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الواحد، متولياً إفريقية من قبل العادل عبد اهللا بن 



املنصور يعقوب ملك املوحدين، يف خامس رمضان منها، فاستمر أبو حممد عبد اهللا حىت قام أخوه أبو زكريا حيىي بن 
  .عبد الواحد
بو حممد عبد الواحد بن أيب حفص هو أول من قام من احلفصيني بإمرة تونس، وهو جد ملوك تونس هذا واألمري أ
  .احلفصيني

  سنة تسع عشرة وستمائة

وفيها أوقع . فيها قدم األشرف موسى إىل مصر، فأقام هبا عند أخيه السلطان امللك الكامل مدة، مث عاد يف رمضان
  .التتر بالكرج

  .لى أخيه الكامل مبصروفيها قدم املظفر موسى ع
وفيها قدم امللك املسعود يوسف بن الكامل من اليمن إىل مكة يف ربيع األول، وقد وحل عنها الشريف حسن بن 
قتادة، وقدم معه راجح بن قتادة إىل مكة، فرد امللك املسعود على أهل احلجاز أمواهلم وخنلهم، وما أخذ هلم من 

من بعدما حج، ومنع أعالم اخلليفة من التقدم، وقدم أعالم أبيه على أعالم احلور مبكة والوادي، مث عاد إىل الي
اخلليفة، وبدا منه مبكة ما ال حيمد من رمي محام احلرم بالبندق من فوق زمزم، وحنو ذلك، فهم أهل العراق بقتاله، 

علي بن رسول، ورتب فلم يقدروا على ذلك عجزاً عنه، واستناب امللك املسعود مبكة األمري نور الدين عمر بن 
معه ثالمثائة فارس وكان الشريف حسن بن قتادة قد نزل ينبع، وويل امللك املسعود أيضاً راحج بن قتادة السرين 

  .وحلى ونصف املخالف، فجمع الشريف حسن وسار إىل مكة، وكسر ابن رسول، وملك منه مكة

الدين أيب احلسن علي بن أمحد اهلكاري، املعروف وفيها مات األمري عماد الدين أبو العباس أمحد بن األمري سيف 
  .بابن املشطوب، أحد األمراء الصالحية، يف االعتقال حبران، يف ربيع اآلخر

  سنة عشرين وستمائة

وحتدث مع  -وكان مبصر  -فيها أخذ املعظم عيسى املعرة وسليمة ونازل محاة، فشق ذلك على أخيه األشرف 
  .لطان الكامل إىل املعظم يسأله يف الرحيل عن محاة، فتركها وهو حنقالكامل يف إنكار ذلك، فبعث الس

وفيها حج امللك اجلواد وامللك الفائز من القاهرة، وقدما علم اخلليفة على علم السلطان امللك الكامل يف طلوع 
  .عرفة

ناصر الدين حممد وفيها خرج األشرف من مصر إىل بالده، ومعه خلع امللك الكامل والتقليد بسلطة حلب للعزيز 
فأفاض عليه اخللع الكاملية،  -وعمره عشر سنني  -بن الظاهر غازي، فوصل إىل حلب يف شوال، وتلقاه العزيز 
  .ومحل الغاشية بني يديه، وأقام عنده أياماً، مث سار إىل حران
  .وفيها أوقع التتر بالروس. وفيها عم اجلراد بالد العراق واجلزيرة، وديار بكر والشام

  .ليلة اخلميس سادس شوال -وهو معتقل بدار الوزارة  -يها شنق سهم الدين عيسى وايل القاهرة نفسه وف
  سنة إحدى وعشرين وستمائة

  .فيها ملك التتر قم وقاشان ومهذان
وفيها اختلف احلال بني املظفر غازي، صاحب إربل وبني أخيه األشرف، فخرج املعظم من دمشق يريد حماربة 

  .فخاف وعاد إىل دمشق. إن حتركت من بلدك سرت وأخذته منك: إليه الكامل يقول لهاألشرف، فبعث 



  .وفيها مات الوزير األعز أبو العباس أمحد، املعروف بفخر الدين مقدام بن شكر، يف آخر شعبان بالقاهرة
ملصريني إىل سنة وفيها أخذ عسكر مصر ينبع من بين حسن، وكانوا قد اشتروها بأربعة آالف مثقال، فلم تزل بيد ا

  .ثالثني
  سنة اثنتني وعشرين وستمائة

فيها فر امللك اجلواد مظفر الدين يونس بن مودود من مصر يف البحر، خوفاً من عمه امللك الكامل، وحلق بعده 
  .املعظم

ظها، وفيها ختوف الكامل من أمرائه، مليلهم إىل أخيه امللك املعظم، فقبض على مجاعة، وبعث إىل الطرقات من حيف
  .وبعث عدة رسل إىل امللوك الذين يف خدمة أخيه األشرف يأمرهم باالتفاق وأال خيالفوه

وفيها عاد السلطان جالل الدين بن خورازم شاه عالء الدين حممد بن تكش إىل بالده، وقوي أمره على التتر، 
الل الدين اخلليفة الناصر واستوىل على عراق العجم، وسار إىل ماردين وأخذها، وسار إىل خوزستان، وشاقق ج

لدين اهللا، وسار حىت وصل بعقوبا، وبينها وبني بغداد سبعة فراسخ، فاستعد اخلليفة للحصار، وهنب جالل الدين 
البالد، وأخذ منها ما ال يقع عليه حصر، وفعل أشنع ما يفعله التتر، فكاتبه امللك املعظم، وأتفق معه معاندة ألخيه 

 -ألشرف، صاحب البالد الشرقية، فسري السلطان جالل الدين بن القاضي جمد الدين الكامل، وألخيه امللك ا
يف الرسالة إىل امللك األشرف، مث إىل امللك املعظم، مث إىل امللك الكامل، فظاهر بأنواع الفسوق،  -قاضي املمالك 

  .وسار جالل الدين إىل عراق العجم، فملك مهذان وترييز، وأوقع بالكرج
امللك األفضل علي بن صالح الدين يوسف، صاحب مسيساط فجأة بسميساط يف صفر، ومولده مبصر وفيها مات 

وستني ومخسمائة، وهو أكرب أوالد أبيه، وإليه كانت والية عهده، ومسع  -وقيل ست  -يوم عيد الفطر سنة مخس 
مر لقلة حظه، وأخذها منه األفضل من ابن عوف وابن بري، واستقل مبملكة دمشق بعد موت أبيه، فلم ينتظم له أ

أخوه العزيز عثمان، صاحب مصر، مث صار األفضل أتابكاً للمنصور بن العزيز مبصر، وحصر دمشق، وهبا عمه 
العادل، وأشرف على أخذها منه، فقطع عليه سوء احلظ، وعاد إىل مصر، ويف أثره عمه العادل، فانتزع منه مصر، 

شق ثانياً، مع أخيه الظاهر غازي صاحب حلب، فلم يتم أمرمها ومل يبق معه سوى صرخد مث قصد األفضل دم
فلما مات أخوه الظاهر طمع يف حلب، وخرج إليها مع السلطان عز . الختالفهما، وصار بيده مسيساط ال غري

الدين كيكاوس السلجوقي ملك الروم، فلم يتم هلما أمر، وعاد األفضل إىل مسيساط، فلم يزل هبا يتجرع الغصص 
ت كمداً، وكان فاضالً أديباً حليماً، حسن السرية متجاوزاً، يكتب اخلط املليح، جامعاً لعدة مناقب، إال أنه حىت ما

ملا انتزع منه دمشق أخوه عثمان وعمه العادل  -كان قليل احلظ، وشعره جيلط كتب إىل اخلليفة الناصر لدين اهللا 
  .إليه اغتصاهبما مرياثه من أبيه، وأوله يف سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة كتاباً يشكو -أبو بكر 

  عثمان قد أخذ بالسيف إرث علي... موالي إن أبا بكر وصاحبه 
  من األواخر ما القي من األول... فانظر إىل حظ ههذا اقسم كيف لقى 

  :وله أيضاً يف معناه
  إلدراكه يوماً يرى وهو طاليب... أما آن للسعد الذي أنا طالب 

  متكن يوماً من نواصي النواصب... أيدي شيعيت ترى هل يريين الدهر 
  .فأجابه اخلليفة بقوله

  بالود خيرب أن أصلك طاهر... وايف كتابك يا بن يوسف معلناً 



  بعد النيب له بيثرب ناصر... غصبوا علياً حقه إذ مل يكن 
  واصرب فناصرك اإلمام الناصر... فابشر فإن غداً يكون حساهبم 

  :ومن شعره
  لعساه من أهل الشبيبة حيصل... شعره خبضابه أيا من يسود 

  ولك اللمان بأنه ال ينصل... ها فاختضب بسواد حظي مرة 
  .وقام من بعده بسميساط أخوه امللك املفضل قطب الدين موسى شقيقه، فاختلف عليه أوالد األفضل

تنجد باهللا يوسف، يف ثاين شوال، وفيها مات اخلليفة الناصر لدين اهللا أمحد بن املستضيئ بأمر اهللا احلسن بن املس
ومولده يف العاشر من شهر رجب سنة ثالث ومخسني ومخسائة، وله يف احلالفة سبع وأربعون سنة، غري ستة وثالثني 

يوماً، وكانت أمه أم ولد يقال هلا زمرد، وقيل نرجس، وكان شهماً أيب النفس، حازماً متيقظاً، صاحب فكر صائب، 
يطالعونه جبزئيات األمور وكلياهتا، فكان  -بالعراق ويف األطراف  -اً، وله أصحاب أخبار ودهاء ومكر، وكان مهيب

ال خيفى عليه أكثر أحوال رعيته، حىت أن أهل العراق خياف الرجل منهم أن يتحدث مع امرأته، ملا يظن أن ذلك 
فعلم اخلليفة بذلك من  يطلع عليه اخلليقة فيعاقب عليه، وعمل شخص دعوة ببغداد، وغسل يده قبل أضيافه،

وكان رديء السرية . سوء أدب من صاحب البلد، وفضول من كاتب املطالعة: أصحاب أخباره، فكتب يف اجلواب
يف رعيته، ظاملاً عسوفاً، خرب العراق يف أيامه، وتفرق أهله يف البالد، فأخذ أمالكهم وأمواهلم، وكان حيب مجع 

فيغتصب :  الناس وجيتمع هبم، مع سفكه للدماء، وفعله لألشياء املتضادةاملال، ويباشر األمور بنفسه، ويركب بني
األموال ويتصدق، وشغف برمي الطري بالبندق، ولبس سراويالت الفتوة، ومحل أهل األمصار على ذلك، وعمل 

اه روح سامل بن نصر اهللا بن واصل احلموي يف ذلك رسالة بديعة، وصنف الناصر لدين اهللا كتاباً يف مروياته، مس
العارفني، وأعده للفقهاء مبصر والشام، وله شعر، ويف خالفته خرب التتر بالد املشرق حىت وصلوا إىل مهذان، 

وكان هو السبب يف ذلك، فإنه كتب إليهم بالعبور إىل البالد، خوفاً من السلطان عالء الدين حممد بن خوارزم شاه 
لكه، كما كانت السلجوقية، ومل ميت اخلليفة الناصر لدين اهللا حىت ملا هم باالستيالء على بغداد، وأن جيعلها دار م

بعهد من أبيه  -عمي، وقيل كان يبصر بإحدى عينيه، وقام من بعده يف اخلالفة ابنه الظاهر بأمر اهللا أبو نصر حممد 
ملا ويل أظهر و. يوم مات أبوه، وعمره ما ينيف على مخسني سنة، وكان يقول من يفتح دكانه العصر مىت يستفتح -

  .العدل، وأزال عدة مظامل، وأطلق أهل السجون، وظهر للناس، وكان من قبله من اخللفاء ال يظهرون إال نادراً
وفيها وصل امللك املسعود من اليمن إىل مكة، ومضى إىل القاهرة من طريق عيذاب، فقدم على أبيه الكامل بقلعة 

  .اجلبل، ومعه هدايا جليلة
الصاحب صفي الدين عبد اهللا بن أيب احلسن علي بن احلسني بن عبد اخلالق بن احلسني بن وفيها مات الوزير 

احلسن بن منصور بن إبراهيم بن عمار بن منصور بن علي الشييب، أبو حممد املعروف بابن شكر، الفقيه الدمريي 
وكان مولده بدمرية إحدى قرى بالقاهرة، ودفن برباطه منها،  -وقيل شوال  -املالكي، يف يوم اجلمعة ثامن شعبان 

مصر البحرية، يف تاسع صفر سنة مثان وأربعني ومخسمائة، ومجع من ابن عوف وغريه، وحدث، وكان جباراً جباها 
  .عاتياً، عانيا بتقدمة األراذل وتأخر األماثل، أفقر علقاً كثرياً

و شهر، وهبا نواب امللك الكامل، فلم وفيها قدم الشريف قاسم احلسيين أمري املدينة، بعسكر إىل مكة، وحصرها حن
  .يتمكن منها، بل قتل

  سنة ثالث وعشرين وستمائة



  .فيها تأكدت الوحشة بني املعظم وبني أخويه الكامل واألشرف

وفيها بعث اخلليفة الظاهر بأمر اهللا التشاريف مللوك بين أيوب، على يد حميي الدين أيب املظفر بن احلافظ مجال الدين 
فبما باألشرف موسى صاحب البالد الشرقية، وأفاض عليه اخللع اخلليفتية، مث بالعزيز غياث : بن اجلوزيأيب الفرج 

الدين حممد بن الظاهر صاحب حلب، فأفاض عليه فرجية واسعة الكم سوداء، وعمامة سوداء مذهبة، وثوباً مطرزاً 
القاهرة بالتقليد واخللع للملك الكامل، وسار إىل . بالذهب أيضاً، مث ألبس املعظم عيسى، صاحب دمشق، بدمشق

وألوالده الصاحل جنم الدين أيوب وامللك املسعود، وللصاحب صفي الدين بن شكر، فربز امللك الكامل إىل ظاهر 
وكان الصاحب صفي الدين قد مات، فألبس الكامل اخللعة اليت بامسه . القاهرة، ولبس اخللع اخلليفتية هو وولداه

سليمان بن حممود بن أيب غالب أيب الربيع الدمشقي، كاتب اإلنشاء، وعرب الكامل من باب  للقاضي فخر الدين
  .النصر، وشق القاهرة إىل أن صعد قلعة اجلبل، فكان يوماً مشهوداً

وفيها قبض امللك الكامل على أوالد الصاحب صفي الدين بن شكر، وأحاط جبميع موجوده، واعتقل ابنيه تاج 
دين حممد يف قاعة سهم الدين، بدرب األسواين من القاهرة، ومل يستوزر الكامل بعد ابن شكر الدين يوسف وعز ال

  .أحداً
  .وفيها سافر امللك املسعود من القاهرة إىل اليمن

وإن قصدتين ال آخذك إال : وفيها كثر وهم امللك الكامل من عسكره، فإن املعظم أرسل إليه يف مجلة كالم
خلوف ممن معه، وهم آن خيرج من مصر، فلم جيسر، وخرج املعظم فنازل محص، وخرب فوقع يف نفسه ا. بعسكرك،

قراها ومزارعها، ومل ينل من قلعتها شيئاً، المتناعها هي واملدينة عليه، فلما طال مقامه على محص رحل عنها، ملا 
  .كرمه زائداًأصاب عسكره ودوابه من املوت، وقدم عليه أخوه األشرف جريدة، فسر به سرور عظيماً وأ

وفيها مات اخلليفة الظاهر بأمر اهللا أبو نصر حممد بن الناصر، يف رابع عشر شهر رجب، فكانت خالفته تسعة أشهر 
وتسعة أيام، وكان حسن السرية كثري املعروف، واستقر يف اخلالفة من بعده ابنه املستنصر باهللا أبو جعفر املنصور، 

وك األطراف، وبعث امللك الكامل يف الرسالة معني الدين حسن بن وعمره عشرون سنة، فوردت عليه رسل مل
شيخ الشيوخ صدر الدين بن محويه فلما قدم بغداد قال نيابة عن امللك الكامل، وهو بني يدي الوزير مؤيد الدين 

ها، عبد الدولة املقدسة املستنصرية يقبل العتبات اليت يستشفي بتقبيل ثرا: أيب احلسن حممد بن حممد القمي
ويستكفي بتمسكه من عبوديتها بأوثق عراها، ويوايل شكر اهللا تعاىل على إماطة ليل العزاء الذي عم مصابه، بصبح 
اهلناء الذي مت نصابه، حىت تزحزح عن مشس اهلدى شفق اإلشفاق، فجعل كلمتها العليا، وكلمة معاديها السفلي، 

  .وزادها شرفاً يف اآلخرة واألوىل
  .ء الدين كيقباد، ملك الروم، بتقدمة جليلة إىل امللك الكاملوفيها قدم رسول عال

  سنة أربع وعشرين وستمائة

فيها سافر األشرف إىل بالده من دمشق، بعدما حلف للمعظم أنه يعاضده على أخيه امللك الكامل، وعلى امللك 
  .اجملاهد صاحب محص، والناصر صاحب محاة
  .الروم، من مصر إىل خمدومهوفيها سافر رسول عالء الدين كيقباد ملك 



وفيها تأكدت الوحشة بني الكامل وبني أخويه املعظم واألشرف، وخاف الكامل من انتماء أخيه املعظم إىل السلطان 
جالل الدين بن خوارزم شاه، فبعث األمري فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن محويه إىل ملك 

ووعده أن يعطه بعض ما بيد املسلمني من بالد الساحل، ليشغل سر أخيه  الفرنج، يريد منه أن يقدم إىل عكا،
املعظم، فتجهز اإلمرباطور ملك الفرنج لقصد الساحل، وبلغ ذلك املعظم، فكتب إىل السلطان جالل الدين يسأله 

ا، وشق النجدة على أخيه الكامل، ووعده أن خيطب له، ويضرب السكة بأمسه، فسري إليه جالل الدين خلعة لبسه
هبا دمشق، وقطع اخلطبة للملك الكامل، فبلغ ذلك الكامل، فخرج من القاهرة بعساكره، ونزل بلبيس يف شهر 

إين نذرت هللا تعاىل أن كل مرحلة ترحلها لقصدي أتصدق بألف دينار، فإن مجيع : رمضان فبعث إليه املعظم
بة هبذا يف السر، ومعها مكاتبة يف الظاهر عسكرك معي، وكتبهم عندي، وأنا آخذك بعسكرك، وكتب املعظم مكات

بأين مملوكك، وما خرجت عن حمبتك وطاعتك، وحاشاك أن خترج وتقابلين، وأنا أول من أجندك وحضر إىل : فيها
خدمتك من مجيع ملوك الشام والشرق، فأظهر الكامل هذا بني األمراء، ورجع من العباسة إىل قلعة اجلبل، وقبض 

وكان  -منهم فخر ألطبنا احلبيشي، وفخر الدين ألطن الفيومي : ومماليك أبيه، ملكاتبتهم املعظمعلى عدة من األمراء 
أمري جانداره، وقبض أيضاً على عشرة أمراء من البحرية العادلية، واعتقلهم وأخذ سائر موجودهم، وأنفق يف 

  .العسكر ليسري إىل دمشق
إىل امللك الكامل، وكان فيها عدة خيول، منها فرس امللك  وفيها وصل رسول ملك الفرنج هبدية سنية وحتف غريبة

مبركب ذهب مرصع جبوهر فاخر، فتلقاه الكامل باإلقامات، من اإلسكندرية إىل القاهرة، وتلقاه بالقرب من القاهرة 
إىل ملك  بنفسه، وأكرمه إكراماً زائداً، وأنزله يف دار الوزير صفي الدين بن شكر، واهتم الكامل بتجهيز هدية سنية

الفرنج فيها من حتف اهلند واليمن، والعراق والشام، ومصر والعجم ما قيمته أضعاف ما سريه، وفيها سرج من 
  .ذهب، وفيها جوهر بعشرة آلف دينار مصرية، وعني الكامل للسري هبذه اهلدية مجال الدين بن منقذ الشيزري

ار املعظم من دمشق لتخريب القدس، فخرب قالعا وفيها وصل رسول األشكري يف البحر إىل امللك الكامل، فس
وفيها جهز امللك الكامل كمال الدين ومعني الدين، ولدى . وعدة صهاريج بالقدس، ملا بلغه من حركة ملك الفرنج

إىل املعظم، وأمر السلطان  -ومعهما الشريف مشس الدين األرموي، قاضي العسكر  -شيخ الشيوخ ابن محويه 
كمال جبواب املعظم إىل امللك اجملاهد أسد الدين شركوه حبمص، ويعرفه احلال، وأن يتوجه املعني الكامل أن يسري ال

  .وفيها اتفق عيد الفطر يوم عيد اليهود وعيد النصارى. إىل بغداد، برسالة إىل اخلليفة، فتوجها يف شعبان
  .وفيها خنت امللك العادل أبو بكر بن امللك الكامل يف تاسع شوال

ت امللك املعظم أبو الفتح عيسى بن امللك العادل، صاحب دمشق، يوم اجلمعة سلخ ذي القعدة بدمشق، وفيها ما
ودفن بقلعتها، مث نقل إىل الصاحلية، ومولده بدمشق، يف سنة مثان وسبعني ومخسمائة، وكان قد خافه امللك الكامل، 

وشارك يف  -رمحه اهللا  - التعصب ملنصب أيب حنيفة فسر مبوته، وكان كرمياً شجاعاً، أديباً ليناً، فقيها متغالياً يف
ياخوند أما ترغبون : كيف اخترت مذهب أيب حنيفة، وأهلك كلهم شافعية؟ فقال: النحو وغريه، وقال له أبوه مرة

وصنف كتاباً مساه السهم املصيب يف الرد على اخلطيب البغدادي أيب بكر أمحد . أن يكون فيكم رجل واحد مسلم؟
وكان مقداماً، ال يفكر يف عاقبة، جباراً مطرحاً . فيما تكلم به يف حق أيب حنيفة، ويف تاريخ بغداد بن ثابت،

مثاين سنني وسبعة أشهر غري مثانية  -بعد أبيه  -للمالبس، وهو الذي أطمع اخلوارزمي يف البالد، وكانت مدة ملكه 
ون سنة، وسري الناصر كتبه إىل عمه امللك الكامل، أيام، فقام من بعده ابنه امللك الناصر داود وعمره إحدى وعشر

فجلس الكامل للعزاء، وشر إليه األمري عالء الدين بن شجاع الدين جلدك املظفري التقوى باخللعة وسنجق 



السلطة، وكتب معه مبا طيب قلبه، فلبس الناصر خلعة الكامل، وركب بالسنجق، مث أرسل إليه الكامل يريد منه أن 
  .الشوبك، ليجعلها خزانة له، فامتنع من ذلك، وهبذا وقعت الوحشة بينه وبني عمه الكامل يترك له قلعة

وفيها أمر امللك الكامل بتخريب مدينة تنيس، فخربت أركاهنا احلصينة وعمائرها املكينة، ومل يكن بديار مصر 
  .أحسن منها، واستمرت من حينئذ خرابا

نس األمري أبو زكريا حيىي بن عبد الواحد بن أيب حفص وتلقب دعا لنفسه بتو: ويف شهر رجب من هذه السنة
  .بالسلطان السعيد فلم ينازعه أحد يف مملكة إفريقية، وكان قد ضعف أمر بين عبد املؤمن

  سنة مخس وعشرين وستمائة

مل فيها سري امللك الكامل شيخ الشيوخ ابن محويه باخللع إىل ابن أخيه الناصر داود ابن املعظم، بدمشق، فح
امللك العزيز عثمان صاحب بانياس وامللك الصاحل عماد الدين إمساعيل : الرسول الغاشية بني يديه، مث حلها عماه

  .صاحب بصرى
  .وفيها جهز امللك الكامل أيضاً اخللع للمجاهد صاحب محص

مل إىل ابنه وفيها استوحش امللك الكامل من أخيه الناصر داود، وعزم على قصده، وأخذ دمشق منه، وعهد الكا
وشق الصاحل القاهرة،  -امللك الصاحل جنم الدين أيوب بالسلطنة من بعده بديار مصر، وأركبه بشعار السلطنة 

  .وأنزله بدار الوزارة، وعمره يومئذ حنو اثنتني وعشرين سنة -ومحلت الغاشية بني يديه، تداول محلها األمراء بالنوبة 
وتعدى، وأخذ أموال أهل بعلبك وأوالدهم،  -صاحب بعلبك  -دين فرخشاه وفيها ظلم األجمد هبرام شاه بن عز ال

فقام عدة من جنده مع العزيز فخر الدين عثمان بن العادل يف تسليمه بعلبك، فسار العزيز إليها ونازهلا، فقبض 
بعث إليه من األجمد على أولئك الذين قاموا معه، وقتل بعضهم، واعتقل باقيهم، مث إن الناصر داود صاحب دمشق، 

رحله عن بعلبك قهراً، فغضب وسار إىل امللك الكامل ملتجئاً إليه، فسر به الكامل، ووعده بانتزاع بعلبك من 
  .األجمد وتسليمها إليه

وفيها ظلم الناصر داود أهل دمشق، وأخذ أمواهلم، واشتغل باللهو، وأعرض عن مصاحل الدولة، فشق ذلك على 
به، وجتهز يف شهر رجب للسري حملاربته، واستناب على مصر ابنه امللك الصاحل جنم  الكامل، وجعله سبباً يؤاخذه

الدين أيوب، وأقام معه األمري فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ، ليحصل األموال ويدبر أمور اململكة، وخرج 
الدين حممود بن  ومعه املظفر تقي -يف عساكره املتوافرة  -الكامل من القاهرة يوم األحد تاسع عشر شعبان 

املنصور، وقد وعده أن يسلمه محاة، وكانت بيد أخيه قلج أرسالن، وامللك اجلواد مظفر الدين يونس بن مودود بن 
العادل، وكان قد رباه عمه امللك الكامل بعد موت أبيه، وأقطعه البحرية من ديار مصر، فلما بلغ الناصر خروج 

مه األشرف، فسار الكامل بالعسكر والعربان إىل تل العجول، وبعث منها إىل عمه مل ميل إىل استعطافه، والتجأ إىل ع
أحد أصحاب  -نابلس والقدس وأعماهلا، وشر الكامل األمري حسام الدين أبا علي بن حممد بن أيب علي اهلذباين 

حاب امللك الكامل إىل القاهرة، فاستخدمه امللك الصاحل، وجعله أستاداره، فاستولت أص -املظفر تقي الدين حممود 
على نابلس والقدس، وبلغ ذلك الناصر، فحلف عسكره، واستعد للحرب، وقدم إليه عمه الصاحل صاحب بصرى، 

واألمري عز الدين أيبك من صرخد، وأصله مملوك أبيه املعظم، فقويت هبما نفسه، وسري بالناصر يستدعي عمه 
موسك، وفخر القضاة نصر اهللا بن بصاقة، وأردفهما األشرف من لبالد الشرقية، مع األمري عماد الدين بن 



باألشرف بن القاضي الفاضل، فأجاب األشرف إىل معاونته، واستناب يف بالده امللك احلافظ بن العادل، وسار إىل 
دمشق، فتلقاه قلج أرسالن صاحب محاة من سليمة بأموال وخيول، وتلقاه أسد الدين شركوه، صاحب محص، 

رف إىل دمشق، فتلقاه الناصر يف أخريات شهر رمضان، وزين دمشق لقدومه، فدخل القلعة وأوالده، وقدم ألش
وعليه شاش علم كبري، وهو مشدود الوسط مبنديل، وقد سر الناصر به سروراً كبرياً، وحكمه يف بالده وأمواله، 

مة األشرف بدمشق فأعجب األشرف بدمشق، وعمل يف الباطن على انتزاعها لنفسه من الناصر، مث قدم إىل خد
اجملاهد أسد الدين شركوه بن حممد صاحب محص، وسار العزيز بن العادل إىل خدمة امللك الكامل، وهو يف الطريق، 

فسر بقدومه، وأعطاه شيئاً كثرياً، وسري األشرف إىل الكامل األمري سيف الدين علي بن قلج، يشفع يف الناصر، 
كلنا يف طاعتك، ومل خنرج عن موافقتك، فأكرم امللك الكامل الرسول،  إنا: ويطلب منه إبقاء دمشق عليه، ويقول

من دمشق، يريدان مالقاة امللك الكامل والترامي عليه، ليصلح األشرف األمر  -ومعه الناصر  -مث سار األشرف 
لناصر بينهما، فلما بلغ الكامل مسريمها شق عليه، ورحل من نابلس يريد العود إىل القاهرة فنزل األشرف وا

بنابلس، فأقام هبا الناصر، ومضى األشرف واجملاهد إىل الكامل، فبلغه قدوم األشرف وهو بتل العجول، فقام إىل 
لقائه، وقدم به إىل معسكره، ونزال، فكان االتفاق بينهما على انتزاع دمشق من ابن أخيهما الناصر داود، وأن 

للكامل ما بني عقبة فيق وغزة من البالد واحلصون، وهو تكون للملك األشرف وما معها إىل عقبة فيق، ويكون 
حران والرقة وسروج، رأس عني، وهي ما كان مع  -الفتح الصالحي بأسره، ويكون للناصر عوضاً من دمشق 

األشرف، وأن تنزع بعلبك من األجمد هبرام، وتعطى ألخيهما العزيز عثمان، وأن تنزع محاة من امللك الناصر قلج 
ملنصور، وتعطى للمظفر تقي الدين حممود بن املنصور، وأن تؤخذ من املظفر سليمة، وتضاف إىل اجملاهد أرسالن بن ا
  .صاحب محص

ورتب بعده . وفيها مات طاغية املغل والتتر جنكزخان، بالقرب من صارو بالق، ومحل ميتاً إىل كرسي ملك اخلطا
  .وأخذ إخوته الثالثة بقية األقاليمابنه األصغر عوضه خاناً كبرياً، على كرسي مملكة اخلطا، 

وفيها خرج التتار إىل بالد اإلسالم، فكانت هلم عدة حروب مع السلطان جالل الدين خوارزم شاه، كسر فيها غري 
فنهب وسيب احلرمي،  -من بالد األشرف  -مرة، مث ظفر أخرياً هبم، وهزمهم، فلما خال سره منهم سار إىل خالط 

الرجال، وخرب القرى، وفعل ما ال يفعله أهل الكفر، مث عاد إىل بالده، وقد زلزل بالد واسترق األوالد، وقتل 
  .حران والرها وما هنالك، ورحل أهل سروج إىل منبج، وكان قد عزم على قصد بالد الشام، لكن صرفه اهللا عنها

ليشغل سر أخيه املعظم،  -كما تقدم  -وفيها قم اإلمرباطور ملك الفرنج إىل عكا، باستدعاء امللك الكامل له 
امللك يقول : فاتفق موت املعظم، وملا وصل ملك الفرنج إىل عكا بعث رسوله إىل امللك الكامل، وأمره أن يقول له

يف زمن  -لك كان اجليد واملصلحة للمسلمني أن يبلوا كل شيء، وال أجيء إليهم، واآلن فقد كنتم بذلتم لنائيب 
ق احلقوق باإلسكندرية، وما فعلنا، وقد فعل اهللا لكم ما فعل من ظفركم، الساحل كله، وإطال -حصار دمياط 
فتحري امللك الكامل، ومل . ومن نائيب إن هو إال أقل غلماين، فال أقل من إعطائي ما كنتم بذلتموه له. وإعادهتا إليكم

نهما األمري فخر الدين بن الشيخ، ميكنه دفعه وال حماربته، ملا كان تقدم بينهما من االتفاق، فراسله والطفه، وسفر بي
فعمروها وأزالوا من  -وكانت مناصفة بني املسلمني والفرنج، وسورها خراب  -وشرع الفرنج يف عمارة صيداء 

  .فيها من املسلمني، وخرجت السنة والكامل على تل العجول، وملك الفرنج بعكا، والرسل تتردد بينهما
  سنة ست وعشرين وستمائة



  .عار بالساحل ودمشق، ووصلت جندة من حلب إىل الغورفيها غلت األس

ففارق الناصر داود من نابلس ملا بلغه . وفيها قفز األمري عز الدين أيدمر املعظمي إىل امللك الكامل، فأحسن إليه
اتفاق األشرف مع الكامل عليه، وعاد إىل دمشق، فبلغ األشرف وهو بتل العجول ذلك، فسار ليدركه، فوافاه 

حبضور امللك الصاحل إمساعيل، وامللك املغيث،  -ابن معني الدين من الغور، حتت عقبة فيق، وأعلمه األشرف بقصري 
وأنه اجتهد وحرص على أن يرجع . أنه اجتمع بامللك الكامل لإلصالح بينهما -واألمري عز الدين أيبك املعظمي 

يت وكبريهم، وصاحب الديار املصرية، وال ميكن عنك، فامتنع وأيب إال أن يأخذ دمشق، وأنت تعلم أنه سلطان الب
اخلروج عما يأمر به وقد وقع االتفاق على أن تسلم إليه دمشق، وتعوض عنها من الشرق كذا، وذكر ما وقع 
ال كيد : االتفاق عليه، فلما فرغ األشرف من كالمه قام األمري عز الدين أيبك وهو أكرب أمري مع الناصر داود وقال

ال نسلم من البالد حجراً واحداً، وحنن قادرون على دفع اجلميع ومقاومتهم، ومعنا العساكر املتوافرة، وال كرامة، و
وأمر امللك الناصر بالركوب فركبا، وقوضت اخليام، وسارا إىل دمشق، وحتالف على الناصر عمه الصاحل، وابن 

البلد، حملبتهم يف أبيه، وسار األشرف مبن  عمه املغيث، وملا وصل الناصر إىل دمشق استعد للحصار، وقام معه أهل
فخرج إليه العسكر وأهل البلد  -باناس، والقنوات، ويزيد وثورا  -معه، وحاصر دمشق، وقطع عنها أهنارها 

وحاربوه، ويف أثناء ذلك كثر تردد األمري فخر الدين بن شيخ الشيوخ، والشريف مشس الدين األرموي قاضي 
ردريك ملك الفرنج، إىل أن وقع االتفاق أن ملك الفرنج يأخذ القدس من املسلمني، العسكر، بني اإلمرباطور ف

ويبقيها على ما هي من اخلراب، وال جيدد سورها، وأن يكون سائر قوى القدس للمسلمني، ال حكم فيها للفرنج، 
إال للزيارة فقط،  يكون بأيدي املسلمني، ال يدخله الفرنج -وأن احلرم مبا حواه من الصخرة واملسجد األقصى 

ويتواله قوام من املسلمني، ويقيمون فيه شعار اإلسالم من األذان والصالة، وأن تكون القرى اليت فيما بني عكا 
وبني يافا، وبني القدس، بأيدي الفرنج، دون ما عداها من قرى القدس، وذلك أن الكامل تورط مع ملك الفرنج، 

إنا مل بسمح للفرنج إال بكنائس وأدر خراب، : ضاه بذلك، وصار يقولوخاف من غائلته، عجزا عن مقاومته، فأر
فلما اتفقا على ذلك . واملسجد على حاله، وشعار اإلسالم قائم، ووايل املسلمني متحكم يف األعمال والضياع

السنة، عقدت اهلدنة بينهما مدة عشر سنني ومخسة أشهر وأربعني يوماً، أوهلا ثامن عشري شهر ربيع األول من هذه 
واعتذر ملك الفرنج لألمري فخر الدين بأنه لوال خياف انكسار جاهه، ما كلف السلطان شيئاً من ذلك، وأنه ما له 

غرض يف القدس وال غريه، وإمنا قصد حفظ ناموسه عند الفرنج، وحلف امللك الكامل وملك الفرنج على ما تقرر، 
تسليمه إىل الفرنج، فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل، وبعث السلطان فنودي بالقدس خبروج املسلمني منه، و

وحضر األئمة واملؤذنون من القدس إىل خميم الكامل، وأذنوا على بابه يف غري وقت األذان، فعز عليه ذلك، وأمر 
امضوا إىل حيث شئتم، فعظم على : وقيل هلم. بأخذ ما كان معهم من الستور والقناديل الفضة واآلالت، وزجرهم

ل اإلسالم هذا البالء، واشتد اإلنكار على امللك الكامل، وكثرت الشناعات عليه يف سائر األقطار، وبعث أه
اإلمرباطور بعد ذلك يطلب تبنني وأعماهلا، فسلمها الكامل له، فبعث يستأذن يف دخول القدس، فأجابه الكامل إىل 

معه إىل املسجد بالقدس، وطاف معه ما فيه من ما طلبه، وسري القاضي مشس الدين قاضي نابلس يف خدمته، فسار 
املزارات، واعجب األمرباطوار باملسجد األقصى وبقبة الصخرة، وصعد درج املنرب، فرأى قسيساً بيده اإلجنيل، وقد 
قصد دخول املسجد األقصى، فزجره وأنكر جميئه، وأقسم لئن عاد أحد من الفرنج يدخل هنا بغري إذن ليأخذن ما 

فإمنا حنن مماليك هنا السلطان امللك الكامل وعبيده، وقد نصدق علينا وعليكم هبذه الكنائس، على سبيل فيه عيناه، 
مث نزل امللك يف دار، وأمر مشس . األنعام منه، فال يتعدى أحد منكم طوره، فانصرف القس وهو يرعد خوفاً منه



مل مل يؤذن : لبتة، ملا اصبح قال امللك للقاضيالدين قاضي نابلس املؤذنني إال يؤذنوا تلك الليلة، فلم يؤذنوا ا
أخطأت فيما : فقال له اإلمرباطور. منعهم اململوك إعظاماً ململك واحتراماً له: املؤذنون على املنابر؟ فقال له القاضي

  فعلت، واهللا إنه كان أكرب غرضي يف املبيت بالقدس أن أمسع أذان

  .الليلن وتسبيحهم يف .املسلمني وتسبيحهم يف الليل
مث رحل اإلمرباطور إىل عكا، وكان هذا امللك عاملاً متبحراً يف علم اهلندسة احلساب والرياضيات، وبعث إىل امللك 

املعروف  -الكامل بعدة مسائل مشكلة يف اهلندسة احلكمة والرياضة، فعرضها على الشيخ علم الدين قيصر احلنفي 
ور من عكا إىل بالده يف البحر، آخر مجادى اآلخرة، وسري الكامل غريه، فكتب جواهبا، وعاد اإلمرباط -بتعاسيف 

مجال الدين الكاتب األشرف إىل البالد الشرقية وإىل اخلليفة، يف تسكني قلوب الناس وتطمني خواطرهم من 
  .انزعاجهم ألخذ الفرنج القدس

شرف أمحد بن القاضي وقعت احلوطة على دار القاضي األ:  -وهو يوم األحد  -ويف خامس مجادى األوىل 
الفاضل، ومحلت خزائن الكتب، مجيعها إىل قلعة اجلبل، يف سادس عشريه، ومجلة الكتب مثانية وستون ألف جملدة، 

خشب خزائن الكتب مفصلة، ومحلها تسعة وأربعون مجالً، وكانت  -يف ثالث مجادى اآلخرة  -ومحل من داره 
  .ثالث دفعاتاجلمال اليت محلت الكتب تسعة ومخسون مجالً، 

محلت الكتب واخلزائن من القلعة إىل دار الفاضل، وقيل إن عدهتا أحد : ويف يوم السبت ثاين عشري رجب منها
عشر ألف كتاب ومثامنائة ومثانية كتب، ومن مجلة الكتب املأخوذة كتاب األيك والغصون أليب العالء املعري، يف 

  .ستني جملداً
  .ه وقتله وسبيهوفيها وصل ملك ملطية فكثرت غارات

وفيها اشتد تشنيع امللك الناصر داود بدمشق على عمه امللك الكامل تسليمه القدس للفرنج، فنفرت قلوب الرعية، 
وجلس احلافظ مشس الدين سبط ابن اجلوزي جبامع دمشق، وذكر فضائل بيت املقدس، وحزن الناس على استيالء 

يف ذلك اجمللس ما ال حيصى عدده من الناس، وعلت أصواهتم  الفرنج عليه، وبشع القول يف هذا الفعل، فاجتمع
  :بالصراخ، واشتد بكاؤهم، وانشد احلافظ مشس الدين قصيدة، أبياهتا ثالمثائة بيت، منها

  تفاخر ما يف األرض من صخرات... على قبة املعراج والصخرة اليت 
  ومنزل وحي مقفر العرصات... مدارس آيات خلت من تالوة 

شق أكثر بكاء من ذلك اليوم، وكان األشرف على منازلة دمشق، فبعث إىل الكامل يستحثه، فرحل فلم ير بدم
الكامل من تل العجول بعد طول مقامه هبا، فتلقاه يف قرية يبنا أخوه العزيز عثمان، صاحب بانياس، بابنه الظاهر 

دينار، وقماش وخلع سنية، وأمر غازي، فوصل الكامل العزيز خبمسني ألف يف ينار، وابنه غازي بعشرة آالف 
الكامل فضربت له خيمة عظيمة، وحوهلا بيوتات، وسائر ما حيتاج إليه من اآلالت واخليام، برسم أصحابه ومماليكه، 

وقيل عشرين ألف دينار  -مث وصل إليه أيضاً األمري عز الدين أيدمر املعظمي، فدفع إليه الكامل عشرة آالف دينار 
مال القوصية بعشرين ألف أردب غلة، وأعطاه أمالك الصاحب صفي الدين بن شكر، وكتب له على األع -

ورباعه ومحامه، وسار الكامل إىل دمشق، فنزل على ظاهرها يف مجادى األوىل، وجد هو واألشرف يف حصارها، 
 آخر حىت اشتد عطش الناس يف دمشق، النقطاع األهنار عنهم، ومع ذلك فاحلرب بينهم قائمة يف كل يوم إىل

رجب، فغلت األسعار ونفدت أموال الناصر، وفارقه مجاعة من أصحابه، وصاروا إىل الكامل واألشرف، وأخذ 



الناصر يف ضرب أوانيه من النصب والفضة دنانري ودراهم، وفرقها حىت نفد أكثر ما كان عنده من الذخائر، 
  .الء عظيماًوناصحته العامة مناصحة كبرية، وابلوا يف عسكر الكامل واألشرف ب

ويف أثناء ذلك قدم القاضي هباء الدين بن شداد ومعه أكابر حلب وعدوهلا، من عند امللك العزيز حممد بن الظاهر 
غازي صالح الدين، صاحب حلب، لتزويج ابنة امللك الكامل بامللك العزيز، خرج امللك الكامل من خميمه مبسجد 

ره فقدم لقدمة كانت معه من امللك العزيز، وعقد العقد للملك العزيز القدم إىل لقائه، وأنزله قريباً منه، مث أحض
على اخلاتون فاطمة ابنة امللك الكامل األمري عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ، على صداق مبلغه مخسون ألف 

دينار، فقبل العقد ابن شداد يف سادس عشر شهر رجب، فضعف قلب امللك الناصر داود، وقلت أمواله، فخرج 
ليالً من قلعة دمشق يف آخر شهر رجب، ومعه نفر يسري، وألقى نفسه على خميم الكامل، فخرج إليه الكامل، 

وأكرمه إكراماً زائداً، وباسطه وطيب قلبه، بعد عتب كثري، وأمره أن يعود إىل القلعة، فعاد إليها، مث بعد يومني بعث 
فصلى هبا اجلمعة، وخرج ومعه الناصر  -وكان يوم مجعة  -الكامل باألمري فخر الدين بن شيخ الشيوخ إىل القلعة 

داود إىل امللك الكامل فتحالفاً، وعوضه الكامل عن دمشق بالكرك والشوبك وأعماهلما، مع الصلت والبلقاء 
واألغوار مجيعها، ونابلس وأعمال القدس وبيت جربيل، مث نزل الناصر عن الشوبك للكامل فقبلها، وصار للكامل 

  .بك بلد اخلليل عليه السالم، وطربية وغزة، وعسقالن والرملة ولد وما بأيدي املسلمني من الساحلمع الشو
وفتحت أبواب دمشق يف أول يوم من شعبان، فشق ذلك على أهل دمشق، وتأسفوا على مفارقة الناصر، وكثر 

ألمري فخر الدين بن شيخ بكاؤهم، مث تسلمها امللك األشرف، وبعث الكامل قصاده لتسلم بالد األشرف، وهم ا
الشيوخ، واخلادم مشس الدين صواب، ومجاعة، فتسلما حران والرها وسروج، ورأس عني والرمة، وغري ذلك، 
وسافر الناصر داود بأهله إىل الكرك، وسار الكامل إىل محاة، وهبا الناصر صالح الدين قلج أرسالن بن املنصور 

  .وبحممد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أي
وقدم مع الكامل املظفر تقي الدين حممود بن املنصور حممد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب يف مجاعة، 

فنازل محاة حىت سلم صاحبها الناصر قلج أرسالن، وسبق إىل امللك الكامل وهو بسليمة، فأهانه واعتقله، وتسلم 
هرين، وبعث الكامل بالناصر صاحب محاة إىل مصر، املظفر محاة، فكانت مدة الناصر حبماة تسع سنني تنقص ش

فاعتقل هبا، مث سار الكامل يريد البالد الشرقية، فقطع الفرات، ودخل قلعة جعرب، مث توجه إىل الرقة، وخافه ملوك 
الشرق، فعيد بالرقة عيد الفطر، وسار إىل حران والرها، واستخدم هبا عسكراً عدته حنو ألفي فارس، فقدمت عليه 

ماردين وآمد، واملوصل وإربل وحضر إليه أيضاً عدة ملوك، وبعث الكامل فخر الدين بن شيخ الشيوخ إىل  رسل
اخلليفة، وأطلق ابن أخيه امللك الناصر قلج ارسالن من اعتقاله، وخلع عليع، وأعطاه بارين، وكتب له هبا توقيعاً، 

وكتب إىل املظفر تقي الدين بتسليم ذلك  -درهم  وهو أربعمائة ألف -وأمر أن حيمل إليه ما كان يف قلعة محاة 
  .إليه

فوصل الناصر إىل بارين وتسلمها، مث ورد اخلرب على الكامل بأن جالل الدين خورازم شاه نازل خالط، ونصب 
عليها عشرين منجنيقاً، وكان وصوله إليها يف نصف شوال، وكانت خالط للملك األشرف، وهبا عسكره، فأرسلوا 

لكامل يسألون يف جندة، فلم يرسل الكامل إليهم أحداً، وورد اخلرب بإقامة اخلطبة يف ماردين للملك إىل امللك ا
مث توالت الرسل من خالط، وكلها تطلب إىل الكامل أن يبعث األشرف . الكامل، وضربت السكة بأحده هناك

خالط، ومعها األشرف، لنجدة البلد فبعث الكامل يطلب عساكر حلب ومحاة ومحص، فخرجت عساكر حلب إىل 
  .مث ورد اخلرب بأن الفرنج قد أغارت على بارين، وأهنم هنبوا ما هبا، وأسروا وسبوا



وفيها مات امللك املسعود يوسف بن امللك الكامل مبكة، عن ست وعشرين سنة، منها مدة ملكه باليمن أربع عشرة 
يقال له صالح الدين يوسف، ولقب بامللك سنة، وهو آخر ملوك بين أيوب ببالد اليمن، وترك املسعود ابنا 

  .املسعود، ولقب أبيه، وبقي يوسف هذا حىت مات يف سلطنة عمه امللك الصاحل جنم الدين أيوب، صاحب مصر
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مث ويل ابنه موسى بن يوسف بن يوسف بن الكامل مملكة مصر، ولقب باألشرف، شركة مع املعز أيبك، كما سيأيت 
إن شاء اهللا تعاىل، فاشتد حزن امللك الكامل على ولده يوسف، وتسلم مماليكه وخزائنه وأوالده، ولبس لشدة حزنه 

اض، وكان املسعود قد استخلف على اليمن نور الدين علي بن رسول التركماين، فتغلب عليها، وبعث إىل البي
  .أنا نائب السلطان على البالد، فاستمر ملك اليمن يف عقبه بعد ذلك: امللك الكامل عدة هدايا، وقال
  سنة سبع وعشرين وستمائة

  .األشرف حماصر بعلبكأهلت وامللك الكامل حبران، واخلوارزمي على خالط، و
  .وفيها قدم األمري فخر الدين بن شيخ الشيوخ من بغداد

وفيها ورد رسول اإلمرباطور، ملك الفرنج، بكتابه إىل امللك الكامل حبران، ومعه أيضاً كتاب لألمري فخر الدين بن 
  .وفيها سار الكامل من حران إىل الرقة. شيخ الشيوخ

لى بعلبك، بعدما أقام على حصارها عشرة أشهر، وعوض األجمد جمد الدين وفيها استوىل األشرف بن العادل ع
هبرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن جنم الدين أيوب بن شادي، عوضاً من بعلبك وأعماهلا، قصري دمشق 
 والزبداين، فكانت مدة ملكه بعلبك تسعاً وأربعني سنة، فبعث الكامل األمري فخر الدين عثمان األستادار إىل

  .األشرف، يف مهمات تتعلق به، وويل كمال الدين بن شيخ نائباً باجلزيرة
على امللك الكامل، وأخربه بأنه جهز  -صاحب الروم  -وفيها قدم رسول السلطان عالء الدين كيقباد السلجوقي 

ل بذلك، فطاب قلب السلطان الكام. مخسة وعشرين ألفا إىل أرزجنان وعشرة آالف إىل ملطية، وأنا حيث تأمر
  .وكان مهتماً من أمر اخلوارزمي

وفيها سار األشرف، صاحب دمشق، من الشام إىل جهة الشرق، فوصل إىل الكامل وهو بالرقة، ووصل أيضاً مانع 
  .بن حديثة أمري العرب

وفيها ملك اخلوارزمي مدينة خالط حبد حصار طويل وقتال شديد يف ثامن عشري مجادى األوىل فوضع السيف يف 
س، وأسرف يف القتل والنهب، فرحل امللك الكامل يريد مصر، ألمور منها أنه بلغه موت ولده امللك املسعود النا

صاحب اليمن، فكتمه وكان قد ورد عليه أيضاً من أم ولده العادل كتاب تشكو فيه من ابنه امللك الصاحل جنم 
رية من املماليك األتراك، وأنه أخذ ماالً جزيالً الدين أيوب، وأنه قد عزم على التوثب على امللك، واشترى مجاعة كب

من التجار، وأتلف مجلة من مال بيت املال، ومىت مل تتدارك البالد وإال غلب عليها، وأخرجين أنا وابنك امللك 
العادل منها، فانزعج الكامل لذلك، وغضب غضباً شديداً، مث ورد عليه اخلرب بان ابنه الصاحل اشترى ألف مملوك 

على الرحيل إىل مصر، فرتب الطواشي مشس الدين صواب العاديل نائباً يف أعمال املشرق، وأعطاه إقطاع أمري فعزم 
مائة فارس، زيادة على ما بيده من الديار املصرية، وهي أعمال أمخيم بكماهلا، وقاي والقايات ودجوة بإمرة مائتني 

ب امللك الكامل كمال الدين ابن شيخ الشيوخ وزيرا، ومخسني فارساً، فصار أمري ثالمثائة ومخسني فارساً، ورت
وتوجه الكامل إىل مصر، فدخلها يف رجب، وتغري على ابنه امللك الصاحل تغرياً كثرياً، وقبض على مجاعة من أصحابه 

  .وسجنهم، وألزمهم إحضار األموال اليت فرط فيها امللك الصاحل، وخلع الصاحل من والية العهد



عالء الدين كيقباد السلطان جالل الدين خوارزم شاه وكسره، وقتل كثرياً ممن كان معه، وخلص وفيها واقع امللك 
صاحب دمشق  -جالل الدين يف عدة من أصحابه إىل تربيز، وكان ذلك يف سابع عشري رمضان، فملك األشرف 

  .مدينة خالط -
ثة عشر ذراعاً وثالثة عشر إصبعا ال غري، وفيها بلغ قاع النيل مبقياس مصر ذراعني، وانتهت زيادة ماء النيل ثال

  .فارتفعت األسعار
  .وفيها قصد الفرنج محاة، فأوقع هبم املظفر تقي الدين، وقتل عدة منهم، وأسر كثرياً، وذلك يف رمضان

ليلة  -صاحب بعلبك  -وفيها مات امللك األجمد جمد الدين هبرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن جنم الدين أيوب 
ومات امللك الظافر خضر بن . بعاء ثامن عشر شوال، وكانت مدة ملكه تسعاً وأربعني سنة، وكان أديباً شاعراًاألر

  .صالح الدين يوسف بن أيوب، وكان يعرف باملشمر
  سنة مثان وعشرين وستمائة
  .فيها عاد األشرف إىل دمشق

لم اخلزائن من أتابكه شهاب الدين طغريل، وفيها انفرد العزيز صاحب حلب بامللك، وقد بلغ مثاين عشرة سنة، وتس
ففام بتدبري امللك قياماً مشكوراً، وسري القاضي هباء الدين بن شداد إىل امللك الكامل، بسبب إحضار صفية خاتون 

  .فأقام بالقاهرة حىت سنة تسع وعشرين وستمائة -وهي زوجة العزيز  -ابنة الكامل 
يف عاشر مجادى األوىل،  -صاحب اجلزيرة  -كامل ومعه امللك املعظم وفيها قدم األشرف من دمشق على امللك ال

  .فسر السلطان بقدومهما
وفيها سار امللك الكامل إىل اإلسكندرية، وترك األشرف بالقاهرة، واستصحب معه صاحب اجلزيرة بعدما أنعم 

  .وفيها حترك التتر. عليه إنعاماً موفوراً
ل إىل القاهرة، وكان مأسوراً عند اخلوارزمي، فسر به الكامل، وأكرمه هو وفيها قدم امللك جمري الدين بن العاد

  .وأخوه تقي الدين عباس
  .وفيها مات السلطان جالل الدين خوارزم شاه، بعدما هزمه التتر ببعض قرى ميافارقني قتله بعض األكراد

  .موفيها وصل التتر إىل إربل، وقتلوا من املسلمني ما ال حيصى عددهم إال خالقه
وفيها شرع امللك الكامل يف حفر حبر النيل، الذي فيما بني املقياس وبر مصر، وعمل فيه بنفسه، واستعمل امللوك 
واألمراء واجلند، فلما فرغ من احلفر صار يف أيام احتراق النيل ميشي من املقياس والروضة إىل بر اجليزة، واستمر 

الحتراق البتة، وكان السلطان قد قسط حفر هذا البحر على الدور املاء فيما بني مصر والروضة ال ينقطع يف زمن ا
مدة ثالثة  -من مستهل شعبان إىل آخر شوال  -اليت بالقاهرة، ومصر والروضة، باملقياس، واستمر العمل فيه 

  .أشهر
عل يف حق غريه، وفيها قدم رسول اخلليفة املستنصر باهللا باخللع والتقليد للملك الكامل، وميز بزيادات كثرية، مل تف

وفيها تسلطن عمر بن علي بن رسول باليمن، ونشر . من السلجوقية وغريهم، ووردت خلع للملك األشرف أيضاً
  .دعوته

  سنة تسع وعشرين وستمائة



فاهتم اخلليفة املستنصر باهللا غاية . فيهما تكمل استيالء التتر على إقليم أرمينية وخالط وسائر ما كان بيد اخلوارزمي
مام، وسري عدة رسل يستنجد األشرف من مصر، ويستنجد العربان وغريهم، وأخرج اخلليفة األموال، فوقع االهت

  .االستخدام يف مجيع البالد حلركة التتر
وفيها خرج امللك الكامل من القاهرة يف مجادى اآلخرة، واستخلف على مصر ابنه امللك العادل أبا بكر، وأسكنه 

بالعساكر، ومضى  -واملعظم صاحب اجلزيرة  -الصاحل أيوب معه، وقدم األشرف قلعة اجلبل مع أمه، واخرج 
الكامل جريدة إىل الشوبك والكرك، وسار إىل دمشق، ومعه الناصر داود صاحب الكرك بعساكره، وقد زوجه 

مقدمتها بابنته عاشوراء خاتون، وعقد عقده عليها مبنزلة اللجون، وأقام الكامل بدمشق يسرح العساكر، وجعل يف 
ابنه امللك الصاحل أيوب، وورد اخلرب بدخول التتر بالد خالط، فأسرع الكامل يف احلركة، وخرج من دمشق، فنزل 

وسار منها يف أخريات رمضان على الربية، وتفرقت  -وقد اجتمع فيها بعساكر يضيق هبا الفضاء  -سليمة 
اس والدواب، لقلة املاء، وأتته رسل ملوك األطراف، العساكر يف عدة طرق لكثرهتا، فهلك منها عدة كثرية من الن

وهم عز الدين بيقرا، وفخر الدين بن الدامغاين، رسل اخلليفة املستنصر باهللا، وألبسوه خلعة السلطنة، فاستدعي 
الكامل عند ذلك رسل اخلوارزمي، ورسول الكرج، ورسل محاة ومحص، ورسول اهلند ورسل الفرنج، ورسل أتابك 

رياز، ورسل صاحب األندلس ومل جتتمع هذه الرسل عند ملك يف يوم واحد قط غريه، وقدم عليه سعد صاحب ش
  .من بغداد ومجاعة من النخاس، حيثونه على الغزاة -شيخ رباط اخلالطية  -هباء اللني اليزدي 

الدين بن شيخ فرحل التتر عن خالط، بعد منازلتها عدة أيام، وجاء اخلرب برحيلهم والكامل حبران، فجهز عماد 
الشيوخ رسوالً إىل اخلليفة، وسار إىل الرها، وقدم العساكر إىل آمد، وسار بعدهم، فنزل على آمد، ونصب عليها 
عدة جمانيق، فبعث إليه صاحبها يستعطفه، ويبذل له مائة ألف، ولألشرف عشرين ألف دينار، فلم يقبل، ومازال 

ضر صاحبها إليه بأمان، فوكل به حىت سلم مجيع حصوهنا، عليها حىت أخذها، يف سادس عشري ذي احلجة، وح
  .وفيها وردت هدية من ماردين -فاعطى السلطان حصن كيفا البنه امللك الصاحل جنم الدين أيوب 

وفيها سار ابن شداد من القاهرة بالستر العايل الصاحبة غازية خاتون، ابنة الكامل وزوجة امللك املظفر، صاحب 
يل الصاحبة فاطمة، ابنة الكامل وزوجة امللك العزيز، صاحب حلب، وخرج معها أيضا األمري فخر محاة، والستر العا

  .الدين البانياسي، والشمريف مشس الدين قاضي العسكر
وفيها مات األمري فخر الدين عثمان بن قزل أستادار امللك الكامل، و صاحب املدوسة الفخرية بالقاهرة، يف ثامن 

  .عشر ذي احلجة حبران
وفيها بعث امللك املنصور عمر بن علي بن رسول، صاحب اليمن، عسكراً إىل مكة، فيه الشريف راجح بن قتادة، 

وفر شجاع الدين إىل خنلة مث إىل ينبع، . فملكها من األمري شجاع الدين طغتكني، نائب امللك الكامل، يف ربيع اآلخر
راً سار هم إىل مكة، فقدموها يف شهر رمضان، وملكوها وكتب يعلم امللك الكامل بذلك، فبعث إليه الكامل عسك

  .بعدما قتلوا مجاعة، وكان مقدم العسكر األمري فخر الدين يوسف بن الشيخ
  سنة ثالثني وستمائة

فيها أنعم الكامل على ابنه امللك الصاحل جنم الدين أيوب حبصن كيفا، وسريه إليها، وعاد هو إىل الديار املصرية، 
  .سعود، صاحب آمد، فلما وصل قلعة اجلبل أفرج عنه، وأحسن إليه، وأعطاه إمرة بديار مصرومعه امللك امل

  .وفيها قبض الكامل على مجاعة من األمراء املصرية



وفيها استوىل امللك املظفر، صاحب محاة على حصن بارين، وانتزعه من أخيه الناصر قلج أرسالن، فسار قلج 
  .يه، واعتقله يف قلعة اجلبل حىت ماتأرسالن إىل خاله الكامل، فقبض عل

عليهم عالء الدين آق سنقر  -وفيها جهز امللك الكامل عسكراً من الغز والعربان إىل ينبع، من أرض احلجاز 
يف شوال وعدهتم سبعمائة، وسبب ذلك ورود اخلرب مبسري الشريف راجح من اليمن بعسكر إىل مكة،  -الزاهدي 

هبا من املصريني بغري قتال، فقدم الزاهدي يف املوسم، وتسلم مكة، وحج بالناس،  وأنه قدمها يف صفر، وأخرج من
  .وترك مبكة ابن حملي، ومعه مخسون فارساً، ورجع إىل مصر

فاستحضر امللك الكامل ناسخاً يقال . وفيها تويف الفخر سليمان بن حممود بن أيب غالب الدمشقي، كاتب اإلنشاء
يف خدمته يكتب له، فلما حضر األمني  -أستادار امللك املعظم  -ألمري عز الدين أيبك له األمني احلليب، كان عند ا

ليكتب بني يديه خلع عليه، وأعاده إىل صاحبه، فتزهد استحياء من الناس، وبعث الكامل إىل ميافارقني، فأحضر 
  .مشقاجلالل بن نباتة ليستكنبه، فلما حضر خلع عليه، وأعاده ومل يستكتبه األشرف صاحب د

سلطن امللك الكامل ولده امللك العادل سيف الدين أبا بكر، وأركبه بشعار : ويف يوم الثالثاء ثامن عشر رمضان
  .السلطنة، وشق به القاهرة، وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة، وكان الكامل حيبه، وحيب أمه حبا زائداً

  .قليد من اخلليفة املستنصر باهللا للملك الكاملوصل حميي الدين يوسف بن اجلوزي من بغداد، بالت: ويف ذي القعدة
  .وفيها أبطل السلطان املعاملة بالفلوس يف القاهرة ومصر، فتلف مال كثري للناس

  .وفيها مات األمري حسام الدين مانع بن حديثة، أمري العربان من آل فضل، فأمر األشرف بعده ابنه مهنا
فنزل بدار الوزارة من القاهرة، وركب يف خدمة عمه امللك وفيها قدم الناصر داود صاحب الكرك إىل مصر، 

  .الكامل
فيها مات امللك املعظم مظفر . وفيها مات العزيز فخر الدين عثمان بن العادل بدمشق، يوم االثنني عاشر رمضان

م الدين كوكربي بن زين الدين علي كوجك، ملك إربل، يف تاسع عشري شعبان عن أربع ومثانني سنة، وكان يهت
  .بعمل املولد النبوي يف كل سنة اهتماماً زائداً، فتسلم إربل من بعده نواب اخلليفة، وصارت مضافة إىل مملكة بغداد

  سنة إحدى وثالثني وستمائة
فيها قصد السلطان عالء الدين كيقباد بن كيخسرو السلجوقي، صاحب بالد الروم، مدينة خالط، فخرج امللك 

ليلة السبت خامس شعبان، واستناب ابنه امللك العادل، فوصل إىل دمشق، وكتب إىل الكامل من القاهرة بعسكره، 
ر بعساكرهم إىل بالد الروم، وخرج الكامل من دمشق، فنزل على سليمة !ملوك بين أيوب يأمرهم بالتجصز، للمس

وقد صار  يف شهر رمضان، ورتب عساكره، وسار إىل منبج، فقدم عليه عسكر حلب، وغريه من العساكر، فسار
وقيل بل كانوا مثانية عشر ملكاً، فعرضهم الكامل على إلبرية أطالبا  -معه ستة عشر دهليزاً، لستة عشر ملكاً 
  .هذه العساكر مل جتتمع ألحد من ملوك اإلسالم: بأسلحتهم، فلكثرة ما أعجب بنفسه قال

ن يف حفظ طرقاته باملقاتله، ونزل الكامل وأمر هبا فسارت شيئاً بعد شيء حنو الدربند، وقد جد السلطان عالء الدي
على النهر األزرق، وهو بأول بلد الروم، ونزل عساكر الروم فيما بينه وبني الدربند وأخفوا عليه رأس الدربند 

مع  -وبنوا علمه سوراً مينع العساكر من الطلوع، وقاتلوا من اعاله، فقلت األقوات عند عسكر الكامل، واتفق 
نفور ملوك بين أيوب من امللك الكامل، بسبب أنه حفظ عنه أنه ملا أعجبته كثرة  -تناع الدربند قلة األقوات وام

إن صار لنا ملك الروم فإنا نعوض ملوك الشام والشرق مملكة الروم، بدل ما : عساكره بالبرية، قال خلواصه
ب محص، وأعلم به األشرف فحذر من ذلك اجملاهد صاح. بأيديهم، وجنعل الشام والشرق مضافاً إىل ملك مصر



موسى صاحب دمشق، فأوجس يف نفسه خيفة موسى، وأحضر بين عمه وأقاربه من امللوك وأعلمهم ذلك، فاتفقوا 
على امللك الكامل، وكتبوا إىل السلطان عالء الدين بامليل معه وخذالن الكامل، وسريوا الكتب بذلك، فاتفق 

قلعة  -ملك الروم  -اجعاً، فأخذ السلطان عالء الدين طيقباد وقوعها يف يد امللك الكامل، فكتمها ورحل ر
خرتربت وست قالع أخر كانت مع امللوك األرتقية، يف ذي القعدة، فاشتد حنق امللك الكامل، ملا حصل على 
  .أمرائه وعساكره من صاحب الروم يف قالع خرتربت، ونسب ذلك إىل أهله من امللوك، فتنكر ما بينه وبينهم

  .ت امللك املفضل قطب الدين موسى بن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب، يف ذي احلجةوفيها ما
عسكراً، وخزانة مال إىل الشريف راجح بن قتادة،  -ملك اليمن  -وفيها بعث املنصور عمر بن على بن رسول 

  .فأخرج من مبكة من املصريني
، بزقاق الطباخ مبدينة مصر، يف أول يوم من شهر وفيها حضر الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن عمر القرطيب مجاعاً

رجب، وكان هناك الشيخ أبو عبد اهللا القرشي، وأبو عباس القسطالين، ومجاعة غريمها، فلما أنشد القوال صفق أبو 
يوسف الدمهاين بيديه، وارتفع عن األرض متربعا، إىل أن بلغ إىل أنبدارية اجمللس، ودار ثالث دورات، مث نزل إىل 

  .انه، فقام الشيخ القرطيب، وقدر ارتفاع األنبدارية، فكان أطول من قامته رافعاً يديهمك
  سنة اثنتني وثالثني وستمائة

وقد توحش ما بينه وبني أخيه األشرف  -يف مجادى األوىل  -فيها عاد امللك الكامل إىل قلعة اجلبل من بالد الشرق 
  .وغريه من امللوك -صاحب دمشق  -

على املسعود صاحب آمد واعتقله يف برج هو وأهله، يوم االثنني سادس عشر مجادى األوىل، ملماألته فقبض الكامل 
هلم، فملك صاحب الروم وحران بالسيف، وعاد إىل بالده، بعد ما استوىل على ما كان هبما من األموال، فلما بلغ 

ري صالح الدين اإلربلي صنافري بالقليوبية، الكامل ذلك أمر العساكر أن تتجهز للمسري إىل الشرق، وأقطع ابن األم
  .وجعل أقارب والده ومماليكه معه، وعدهتم سبعة عشر رجالً

وفيها بعث ابن رسول إىل الشريف راجح بن قتادة خبزانة مال، ليستخدم عسكراً، فلم يتمكن من ذلك، ألنه بلغه 
ليك الكاملية، إىل مكة بسبعمائة فارس، وحضر أن السلطان امللك الكامل بعث األمري أسد الدين جغريل، أحد املما

جغريل إىل مكة، ففر منه الشريف راجح بن قتادة إىل اليمن، وملك جغريل مكة يف شهر رمضان، وأقام العسكر 
  .هبا

يف سابع  -صاحب البرية  -وفيها مات امللك الزاهر أبو سليمان جمري الدين داود بن صالح الدين يوسف بن أيوب 
  .عليها من بعده -صاحب حلب  - العزيز صفر، فاستوىل

  .حبران يف أواخر شهر رمضان -الطواشي الكاملي  -وفيها مات األمري مشس الدين صواب 
  سنة ثالث وثالثني وستمائة

فيها استمر وباء كثري مبصر مدة ثالثة أشهر، فمات بالقاهرة ومصر خلق كثر، بلغت عدهتم زيادة على اثين عشر 
  .ت بالريفألفاً، سوى من ما

  .وفيها سار التتر إىل جهة املوصل، فقتلوا وهنبوا وسبوا
إىل اخلليفة املستنصر باهللا، خوفاً من عمه امللك الكامل، فإنه كان قد  -صاحب الكرك  -وفيها سار الناصر داود 

من االجتماع به، ألزمه حىت طلق ابنة الكامل، فخشي أن ينتزع منه الكرك فوصل إىل بغداد، فأكرمه اخلليفة، ومنعه 



رعاية للملك الكامل، مث اجتمع به سراً، وخلع عليه، وبعث معه رسوالً مشربشاً، من خواصه إىل الكامل، يشفع 
  .فيه، فلما وصل الرسول إىل الكامل تلقاه وقبل الشفاعة

ربعاء ثالث عشر وفيها سار امللك الكامل من القاهرة بعساكره يريد بالد الشرق، فنازل الرها حىت أخذها، يوم األ
مجادى األوىل، وأسر منها زيادة على مثامنائة من األمراء، وهدم قلعتها، ونازل حران، وأخذها بعد حصار وقتال يف 
رابع عشر مجادى اآلخر، وأسر من كان هبا من أجناد السلطان عالء الدين، وأمرائه ومقدميه الصوباشية، وكانوا 

فورد عليه اخلرب . ثري منهم يف الطرقات، مث نزل الكامل على دنيسر وخرهباسبعمائة ومخسة وعشرين رجالً، فمات ك
بأن التتر قد وصلوا إىل سنجار، يف مائة طلب، كل طلب مخسمائة فارس، وأخذ الكامل قلعة السويداء عنوة، وأسر 

  .من هبا يف سابع عشر مجادى اآلخر، وهدمها، وأخذ قطينا، وأسر من هبا يف رجب
بعث الكامل مجيع األسرى إىل ديار مصر، وعدهتم تزيد على الثالثة آالف، وعاد إىل دمشق،  :ويف تاسع عشره

  .وسلم الشرق البنه امللك الصاحل أيوب
  .وفيها هدمت دنيسر، وعدة بالد كثرية من بالد صاحب ماردين

  .وفيها خرج عسكر الروم، بعد عود الكامل، وحاصر آمد وأخرب داراً يف خامس ذي القعدة
  .ها استوىل الفرنج على مدينة قرطبة باألندلسوفي

وفيها قدم أنبا كريلس داود بن لقلق بطركا على اإلسكندرية لليعاقبة، يف يوم األحد ثالث عشري بؤونة، سنة 
إحدى ومخسني وتسعمائة للشهداء، املوافق لتاسع عشري رمضان، فأقام يف البطركية سبع سنني وتسعة أشهر 

اً، حمباً للرياسة، ومجع املال، وأخذ الشرطونية، وكانت أرض مصر قد خلت من األساقفة، وعشرة أيام، وكان عامل
قبل اعتالئه كرسي البطركية، فقدم مجاعة من األساقفة مبال كبري، ومرت به شدائد كثرية، فإن الراهب عماد 

لم يف له، وال التفت إليه، املرشار كان قد سعى يف واليته البطركية، وشرط عليه أال يقدم أسقفا إال برأيه، ف
فاحنرف عنه ورافعه، فوكل عليه وعلى عدة من أقاربه وألزامه، وقام أيضاً عليه الشيخ السين بن التعبان الراهب، 

وعانده وذكر مثالبه، وأنه إمنا تقدم بالشوة، وأنه أخذ الشرطونية، فال تصح له كهنوتية، على حكم القوانني، ومال 
معني الدين بن شيخ الشيوخ، يف أيام امللك الصاحل جنم الدين  -جملساً حبضور الصاحب  معه مجاعة، وعقدوا له

أيوب، وأثبتوا عليه أموراً شنعة، وعزموا على خلعه، فقام معه الكتاب املستوفون بديار مصر، وحتدثوا مع الصاحب 
طركيته حىت مات يوم الثالثاء رابع معني الدين، فقرر ماالً محله البطريك إىل السلطان، واستمر أنبا كريلس على ب

عشر برمهات، سنة تسعمائة وتسع ومخسني للشهداء، املوافق لسابع رمضان سنة أربعني وستمائة وخال الكرسي 
  .بعده سبع سنني وستة أشهر وستة وعشرين يوماً

ن عبد اهللا، عسكراً إىل مكة، مع الشهاب ب -ملك اليمن  -وفيها بعث امللك املنصور عمر بن علي بن رسول 
  .ومعه خزانة مال، فقاتله املصريون وأسروه، ومحلوه إىل القاهرة مقيداً

  سنة أربع وثالثني وستمائة

فيها سار امللك الكامل من دمشق يريد القاهرة، فوصل إليها، وصعد قلعة اجلبل يف مث خرج إىل دمياط، فقدم عليه 
هبا، وسافر حميي الدين إىل السلطان عالء الدين كيقباد بن حميي الدين يوسف بن اجلوزي رسوالً من اخلليفة، وهو 

ومعه احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنفري، رسوالً  -صاحب الروم  -غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسالن 
  .من جهة امللك الكامل



 -احب حلب ص -وفيها مات امللك العزيز غياث الدين حممد بن الظاهر غازي بن صالح الدين يوسف بن أيوب 
يوم األربعاء رابع عشري شهر ربيع األول، عن ثالث وعشرين سنة وأشهر، وقام من بعده ابنه الناصر صالح 

الدين أبو املظفر يوسف، وعمره حنو السبع سنني، وقام بتدبري أمره األمريان لؤلؤ األميين، وعز الدين عمر بن حملي، 
ع الستر الرفيع صفية خاتون ابنة امللك العادل، على لسان مجال وبينهما وزير الدولة مجال الدين األكرم، يراج

الدولة إقبال، وحضر األمري بدر الدين بدر بن أيب اهليجاء وزين الدين قاضي حلب، إىل امللك الكامل، بزردية 
أشياء، العزيز وكزا غنده، وخوذته ومركوبه، فأظهر الكامل األمل ملوته، وقصر يف إكرامهما، وحلف للناصر، وشرط 

وأعاد الرسولني، مث أرسل خلعة للناصر بغري مركوب، ومعها عدة خلع لألمراء احللبيني، وخلعة للصاحل صالح 
الدين أمحد بن الظاهر غازي، صاحب عينتاب، فاستوحشت أم الظاهر من أخيها الكامل، ومل توافق على لبس أحد 

  .لرسول الوارد إىل الصاحل صالح الدين خبلعتهمن األمراء اخللع، فلبس الناصر وحده خلعة الكامل، ورد ا

على امللك الكامل، وراسل أهل حلب، فوافقوه على منع الكامل من  -صاحب دمشق  -وفيها تنكر األشرف 
بالد الشام، ومكاتبة السلطان عالء الدين، صاحب الروم، ليكون معهم، فانتظمت كلمة ملوك الشام على خمالفة 

لك الكامل، وعز ذلك عليه، وكان حيي بلغه اخلرب باإلسكندرية، فخرج منها ليالً، وسار امللك الكامل، فانزعج امل
إىل قلعة اجلبل، وشرع يف تدبري أمره، فاتفق موت السلطان عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو بن قلج 

عده، يف سابع شوال، قبل وقيام ولده غياث الدين كيخسرو بن عالء الدين كيقباد من ب -ملك الروم  -أرسالن 
اجتماعه باحلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري رسول السلطان فبعث ملوك الشام رسلهم إىل السلطان غياث 

يعزونه يف أبيه،  -صاحب الروم  -الدين كيخسرو بن عالء الدين كيقباد بن كيخسرو بن قلج أرسالن السلجوقي 
امللك الكامل، وشر الكامل أفضل الدين حممد اخلوجني يعزي غياث الدين وحيلفونه على ما اتفقوا عليه من خمالفة 

  .بأبيه، ومعه ذهب برسم الصدقة عنه، وثياب أطلس برسم أغشية القرب
  .وفيها ضرب امللك الكامل الفلوس. وفيها كان الوباء أشد من السنة املاضية

يدعوه  -صاحب الكرك  -مللك الناصر داود وفيها بعث امللك الكامل القاضي األشرف بن القاضي الفاضل إىل ا
فرحل امللك الناصر إىل القاهرة مع القاضي األشرف، فسر الكامل بقدومه، وركب إىل لقائه، وأنزله . إىل موافقته

حبار الوزارة، وقدم له أشياء كثرية، وخلع عليه، وقلده الكامل دمشق، وأمر من عنده من األمراء وامللوك األيوبية، 
لغاشية بني يديه بالنوبة، فكان أول من محلها امللك العادل أبو بكر بن الكامل، مث البقية واحداً بعد واحد، فحملوا ا

إىل أن صعد قلعة اجلبل، وجدد الناصر عقده على مطلقته عاشوراء خاتون ابنة الكامل، يف تاسع عشر ذي احلجة، 
  .فيها للناصر داود فلما بلغ األشرف ذلك أوقع احلوطة على نابلس، وأخذ ما كاد

وفيها سري امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل، صاحب حصن كيفا، يستأذن أباه يف استخدام من خالف 
من اخلوارزمية، فأذن له يف ذلك، واستخدمهم عنده بالبالد  -صاحب الروم  -السلطان غياث الدين كيخسرو 

  .اجلزرية، فتقوى هبم
  .ل، وقتلوا كل من فيها، وسبوا وهنبوا، حىت نتنت من كثرة القتلى، مث رحلوا عنهاوفيها استوىل التتار على إرب

إنا اتفقت كلمتنا عليك، فال خترج : وفيها قدم من جهة ملوك الشام إىل امللك الكامل رسول، فبلغه عنهم أهنم قالوا
ر بباطنه طعام البتة، حىت فاتفق مرض األشرف بالقرب، فكان ال يستق. من مصر إىل الشام، واحلف لنا على ذلك
وفيها قدم عسكر من اليمن إىل مكة، فحارهبم األمري أسد الدين . انقضت السنة وهو مريض، من شهر رجب

جغريل، وكسرهم، فقدم امللك املنصور عمر بن رسول، وملك مكة بغري قتال، وتصدق مبال، وترك هبا مجاعة، فقدم 



  .لك مكة منهم وهنبهم، ومل يقتل أحداًوم -أمري املدينة  -الشريف شيحة بن قاسم 
  سنة مخس وثالثني وستمائة

يوم اخلميس رابع احملرم، وعمره حنو  -صاحب دمشق هبا  -فيها مات األشرف موسى بن العادل أيب بكر بن أيوب 
ود من ستني سنة، ومدة ملكه بدمشق مثاين سنني وأشهر، ومل يترك سوى ابنة، تزوجها امللك اجلواد يونس بن مود

بن امللك العادل، فقام من بعده بدمشق أخوه امللك الصاحل عماد الدين إمساعيل، صاحب بصرى، بعهد من أخيه له، 
فاستوىف امللك الصاحل عماد الدين على دمشق وبعلبك، وبعث ابنه امللك املنصور حمموداً إىل الشرق، ليتسلم 

هد صاحب محص، وايل املظفر صاحب محاة، وإىل سنجار ونصيبني واخلابور من نواب الشرق، وبعث إىل اجملا
على خمالفة الكامل،  -على القاعدة اليت تقررت بينهم وبني األشرف  -احللبيني أيضاً، ليحلفوا له ويتفقوا معه 

فأجابوا إال صاحب محاة، فإنه مال مع الكامل، وبعث إليه يعلمه مبيله إليه، فسر الكامل بذلك، مث إن امللك الصاحل 
الدين صادر مجاعة من الدماشقة، الذين قيل عنهم إهنم مع امللك الكامل، منهم العلم تعاسيف، وأوالد مزهر، عماد 

وحبسهم يف بصرى، فتجهز الكامل، وخرج من قلعة اجلبل بعساكره، بكرة يوم اخلميس ثالث عشري صفر، 
أن امللك الكامل يسلم إليه دمشق، ملا واستناب على مصر ابنه امللك العادل، وأخذ معه الناصر داود، وهو ال يشك 

فكاتب الكامل نائب قلعة عجلون حىت سلمها، ونزل على دمشق مبسجد القدم، يف ثالث . كان قد تقرر بينهما
عشري ربيع األول، وقد ختصنت وأتتها النجدات، فحاصرها وقطع عنها املياه، وضايقها حىت غلت هبا األسعار، 

حل على أهلها بالقتال، وكان الوقت شتاء فأذن الصاحل إمساعيل، وسلم دمشق ألخيه وأحرق العقيبة والطواحني، وأ
  .الكامل، فعوضه عنها بعلبك والبقاع، وبصرى والسواد

 -رسول اخلليفة  -وكان السفري بينهما الصاحب حميي الدين أبو املظفر يوسف بن الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي 
يوب، فتسلم الكامل دمشق يف عاشر مجادى األوىل، وسار الصاحل إمساعيل إىل الوارد ليوقع الصلح بني ملوك بين أ

بعلبك، إلحدى عشرة بقيت من مجادى األوىل، فنزل امللك الكامل بالقلعة، وأمر بنصب الدهليز بظاهر دمشق، 
ألشرف وكان قد سجنه امللك ا -وسري املظفر صاحب محاة إىل محص، وأطلق الفلك املسريي من سجن قلعة دمشق 

ونقل األشرف إىل تربته، وأمر الكامل يف يوم االثنني سادس مجادى اآلخرة أال يصلي أحد من أئمة اجلامع  -
املغرب، سوىي اإلمام الكبري فقط، ألنه كان يقع بصالهتم تشويش كبري على املصلني، وورد اخلرب باستيالء الصاحل 

بور، وقدم رسول اخلليفة مبال إىل امللك الكامل، ليستخدم به جنم الدين أيوب بن الكامل على سنجار ونصيبني واخلا
عسكراً للخليفة، فإنه بلغه توجه التتر إىل بغداد، فقام امللك الكامل ملا سلم إليه كتاب اخلليفة، ووضعه على رأسه، 

تا ألف دينار، وكان مجلة ما حضر من املال مائة ألف دينار مصرية، فأمر امللك الكامل أن خيرج من بيت املال مائ
ليستخدم هبا العساكر، وأن جيرد من عساكر مصر والشام عشرة آالف، جندة للخليفة، وأن يكون مقدم العساكر 

الناصر داود، وأال يصرف مما حضر من املال شيء، بل يعاد بكماله إىل خزانة اخلليفة، فتوىل استخدام األجناد 
موسك، وأن يكونا مع الناصر داود يف خدمته، فاستخدم الناصر األمريان ركن الدين اهليجاوي، وعماد الدين بن 

العسكر، وسار إىل بغداد، وهم حنو ثالثة آالف فارس، وشرع الكامل يتجهز ألخذ حلب، فخاف اجملاهد صاحب 
محص، وبعث ابنه املنصور إبراهيم فتقرر األمر على أن حيمل اجملاهد كل سنة للملك الكامل ألفي ألف درهم، فعفا 

  .هعن
وكان منذ دخل الكامل إىل قلعة دمشق قد حدث له زكام، فدخل يف ابتدائه إىل احلمام، وصب على رأسه املاء 
احلار، فاندفعت املراد إىل معدته، فتورم وعرضت له محى، فنهاه األطباء عن القيء، وحفروه منه، فاتفق أنه تقيا 



الفضة من قلعة دمشق، فحفن هبا بكرة الغد وعمره  لوقته، يف آخر هنار األربعاء حادي عشري شهر رجب، بقاعة
حنو من ستني سنة، وذلك بعد موت أخيه األشرف بنحو ستة أشهر، فكانت مدة ملكه دمشق هذه املرة أحداً 

وقيل ومخسة وأربعني يوماً  -عشرين سنة وثالثة وأربعني يوماً  -بعد موت أبيه  -وسبعني يوماً، ومدة مملكته مبصر 
أيام أبيه حنوها فحكم مصر قريباً من أربعني سنة، ومولده يف اخلامس والعشرين من ربيع األول، سنة وكانت يف  -

  .ست وسبعني ومخسمائة

وكان حيب أهل العلم، ويؤثر جمالستهم، وشغف بسماع احلديث النبوي، وحدث باإلجازة من أيب حممد بن بري، 
وتقدم عنده أبو اخلطاب بن دحية، وبين له دار احلديث وأيب القاسم البوصريي، وعدة من املصريني، وغريهم، 

الكاملية بالقاهرة، وجعل عليهما أوقافاً، وكان يناظر العلماء وعنده مسائل غريبة من فقه وحنو ميتحن هبا، فمن 
كاجلمال اليمين النحوي، والفقيه : أجاب عنها قدمه وحظي عنده، وكانت تبيت عنده بالقلعة مجاعة من أهل العلم

فينصب هلم أسرة ينامون عليها  -كان أحد الفضالء  -بد الظاهر، وابن دحية، واألمري صالح الدين اإلربلي ع
جبانب سريره، ليسامروه، فنفقت العلوم واآلداب عنده، وقصده أرباب الفضائل، فكان يطلق ملن يأتيه منهم 

اخلوجني، والقاضي الشريف مشس الدين  األرزاق الوافرة الدارة، فممن قصده التاج بن األرموي، وأفضل الدين
وهؤالء أئمة وقتهم يف املنقول واملعقول، وكان مهيباً، حازماً سديد اآلراء، حسن  -قاضي العسكر  -األرموي 

كان مير فيه الواحد  -فيما بني العريش ومصر  -التدبري ملماليكه، عفيفاً عن الدماء، وبلغ من مهابته أن الرمل 
محال من الثياب، من غري خوف، وسرق مرة فيه بساط، فاحضر الكامل العربان الذين خيرون بالذهب الكثري واأل

الطريق، وألزمهم بإحضاره وإحضار سارقه، فبذلوا عوضه شيئاً كثرياً، وهو يأىب إال إحضار السارق، أو إتالف 
ور امللك بنفسه، من غري اعتماد أنفسهم وأمواهلم بدله، فلم جيدوا بداً من إحضار السارق والبساط، وكان يباشر أم

على وزير وال غريه، واستوزر أوال الصاحب صفى الدين بن شكر ست سنني، وانكف بصره وهو يباشر الوزارة 
حىت مات، وكان األمري فخر الدين عثمان األستادار يتردد إليه يف األشغال، فلما مات الصاحب صفي الدين مل 

فأقام معني الدين بن شيخ الشيوخ مدة، : يستنهض من خيتار يف تدبري األشغاليستوزر الكامل بعده أحداً، بل كان 
ومساه نائب الوزارة، ومرة أقام تاج الدين يوسف بن الصاحب صفي الدين، ومرة مجال الدين البوري، وصار يباشر 

بنفسه وكشف  أمور الدولة بنفسه، وحيضر عنده الدواوين، فيحاقهم وحياسبهم، وإذا ابتدأت زيادة النيل خرج
اجلسور، ورتب يف كل جسر من األمراء من يتواله، وجيمع الرجال لعمله، مث يشرف على اجلسور بعد ذلك، فمىت 

  .اختل جسر عاقب متوليه أشد العقوبة، فعمرت أرض مصر يف أيامه عمارة زائدة
لهما مصروفني، ورتب سهمي الفقراء واملساكني، وجع -اليت كانت جتىب  -وأخرج الكامل من زكوات األموال 

عليهما جامكيات الفقهاء والفقراء والصلحاء وكان جيعل يف كل ليلة مجعة جملساً ألهل العلم عنده، وجيلس معهم 
للمباحثة، وكانت كثري السياسة، وأقام يف كل طريق خفراء حتفظ املسافرين، إال أنه كان معري جبمع املال، جمتهداً 

  :دث مساها احلقوق، مل تكن يف أيام من تقدمه، وله شعر، منه قولهيف حتصيله وأحدث يف البالد حوا
  من الغرام فذاك القدر يكفيه... إذا حتققتم ما عند صاحبكم 

  وصاحب البيت أثري بالذي فيه... أنتم سكنتم فؤادي وهو منزلكم 
  :وفيه يقول البهاء زهري بن حممد، من قصيدة عند فتح دمياط

  فيا طرب الدنيا ويا فرح العصر... ذكرته هو الكامل املوىل الذي إن 
  وطهر بالسيف وامللة الطهر... به ارجتعت دمياط قهراً من العدى 



  فناهيك من عرف وناهيك من نكر... لك اهللا من ملك إذا جاد أوسطا 
  ولو جاء بالشمس املنرية والبدر... يقصد عنه املدح من كل مادح 

هم أكابر دولته وأعياهنا، وهم األمري فخر الدين يوسف، وعماد الدين وكان أوالد الشيخ صدر الدين بن محويه 
عمر، وكمال الدين أمحد، ومعني الدين حسن، وكان فخر الدين قد ترك لبس العمامة، ولبس الطربوش والقباء 

ية سعيد ونادم السلطان، وكان فاضالً أديباً، يشارك يف فنون، وإخوته هلم فضائل، وإليهم مشيخة اخلانقاه الصالح
السعداء وتدريس املدرسة الناصرية، جبوار قرب الشافعي من القرافة، وتدريس املشهد احلسيين بالقاهرة، وما منهم إال 

امللك  -وهي ابنة القاضي شهاب الدين ابن عصرون  -من تقدم على اجليوش، وباشر احلرب، وأرضعت أمهم 
  .الكامل، فصاروا إخوته من الرضاع

الكامل اتفق أوالد الشيخ، واألمري سيف الدين علي بن قلج، وأخوه األمري عماد الدين، وامللك  فلما مات السلطان
وهو يومئذ خيلف أباه  -الناصر داود، وأرباب الدولة، على حتليف األجناد للملك العادل أيب بكر بن امللك الكامل 

نس بن مودود بن العادل أيب بكر بن أيوب، على ديار مصر، وأن يرتب امللك اجلواد مظفر الدين يو -بقلعة اجلبل 
يف نيابة دمشق، وكتموا ذلك األمر الثاين عن الناصر داود، وحلفوا على ذلك يف يوم اخلميس ثاين عشري رجب، 

وبعثوا األمري نور الدين علي بن األمري فخر الدين عثمان األستادار إىل الناصر داود، فأخرجه من دمشق إىل 
اد بدمشق، نائباً البن عمه امللك العادل، وسار العسكر من دمشق إىل مصر، وتأخر بدمشق الكرك، واستقر اجلو

حلفظها، ومقدمهم عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ،  -يف مجع من عسكر مصر ومماليك األشرف  -أمراء عدة 
  .د العادلفبذل اجلواد األموال، وطمع يف االستبداد مبلك دمشق، وألزم اخلطيب بذكره يف اخلطبة بع

  السلطان امللك العادل الثاين

أمه الست السوداء، املعروفة ببنت . سيف الدين أبو بكر بن امللك الكامل حممد بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب
استقر األمر له بسلطنة مصر و دمشق يف يوم اخلميس ثاين . الفقيه نصر، ومولده يف سنة سبع عشرة وستمائة

وخطب له بالقاهرة ومصر يف رابع . وثالثني وستمائة، املوافق لسادس عشر برمهاتعشري رجب، سنة مخس 
شعبان، وهو السلطان السابع من بين أبوب بديار مصر، فقدمت عليه القصاد من دمشق بوفاة أبيه واستقراره من 

ادل املكوس، ووسع بعده، فشرع األمري سيف الدين قلج يف حتليف األمراء للملك العادل يف داره، وحط امللك الع
  .يف العطاء ويف الرزاق على كل أحد

  .خطب له مبصر، وأعلن مبوت امللك الكامل: ويف رابع شعبان
  .ضربت السكة بامسه: ويف رابع عشر شعبان
  .نقش الدينار والدرهم بامسه: ويف ثامن عشر رمضان

  .قرئ توقيعه على املنرب، بإبطال مجيع املكوس: ويف عشريه
وصل حميي الدين أبو حممد يوسف بن اجلوزي، رسوالً من بغداد، بتعزية امللك العادل، : شوال ويف سابع عشري

وهنأه بامللك من قبل اخلليفة، وكان العادل قد بعث إىل دمشق باخللع والسنجق، فركب اجلواد باخللع يف تاسع 
  .وفيها أنفق العادل على العساكر. عشر رمضان

  .ن اجلوزي امللك العادل للخليفة املستنصراستحلف اب: ويف ثاين ذي القعدة
وفيه ورد اخلرب بأن الناصر داود حتالف هو واجلواد وقد اتفقا وخرجا عن طاعة العادل ووصل الناصر داود إىل 



غزة، وخطب هبا لنفسه، مث وقع بينه وبني اجلواد خلف، فأظهر اجلواد أنه عاد إىل طاعة امللك العادل، وملا قربت 
ردة من دمشق إىل القاهرة ركب العادل إىل لقائهم وأكرمهم، وسري إليهم يف منازهلم األموال واخللع العساكر الوا

واخليول، فجددوا له األميان والعهود، فاستقر أمره، وأخرج العادل األموال، وبذهلا يف األجناد، وأكثر من العطاء 
وأخذ يف إبعاد أمراء الدولة عنه، وقطع رواتب والبذل، حىت بدد يف مدة يسرية ما مجعه أبوه يف مدد متطاولة، 

أرباب الدولة، واختص مبن أنشأه فنفرت قلوب األكابر منه، واشتغل هو عنهم الهنماك شرب اخلمر، وكثرة اللهو 
والفساد، وسار الناصر وأبو داود من الكرك، واستوىل على غزة والسواحل، واستجد عسكراً كبرياً، وبرز عن 

  .لك العادل يريد منه املساعدة على أخذ دمشقغزة، وبعث إىل امل

وقوي اجملاهد أسد الدين صاخب محص بعد موت الكامل، وأغار على محاة وحصرها واستعد أهل حلب، 
واستجدوا عسكرا من اخلوارزمية، وعسكراً من الزكمان، كان قد صار إليهم عدة من أصحاب امللك الكامل، 

الدين كيخسرو بن كيقباد، ملك الروم، يسألونه إرسال جندة، فأمدهم خبيار  فأكرموهم، وبعثوا إىل السلطان غياث
عسكره، وخرجوا فملكوا املعرة، ونازلوا محاة، وقاتلوا املظفر صاحبها، فثبت هلم، وامتنع عليهم وقاتلهم، وكان 

لك الكامل رحل عنها، امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل على الرحبة، منازالً هلا، فلما بلغه موت أبيه امل
فطمع فيها من معه من اخلوارزمية، وخرجوا عن طاعته، ومهوا بالقبض عليه، فقصد سنجار، وامتنع هبا مدة، وترك 

خزائنه وأثقاله، فأنتهبها اخلوارزمية، وحتكموا يف البالد اجلزرية، وطمع فيه السلطان غياث الدين كيخسرو بن 
الناصر صالح الدين أيب املظفر يوسف صاحب حلب توقيعاً بالرها وسروج، وبعث إىل  -ملك الرومية  -كيقباد 

وكانا مع الصاحل جنم الدين أيوب، وأقطع املنصور ناصر الدين األرتقي، صاحب ماردين، مدينة جنار ومدينة 
ن بالد نصيبني، ومها من بالد الصاحل أيضاً، وأقطع اجملاهد أسد الدين شريكوه، صاحب محص بلدة عانة وغريها م

اخلابور، وعزم السلطان غياث الدين كيخسرو على أن يأخذ لنفسه من بالد الصاحل أيضا آمد ومسيساط وصار 
وحصره بسنجار يف  -صاحب املوصل  -امللك الصاحل حمصوراً بسنجار، فطمع فيه امللك الرحيم بدر الدين لؤلؤ 

ملا كان عنده من التجرب والظلم واملكرب، فلما أشرف ذي القعدة، وأراد محله إىل بغداد يف قفص جديد، كراهة فيه، 
بدر الدين لؤلؤ على أخذ سنجار بعث الصاحل إليه القاضي بدر الدين يوسف بن احلسن الزرزاري قاضي سنجار، 

  .بعد ما حلق حليته، وداله من السور

بعلبك مث بعد موت امللك  وكان القاضي الزرزاري متقدماً يف الدولة األشرفية، واله امللك األشرف موسى قضاء
األشرف واله الصاحل جنم الدين أيوب قضاء سنجار، وكان كثري التجمل جداً، واسع الرب واملعروف، وله مماليك 

وغلمان وحواشي، هلم من التجمل ما ليس لغريهم، فصار كأحد األمراء األكابر، وصار يقصد لسائر من يرد عليه 
القاضي يف خفية إىل اخلوارزمية، واستماهلم وطيب خواطرهم، بكثرة ما  من أهل العلم وذوي البيوتات، فتوجه

وعدهم به فمالوا إليه، بعد ما كانوا قد اتفقوا مع صاحب ماردين، وقصدوا بالد امللك الصاحل جنم الدين أيوب، 
بن الصاحل فخاف واستولوا على العمال، ونازلوا حران وكان امللك الصاحل قد ترك هبا ولده املغيث فتح الدين عمر 

من اخلوارزمية، وسار خمتفياً حىت فرد إىل قلعة جعرب، فساروا خلفه، وهنبوا ما كان معه، وأفلت منهم يف شرذمة 
يسرية إىل منبج، فاستجار بعمة أبيه، الصاحبة ضيفة خاتون، أم امللك العزيز، صاحب حلب، فلم تقبله، فر إىل 

قة اخلوارزمية، والوصول هبم إليه لدفع حبر الدين لؤلؤ صاحب املوصل، حران، وفيها أتاه كتاب أبيه يأمره مبواف
فاجتمع املغيث عمر، والقاضي بدر الدين قاضي سنجار باخلوارزمية، والتزم هلم القاضي أن يقطعوا سنجار وحران 



 سنجار، فأفرج والرها، فطابت قلوهبم، وحلفوا للملك الصاحل، وقاموا يف خدمة ابنه امللك املغيث، وساروا معه إىل
وادركهم اخلوارزمية، وأوقعوا هبم وقعة عظيمة، فر فيها بدر الدين لؤلؤ . عنها عسكر املوصل، يريدون بالدهم

واحتوت اخلوارزمية على سائر ما كان معه، فاستغنوا بذلك، وقوي . مبفرده على فرس سابق، مث تالحق به عسكره
ئدة، وعظم شأنه، وسري اخلوارزمية إىل آمد، وعليها عسكر السلطان امللك الصاحل باخلوارزمية وهبا الفتح قوة زا

غياث الدين كيخسرو صاحب الروم، وهبا املعظم غياث الدين تورانشاه بن امللك الصاحل جنم الدين أيوب وهو 
حمصور منهم، فأوقعوا هبم ورحلوهم عن آمد فخرج الصاحل من سنجار إىل حسن كيفا، وبعث امللك العادل من 

من إقامة اخلطبة له على  -إىل أهل حلب يريد منهم أن جيروا معه على ما كانوا عليه مع أبيه امللك الكامل  مصر
فلم جيب إىل ذلك، وقدم رسول غياث الدين كيخسرو ملك الروم، فزوج  -منابر حلب، وأن تضرب له السكة 

أخت السلطان غياث  -صاحب حلب  -غازية خاتون ابنة العزيز السلطان غياث الدين، وأنكح امللك الناصر 
الدين، وتوىل العقد الصاحب كمال الدين بن أيب جرادة بن العدمي، وخرج يف الرسالة إىل بالد الروم، وعقد للملك 
الناصر صاحب حلب على ملكة خاتون أخت السلطان غياث الدين، فبعث غياث الدين رسوالً إىل حلب، فأقيمت 

واد من دمشق يف أول ذي احلجة، يريد حماربة الناصر داود صاحب كرك، بأذنبا له هبا اخلطبة، وخرج امللك اجل
فغنم . بالقرب من نابلس فانكسر الناصر كسرة قبيحة، يف يوم األربعاء رابع عشر ذي احلجة، واهنزم إىل الكرك

اخلمور، ونفى اجلواد ما كان مه، وعاد إىل دمشق، وفرق ستمائة ألف دينار ومخسة آالف خلعة، وأبطل املكوس و
وعاد من كان يف دمشق من عسكر مصر ومعهم األمري عماد الدين بن شيخ الشيوخ إىل القاهرة، بسناجق . املغاين

وفيها قصد . الناصر، يف سادس عشري ذي احلجة، فلم يعجب امللك العادل ذلك، وخاف من متكن امللك اجلواد
  .منه، وفر من بقي التتار بغداد، فبعث إليهم اخلليفة جيشاً، قتل كثرياً

وفيها مات قاضي القضاة بدمشق وهو مشس الدين أبو البكرات حييي بن هبة اهللا ابن احلسن بن بين الدولة الشافعي، 
 -يف خامس ذي القعدة فأعيد يف سابعه قاضي القضاة مشس الدين أمحد بن اخلليل اخلويي، ورتب مراكز الشهود 

كاتيب وغريها، فإذا فرغوا من الوراقة مشوا إىل بيوت العدول، فيشهدوهنم وكانوا أوالً بدمشق وراقني يورقون امل
  .على ما يريدون، واقتدى بعد ذلك أهل القاهرة ومصر هبم

وفيها توىل الشريف مشس الدين حممد بن احلسن األرموي قضاء العسكر ونقابة األشراف بديار مصر، وقرئ سجله 
  .وفيها بطلت الفلوس. سى ابن يغمور وامللك املسرييجبامع مصر، حبضرة األمري مجال الدين مو

وفيها سار امللك املنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول من اليمن يريد مكة، أحرق األمري أسد الدين جغريل ما 
كان معه من األثقال، وخرج هو رمن معه من مكة يف سابع شهر رجب، قبل وصول ملك اليمن بيومني، فالتقوا بني 

لسرين، اهنزم العرب أصحاب الشريف راجح، وأسر األمري شهاب الدين بن عدان من أمراء اليمن، فقيده مكة وا
األمري جغريل، وحث به إىل القاهرة، وسار هو إىل املدينة النبوية فبلغه موت السلطان امللك الكامل، فسار مبن معه 

  .ليمن مبكةإىل القاهرة، فدخلوها أثناء شهر شعبان متفرقني، وأقام عسكر ا
  سنة ست وثالثني وستمائة

فيها قبض امللك اجلواد على صفي الدين بن مرزوق، وأخذ منه أربعمائة ألف دينار، وسجنه بقلعة محص، فمكث 
ثالث سنني ال يرى الضوء، وأقام اجلواد بدمشق خادماً لزوجته يقال له الناصح، فصادر الناس، وأخذ منهم ماالً 

اد على عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ، مث خاف من أخيه فخر الدين، وقلق من ملك كثرياً، وقبض امللك اجلو



إيش أعمل بامللك باز؟ وكلب أحب إىل من هذا، مث خرج إىل الصيد، وكاتب امللك الصاحل جنم : دمشق، وقال
سري إىل الدين أيوب بن الكامل، على أن يعوضه عن دمشق حبصن كيفا وسنجار، فسر الصاحل بذلك وحترك للم

  .وفيها قدم رسول ملك الروم إىل القاهرة بالعزاء للملك العادل. دمشق
وفيها أفرج أهل حلب عن حصار محاة، بعد ما ضاق األمر على املظفر صاحب محاة، عنه رحلوا عناهم قلعة بارين 

  .وكانت حصينة
وإعطائهم األموال واإلقطاعات، وفيها استوحش األمراء األكابر من امللك العادل، لتقريبه الشباب والترايب، 

فطمع الناصر داود صاحب الكرك يف ملك . واالقتداء بآرائهم، ولكثرة حتجبه، واشتغاله باللهو عن مصاحل الدولة
ما بني جواري جنكيات، وعوديات ورقاصات، وأواين للشرب بديعة، فخرج : مصر، فسار إليها ومعه تقادم فاخرة

، وأكرمه، وقدم له الناصر ما انتخبه من اجلواري واألواين وغريها، فصادف منه العادل إىل لقائه يف ثامن شوال
فتارة يعمل حاجب الباب، وتارة : والزم الناصر القيام خبدمه العادل واإلقامة يف بابه. الغرض، ووضه عنه بأمثاله

أنه يستميل األمراء عن أستاداراً، وتارة دواداراً، ليدخل يف كل وقت عليه، ويتوصل مىت شاء إليه، وهو يظن 
العادل إىل جهته، فلما متكن الناصر داود منه أومهه من األمري فخر الدين ابن شيخ الشيوخ، بأنه قد اتفق مع امللك 
املعز جمري الدين يعقوب، وأمال إليه عدة من األمراء وحسن له القبض عليه، فاخندع له امللك العادل، وقبض على 

اجلبل، وأخرج عمه امللك املعز من أرض مصر، ومعه أخوه األجمد تقي الدين عباس، فلما فخر الدين واعتقله بقلعة 
مت للناصر ما أراد خيل العادل من امللك اجلواد نائبه على دمشق، بأن األمراء قد مالت إليه، وقام بأمره األمري عماد 

على أخيه، واجتمع بامللك العادل،  الدين عمر بن شيخ الشيوخ، فبلغ ذلك العماد، فخاف أن يتفق عليه ما اتفق
والتزم له بإحضار امللك اجلواد إىل طاعته عصر، فسريه العادل من القاهرة، ليحضر امللك اجلواد من دمشق، فأكرمه 

اجلواد، وأخذ العماد يف التحدث معه يف املسري إىل امللك العادل، فسوف به وماطله، حىت فطن العماد بامتناعه، 
قد عزل السلطان امللك العادل : الة واملشدين والنواب والدواوين بدمشق وأعماهلا، وقال هلمفاحضر حينئذ الو

اجلواد عن نيابة دمشق، فال تدفعوا إليه ماال، وال تقبلوا له قوالً، فعز ذلك على امللك اجلواد، ووكل بعماد الدين، 
حب محص، أن يكونا يداً واحدة، ووافقهما وسجنه بقلعة دمشق، وتقرر األمر بني امللك اجلواد وبني اجملاهد صا

األمري عماد الدين بن قلج، نائب امللك اجلواد بدمشق، فرأوا أن أمرهم ال يتم إال قتل العماد بن شيخ الشيوخ 
فبعثوا إىل نواب اإلمساعيلية يف ذلك، ودفعوا إليهم ماالً وقربة، فسريوا فدائيني قتاله على باب اجلامع، يف سادس 

ى األوىل، وأشيع أهنما غلطا يف قتله، وإمنا كانا يريدان قتل امللك اجلواد، فإنه كان كثري الشبه به فبلغ عشري مجاد
  .ذلك امللك العادل فشق عليه

ورد اخلرب بوصول عسكر امللك الصاحل جنم الدين أيوب، صحبة ولده امللك املغيث جالل : ويف العشرين من شوال
ك العادل وامللك الناصر األمراء وحتالفوا على قتال الصاحل، وخرج الناصر داود الدين عمر، إىل جينني فجمع املل

من القاهرة، يف تاسع ذي القعدة، لقتال الصاحل، وجهز العادل مجاعة من األمراء، وعدة من العساكر بديار مصرة 
شوبك وبالدها، وثغر لتأخذ دمشق، وقدم امللك العادل إىل امللك اجلواد رسوالً بكتاب فيه أنه يعطه قلعه ال

اإلسكندرية، وأعمال البحرية وقيلوب، وعشر قرى من بالد اجليزة بديار مصر، لينزل عن نيابة السلطة بدمشق، 
وحيضر إىل قلعة اجلبل، ليعمل برأيه يف أمور الدولة، فلما ورىف ذلك أومهه نائبه عماد الدين قلج من أنه مىت دخل 

ه أوالد عماد الدين بن شيخ الشيوخ بدمه، فامتنع من تسليم دمشق، برز مصر، قبض عليه امللك العادل، وسلب
امللك العادل من القاهرة يريد دمشق، يوم الثالثاء سلخ ذي احلجة، ونزل بلبيس، فخاف اجلواد، وعلم عجزه عن 



حة خطيب جامع مقاومة العادل، فبعث كمال الدين عمر بن أمحد بن هبة اهللا املشهور بابن العدمي العقيلي، وابن طل
يطلب منه  -صاحب حصن كيفا وديار بكر وغررها من بالد الشرق  -دمشق إىل امللك الصاحل جنم الدين أيوب 

أن يتسلم دمشق، ويعرضه عنها سنجار والرقة وعانة، فوقع ذلك من امللك الصاحل أحسن موقع، وأجابه إليه، 
ابنه امللك املعظم توران شاه على بالد الشرق، وألزمه  وزاده اجلديدة، وحلف له على الوفاء، ورتب امللك الصاحل

حبصن كيفا، وأقام نواباً بآمد وديار بكر، وسلم حران والرها ومجيع البالد للخوارزمية الذين يف خدمته، وطلب 
فبعث إليه بدر الدين جندة، وسار امللك الصاحل  -جندة من األمري بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل وكان قد صاحله 

من الشرق يريد دمشق، فقطع اجلواد اسم امللك العادل من اخلطة، وخطب للملك الصاحل جنم الدين أيوب بن 
الكامل، وضرب السكة بامسه، ودخل الصاحل إىل دمشق، يف مستهل مجادى األوىل، ومعه اجلواد بني يديه بالناشية، 

قدر، وخرج من دمشق والناس تلعنه يف وجهه، وقد ندم اجلواد على ما كان منه، وأراد أن يستدرك الفائت فلم ي
  .لسوء أثره فيهم، وبعث الصاحل إليه برد أموال الناس إليهم، فأيب وسار

وكان قد وصل مع الصاحل أيضاً امللك املظفر صاحب محاة، وقد تلقاه اجلواد، فكان دخوله يوماً مشهوداً، فاستقر 
نيابته دمشق عشرة أشهر وستة عشر يوماً، صرف فيها  يف قلعة دمشق، وخرج اجلواد إىل بالده، فكانت مدة

األموال اليت كانت يف خزائن امللك الكامل كلها، وكانت تزيد على ستمائة ألف دينار مصرية، سوى القماش 
وغريه، وسوى ما ظلم فيه الناس من التجار والكتاب، وسوى ما أخذه من صفي الدين ابن مرزوق ملا صادره، 

مائة ألف دينار، فلما استقر امللك الصاحل بدمشق سار املظفر إىل محاة، وقدمت اخلوارزمية، وكان ينيف على مخس
وقد زوج امللك الصاحل . مدة مث فارقوها بغري طائل، وعادوا إىل بالدهم بالشرق -وهو معهم  -فنازلوا مدينة محص 

ارزمية األمري حسام الدين بركة خان، ويف أخته من أمه، وأبوها الفارس قليب مملوك أبيه امللك الكامل، ملقدم اخلو
أثناء ذلك تواترت رسل املظفر صاحب محاة إىل امللك الصاحل يستحثه على قصد محص، وكتب األمر من مصر 

تستدعيه إىل القاهرة، وتعده بالقيام بتصرفه، فربز امللك الصاحل من دمشق إىل البثنية، وكانت اخلوارزمية، وصاحب 
، فأرسل اجملاهد أسد الدين شريكوه ماالً كثرياً فرقه يف اخلوارزمية، فرحلوا عنه إىل الشرق، محاة، على حصار محص

ورحل صاحب محاة إىل محاة، وعاد امللك الصاحل إىل دمشق طالباً مصر، وخرج منها إىل اخلربة وعيد هبا عيد الفطر، 
صر، وما زال مبعسكره إىل أول شهر وعسكر حتت ثنية العقاب، وقد حتري فال يدري أيذهب إىل محص أم إىل م

رمضان فعاد إىل دمشق وتقدم إىل األمري حسام الدين أيب علي بن حممد بن أيب علي اهلذباين، أستاداره بدمشق، أن 
  .يرحل بطائفة من العسكر إىل جينني، فرحل، ومل يزل هو حتت عقبة الكرسي، على حبرية طرببة، إىل آخر رمضان

منهم األمري نور  -كة امللك الصاحل إىل القاهرة، خرج من أمراء مصر سبعة عشر أمرياً فلما وردت األخبار حبر
الدين علي بن فخر الدين عثمان األستادر، واألمري عالء الدين ابن شهاب أمحد، األمري عز الدين أيبك الكربدي 

يف الدين بشطر اخلوارزمي، واألمري العاديل واألمري عز الدين بلبان واألمري حسام الدين لؤلؤ املسعودي، واألمري س
يف عدة كبرية من أتباعهم وأجنادهم، وخلق  -عز الدين قضيب البان العادل، واألمري مشس الدين سنقر الدنيسري 

  .من مقدمي احللقة واملماليك السلطانية، وساروا يريدون امللك الصاحل بدمشق
وقدم عليه الركن اهليجاري وأنفق فيهم، فلما نزلوا بلبيس وذلك أن امللك العادل تقدم بتوجه العسكر إىل الساحل، 

اختلفوا، وخامر مجعة من األمراء على العادل، وعزموا على املسري إىل امللك الصاحل، فبعث العادل إليهم األمري فخر 
لقة، الدين بن شيخ الشيوخ وهباء الدين مليكيشو، ليطيب خواطرهم، فلم جييبوا، وخرج من القاهرة عدة من احل

ومعهم طائفة، ومنعوا من غلق باب النصر، وساروا طائفة بعد طائفة على محية، فبطق العادل إىل من بقي معه من 



األمراء األكراد مبحاربة من خامر عليه ببلبيس، قبل قدوم هؤالء عليهم، فاقتتل األكراد مع األتراك ببلبيس، 
فلحق هبم من خرج . اقيهم وهم يف طلبهم إىل ناحية سنيكسةوانكسر األتراك املخامرون وأخذ منهم أمري، واهنزم ب

من احللقة ومضوا مجيعاً إىل تل العجول، وعادت اخلزانة اليت كانت معهم ساملة إىل القاهرة، مث بعثوا يطلبون من 
 أستاداره العادل العفو، فأمنهم وحلف هلم، فلم يرجعوا، وساروا إىل امللك الصاحل، فلما بلغوا غزة أمر امللك الصاحل

بالعود إىل خوبة اللصوص، وخرج هو ببقية عسكره من دمشق، لليلتني بقيتا من شهر رمضان، ونزل امللك الصاحل 
اخلربة، ووصل األمري نور الدين بن فخر الدين مبن معه، فسر هبم سروراً كثرياً، وأخذوا يف تقوية عزمه على قصد 

ال القدس والسواحل، وبعث ابنه امللك املغيث فتح الدين عمر وأعم. مصر، فرحل واستوىل على نابلس واألغوار
إىل دمشق، وأقطع من قدم عليه من أمراء مصر نابلس وأعماهلا، ليتقووا مبغلها، فخرج الناصر داود من مصر، 
ر وصار إىل الكرك، فانزعج امللك العادل وأمه لقدوم الصاحل انزعاجاً عظيماً، وخافاه خوفاً كبرياً، واضطربت مص

اضطراباً زائداً، وخرج فخر القضاة يف الدين بن بصاقة يف الرسالة إىل امللك الصاحل من الكرك عن الناصر داود بأنه 
يف نصرة امللك الصاحل ومعاونته، ويسأله دمشق ومجيع ما كان ألبيه، فلم تقع موافقة على ذلك فسار الناصر إىل 

ليعينه على حماربة أخيه امللك الصاحل، فقدم يف ذي احلجة الصاحب امللك العادل، ونزل بدار الوزراة من القاهرة، 
حميي الدين بن اجلوزي برسالة اخلليفة إىل امللك الصاحل، لصاحل أخاه امللك العادل فأجل امللك الصاحل قدومه إجالالً 

ه بالقيام معه، ترد يف كل قليل على امللك الصاحل من مصر، تعد -وغريهم  -كثرياً ومع ذلك فإن كتب األمراء 
  .وأن البالد يف يده، التفاق الكلمة على سلطنته

وفيها مات املنصور ناصر الدين أرتق بن أرسالن التركماين األرتقي، صاحب ماردين، قتله ابنه وهو سكران، 
  .واستوىل بعده على ماردين

هم مشخ بن جنم فجرد امللك وفيها وقعت بني جرم وجذام وثعلبة بالشرقية حروب قتل فيها كثري منهم، وقتل شيخ
العادل إليهم األمري هباء الدين بن ملكيشو، ليصلح بينهم، وكان السلطان يف بلبيس، قد خرج يف سلخ ذي احلجة 

  .من قلعة اجلبل، بعساكر مصر
  سنة سبع وثالثني وستمائة

ام على بلبيس، فقصد األمراء أهلت وامللك العادل على بلبيس بعساكره يريد الشام، حملاربة أخيه امللك الصاحل، فأق
القبض عليه، وعمل بعضهم دعوة، وحضر إليه العادل، ففطن مبا هم عليه، فقام و دخل اخلريشته لقضاء احلاجة، 

وخرج من ظهر احلريشته، وركب فرساً وساق إىل القلعة فبعث إليه األمراء يطلبونه، فأظهر أنه ما دخل القاهرة إال 
إليهم مث أجلاته الضرورة حىت خرج إىل العباسة يف رابع عشري احملرم، وقبض على لكسرة اخلليج، وأنه سيعود 

  .مجاعة من األمراء

توجه الناصر داود من العباسة إىل الكرك، وصحبته األمري سيف الدين علي بن قلج، ومجاعة من : ويف نصف صفر
لصاحل، فقبض عليه واعتقله، هذا أمراء مصر، فبلغ العادل عن فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ أنه يكاتب ا

وحميي الدين أبو املظفر يوسف بن الشيخ مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي أخذ يف اإلصالح بني امللوك 
على أن تكون دمشق للصاحل جنم الدين أيوب، ومصر للعادل، وأن يرد إىل الناصر داود ما أخذ من بالده، وكان 

قيماً عند الصاحل، وابنه شرف الدين يتردد من نابلس إىل مصر يف السفارة، حىت تقارب حميي الدين بن اجلوزي م
مث قدم حميي الدين إىل مصر، ومعه مجال الدين حيىي بن مطروح، ناظر ديوان اجليوش للملك الصاحل، فأديا . األمر



 عماد الدين إمساعيل يف الوصول الرسالة، وأقاما عند امللك العادل، وكان قد أخذ الصاحل يكاتب عمه امللك الصاحل
إليه بنابلس، وبعث إليه الطيب سعد الدين الدمشقي، ومعه محام ليسرح إليه بالبطائق على جناحها ما يتجدد فاتفق 

وهو أنه ملا وصل سعد الدين إىل قلعة بعلبك أنزل الصاحل عماد الدين إمساعيل بدار، وبدل عرض : أمر عجيب
لدين حبمام آخر، من محام القلعة ببعلبك وأخذ الصاحل عماد الدين يف التدبري على أخذ احلمام الذي يف قفص سعد ا

دمشق، وانتزاعها من يد ابن أخيه امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وأرسل جواسيسه سراً إىل ابن أخيه امللك العادل، 
له على منابرها، وضرب السكة مبا عزم عليه من أخذ دمشق، وأنه منتم إليه ويف طاعته، وإذا ملك دمشق خطب 

يف معاونته، وهو يواصل كتبه مع  -صاحب محص  -بامسه، وكتب الصاحل عماد الدين إمساعيل أيضاً إىل اجملاهد 
ذلك إىل امللك الصاحل جنم الدين، يعده بالوصول إىل نصرته، وشرع الصاحل عماد الدين يف مجع الرحال، ففطن 

طائق على أجنحة احلمام هبذا األمر إىل امللك الصاحل جنم الدين، فكان كلما بذلك الطبيب سعد الدين، وكتب الب
سرح سعد الدين منها طائراً وقع يف برجه بقلعة بعلبك فأتى به الرباج إىل امللك الصاحل عماد الدين، مث إن الصاحل 

ين يف االهتمام للمسري إىل عماد الدين زور بطاقة عن الطبيب سعد الدين، فيها إن املوىل امللك الصاحل عماد الد
املعسكر املنصور، وإنه باق على الطاعة وسرح هذه البطاقة املزورة على جناح طائرة من الطور اليت وصلت مع 

الطبيب سعد الدين، فلما وقف عليها امللك الصاحل جنم الدين، ظن أهنا من عند رسوله، فطاب قلبه، وواىل الصاحل 
زورة، وكلما سرح الطيب طائرا ببطاقة وقع يف قلعة بعلبك، فيصل إىل الصاحل عماد عماد الدين إرسال البطائق امل

  .الدين

وهو أن املظفر صاحب محاة كان منتمياً إىل الصاحل جنم الدين، : واتفق مع ذلك أمر آخر من عجيب ما جيري
ومساعدين عليه فعلم ومهتما بنصرته، وخيطب له يف بالده، وكان احللبيون واجملاهد صاحب محص معاندين له، 

من قصد دمشق، وموافقة اجملاهد صاحب  -صاحب بعلبك  -املظفر صاحب محاة ما عليه خاله الصاحل عماد الدين 
محص له، وكانت عساكر دمشق مع الصاحل جنم الدين أيوب على نابلس، وهم مخسة آالف، وليس بدمشق من 

ن األمري سيف الدين علي بن أيب علي اهلذباين على أنه حيفظها، فخاف امللك املظفر صاحب محاة على دمشق، وباط
يظهر احلرد عليه وفارقه، ويوهم أكابر البلد بأن املظفر قد عزم على تسليم محاة إىل الفرنج، ملا حصل عنده من 

ا الغنب من اجملاورين له، وأخذ بالده منه، وقصد املظفر هبذه احليلة مكيدة صاحب محص، وأن األمري سيف الدين إذ
ذهب بالعسكر وأكابر الرعية إىل دمشق أقاموا هبا وحفظوها، حىت يتوجه امللك الصاحل إىل مصر، أو يعود إىل 

دمشق، فأظهر سيف الدين الغضب على املظفر، وأخذ قطعة من العسكر، ومن أكابر محاة، وخرج فسار حىت نزل 
املظفر من مكيدته، وخرج من محص، على محص، عند حبرية قدس فلم خيف على اجملاهد صاحب محص ما دبره 

وبعث إىل األمري سيف الدين يريد االجتماع به، فأتاه سيف الدين منفرداً، واعلمه بأنه كره جماورة املظفر، ملا هو 
عليه من امليل للفرنج، والعزم على تسليمهم محاة، فأظهر له امللك اجملاهد البشر والطفه، واستدعاه إىل ضيافته 

ا صار به إىل القلعة، استدعى أصحابه لينزلوا يف البلد، فدخل بعضهم وامتنع بعضهم من الدخول بداخل محص، فلم
إىل محص، فلما متكن اجملاهد من األمري سيف الدين قبض عليه، واعتقله هو ومن دخل من أصحابه، وفر الباقون، 

يف الدين حىت هلك فضعف املظفر فعاقب اجملاهد من صار يف قبضته أشد العقوبة، واستصفى أمواهلم، ومازال بس
  .لتلف رجال عسكره



إىل دمشق يف مجع كبري، وأخذاها وأظهرا طاعة امللك العادل صاحب  -ومعه اجملاهد  -وسار الصاحل عماد الدين 
مصر، وكان ذلك يف سابع عشري صفر، مث ملكا قلعه دمشق، واعتقال املغيث بن الصاحل جنم الدين، فبلغ ذلك 

بلس، فكتم اخلرب، وقدم األمري حسام الدين حممد بن أيب علي اهلذاباين أستاداره يف مجاعة، وسار بعده الصاحل وهو بنا
وقد نزل بيسان  -يريد دمشق، فلما وصل ابن أيب علي إىل الكسوة علم بأخذ دمشق من يدهم، فرجع إىل الصاحل 

عند العسكر أخذ دمشق، فورود مكاتبات  فاعلمه اخلرب، وسار معه حىت وصل القصري اللعيين من النور فاشتهر -
الصاحل عماد الدين إليهم، باستمالتهم إليه، ففسدت نياهتم، وطمعوا يف امللك الصاحل جنم الدين، لتالشي أمره، 

وفارقوه، فبقي الصاحل جنم الدين يف دون املائة من أمرائه وأجناده، وتركه من كان معه من أهل بيته وأقاربه، وتركه 
وكان أخص أصحابه، وصاروا كلهم إىل دمشق، وقد أيسوا من أن يقوم بعدها  -الدين قاضي سنجار  أيضاً بدر

الصاحل جنم الدين قائمة، وثبت معه األمري حسام الدين بن أيب علي أستادراه، وزين الدين أمري جانداره، وشهاب 
واألمري شهاب الدين البواشقي،  - وكان أبوه سعد الدين ابن عمة امللك الكامل -الدين بن سعد الدين كوجبا 

وحنو الثمانني من مماليكه، وثبت معه أيضاً كاتبه هباء الدين زهري، وهرب الطواشي شهاب الدين فاخر، وأخذ معه 
شيئاً كثرياً من قماش الصاحل، وعدة من مماليكه الصغار وغلمانه، وصار مع من حلق بدمشق، ففت يف عضد الصاحل 

يقن بزوال أمره ورحل يف الليل، فلقيه طائفة من العربان يريدون أخذه، فحارهبم مبن معه، مفارقة العسكر له، وأ
حىت خلص منهم إىل نابلس، فنزل بظاهرها، وملا وصل العسكر املخامر على الصاحل جنم الدين إىل دمشق، قبض 

تقي الدين عباس، واعتقل األمراء  امللك الصاحل عماد الدين على أخويه امللك املعز جمري الدين يعقوب وامللك األجمد
وهم عز الدين أيبك الكردي، وعز الدين قضيب البان، وسنقر الدينسري، وبلبان اجملاهدي، وتوجه : املصريني أيضاً

وصحبته األمري  -نور الدين بن عثمان إىل بغداد، واتفق تغري امللك العادل على الناصر داود، فقارقه من بلبيس 
وسار إىل الكرك، وكاتب الصاحل جنم الدين ووعده النصرة، وكان ذلك خدعة منه مث  -لج سيف الدين علي بن ق

سار الناصر إىل نابلس بعساكره، وقبض على امللك الصاحل جنم الدين، ويقال بل بعث إليه من أخذه بعد ما صار 
ربيع األول، وبعث الناصر به وحده، وأركبه على بلغة يف إهانة، بغري مهماز وال مقرعة، يف ليلة السبت ثاين عشر 

إىل الكرك ومل يزل معه غري مملوك واحد، يقال له ركن الدين بيربس، وبعث معه جاريته شجر الدر أم ولده خليل، 
وأنزله بالقلعة، وقام له جبميع ما حيتاج إليه حبيث مل حيتل من حاله سوى أنه فقد امللك فقط، وأقام هباء الدين زهري 

و ومجاعة املمالك، بعد ما خريهم فاختاروا اإلقامة عنده وطلب األمري حسام الدين بن أيب علي، عند الناصر داود ه
  .وزين الدين أمري جاندار من الناصر املسري إىل دمشق فسريمها، وعندما قدما دمشق اعتقلهما الصاحل عماد الدين

الركن اهلبجاوي على مجاعة، حلفظ  عاد امللك العادل إىل القاهرة، بعد ما بعث: ويف سابع عشر ربيع األول
سره ذلك  -من أخذه ذليالً، وهنب أحر، وسجنه بالكرك  -الساحل، فلما بلغ امللك العادل ما جرى على أخيه 

سروراً كثرياً، وظن أنه قد أمن، ونودي بزينة القاهرة ومصر فزينتا، وعمل مساطاً عظيماً يف امليدان األسود حتت قلعة 
من حلوى، وأحواضاً من سكر وليمون، وألفاً ومخسمائة رأس شواء، ومثلها طعاماً، فكان ما  اجلبل، وعمل قصوراً

عمل من السكر ألف ومخسمائة أبلوجة، ونادى امللك العادل يف العامة باحلضور إىل السماط، فحضر اجلليل 
  .واحلقري، وبلغ ذلك الصاحل جنم الدين، وهو معتقل بالكرك

سجن أخيه، حىت أنه بعث األمري عالء الدين بن النابلس إىل الناصر داود، يطلب منه أن ومل يقنع امللك العادل ب
يبعث إليه بأخيه الصاحل يف قفص حديد حتت االحتفاظ، ويبذل له يف مقابلة إرساله أربعمائة ألف دينار ودمشق، 

حل، وأدخل إليه بالقاصد الذي وحلف على ذلك أمياناً عظيمة، فلما وصل الكاتب إىل الناصر أوقف عليه امللك الصا



وصل كتاب السلطان، وهو يطلب أخاه إىل عنده يف قفص حديد، وأنك : أحضره، مث كتب الناصر إىل امللك العادل
تعطيين أربعمائة ألف دينار مصرية، وتأخذ دمشق ممن هي بيده، وتعطين إياها، فأما الذهب فهو عندك كثري، وأما 

فلما ورد هنا اجلواب على . وسلمتها إيل، سلمت أخاك إليك، وهنا جوايب والسالم دمشق فإذا أخذهتا ممن هي معه،
امللك العادل أمر بتجهيز العساكر، ليخرج إىل الشام، وخرج حميي الدين بن اجلرزي من القاهرة، ومعه مجال الدين 

ين وسجن بالكرك بن مطروح رسول الصاحل جنم الدين، وكان قد استجار به بعدما قبض على الصاحل جنم الد
  :وكتب الناصر داود إىل ابن عمه امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وهو حمبوس عنده بالكرك

  عظمت عنده اخلطوب وجلت... وإذا مسك الزمان بضر 
  سئمت عندها النفوس وملت... وتوالت منه نوائب أخرى 

  فالرزايا إذا توالت تولت... فاصطرب وانتظر بلوغ األماين 
ات لغريه، فكتب إليه الصاحل جنم الدين أيوب يشكره، وكتب فيما كتب أبيات مشس املعايل قابوس وهذه األبي
  :ومشكري

  هل حارب الدهر إال من له خطر... قل للذي بصروف الدهر عرينا 
  ويستقر بأقصى قعره الدرر... أما ترى البحر تطفو فوقه جيف 
  دى بوسه ضرروما لنا من متا... وإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا 

  وليس يكسف إال الشمس والقمر... ففي السماء جنوم ال عماد هلا 
  :وازداد فيها الرشيد النابلسي

  وليس يرجم إال ما له مثر... وكم على األرض من خضراء مورقة 
ك ملا ويف أثناء هذا االختالف بني امللوك عمر الفرنج يف القدس قلعة، وجعلوا برج داود أحد أبراجها، وكان قد تر

خرب امللك املعظم أسوار القدس، فلما بلغ الناصر داود عمارة هذه القلعة سار إىل القدس، ورمى عليها باجملانيق 
عنوة مبن معه من عسكر مصر، وتأخر أخذ  -يف يوم تاسع مجادى األوىل  -حىت أخذها، بعد أحد وعشرين يوماً 

نفسهم دون أمواهلم، وعمر الناصر برج داود واستوىل برج داود إىل خامس عشرة فأخذ من الفرنج صلحاً على أ
فساروا إىل بالدهم، واتفق يوم فتح القدس وصول حميي الدين بن اجلوزي إىل . على القدس، وأخرج منه الفرنج

امللك الناصر داود، ومعه مجال الدين بن مطروح، فقال مجال الدين بن مطروح ميدح امللك الناصر داود، ويذكر 
مه الناصر صالح الدين يوسف يف فتح القدس، مع اشتاركهما يف اللقب والفعل، وهو معىن لطيف مضاهاته لع

  :مليح
  سارت فصارت مثالً سائراً... املسجد األقصى له عادة 
  أن يبعث اهللا له ناصرا... إذا غدا بالكفر مستوطنا 

  وناصر طهره آخرا... فناصر طهره أوال 

ومع بني الفرنج وبني العسكر املصري املقيم بالساحل حرب، احنسر فيها : ولويف يوم األحد رابع عشر ربيع األ
وصلوا إىل القاهرة، وقتل  -الفرنج، وأخذ من الفرنج ملوكهم وأكنادهم، ومثانون فارساً، ومائتان ومخسون راجالً 

إصالح احلال بني  منهم ألف ومثامنائة، ومل يقتل من املسلمني غري عشر، مث سار ابن اجلوزي إىل دمشق، وحاول
الصاحل عماد الدين وبني الناصر داود وبن امللك العادل، فلم يتأت له ذلك، فعاد إىل القاهرة يف رمضان، وقد وصل 

امللك ابن سنقر خبلعة امللك العادل وابنه، وأمه وامرأته وكاتبه، ونزل ابن مطروح عند املظفر حبماة، فبعثه يف 



يستحثهم على القيام بنصرة امللك الصاحل جنم الدين، واستصحب معه أيضاً رسالة  الرسالة إىل اخلوارزمية بالشرق،
إين مل أترك امللك املصاحل بالكرك إال صيانة ملهجته، خوفاً عليه من أخيه امللك العادل، ومن عمه : الناصر داود، ومنه

فسار إليهم ابن . بالد محصامللك الصاحل عماد الدين، وسأخرجه وأملكه البالد، فتحركوا على بالد حلب، و
مطروح وقضي األمر معهم، وعاد إىل محاة، فاتفق موت امللك اجملاهد أسد الدين شريكوه بن ناصر الدين حممد بن 

يوم التاسع عشر من شهر رجب، فكانت مدة ملكه حبمص حنوا من ست ومخسني  -صاحب محص  -شريكوه 
ين إبراهيم، واتفق مع الصاحل عماد الدين على املعاضدة، فصار سنة، وقام من بعده ابنه امللك املنصور ناصر الد

الناصر داود مواحشاً للملك العادل، بسبب أنه مل يوافقه على أخذ دمشق، وامللك العادل مواحشه، ألنه مل يسلمه 
م الدين، امللك الصاحل جنم الدين، والناصر أيضاً مواحش للصاحل عماد الدين، ويهدده بأنه يطلق امللك الصاحل جن

ويقوم معه يف أخذ البالد واملظفر صاحب محاة ال خيطب للعادل من حني قطع اخلطبة للصاحل جنم الدين، مليله امللك 
  .الصاحل جنم الدين

قاضي  -سري املظفر القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن أيب الدم : فلما دخل شهر رمضان
ك العادل مبصر، ومحله يف الباطن رسالة إىل الناصر داود بالكرك، أن يطلق الصاحل جنم الدين، رسوالً إىل املل -محاة 

ويساعده على أخذ البالد، فبلغ القاضي شهاب الدين امللك الناصر ذلك وتوجه إىل مصر، فأفرج الناصر داود عن 
س، فلما قدم عليه التقاه وأجله، امللك الصاحل جنم الدين، يف سابع عشر من رمضان، واستدعاه إليه وهو بنابل

منهم األمري شهاب الدين بن : وضرب له دهليز السلطة، واجتمع عليه مماليكه وأصحابه الذين عنوا عند الناصر
كعب كوجبا، وشهاب الدين الغرس، وكاتبه هباء الدين زهري، وتقدم الناصر للخطيب بنابلس يف يوم عيد الفطر، 

ره، وسار الناصر داود والصاحل جنم الدين إىل القدس وحتالفا على أن تكون ديار فدعا امللك الصاحل، وأشاع ذك
مصر للملك الصاحل، والشام والشرق للناصر، وأن يعطه مائيت ألف دينار، فكانت مدة اعتقال امللك الصاحل سبعة 

خبروج الدهليز السلطاين  أشهر وأياماً، مث سارا إىل غزة، فورد اخلرب بذلك على امللك العادل مبصر، فانزعج وأمر
والعساكر، وبرز إىل بلبيس يف نصف ذي العقدة، وكتب إىل الصاحل عماد الدين أن خيرج بعساكر دمشق، فخرج 

الصاحل عماد الدين بعساكره إىل الغوار، فخاف امللك الصاحل وامللك الناصر من التقاء عساكر مصر والشام 
بالكرك وكان امللك العادل قد شره يف اللعب، وأكثر من تقدمي  عليهما، ورجعا من غزة إىل نابلس، ليتحصنا

الصبيان واملساخر وأهل اللهو، حىت حسبت نفقاته يف هذا الوجه خاصة، فكانت ستة آالف ألف وعشرين ألف 
ألف درهم، وأعطى العادل عبداً أسوداً، عمله طشت داره، يعرف بابن كرسون منشوراً خبمسني فارساً، فلما خرج 

ن باب القلة بقلعة اجلبل وجده األمري ركن الدين اهليجاري، أحد األمراء األكابر، فأراه املنشور، فحنق ومكة به م
يف وجهه، وأخذ منه املنشور، وصار بني األمراء وبني امللك العادل وحشة شديدة، ونفرة عظيمة، واتفق ما تقدم 

وباطن عدة من األمراء  -مقدم األشرقية  -يبك األمسر ذكره إىل أن نزل العادل ببلبيس، فقام األمري عز الدين أ
ومها من  -واملماليك األشرفية على خلع العادل والقبض عليه، ووافقهم على هذا جوهر التويب ومشس اخلواص 

اخلدام الكاملية، ومجاعة أخر من الكاملية، وهم مسرور الكاملي، وكافور الفائزي، وركبوا ليالً وأحاطوا بدهليز 
العادل، ورموه وقبضوا عليه، ووكلوا به من حيفظه يف خيمة، فلم يتحرك أحد لنصرته، إال أن األكراد مهوا  امللك

بالقيام له، فمال عليهم األتراك واخلدام وهنبوهم، فاهنزم األكراد إىل القاهرة، ويقال إنه بلغ أيبك األمسر أن امللك 
شربون من دم أيبك األمسر وهؤالء العبيد السوء فالن وفالن عن قليل ت: العادل سكر مع شبابه وخواصه، وقال هلم

وإىل  -ومساهم فاجتمعوا على خلعه، السيما ملا طلب ابن كرسون منه أن يسلمه األمري شجعاع الدين بن بزغش 



فأمكنه منه وعاقبه أشد عقوبة وتنوع يف عذابه، ومل يقبل فيه شفاعة أحد من األمراء، وكان امللك العادل  -قوص 
قد قربه تقريباً زائداً، حىت كان يقضي عنده احلوائج اجلليلة، فأنفت األنفس من ذلك، وخلع العادل يف يوم اجلمعة 

تاسع شوال، فكانت مدة ملكه سنتني وشهرين ومثانية عشر يوماً، أوهلا يوم اخلميس، وآخرها يوم اخلميس تاسع 
ط فيه، حبيث أن أباه امللك الكامل ترك ما ينيف على ستة شوال سنة سبع وثالثني وستمائة، أسرف فيها إسرافاً أفر

آالف ألف دينار مصرية، وعشرين ألف ألف درهم فرقها كلها، وكان العادل حيمل املال إىل األمراء وغريهم على 
أقفاص احلمالني، ومل يبق أحد يف دولته إال ومشله إنعامه، فكانت أيامه مبصر كلها أفراح ومسرات للذين جانبه، 

وكثرة إحسانه، قال األديب أبو احلسني اجلزار يف امللك العادل أيب بكر بن امللك الكامل حممد بن امللك العادل أيب 
  :بكر بن أيوب

  هو الغيث يرجوه كل جمتدي... هو الليث خيشى بأسه كل جمتر 
  فأصبح ذا ملك أثيل مشيد... لقد شاد ملكاً أسسه جدوده 

  بسلطانه أهل احلقائق تقتدي.. .وصح به اإلسالم حىت لقد غدت 
  أطعنا أبا بكر بأمر حممد... فقل للذي قد شك يف احلق إمنا 

يشري بذلك إىل أخيه امللك الصاحل جنم الدين أيوب، فإن أبامها الكامل حممداً أقام العادل هذا مبصر، وبعث الصاحل 
  .السلطنة بعد أبيهأيوب إىل الشرق، وقال الربهان بن الفقيه نصر، ملا استقر العادل يف 

  ماذا يؤمله منها وخيفته... قل للذي خاف من مصر وقد أمنت 
  فقد أقام أبا بكر خليفته... إن كان قد مات عن مصر حممدها 

  السلطان امللك الصاحل

أبو الفتوح جنم الدين أيوب بن امللك الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب، ملا قبض على أخيه امللك العادل، 
وكانت اخلدام  -صاحب دمشق  -ان األمري عز الدين أيبك األمسر مييل إىل امللك الصاحل عماد الدين إمساعيل ك

فلم يطق عز الدين خمالفتهم، فاتفقوا كلهم،  -وهم األكثر  -واملماليك الكاملية متيل إىل امللك الصاحل جنم الدين 
تبهم، وقد بلغ هو والناصر داود الغاية من اخلوف وزلزالً وكتبوا إىل امللك الصاحل جنم الدين يستدعونه فأتته ك

زلزاالً شديداً، لضعفهما عن مقاومة عساكر مصر والشام، فأتامها من الفرج ما مل يسمع مبثله، وقاما لوقتهما، وسارا 
م االثنني إىل مصر، فلما دخال الرمل مل ينزال منزلة إال وقدم عليهما من أمراء مصر طائفة، حىت نزال بلبيس، يو

تاسع، بعدما خطب له بالقاهرة ومصر يوم اجلمعة خامس عشرة، ومنذ فارقا غزة تغري الناصر داود على امللك 
كيف : الصاحل جنم الدين أيوب، وحتدث يف قتله، فلما نزال بلبيس، سكر امللك الناصر، ومضى إىل العادل، وقال له

طيب قلبك، الساعة : يا خوندا التوبة، فقال الناصر: عادلرأيت ما أشرت به عليك، ومل تقبل مين؟ فقال له ال
ما أجلس حىت : بسم اهللا اجلس، قال: أطلقك مث جاء الناصر، ودخل على امللك الصاحل، ووقف فقال له الصاحل

أعد، وهو يكرر احلديث، فما زال به حىت نام، فقام من فوره امللك الصاحل، وسار يف الليل : تطلق العادل، فقال له
معه العادل يف حمفة، ودخل به إىل القاهرة، واستوىل على قلعة اجلبل، يوم اجلمعة ثالث عشري شوال، بغري تعب، و

وجلس امللك الصاحل جنم الدين أيوب على سرير امللك، واعتقل العادل ببعض دوره، واستحلف األمراء، وزينت 
به سروراً كثرياً، لنجابته وشهامته، ونزل الناصر  القاهرة ومصر وظواهرمها، وقلعة اجلبل زينة عظيمة، وسر الناس

  .داود بدار الوزارة من القاهرة، ومل يركب امللك الصاحل يوم عيد النحر، ملا بلغه من خلف العسكر



أحضر امللك الصاحل إليه امللك العادل، وسأله عن أشياء، مث كشف بيت املال واخلزانة السلطانية، : ويف ذي احلجة
وقيل له عما أتلفه أخوه، فطلب القضاة واألمراء الذين قاموا يف القبض . ينار واحد وألف درهمفلم جيد سوى د

يا قضاة السفيه جيوز تصرفه : ألنه كان سفيهاً فقال: ألي شيء قبضتم على سلطانكم؟ فقالوا: على أخيه، وقال هلم
فخرجوا . ذمت من املال، كانت أرواحكم عوضهأقسم باهللا مىت مل حتصروا ما أخ: ال قال: يف بيت مال املسلمني، قالوا

وأحضروا إليه سبعمائة ألف ومخسة ومثانني ألف دينار، وألفي ألف وثالمثائة ألف درهم، مث أمهلهم قليالً، وقبض 
عليهم واحد بعد واحد، واستدعى امللك الصاحل بالقاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن علي 

وكان مبصر منذ قام من عند املظفر صاحب محاة، وبعث به مكرماً إىل محاة وخلع  -عروف بابن أيب الدم بن حممد امل
علي ابن اجلوزي رسول اخلليفة، وكتب معه إىل الديوان العزيز يشكو منه، وكانت اخللع اخلليفتية قد وصلت إىل 

، وقرأ تقليد امللك الصاحل، وامللك الصاحل القاهرة، فلبسهما امللك الصاحل، ونصب منرباً صعد عليه ابن اجلوزي
قائم بني يدي املنرب على قدميه، حىت فرغ من قراعته، وشيع امللك الصاحل أيضاً الصاحب كمال الدين بن العدمي 

رسول حلب، وختوف السلطان من الناصر داود، لكثرة ما بلغه عنه من اجتماعه باألمراء سراً، وألنه سأله أن يعطه 
ك، فامتنع السلطان من ذلك، واستوحش الناصر فطلب األذن بالرحيل إىل الكرك، فخرج من القاهرة قلعة الشوب

وهو متغيظ، وقد بلغه أن الصاحل إمساعيل خرج من دمشق، ووافق الفرنج على أن يسلمهم الساحل، ووصل 
إذ ذاك حتت حكمه ويف  الفرنج إىل النابلس، وتأول السلطان أنه ما حلف للناصر بالقدس إال مكرها، ألنه كان

طاعته، فلما وصل الناصر إىل الكرك طلب من السلطان ما التزم له به من املال، فحمله إليه، وماطله بتجريد 
العساكر معه لفتح دمشق، مستنداً ملا تأوله، ويف أثناء ذلك حتدث األشرفية بالوثوب على السلطان، فخافهم وامتنع 

ر السلطان الصاحب معني الدين احلسن بن الشيخ، وسلم إليه أمور اململكة من الركوب يف املوكب مدة، واستوز
كلها، وهو بربكة احلاج، يف يوم اخلميس حادي عشر ذي القعدة قبل الظهر، فشرع الصاحب معني الدين يف تدبري 

  .اململكة، والنظر يف مصاحل البالد
امللك املنصور، وعندما نزل امللك الصاحل العباسة، يف وولدت شجر الدر من امللك الصاحل ولداً مساه خليالً، ولقبه ب

  .يوم احلج سابع عشر ذي القعدة، قبض على الركن اهليجاري العاديل يف يوم االثنني ثامن عشره، وبعثه إىل القاهرة
ع وفيها زار الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم خطابة دمشق، يف يوم األربعاء ثالث ربي

  .اآلخر، واله الصاحل عماد الدين إمساعيل بن العادل، وخطب لصاحب الروم
وفيها قتل عثمان بن عبد احلق بن حميو بن أيب بكر بن محامة، أمري بين مرين، وأول من عظم أمره منهم، وغلب على 

، مثل فاس وتازا ريف املغرب، ووضع على أهله املغارم، فبايعه أكثر القبائل، وامتدت يده إىل أمصار املغرب
  .ومكناسة، وفرض عليها ضرائب حتمل إليه، وقام بعد عثمان أخوه حممد بن عبد احلق

وفيها قدم الشريف شيحة بن قاسم أمري املدينة إىل مكة، يف ألف فارس من عسكر مصر، فبعث ابن رسول ملك 
  .اليمن بالشريف راجح وعسكر، ففر شيحة من مكة، وملكها عسكر اليمن

  وثالثني وستمائة سنة مثان

فيها شرع السلطان امللك الصاحل أيوب يف النظر يف مصاحل دولته، ومتهيد قواعد مملكته، ونظر يف عمارة أرض 
مصر، وبعث زين الدين بن أيب زكري على عسكر إىل الصعيد، لقتال العرب، وتتبع من قام يف قبض أخيه امللك 

ة منهم، وفر عدة من األشرفية، وقبض على األمري عز الدين العادل، فقبض عليهم، واستصفى أمواهلم وقتل عد
وأغلقت . من أخفى أحداً من األشرفية هنب ماله: أيبك األمسر األشريف باإلسكندرية، ونودي بالقاهرة وظواهرها



حرصاً على أخذ األشرفية، فأخذوا وأودعوا السجون، وقبض . أبواب القاهرة كلها ثالثة أيام، ما خال باب زويلة
وكان من اخلدام الكاملية، وممن أعلن على خلع العادل،  -على جوهر النويب، ومشس احلواص مسرور بدمياط 

وقبض على شبل الدولة كافور الفائزي بالشرقية، وسجن بقلعة اجلبل، وقبض على مجاعة من األتراك ومن أجناد 
أيوب كلما قبض على أمري أعطى خربه  وصار السلطان امللك الصاحل. احللقة، وعلى عدة من األمراء الكاملية

  .ململوك من مماليكة وقدمه، فبقي معظم أمراء الدولة مماليكه، لثقته هبم، واعتماده عليهم، فتمكن أمره وقوي جأشه
ولد للملك الصاحل جنم الدين أيوب من حظيته ولد ذكر وأحب الصاحل أن : ويف سلخ ربيع اآلخر وهو يوم السبت

قبالة مصر الفسطاط وشرع يف حفر أساسها يوم  -املعروفة بالروضة  -ر ببناء قلعة اجلزيرة يبقي له ذكراً، فأم
  .األربعاء خامس شعبان، وابتدئ ببنائها يف آخر الساعة الثالثة من يوم اجلمعة سادس عشره

اس من وقع اهلدم يف الدور والقصور واملساجد اليت كانت جبزيرة الروضة، وحتول الن: ويف عاشر ذي القعدة
مساكنهم اليت كانت هبا، وبىن امللك الصاحل فيها احلور السلطانية، وشيد أسوراها، وأنفق فيها أمواالً تتجاوز 

الوصف، فلما تكامل بناؤها حتول السلطان من قلعة اجلبل إليها، وسكنها بأهله وحرمه ومماليكه، وكان مغرى 
  .بالعمائر

يمن يف رمضان، خوفاً من املماليك األشرفية وأتباعهم، وذلك أهنم كانوا وفيها عاد العسكر الذي قصد املسري إىل ال
قد عزموا على اخلروج من القاهرة، وهنب العسكر بربكة اجلب فبطل سفرهم، وبعث السلطان منهم ثالمثائة مملوك 

لدين علي بن احلسن إىل مكة، ألخذها من أهل اليمن وعليهم األمري جمد الدين بن أمحد بن التركماين واألمري مبارز ا
بن برطاس، وذلك أن اخلري ورد بأن ملك اليمن بعث جيشاً ألخذ مكة، فساروا آخر شهر رمضان، ودخلوا مكة 

  .يف أثناء ذي القعدة، ففر من كان هبا من أهل اليمن
اد الدين وفيها عاد القاضي بدر الدين قاضي سنجار من بالد الروم، وكان قد توجه إليها برسالة امللك الصاحل عم

صاحب دمشق، فبلغه أن امللك الصاحل جنم الدين ملك مصر، فخرج من بالد الروم، وقد عزم أال يدخل دمشق، 
فمضى إىل مصياف من بالد اإلمساعيلية، وأخذ يتحيل يف الوصول إىل مصر، فبلغ ذلك الصاحل إمساعيل، فأرسل إليه 

روه ومنعوا الصاحل إمساعيل منه، وأوصلوه إىل محاة فأكرمه ليحضر، فامتنع من احلضور وأستجار باإلمساعيلية، فأجا
املظفر، وأنزله عنده، وكان قد نزل عنده أيضاً مجال الدين بن مطروح، فصارت محاة ملجأ لكل من انتمى للسلطان 

  .الصاحل جنم الدين، ومنها يرد إليه عصر كل ما يتجدد بالشام والشرق
ك الصاحل جنم الدين له دمشق، فاحنرف عنه، ومال إىل الصاحل إمساعيل وفيها أيس الناصر داود من إعطاء املل

  .واملنصور صاحب محص، واتفقوا مجيعاً على الصاحل جنم الدين

وفيها أغار اخلوارزمية على بالد قلعة جعرب وبالس وهنبوها، وقتلوا كثرياً من الناس، ففر من بقي إىل حلب ومنبج، 
وصل على شجار، وأخرج منها امللك اجلواد يونس بن مودود بن العادل بن جنم واستوىل بدر الدين لؤلؤ صاحب امل

الدين أيوب، فسار اجلواد إىل الشام، حىت صار يف يد الناصر داود، فقبض عليه بغزة يوم األحد ثامن عشر ذي 
، وقصدوا احلجة، وبعث به إىل الكرك، وانضمت اخلوارزمية على صاحب املوصل، فصاروا حنو االثين عشر ألفاً

حلب، فخرج إليهم من حلب، فانكسر وقتل أكثره، وغنم اخلوارزمية ما معهم، فامتنع الناس مبدينة حلب، 
وانتهبت أعمال حلب، وفعل فيها كل قبيح من السيب والقتل والتخريب، ووضعوا السيف يف أهل منبج، وقتلوا 

لنساء يف اجلامع عالنية، وقتلوا األطفال وعادوا فيها ما ال حيصى عدده من الناس، وخربوا وارتكبوا الفواحش با
وقد خرب ما حول حلب، وكان اخلوارزمية يظهرون للناس أهنم يفعلون ما يفعلون خدمة لصاحب مصر، فإن أهل 



فسار املنصور إبراهيم ابن امللك اجملاهد صاحب . حلب ومحص ودمشق كانوا حزباً على الصاحل صاحب مصر
ودمشق، وقطع الفرات إىل سروج والرها، وأوقع باخلوارزمية، وكسرهم واستوىل محص، عساكره وعساكر حلب 

  .على ما معهم، ومضوا هاربني إىل عانة
وفيها خاف الصاحل عماد الدين من امللك الصاحل جنم الدين، فكاتب الفرنج، واتفق معهم على معاضدته 

ة الشقيف وبالدمها، ومناصفة صيداً وطربية ومساعدته، وحماربة صاحب مصر، وأعطاهم قلعة صفد وبالدها، وقلع
وأعماهلا، وجبل عاملة وسائر بالد الساحل، وعزم الصاحل عماد الدين على قصد مصر ملا بلغه من القبض على 

املماليك األشرفية واخلدام ومقدمي احللقة وبعض األمراء وأن من بقي من أمراء مصر خائف على نفسه من 
ملنصور صاحب محص، وإىل احللبيني وإىل الفرنج يطلب منهم النجدات، وأذن الصاحل السلطان، فتجهز وبعث إىل ا

إمساعيل للفرنج يف دخول دمشق وشراء السالح، فأكثروا من ابتياع األسلحة وآالت احلرب من أهل دمشق، 
د السالم فأنكر املسلمون ذلك، ومشي أهل الدين منهم إىل العلماء واستفتوهم، فأفىت الشيخ عز الدين بن عب

بتحرمي بيع السالح للفرنج، وقطع من اخلطبة جبامع دمشق الدعاء للصاحل إمساعيل، وصار ويدعو يف اخلطبة بدعاء 
اللهم أبرم هلذه األمة إبرام رشد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أعداءك، ويعمل فيه بطاعتك، وينهي فيه معصيتك، : منه

اً عن دمشق، فكوتب بذلك، فورد كتابه بعزل بن عبد السالم عن وكان الصاحل غالب. والناس يضجون بالدعاء
اخلطابة، واعتقاله هو والشيخ أيب عمرو بن احلاجب، ألنه كان قد أنكر، فاعتقال، مث ملا قدم الصاحل أفرج عنهما، 

ن يعرب إليه طبيب وألزم بن عبد السالم مبالزمة داره، وأال يفىت، وال جيتمع بأحد البتة، فاستأذنه يف صالة اجلمعة، وأ
أو مزين إذا احتاج إليهما، وأن يعرب احلمام، فأذن له يف ذلك، وويل خطابة دمشق بعد عز الدين عبد السالم، علم 

الدين داود بن عمر بن يوسف بن خطيب بيت اآلبار، وبرز الصاحل من دمشق، ومعه عساكر محص وحلب 
صر داود قد خيم على البلقاء، فسار إليه، وأوقع به، فانكسر وغريها، وسار حىت نزل بنهر العوجاء، فبلغه أن النا

الناصر، واهنزم إىل الكرك وأخذ الصاحل أثقاله، وأسر مجاعة من أصحابه، وعاد إىل العوجاء وقد قوي ساعده 
واشتدت شوكته، فبعث يطلب جندات الفرنج، على أنه يعطيهم مجيع ما فتحه السلطان صالح الدين يوسف 

ل العجول فأقام أياماً، ومل يستطع عبور مصر، فعاد إىل دمشق، وذلك أن امللك الصاحل جنم الدين، ملا ورحل، ونزل ت
وعندما تقابل العسكران . بلغه حركة الصاحل إمساعيل من دمشق ومعه الفرنج، جرد العساكر إىل لقائه، فألقاهم

، فهزموهم وأسروا منهم خلقاً ال حيصون، ساقت عساكر الشام إىل عساكر مصر طائعة، ومالوا مجيعاً على الفرنج
  .وهبؤالء األسرى عمر السلطان امللك الصاحل جنم الدين قلعة الروضة، واملدارس الصاحلية بالقاهرة
  .وفيها مت الصلح مع الفرنج، وأطلق امللك الصاحل األسرى مبصر من اجلنود والفرسان والرجالة

الصاحل أيوب املقيمني بغزة، وبني اجلواد والناصر، وكسر أصحاب كانت وقعة بني أمراء امللك : ويف ذي القعدة
وفيها استقر الصلح بني امللك الصاحل والناصر، ورحل الناصر عن . امللك الصاحل، وكسر كمال الدين بن الشيخ

  .غزة بعد قبضه على اجلواد

ما امللك الصاحل جنم الدين وصل اجلواد إىل العباسة ومعه الصاحل بن صاحب محص، فأنعم عليه: ويف ذي القعدة
وفيها عزل القاضي عبد املهيمن . أيوب، ومل ميكنهما من دخول القاهرة فعاد اجلواد، وجلأ إىل الناصر، فقبض عليه

  .عن حسبة القاهرة، يف تاسع احملرم، واستقر فيها القاضي شرف الدين حممد بن الفقيه عباس، خطيب القلعة
لك الصاحل جنم الدين يف بناء القنطرة اليت على اخلليج الكبري، اجملاور لبستان شرع السلطان امل: ويف رابع عشره

  .اخلشاب، اليت تعرف اليوم بقنطرة السد، خارج مدينة مصر



أمر السلطان امللك الصاحل أيوب بتجهيز زرد خاناه وشواين وحراريق إىل حبر القلزم لقصد : ويف سادس عشره
  .ألجناد بسبب ذلكاليمن، وجرد مجاعة من األمراء وا

نزل مخس نفر يف الليل من الطاقات الزجاج إىل املشهد النفيسي، وأخفوا من فوق القرب ستة : ويف خامس عشريه
عشر قنديالً من فضة، فقبض عليهم من الفيوم، وأحضروا يف رابع صفر، فاعترف أحدهم بأنه هو الذي نزل من 

أصحابه، فشنق جتاه املشهد يف عاشره، وترك مدة متطاولة على طاقات القبة الزجاج وأخذ القناديل، وبرأ بقية 
  .اخلشب، حىت صار عظاماً

  .ويل امللك الصاحل األمري بدر الدين باخل اإلسكندرية، ونقله إليها من والية مصر: ويف سابع عشري وبيع األول
فجلس لذلك افتخار الدين . ملرتب السلطان نواباً عنه بدار العدل، جيلسون إلزالة املظا: ويف شهر ربيع اآلخر

منهم الشريف مشس الدين األرموي، نقيب األشراف وقاضي : ياقوت اجلمايل، وشاهدان عدالن، ومجاعة من الفقهاء
العسكر ومدرس املدرسة الناصرية مبصر، والقاضي فخر الدين بن السكري، والفقيه عز الدين عباس، فهرع الناس 

الماهتم، فكشفت، واستراح السلطان من وقوف الناس إليه، واستمر هذا لدار العدل من كل جانب، ورفعوا ظ
  .عصر

سار القاضي بدر الدين أبو احملاسن يوسف السنجاري على الساحل إىل مصر، فلما قدم على : ويف ذي احلجة
السلطان أكرمه غاية اإلكرام، وكان قضاء ديار مصر بيد القاضي شرف الدين ابن عني الدولة اإلسكندري، 

فصرفه السلطان عن قضاء مصر والوجه القبلي، وفوض ذلك للقاضي بدر الدين السنجاري، وأبقي مع ابن عني 
  .الدولة قضاء القاهرة والوجه البحري

وصار له اتباع، ومحل اتباعه على أن . وفيها ظهر ببالد الروم رجل ادعى النبوة، يقال له البابا، من التركمان
البابا رسول اهللا، فخرج إليه جيش صاحب الروم، فقاتلهم وقتل بينه وبينهم أربعة آالف نفر، ال اله إال اهللا، : يقولوا

  .مث قتل البابا فاحنل أمره
وفيها وصل رسول التتار من ملكهم خاقان إىل امللك املظفر شهاب الدين غاري بن العادل، صاحب ميافارقني، 

ب رب السماء، سامح وجه األرض، ملك الشرق والغرب، من نائ: ومعه كتاب إليه وإىل ملوك اإلسالم، عنوانه
قد جعلك قاقان سالح داره، وأمرك أن خترب أسوار بلدك : فقال الرسول لشهاب الدين صاحب مياقارفني. قاقان

أنا من مجلة امللوك، وبالدي حقرية بالنسبة إىل الروم والشام ومصر، فتوجه إليهم، وما فعلوه : فقال له شهاب الدين
  .فعلته

رسم الصاحل إمساعيل أن خيطب على منرب دمشق للسلطان غياث الدين : ويف يوم اجلمعة حادي عشر ذي القعدة
كيخسرو بن كيقباد بن كيخسرو، ملك الروم، فخطب له، ونثر على ذلك الدنانري والدارهم، وكان يوماً مشهوداً، 

  .نعم على الرسول وخلع عليهوحضر رسل الروم وأعيان الدولة، وخطب امللك يف جوامع البلد، وأ
  سنة تسع وثالثني وستمائة

وفيها غلت األسعار مبصر، وأبيع القمح كل . فيها شرع امللك الصاحل يف عمارة املدارس الصاحلية بني القصرين
إىل القاهرة، وكثرت قصاد  -يف البحر  -أردب بدينارين ونصف، وقدم مجال الدين بن مطروح من طرابلس 

  .اة إىل مصراملظفر صاحب مح
كسف مجيع جرم الشمس، وأظلم اجلو، وظهرت الكواكب، وشغل : ويف يوم األحد تاسع عشري ربيع األول

  .الناس السرح بالنهار



وفيها قدم الشيخ عز الدين بن عبد السالم إىل مصر، وقد أخرجه الصاحل إمساعيل من دمشق، فأكرمه امللك الصاحل 
بن العاص مبصر، وقلده قضاء مصر والوجه القبلي يوم عرف عوضاً عن جنم الدين، وواله خطابة جامع عمرو 

قاضي القضاة شرف الدين ابن عني الدولة، عندما كتب السلطان خبطه إىل ابن عني الدولة، يف يوم اجلمعة عاشر 
خمتص حبضور إن القاهرة ملا كانت دار اململكة، وأمراء الدولة وأجنادها مقيمون هبا، وحاكمها : ربيع اآلخر ما نصه

 -وفوض السلطان قضاء القضاة مبصر وعملها . دار العدل، تقدمنا أن يتوفر القاضي على القاهرة وعملها ال غري
فلما مات ابن عني الدولة . املعروف بقاضي سنجار: لبدر الدين أيب احملاسن يوسف السنجاري -وهو الوجه القبل 

  .ضاء مصر والوجع القبلي البن عبد السالماستقر البدر السنجاري يف قضاء القاهرة، وفوض ق
وفيها كثر تردد الناس إىل فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ، بعدما أطلقه السلطان يف السجن فكره السلطان 

  .ذلك، وأمره أن يالزم داره
م وفيها بلغ السلطان أن الناصر داود صاحب الكرك قد وافق الصاحل إمساعيل صاحب دمشق، واملنصور إبراهي

صاحب محص، وأهل حلب، على حماربته، فسري السلطان كمال الدين بن شيخ الشيوخ على عسكر إىل الشام، 
وكان من خرب . فخرج إليه الناصر وقاتله ببالد القدس، وأسره يف عدة من أصحابه، مث أطلقهم، وعادوا إىل القاهرة

على األمري عز الدين أيبك صاحب صرخد، وقد ذلك أنه يف يوم األربعاء ثاين عشر صفر، وقع عسكر الناصر داود 
ومشس  -املعروف بالسبع جمانني  -نزل على الغوار، فكسره وأخذ األثقال، وكان معه األمري مشس الدين شرف 

الدين أبو العالء الكرديان، وشرف الدين بن الصارم صاحب بنني، وكان مقدم عسكر الناصر سيف الدين بن قلج، 
  .ن عسكر مصرومجاعة من األيوبية م

وفيها سار اخلوارزمية إىل املوصل، فساملهم صاحبها حبر الدين لؤلؤ نصيبني، ووافقهم املظفر شهاب الدين غازي بن 
العادل، صاحب ميافارقني، مث ساروا إىل آمد فخرج إليهم عسكر حلب، عليه املعظم فخر الدين توران شاه بن 

ارقني، وجرت بينهم وبني اخلوارزمية وقائع مث عاد العسكر إىل حلب، صالح الدين، فدفعوهم عنها، وهنبوا بالد مياف
  .فغار اخلوارزمية على رساتيق املوصل

وفيها فلج املظفر صاحب محاة يف شعبان وهو جالس بغتة، فأقام أياماً ملقي ال يتحرك وال يتكلم، مث أفاق وبطل شقه 
بطبيب يعرف بالنفيس بن طليب النصراين، فلم ينجح فيه األمين فسري إليه امللك الصاحل جنم الدين أيوب من مصر 

  .دواء، واستمر كذلك سنني وشهوراً حىت مات
قدم األمري ركن الدين ألطونبا اهليجاري من القاهرة إىل دمشق، وكان امللك الصاحل : ويف خامس عشر ذي القعدة

مللك اجلواد، حىت بقى على طاعة الصاحل جنم جنم الدين قد بعثه يف شهر رمضان إىل الناصر داود، ليصلح بينه وبني ا
  .الدين، فلما وصل إىل غزة هرب إىل دمشق، وأخذ معه مجاعة من العسكر وحلق اجلواد بالفرنج، وأقام عندهم

وفيها وصل امللك املنصور نور الدين عمر بن علي رسول من اليمن يف عسكر غري إىل مكة، يف شهر رمضان، ففر 
  .ا دار اإلمارة مبكة، حىت تلف ما كان هبا من سالح وغريهاملصريون بعدما أحرقو
  سنة أربعني وستمائة

  .أبطلت خطة ملك الروم من دمشق، وخطب للملك الصاحل جنم الدين أيوب: يف ربيع األول
دخل الفرنج من عكا إىل نابلس، وهنبوا وقتلوا وأسروا، وأخذوا منرب اخلطيب، : ويف يوم اجلمعة رابع مجادى األوىل

  .وخرجوا يوم األحد بعد ما أفسدوا أمواالً كثرية
  .وصل إىل القاهرة الشريف عالء الدين عامل بن األمري السيد علي: ويف يوم السبت ثامن عشر احملرم



وفيها ماتت ضيفة . وفيها وصل التتار إىل أرزن الروم، وأوقع امللك املظفر غازي، صاحب ميالدقني باخلوارزمية
أيب بكر بن أيوب، ليلة اجلمعة إلحدى عشرة خلت من مجادى األوىل فاستبد ابن ابنها الناصر خاتون ابنة العادل 

يوسف بن الظاهر غازي مبملكة حلب بعدها، وقام بتدبريه بعد جدله األمري مشس الدين لؤلؤ األتابك، واألمري مجال 
فطي، وخرج إقبال من حلب بعسكر، الدين العادل األسود احلسن، اخلاتون، والوزير األكرم مجال الدين بن الن

  .وحارب اخلوارزمية، مث عاد

وفيها مات اخلليفة املستنصر باهللا جعفر املنصور بن الظاهر بأمر اهللا أيب نصر حممد ابن الناصر لدين اهللا أمحد العباس 
فكانت . ومأمري املؤمنني بكرة يوم اجلمعة لعشر خلون من مجادى اآلخرة، وكاد سبب موته أنه فصد مببضع مسم

خالفته سبع عشرة سنة وشهر، وقيل مات يف ثاين عشريه، وكانت مدته مخس عشرة سنة وأحد عشر شهراً ومخسة 
وكان حازماً عادالً، ويف أيامه عمرت بغداد . أيام، وله من العمر إحدى ومخسون سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام

قصد التتر بغداد، فاستخدم العساكر حىت قيل إهنا زادت  عمارة عظيمة، وبين هبا احملرسة املستنصرية، ويف أيامه
فقام من بعده يف اخلالفة ابنه املستعصم باهللا أبو أمحد عبد اهللا، وقام بأمره أهل الدولة، . عدهتا على مائة ألف إنسان

  .املالوحسنوا له مجع األموال، وإسقاط أكثر األجناد، فقطع كثرياً من العساكر، وسامل التتر، ومحل إليهم 
وفيها بين بعض غلمان الصاحب معني الدين ابن شيخ الشيوخ، وزير امللك الصاحل جنم الدين أيوب، بناء بأمر 

خمدومه على سطح مسجد مبصر، وجعل فيه طبلخاناه عماد الدين ابن شيخ الشيوخ، فأنكر ذلك قاضي القضاة عز 
، ونقل ما على السطح، مث أشهد قاضي القضاة على الدين بن عبد السالم، ومضى بنفسه وأوالده، حىت هدم البناء

نفسه أنه قد أسقط شهادة الوزير معني الدين، وأنه قد عزل نفسه من القضاء فلما فعل ذلك ويل امللك الصاحل 
عوضه قضاء مصر صدر الدين أبا منصور موهوب ابن عمر بن موهوب بن إبراهيم اجلزري الفقيه الشافعي، وكان 

  .السالم يف احلكم، يف ثالث عشري ذي القعدةينوب عن ابن عبد 
شرفها اهللا  -وفيها قدم مكة احلاج من بغداد، بعدما انقطع ركب العراق سبع سنني عن مكة وكان من خرب مكة 

أن السلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب بعث ألف فارس عليهم الشريف شيحة بن قاسم أمري املدينة، يف  -تعاىل 
، فبعث امللك املنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول من اليمن بابن النصريي، ومعه الشريف سنة سبع وثالثني

راجح، إىل مكة يف عسكر كبري، ففر الشريف شيحة مبن معه، وقدم القاهرة، فجهز السلطان امللك الصاحل معه 
ليمن عسكراً كبرياً، فطلب عسكراً قدم هبم مكة، يف سنة مثان وثالثني، وحجوا بالناس، فبعث ابن رسول من ا

عسكر مصر من السلطان امللك الصاحل جندة، فبعث إليهم باألمري بارز الدين علي بن احلسني برطاس، واألمري جمد 
الدين أمحد بن التركماين، يف مائة ومخسني فارساً، فلما بلغ ذلك عسكر اليمن أقاموا على السرين، وكتبوا إىل ابن 

 مجع كبري يريد مكة، ففر املصريون على وجوههم، وأحرقوا ما يف دار السلطان مبكة رسول بذلك، فخرج بنفسه يف
من سالح وغريه، فقدم امللك املنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول مكة، وصام هبا شهر رمضان، سنة تسع 

  .وثالثني، واستناب مبكة مملوكه فخر الدين الشالح
  سنة إحدى وأربعني وستمائة

تتر بالد الروم، وأوقعوا بالسلطان غياث الدين كيخسرو بن كيقباد بن خيسرو بن قلج أرسالن، وهزموه فيها قدم ال
وملكوا بالد الروم وخالط وآمد، فدخل غياث الدين يف طاعتهم، على مال حيمله إليهم، وملكوا أيضاً سيواس 



غياث الدين منهم إىل القسطنطينية،  وقيسارية بالسيف وقرروا على صاحبهما يف كل سنة أربعمائة ألف دينار ففر
  .إىل أن قتل -وهو صغري  -وقام من بعده ركن الدين ابنه 

وفيها تكررت املراسلة بني الصاحل جنم الدين أيوب، وبني عمه الصاحل إمساعيل صاحب دمشق، وبني املنصور 
من صاحب محص ومحاة  صاحب محص، على أن تكون دمشق وأعماهلا للصاحل إمساعيل، ومصر للصاحل أيوب، وكل

وحلب على ما هو عليه، وأن تكون اخلطة والسكة يف مجيع هذه البالد للملك الصاحل جنم الدين أيوب وأن يطلق 
الصاحل إمساعيل امللك املغيث فتح الدين عمر بن امللك الصاحل جنم الدين من االعتقال، وأن خيرج األمري حسام 

اك اهلذباين، املعروف بابن أيب علي من اعتقاله ببعلبك، وأن ينتزع الصاحل الدين أبو علي بن حممد بن أيب علي باش
إمام  -إمساعيل الكرك من امللك الناصر داود، فلما تقرر هذا خرج من القاهرة اخلطب أصيل الدين اإلسعردي 

حبمص، يف مجاعة، وسار إىل دمشق، فخطب للسلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب جبامع دمشق و -السلطان 
وأفرج عن املغيث ابن السلطان، وأركب مث أعيد إىل القلعة، حىت يتم بينهما احللف، وأفرج عن األمري حسام 

الدين، وكان قد ضيق عليه وجعل يف جب مظلم فلما وصل حسام الدين إىل دمشق خلع عليه الصاحل إمساعيل، 
هو القاضي عماد الدين بن القطب قاضي و -وسار إىل مصر، ومعه رسول الصاحل إمساعيل، ورسول صاحب محص 

ورسول صاحب حلب، فقدموا على امللك الصاحل جنم الدين، ومل يقع اتفاق، وعادت الفتنة بني امللوك،  -محاة 
فاتفق الناصر داود صاحب الكرك، مع الصاحل إمساعيل صاحب دمشق، على حماربة امللك الصاحل جنم الدين وعاد 

بالقاهرة، فبعث الناصر داود والصاحل إمساعيل، ووافقا الفرنج على أهنم يكونون  رسول حلب، وتأخر ابن القطب
عوناً هلم على امللك الصاحل جنم الدين، ووعداهم أن يسلما إليهم القدس وسلماهم طربية وعسقالن أيضاً فعمر 

قوا اجلرس على الفرنج قلعتيهما وحصوهنما، ومتكن الفرنج من الصخرة بالقدس، وجلسوا فوقها باخلمر، وعل
  .املسجد األقصى

فربز امللك الصاحل جنم الدين أيوب من القاهرة، ونزل بركة اجلب وأقام عليها، وكتب إىل اخلوارزمية يستدعيهم إىل 
  .ديار مصرة حملاربة أهل الشام، فخرجوا من بالد الشرق

هوب اجلزري، وقلد األفضل صرف امللك الصاحل جنم الدين قاضي القضاة صدر الدين مو: ويف يوم عيد النحر
  .اخلوجني قضاء مصر والوجه القبلي

وفيها هرب الصارم املسعودي من قلعة اجلبل، وقد صبغ نفسه حىت صار أسوداً، على صورة عبد كان يدخل إليه 
ة، رباط الشرايب مبك -خادم اخلليفة  -وفيها أنشأ شهاب الدين رحيان . بالطعام، فأخذ من بلبيس، وأعيد إىل معتقله

  .وعمر بعرفة أيضاً
  سنة اثنتني وأربعني وستمائة

إين قررت على أهل الشام قطيعة التتر يف : فيها ورد إىل دمشق كتاب بدر الدين لؤلؤ، صاحب املوصل، وفيه يقول
كل سنة، من الغين عشرة دراهم، ومن املتوسط مخسة دراهم، ومن الفقري درهم فقرأ القاضي حميي الدين بن زكي 

  .كتاب على الناس، ووقع الشروع يف جباية املالالدين ال
األمري حسام الدين بركة خان، وخان بردى، وصاروخان، وكشلوخان، : وفيها قطع اخلوارزمية الفرات، ومقدموهم

وهم زيادة على عشرة آالف مقاتل، فسارت منهم فرقة على بقاع بعلبك، وفرقة على غوطة دمشق، وهم ينهبون 
فل الناس من بني أيديهم، وحتصن الصاحل إمساعيل بدمشق، وضم عساكره إليه، بعدما كانت ويقتلون ويسبون، فاجن



قد وصلت غزة وهجم اخلوارزمية على القدس، وبذلوا السيف يف من كان به من النصارى، حىت أفنوا الرجال، 
ا رممهم، وساروا إىل غزة وسبوا النساء واألوالد، وهدموا املباين اليت يف قمامة، ونبشوا قبور النصارى، وأحرقو

خيربونه بقدومهم، فأمرهم باإلقامة يف غزة،  -يف صفر  -فنزلوها، وسريوا إىل امللك الصاحل جنم الدين أيوب 
ووعدهم ببالد الشام، بعدما خلع على رسلهم، وسري إليهم اخللع واخليل واألموال، وتوجه يف الرسالة إليهم مجال 

ين بن مطروح، وجهز امللك الصاحل جنم الدين أيوب عسكراً من القاهرة عليه الدين أقوش النجييب، ومجال الد
األمري ركن الدين بيربس، أحد مماليكه األخصاء الذين كانوا معه وهو حمبوس بالكرك، فسار إىل غزة، وانضم إىل 

بن حممد  -أبو علي اخلوارزمية مجاعة من القمريية، كانوا قد قدموا معهم من الشرق، مث خرج األمري حسام الدين 
  .بن أيب علي اهلذباين بعسكر، ليقيم على نابلس

وجهز الصاحل إمساعيل عسكراً من دمشق، عليه امللك املنصور صاحب محص، فسار املنصور جريدة إىل عكا، وأخذ 
بن الفرنج ليحاربوا معه عساكر مصر، وساروا إىل حنو غزة، وأتتهم جندة الناصر داود صاحب الكرك مع الظهري 

سنقر احلليب والوزيري، فالتقى القوم مع اخلوارزمية بظاهر غزة، وقد رفع الفرنج الصلبان على عسكر دمشق، 
وفوق رأس املنصور صاحب محص، واألقسة تصلب، وبأيديهم أواين اخلمر تسقي الفرسان وكان يف امليمنة الفرنج، 

ق اخلوارزمية وعساكر مصر، ودارت بني ويف امليسرة عسكر الكرك، ويف القلب املنصور صاحب محاة، فسا
وأحاط اخلوارزمية . الفريقني حرب شديدة، فانكسر امللك املنصور، وفر الوزيري، وقبض على الظهري وجرح

بالفرنج، ووضعوا فيهم السيف حىت أتوا عليهم قتالً وأسراً، ومل يفلت منهم إال من شرد، فكان عدة من أسر منهم 
ومن أهل الشام زيادة على ثالثني ألفاً، وحاز اخلوارزمية من األموال ما جيل وصفه، وحلق مثامنائة رجل، وقتل منهم 

  .املنصور بدمشق يف نفر يسري
وقدمت البشارة إىل امللك الصاحل جنم الدين بذلك يف خامس عشر مجادى األوىل، فأمر بزينة القاهرة ومصر 

  .زينة، وضربت البشائر عدة أياموظواهرمها، وقلعيت اجلبل والروضة، فبالغ الناس يف ال
وقدمت أسرى الفرنج ورءوس القتلى، ومعهم الظهري بن سنقر وعدة من األمراء واألعيان، وقد أركب الفرنج 

اجلمال، ومن معهم من املقدمني على اخليول، وشقوا القاهرة، فكان دخوهلم يوما مشهوداً، وعلقت الرءوس على 
رى، وسار األمري بيربس، واألمري ابن أيب علي بعساكرمها إىل عسقالن، أبواب القاهرة وملئت احلبوس باألس

ونازالها فامتنعت عليهم حلصانتها فسار ابن أيب علي إىل نابلس، وأقام بيربس على عسقالن، واستولت نواب امللك 
صر داود سوى الصاحل جنم الدين على غزة والسواحل، والقدس واخلليل، وبيت جربيل واألغوار، ومل يبق بيد النا

  .الكرك وامللقاء، والصلت وعجلون
فورد اخلري مبوت امللك املظفر تقي الدين حممود بن املنصور بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب محاة، 

يف يوم السبت ثامن مجادى األول، فاشتد حزن امللك الصاحل جنم الدين أيوب عليه، مث ورد اخلرب مبوت ابنه امللك 
عمر بقلعة دمشق، فزاد حزنه، وقوي غضبه على عمه الصاحل إمساعيل، وقدم إىل القاهرة اخلطيب زين الدين  املغيث

أبو الربكات عبد الرمحن بن موهوب من محاة، بسيف امللك املظفر، ومعه تقدمة من عند ابن امللك املنصور ناصر 
  .الدين حممد، لتسع مضني من شوال
بن شيخ الشيوخ على العساكر من القاهرة، ومعه الدهليز السلطاين واخلزائن،  وخرج الصاحب معني الدين احلسن

وأقامه السلطان مقام نفسه، وأذن له أن جيلس على رأس السماط ويركب كما هي عادة امللوك وأن يقف الطواشي 
كعادهتم يف  شهاب الدين رشيد أستادار السلطان يف خدمته على السماط، ويقف أمري جاندار واحلجاب بني يديه،



فسار الصاحب معني الدين من القاهرة بالعساكر إىل . خدمة السلطان، وكتب إىل اخلوارزمية أن يسريوا يف خدمته
غزة، وانضاف إليه اخلوارزمية والعسكر إىل غزة، وانضاف إليه اخلوارزمية والعسكر، وسار إىل بيسان، فأقام هبا 

هبا الصاحل إمساعيل واملنصور إبراهيم صاحب محص، وعاثت اخلوارزمية يف مدة، مث سار إىل دمشق فنازهلا، وقد امتنع 
اشتغالك هبذا أوىل : أعمال دمشق، فبعث الصاحل إمساعيل إىل ابن شيخ الشيوخ بسجادة وإبريق وعكاز، وقال له

  .من اشتغالك بقتال امللوك
السجادة واإلبريق والعكاز يليقون : وقالفلما وصل ذلك إليه جهز إىل الصاحل إمساعيل جنكا وزمراً وغاللة حرير، 

يب، وأنت أوىل باجلنك والزمر والغاللة، واستمر الصاحب معني الدين على حماصرة دمشق، فبعث اخلليفة مبحيي 
الدين بن اجلوزي إىل امللك الصاحل جنم الدين ومعه خلعة، وهي عمامة سوداء، وفرجية مذهبة، وثوبان ذهب، 

علمان حرير، وحصان وترس ذهب، فلبس امللك الصاحل جنم الدين اخللعة على وسيف بذهب، وطوق ذهب، و
  :العادة وكانت األقاويل مبصر قد كثرت جمليئه، وتأخر قدومه، فقال الصالح بن شعبان اإلربلي

  ما رام يوماً عن دمشق نزوحا... قالوا الرسول أيت قالوا إنه 
  الرسول صحيحايروي احلديث عن ... ذهب الزمان وما ظفرت مبسلم 

وفيها قتل أمري بين مرين حممد بن عبد احلق حميو بن أيب بكر بن محامة، يف حربه مع عسكر املوحدين وويل بعده 
  .أخوه أبوه حييي بن عبد احلق

وفيها ورد كتاب بدر الدين لؤلؤ من املوصل جبباية قطعة التتر من دمشق، فقرأ كتاب القاضي حميي الدين من الزكي 
  .ةعلى العاد

وفيها استوزر اخلليفة أستاداره مؤيد الدين حممد بن العلقمي، يف ثامن ربيع األول، عوضاً عن نصري الدين أيب 
  .األزهر أمحد بن حممد بن علي بن العاقد

  .وفيها استويل التتر على شهر زور
  .وفيها بلغ األردب القمح مبصر أربعمائة درهم نقرة

  سنة ثالث وأربعني وستمائة

ت حماربة ابن شيخ الشيوخ ألهل دمشق ومضايقته للبلد إىل أن أحرق قصر حجاج يف ثاين حمرم، ورمي فيها كثر
  .باجملانيق وأحل بالقتال

فأحرق الصاحل إمساعيل يف ثالثه عدة مواضع، وهنبت أموال الناس، وجرت شدائد إىل أن أهل شهر ربيع األول، 
بركة خان مقدم اخلوارزمية يف الصفح، وعاد إىل دمشق ففيه خرج املنصور صاحب محص من دمشق، وحتدث معه 

فأرسل الوزير أمني الدولة كمال الدين أبو احلسن بن غزال املعروف بالسامري إىل الصاحب معني الدين بن شيخ 
الشيوخ، يسأله األمان ليجتمع به، فبعث إليه بقميص وفرجية وعمامة ومنديل، فلبس ذلك وخرج ليالً، أليام 

دى األوىل، فتحادثا ورجع إىل دمشق، مث خرج يف ليلة أخرى، وقرر أن الصاحل إمساعيل يسلم دمشق، مضت من مجا
على أن خيرج منها هو واملنصور بأمواهلم، وال يعرض ألحد من أصحاهبم وال لشيء مما معهم، وأن يعوض الصاحل 

ص وتدمر والرحبة، فأجاب أمني عن دمشق ببعلبك وبصرى وأعماهلا، ومجيع بالد السواد، وأن يكون للمنصور مح
  .الدولة إىل ذلك، وحلف الصاحب معني الدين هلم، فخرج الصاحل إمساعيل واملنصور من دمشق

ودخل الصاحب معني الدين يف يوم االثنني ثامن مجادى األوىل، ومنع اخلوارزمية من دخول دمشق ودبر األمري 



ها هلم، ونزل يف البلد، وتسلم الطواشي شهاب الدين رشيد أحسن تدبري، وأقطع اخلوارزمية الساحل مبناشري كتب
القلعة، وخطب هبا وجبامع دمشق وعامة أعماهلا للملك الصاحل جنم الدين، وسلم أيضاً األمري سيف الدين علي بن 
قلج قلعة عجلون ألصحاب امللك الصاحل، وقدم إىل دمشق، فلما وردت األخبار بذلك على السلطان أنكر على 

إن معني الدين حلف له، وأما أنتم : ي شهاب الدين واألمراء كيف مكنوا الصاحل إمساعيل من بعلبك، وقالالطواش
فما خلفتم، وأمر امللك الصاحل جنم الدين أن يسري ركن اهليجاوي، والوزير أمني الدولة السامري، حتت احلوطة إىل 

فاتفق مرض الصاحب معني الدين ووفاته بدمشق، يف قلعة الروضة، فسريا من دمشق إىل مصر، واعتقال بقلعة اجلبل 
ثاين عشري شهر رمضان، فكتب السلطان إىل األمري حسام بن أيب علي اهلذباين، وهو بنابلس، أن يسري إىل دمشق 
ويتسلمها، فسار إليها وصار نائباً بدمشق، والطواشي رشيد بالقلعة، وأفرج السلطان عن األمري فخر الدين يوسف 

وخلع عليه وأمره وقدمه، وبالغ يف اإلحسان إليه، وكان مل يبق من أوالد  -وكان قد لزم بيته  -شيوخ بن شيخ ال
  .شيخ الشيوخ غريه

وأما اخلوارزمية، فإهنم ظنوا أن السلطان إذا انتصر على عمه امللك الصاحل إمساعيل يقامسهم البالد، فلما منعوا من 
شام، تغريت نياهتم، واتفقوا على اخلروج عن طاعة السلطان، وساروا دمشق، وصاروا يف الساحل وغريه من برد ال

إىل داريا وانتهبوها، وكاتبوا األمري ركن الدين بيربس وهو على غزة بعسكر جيد من عساكر مصر، وحسنوا له أن 
ليهم يكون معهم يداً واحدة ويزوجوه منهم، فمال إليهم، وكاتبوا الناصر داود صاحب الكرك، فوافقهم ونزل إ

واجتمع هبم وتزوج منهم، وعاد إىل الكرك واستوىل على ما كان بيد األمري حسام الدين بن أيب علي، من نابلس 
  .والقدس واخلليل، وبيت جربيل واألغوار

وخاف الصاحل إمساعيل، فكاتب اخلوارزمية وقدم إليهم، فحلفوا له على القيام بنصرته، ونازلوا دمشق، فقام األمري 
يف القتال وهنب  -ومعهم الصاحل إمساعيل  -ن بن أيب علي حبفظ البلد أحسن قيام، وأحل اخلوارزمية حسام الدي

األعمال، وضايقوا دمشق، وقطعوا عنها املرية، فاشتد الغالء هبا، وبلغت الغرارة القمح إىل ألف ومثامنائة درهم 
ف درهم، بألف ومخسمائة درهم اشتري هبا فضة، ومات كثري من الناس جوعاً، وباع شخص داراً قيمتها عشرة آال

غرارة قمح، فقامت عليه يف احلقيقة بعشرة آالف درهم، وأبيع اخلبز كل أوقية وربع بدرهم، واللحم كل رطل 
بسبعة دراهم، مث عدمت األقوات باجلملة، وأكل الناس القطط والكالب وامليتات، ومات شخص بالسجن، فأكله 

من اجلوع والوباء، واستمر هذا البالء ثالثة أشهر، وصار من مير من اجلبل يشتم أهل السجن، وهلك عامل عظيم 
  .ريح ننت املوتى، لعجز الناس عن مواراة موتاهم، ومل تنقطع مع هذا اخلمور والفسوق من بني الناس

ص حىت مال وأخذ امللك الصاحل جنم الدين مع ذلك يف أعمال احليل والتدبري، وما زال باملنصور إبراهيم صاحب مح
إليه، واتفق أيضاً مع احللبيني على حماربة اخلوارزمية، فخرج امللك الصاحل جنم الدين من القاهرة بعساكر مصر، 

ونزل العباسة، فوافاه هبا رسل اخلليفة، ومها امللك حممد ابن وجه السبع، ومجال الدين عبد الرمحن بن حميي الدين أيب 
وهو عمامة سوداء وجبة وطوق ذهب، : ، ومعهما التقليد والتشريف األسودحممد يوسف بن اجلوزي يف آخر شوال

وفرس مبركوب حبلية ذهب، فنصب املنرب، وصعد عليه مجال الدين عبد الرمحن حميي الدين بن اجلوزي الرسول، 
لتشريف وقرأ التقليد بالدهليز السلطاين، والسلطان قائم على قدميه، حىت فرغ من القراءة، مث ركب السلطان با

وكان قد حضر أيضاً من عند اخلليفة تشريف باسم الصاحب معني الدين بن شيخ . اخلليفيت، فكان يوماً مشهوداً
  .الشيوخ، فوجد أنه قد مات، فأمر السلطان أن يفاض على أخيه األمري فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ، فلبسه

ك املنصور إبراهيم صاحب محص بعساكر حلب، رحلوا فلما بلغ اخلوارزمية مسري السلطان من مصر، ومسري املل



  .فوجد أهل دمشق برحيلهم فرجاً، ووصلت إليهم املرية، واحنل السعر. عن دمشق يريدون لقاء املنصور
  سنة أربع وأربعني وستمائة

 -نابلس  فيها أرسل امللك الصاحل جنم الدين أيوب القاضي جنم الدين حممد بن سامل النابلسي، املعروف بابن قاضي
إىل مملوكه األمري ركن الدين بيريس، فما زال خيدعه ومينيه، حىت فارق اخلوارزمية، وقدم معه  -وكان متقدماً عنده 

  .إىل ديار مصر، فاعتقل بقلعة اجلبل، وكان آخر العهد به
مات، والتقوا مع وفيها عظمت مضرة اخلوارزمية ببالد الشام، وكثر هنبهم للبالد، وسفكهم للدماء وانتهاكهم للحر

امللك املنصور إبراهيم صاحب محص وعساكر حلب، وقد انضم إليهم عرب كثري وتركمان، نصرة للملك الصاحل 
جنم الدين، وذلك بظاهر محص أول يوم من احملرم، وقيل ثانيه فكانت بينهم وقعة عظيمة اهنزم فيها اخلوارزمية هزمية 

ها قائمة وقتل مقدمهم بركة خان وهو سكران، وأسر كثري منهم واتصل قبيحة، تبدد منها مشلهم، ومل يقم هلم بعد
من فر منهم بالتتار، وفيهم من مضى إىل البلقاي وخدم امللك الناصر داود صاحب الكرك، فتزوج الناصر منهم، 
 واختص هبم، وقويت شوكته وسار بعضهم إىل نابلس، فاستولوا عليها، ووصل بعض من كان معهم ممن اهنزم إىل

حران، وحلق أيبك املعظمي بقلعة صرخد وامتنع هبا، وسار الصاحل إمساعيل إىل حلب يف عدة من اخلوارزمية، فأنزله 
امللك الناصر صاحب حلب وأكرمه، وقبض على من قدم معه من اخلوارزمية ووردت البشرى هبذه اهلزمية إىل 

  .هرة ومصر والقلعتانالسلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب يف احملرم، فزينت القا

وسار األمري حسام الدين بن أيب علي اهلذباين من دمشق، واستوىل على بعلبك بغري حرب يف رجب، ومحل منها 
امللك املنصور نور الدين حممود بن امللك الصاحل إمساعيل، وأخذه امللك السعيد عبد امللك إىل الديار املصرية حتت 

لفتح بعلبك زينة عظيمة، هي ومصر، وكان أخذ بعلبك عند السلطان أحسن  االحتياط، فاعتقلوا وزينت القاهرة
موقعاً من أخذه لدمشق، حنقا منه على عمه الصاحل إمساعيل، وانصلحت احلال بني السلطان وبني املنصور صاحب 
محص والناصر صاحب حلب، واتفقت الكلمة وبعث السلطان إىل حلب يطلب تسليم الصاحل إمساعيل، فلم جيب 

إىل تسليمه وأخرج السلطان عسكراً كبرياً، قدم عليه األمري فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ وسريه حملاربة 
الكرك، فسار إىل غزة، وأوقع باخلوارزمية، ومعهم الناصر داود صاحب الكرك يف ناحية الصلت، وكسرهم وبدد 

  .مشاهلم، وفر الناصر إىل الكرك يف عدة
يف سابع عشري ربيع اآلخر، وسار فخر الدين عنها بعد ما حرقها واحتاط على سائر وكانت الكسرة على الصلت 

بالد الناصر، وويل عليها النواب ونازل فخر الدين الكرك، وخرب ما حوهلا، واستوىل على البلقاء، وأضعف 
ليه، فسار عن الناصر حىت سأله األمان، فبعث فخر الدين يطلب منه من عنده من اخلوارزمية، فسريهم الناصر إ

الكرك وهم يف خدمته مث نازل فخر الدين بصرى، حىت أشرد على أخذها، فنزل به مرض أشفى منه على املوت 
ومحل يف حمفة إىل القاهرة، وبقي العسكر حىت استولوا عليها، وقدم املنصور إبراهيم صاحب محص إىل دمشق منتمياً 

به مرض مات به يف صفر، فخزن عليه السلطان حزناً كثرياً، ألنه إىل السلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب فنزل 
  .كان يتوقع وصوله إليه فقام من بعده حبمص ابنه األشرف مظفر الدين موسى

وفيها سري الصاحب . وفيها تسلم امللك الصاحل جنم الدين عجلون، بوصية صاحبها سيف الدين بن قلج عند موته
سى بن إبراهيم بن مطروح إىل دمشق وزيراً وأمرياً، وأنعم عليه بسبعني فارساً مجال الدين أبو احلسن حيىي بن عي

بدمشق، وصرف األمري حسام الدين بن أيب علي اهلذباين عن نيابة دمشق، ووىل مكانه األمري جماهد الدين إبراهيم، 



األمري حسام الدين، وأقر الطواشي شهاب الدين بالقلعة على حاله، فلما دخل ابن مطروح إىل دمشق خرج منها 
وسار إىل القاهرة، فلما قدم على السلطان، وهو بقلعة اجلبل، أقره يف نيابة السلطنة بديار مصر، وأنزله بدار الوزارة 

  .من القاهرة
وخرج السلطان بالعساكر يف شوال يريد دمشق من قلعة اجلبل، واستناب بديار مصر األمري حسام الدين بن أيب 

ق يف سابع عشر ذي القعدة، وكان دخوله يوماً مشهوداً، فأحسن إىل الناس، وخلع على علي، فدخل إىل دمش
األعيان، وتصدق على أهل املدارس والربط وأرباب البيوت بأربعني ألف درهم، وسار بعد مخسة عشر يوماً إىل 

إىل بصرى، وقد  بعلبك، فرتب أحواهلا، وأعطى ألهل املدارس والربط وأرباب البيوت عشرين ألف درهم، وسار
تسلمها نواب السلطان من األمري شهاب الدين غازي، تائب امللك الصاحل إمساعيل، فتصدق على مدارس بصرى 

وربطها وأرباب البيوت بعشرين ألف درهم وجهز السلطان األمري ناصر الدين القيمري، والصاحب الدين بن 
مازاال به حىت سلم صلخد، وسار إىل مصر، وتصدق مطروح، إىل صلخد وهبا األمري عز الدين أيبك املعظمي، ف

السلطان يف القدس بألفي دينار مصرية، وأمر بذرع سور القدس، فكاد ذراعه ستة آالف ذراع باهلامشي، فأمر 
وفيها سار األمري فخر الدين بن شيخ . بصرف مغل القدس يف عمارته، وإن احتاج إىل زيادة محلت من مصر

  .، فنازهلا حىت أخذها من يد الفرنج، وهدم احلصونالشيوخ بعسكر إىل طربية

وقيل كان خنقه قبل هذه السنة، وقيل بل . وفيها مات امللك العادل أبو بكر بن الكامل حممد خنقا، بقلعة اجلبل
وسبب قتله أنه كان معتقالً يف برج العافية من قلعة اجلبل، فلما . كان يف ستة مخس وأربعني، والقول الثاين أثبت

م السلطان على املسري إىل الشام، بعث يأمره أن يتوجه إىل قلعة الشوبك ليعتقل هبا، فامتنع من ذلك، فبعث عز
السلطان إليه من خنقه، وأشاع أنه مات، مث ظهر أمره وأخرج ابنه املغيث عمر إىل الشوبك، فاعتقل هبا، وملا مات 

يذكره، وترك العادل ولداً يقال له امللك املغيث عمر،  العادل دفن خارج باب النصر، ومل جيسر أحد يبكي عليه وال
وكان عمر العادل يوم مات حنو ثالثني سنة، وأقام مسجوناً حنو . أنزل إىل القاهرة عند عماته، مث أخرج إىل الشوبك

  .وفيها وقع االختالف بني الفرنج. مثاين سنني
  سنة مخس وأربعني وستمائة

ن دمشق إىل ديار مصر، بعد ما أخذ عسقالن وخرهبا يف مجادى اآلخرة، وبعد أن فيها عاد السلطان امللك الصاحل م
وجع يف حلقه،  -وهو بالرمل  -تسلم أيضاً قلعة بارزين من عمل محاة، يف رمضان، ويف عوده إىل مصر عرض له 

ب السلطان إىل األمري أشفى منه على املوت، مث عويف ودخل إىل قلعته ساملاً، وزينت البلدان والقلعتان فرحاً به وكت
فخر الدين بن شيخ الشيوخ أن يشر من بالد الفرنج بالساحل إىل دمشق، فسار إليهما مبن معه من العسكر،، وأنعم 

على من هبا من األمراء وغريهم، وخلع عليهم، وأخذت عسقالن، يوم اخلميس ثاين عشر مجادى اآلخرة بعساكر 
  .السلطان

الصبيبة وحضر إىل حلب من محاة الطواشي شجاع الدين مرشد املنصوري،  وفيها تسلم نواب السلطان قلعة
واألمري جماهد الدين أمري جاندار، إلحضار سيدة اخلواتني عصمة الدنيا والدين عائشة خاتون، ابنة امللك العزيز حممد 

، ابنة امللك بن الظاهر غازي بن صالح الدين يوسف بن أيوب فسارت ومعها أمها الستر الرفيع فاطمة خاتون
الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب، يف رمضان وهي يف جتمل زائد، وحمفتها ملبسة ثوب حرير بذهب مكلل 

  .باجلواهر فتلقاها زوجها امللك املنصور صاحب محاة



  .وفيها حكر الناس البستان الكافوري بالقاهرة، وعمروا فيه الدور
املعظمي بدمشق، ومحل إىل القاهرة حتت احلوطة، فاعتقل هبا يف دار صواب وفيها قبض على األمري عز الدين أيبك 

هذا : ورافعه ولده أن الذي محله من صلخد كان مبلغ مثانني خرجا أودعها، فلما بلغه ذلك سقط إىل األرض، وقال
  .آخر العهد بالدنيا، ومل يتكلم بعدها حىت مات

  .يف أمشوم طناحوفيها سار السلطان من قلعة اجلبل، ونزل بقصره 
  .وفيها خنق امللك العادل أبو بكر بن حممد الكامل، يف ثاين عشر شوال

  سنة ستة وأربعني وستمائة
فيها كتب السلطان من أمشوم طناح إىل نائبه بديار مصر األمري حسام الدين بن أيب علي، أن يرحل باحللقة 

ه يف نيابة السلطنة بالقاهرة األمري اجلواد مجال الدين، السلطانية والدهليز السلطاين إىل دمشق، وأقام السلطان بدل
فسار األمري حسام الدين، ونزل بالقصور اليت أنشأها السلطان امللك الصاحل . وأبا الفتح موسى بن يغمور بن جلدك

أيوب، وجعلها مدينة بالسانح يف أول الرمل، وجعل فيها سوقاً جامعاً، ليكون مركز العساكر عند خروجهم من 
وأقام حسام الدين بالصاحلية مقام السلطان، وطال مقامه هبا حنو أربعة أشهر، مث سار . الرمل، ومساها الصاحلية

ليحرك امللك األشرف صاحب محص، فإن األخبار وردت مبسري عساكر حلب مع األمري مشس الدين لؤلؤ األسيفي، 
لم األشرف محص، وصارت للناصر صاحب فلم يدركه حسام الدين، وس. وامللك الصاحل إمساعيل، ألخذ محص

  .حلب، وتعوض األشرف عن محص تل باشر
فلما بلغ السلطان ذلك عاد من أكوم طناح إىل القاهرة، وخرج منها إىل عسكره بالصاحلية، وسار يف حمفة ملا به من 

مهته كانت وحدث قرحة يف الصدر، إال أن . املرض، بسبب ورم مأبضه وكان قد اشتد به حىت حصل منه ناصور
  .قوية، فلم يلق نفسه وسار السلطان إىل دمشق، ونزل بقلعتها

وبعث السلطان باألمري فخر الدين بن شيخ الشيوخ، ومعه األمراء والعساكر، وفيهم األمري ابن أيب علي اهلذباين، 
اً آخر، وسخر الناس إىل محص، فنازهلا ورمى عليها مبنجنيق زنة حجره مائة وأربعون رطالً، ومعه ثالثة عشر منجنيق

يف محل هذه اجملانيق من دمشق، حىت كان حيمل كل عود مثنه حنو عشرين درمهاً بألف درهم، فإن الوقت كان شتاء 
وأحل األمري فخر الدين يف احلصار إىل أن قدم من بغداد الشيخ جنم الدين البادرائي، رسوالً من اخلليفة . صعباً

يني وبني السلطان، فتقرر الصلح، ورحل العساكر عن محص، بعدما أشرف على املستعصم باهللا، بالصلح بني احللب
  .أخذها

وقدم من حلب الشيخ مشس الدين اخلسروشاهي، فسأل السلطان على لسان امللك الناصر داود صاحب الكرك، 
منه أن يسلم الكرك إىل السلطان، ويعتاض عنها بالشوبك، فأجيب الناصر داود إىل ذلك، وتوجه من يتسلم 

الكرك، مث رجع الناصر عن ذلك، ملا بلغه من شدة مرض السلطان، وحترك الفرنج ألخذ ديار مصر فخرج السلطان 
من دمشق يف حمفة، وسار إىل الغور، وقدم األمري حسام الدين بن أيب علي إىل القاهرة، لينوب عنه هبا، واستدعي 

وعزل الصاحب مجال الدين بن مطروح عن دمشق،  باألمري مجال الدين بن يغمور من القاهرة لينوب بدمشق،
  .وعزل الطواشي شهاب الدين رشيد عن قلعة دمشق، وفوض ما كان بيدمها لألمري مجال الدين بن يغمور

وفيها مات قاضي القضاة أفضل . وفيها احترق املشهد احلسيين بالقاهرة، واحترقت املنارة الشرقية جبامع دمشق
  .ضان، فويل من بعده ابنه قاضي القضاة مجال الدين حيىيالدين اخلوجني، يف شهر رم

وفيها مات امللك املظفر شهاب الدين غازي بن العادل أيب بكر بن أيوب، صاحب الرها، وقام من بعده ابنه الكامل 



  .حممد يف سلطة الرها وميافارقني
فخر الدين بن الشالح عن مكة  وفيها عزل امللك املنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول صاحب اليمن األمري

وأعماهلا، وويل عوضه حممد بن أمحد بن املسيب، على مال يقوم به، وقود عدده مائة فرس كل سنة فقدم ابن 
املسيب مكة، وخرج األمري فخر الدين فسار بنفسه ابن املسيب، وأعاد اجلبايات واملكوس مبكة، وأخذ الصدقة 

بىن حصناً بنخلة يسمى العطشان وحلف هذيال لنفسه، ومنع اجلند النفقة الواردة من اليمن، عن مال السلطان و
إمنا فعلت به هذا ألين حتققت : فوثب عليه الشريف أبو سعد بن علي بن قتادة، وقيده وأخذ ماله، وقال ألهل احلرم

لعدد، إىل أن يصل أنه يريد الفرار باملال إىل العراق، وأنا غالم موالنا السلطان واملال عندي حمفوظ واخليل وا
  .مرسومه، فلم يكن غري أيام، وورد اخلرب مبوت السلطان نور الدين عمر بن رسول

  سنة سبع وأربعني وستمائة

فنزل بأمشوم طناح يف احملرم، ومجع يف . فيها قدم السلطان من دمشق، وهو مريض يف حمفة، ملا بلغه من حركة الفرنج
، وبعث إىل األمري حسام الدين بن أيب على نائبه بالقاهرة، أن جيهز الشواين دمياط من األقوات واألسلحة شيئاً كثرياً

وأمر السلطان األمري فخر الدين بن شيخ الشيوخ أن . من صناعة مصر، فشرع يف جتهيزها، وسريها شيئاً بعد شيء
ن بالعساكر، فنزل ينزل على جيزة دمياط بالعساكر ليصري يف مقابلة الفرنج إذا قدموا فتحول األمري فخر الدي

من كان له : باجليزة جتاه دمياط، وصار النيل بينه وبينها، ومل يقدر السلطان على احلركة ملرضه، ونودي يف مصر
  .على السلطان أو عنده له شيء، فليحضر ليأخذ حقه، فطلع الناس وأخذوا ما كان هلم

ب الفرنج البحرية، وفيها مجوعهم العظيمة وصلت مراك: ويف الساعة الثانية من يوم اجلمعة لتسع بقني من صفر
وريدافرنس لقب بلغة الفرنج، معناه ملك . ويقال له الفرنسيس، وامسه لويس ابن لويس -صحبة ريدافرنس 

وسري ملك الفرنج إىل السلطان . وقد انضم إليهم فرنج الساحل كله، فأرسوا يف البحر بازاء املسلمني -أفرنس 
أما بعد فإنه مل خيف عنك أين أمني األمة العيسوية، كما أين أقول أنك أمني األمة : همكتاباً، نصه بعد كلمة كفر

وإنه غري خاف عنك أن أهل جزائر األندلس حيملون إلينا األموال واهلدايا، وحنن نسوقهم سوق البقر . احملمدية
وقد أبديت لك ما فيه الكفاية،  ولقتل منهم الرجل ونرمل النساء، ونستأسر البنات والصبيان، وخنلي منهم الديار،

وجنلت لك النصح إىل النهاية، فلو حلفت يل بكل األميان، ودخلت على القسوس والرهبان، ومحلت قدامي الشمع 
طاعة للصلبان، ما ردين ذلك عن الوصول إليك وقتلك يف أعز البقاع عليك، فإن كانت البالد يل، فيا هدية 

وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد . والغلبة علي، فيدك العليا ممتدة إيلحصلت يف يدي، وإن كانت البالد لك 
  .حضرت يف طاعيت، متأل السهل واجلبل، وعددهم كعدد احلصى، وهم مرسلون إليك بأسياف القضا

فكتب اجلواب خبط القاضي هباء . فلما وصل الكتاب إىل السلطان وقرئ عليه، اغرورقت عيناه بالدموع واسترجع
بن حممد، كاتب اإلنشاء، ونسخته بعد البسملة وصلواته على سيدنا حممد رسول اهللا وآله وصحبه  الدين زهري

فنحن أرباب السيوف، وما قتل . أما بعد فإنه وصل كتابك، وأنت هتدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك: أمجعني
حد سيوفنا وعظم حروبنا،  -املغرور أيها  -فلو رأت عيناك . منا قرن إال جددناه، وال بغى علينا باغ إال دمرناه

وفتحنا منكم احلصون والسواحل، وأخرابنا منكم ديار األواخر واألوائل، لكان لك أن تعض على أناملك بالندم، 
وسيعلم الذين ظلموا أي " فهنالك تسيء بك الظنون، . والبد أن تزل بك القدم، يف يوم أوله لنا و آخره عليك

، وكن " أتى أمر اهللا فال تستعجلوه : " رأت كتايب هذا، فكن فيه على أول سورة النحلفإذا ق" . منقلب ينقلبون 



كم من فئة : ونعود إىل قول اهللا تبارك وتعاىل، وهو أصدق القائلني" ولتعلمن نبأه بعد حني : " على آخر سورة ص
الباغي له مصرع وبغيك يصرعك، إن : ، وإىل قول احلكماء" قليلة غلبت فئة كبرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين 

  .وإىل البالء يقلبك، والسالم
فناوشهم . نزل الفرنج يف الرب الذي عسكر املسلمني فيه، وضربت للملك ريدافرنس خيمة محراء: ويف يوم السبت

 املسلمون احلرب، واستشهد يومئذ األمري جنم الدين ابن شيخ اإلسالم وكان رجالً صاحلاً، ورتبه امللك داود مع
فلما . امللك الصاحل جنم الدين ملا سجن بالكرك، ملؤانسته، وممن استشهد أيضاً األمري صارم الدين أزبك الوزيري

أمسى الليل رحل األمري فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ممن معه من عساكر املسلمني، وقطع هبم اجلسر إىل 
  .للفرنج، وسار فخر الدين بالعسكر يريد أمشوم طناحوخال الرب الغريب . اجلانب الشرقي، الذي فيه مدينة دمياط

فلما رأى أهل دمياط رحيل العسكر، خرجوا كإمنا يسحبون على وجوههم طول الليل، ومل يبق باملدينة أحد البتة، 
وفروا إىل أكوم مع العسكر، وهم حفاة عراة جياع فقراء حيارى مبن معهم . وصارت دمياط فارغة من الناس مجلة

ال النساء وساروا إىل القاهرة، فنهبهم الناس يف الطريق، ومل يبق هلم ما يعيشون به فعدت هذه الفعلة من من األطف
وقد كانت دمياط يف أيام مللك الكامل، ملا نازهلا الفرنج، أقل ذخائر وعدداً . األمري فخر الدين من أقبح ما يشنع به

ها إال بعد سنة، عندما فين أهلها بالوباء واجلوع، وكان فيها منها يف هذه النوبة، ومع ذلك مل قدر الفرنج على أخذ
  .هذه املرة أيضاً مجاعة من شجعان بين كنانة، فلم يغن ذلك شيئاً

فعندما رأوا أبواهبا مفتحة وال أحد حيميها، . وأصبح الفرنج يوم األحد لسبع بقني من صفر، سائرين إىل مدينة دمياط
فدخلوا املدينة بغري كلفة وال مؤنة حصار، .  ظهر أن ناس قد فروا وتركوهاخشوا أن تكون مكيدة، فتمهلوا حىت

واستولوا على ما فيها من اآلالت احلربية، واألسلحة العظيمة والعدد الكثرية، واألقوات واألزواد والذخائر، 
  .واألموال واألمتعة وغري ذلك، صفواً عفواً

لتملك . اجاً عظيماً، ويئسوا من بقاء كلمة اإلسالم بديار مصروبلغ ذلك أهل القاهرة ومصر، فأنزعج الناس انزع
الفرنج مدينة دمياط، وهزمية العساكر، وقوة الفرنج مبا صار إليهم من األموال واألزواد واألسلحة، واحلصن اجلليل 

  .الذي ال يقدر على أخذه بقوة، مع شدة مرض السلطان، وعدم حركته
اح، ومعهم أهل دمياط، اشتد حنق السلطان على الكنانيني، وأمر بشنقهم، وعندما وصلت العساكر إىل أمشوم طن

وما ذنبنا إذا كانت عساكره مجيعهم وأمراؤه هربوا، وأحرقوا الزردخاناه، فأي شيء لعمل حنن؟ فشنقوا : فقالوا
اً من لكوهنم خرجوا من املدينة بغري إذن، حىت تسلمها الفرنج، فكانت عدة من شنق زيادة على مخسني أمري

ال بل : فقال السلطان. باهللا اشنقوين قبل ابين: فقال أبوه. وكان فيهم أمري حشيم، وله ابن مجيل الصورة. الكنانيني
  .فشنق االبن، مث شنق األب من بعده، بعد أن استفىت السلطان الفقهاء فأفتوا بقتلهم. اشنقوه قبل أبيه

هذا وما . أما قدرمت تقفون ساعة بني يدي الفرنج: وخ، وقالوتغري السلطان على األمري فخر الدين بن شيخ الشي
وكان الوقت ال يسع إال الصرب والتغاضي، وقامت الشناعة من كل . قتل منكم إال هذا الضيف الشيخ جنم الدين

أحد على األمري فخر الدين، فخاف كثري من األمراء وغريهم سطوة السلطان، ومهوا بقتله، فأشار عليهم فخر 
  .فإنه على خطة، وإن مات كانت الراحة منه، وإال فهو بني أيديكم: بالصرب، حىت يتبني أمر السلطانالدين 

وملا وقع ما ذكر السلطان بالرحيل إىل املنصورة، ومحل يف حراقة حىت أنزل بقصر املنصورة على حبر النيل يف يوم 
بنية للسكىن باملنصورة، ونصبت باألسواق، الثالثاء خلمس بقني من صفر، فشرع كل أحد من العسكر يف جتديد األ

وقدمت الشواين املصرية بالعدد الكاملة والرجالة، وجاءت الغزاة . وأبراج السور الذي على البحر وستر بالستائر



والرجال من عوام الناس الذين يريدون اجلهاد، من كل النواحي، ووصلت عربان كثرية جداً، وأخذوا يف الغارة 
  .وحصن الفرنج أسوار دمياط، وشحنوها باملقاتلة. وشتهمعلى الفرنج ومنا

وصل إىل القاهرة من أسرى الفرنج الذين ختطفهم العرب ستة وثالثون : فلما كان يوم االثنني سلخ شهر ربيع األول
أسرياً، منهم فارسان، ويف خامس شهر ربيع اآلخر وصل سبعة وثالثون أسرياً، ويف سابعه وصل اثنان وعشرون 

وملا بلغ أهل دمشق أخذ الفرنج ملدينة . ، ويف سادس عشره وصل مخسة وأربعون أسرياً، منهم ثالثة من اخليالةأسرياً
دمياط ساروا منها، وأخذوا صيداء من الفرنج، بعد حصار وقتال فورد اخلرب بذلك خلمس بقني من شهر ربيع 

  .اآلخر، فسر الناس بذلك
ومع . إىل القاهرة، ووصل يف ثامن عشر مجادى األوىل مخسون أسرياًهذا واألسرى من الفرنج تصل يف كل قليل 

ذلك واملرض يتزايد بالسلطان، وقواه خط، حىت وقع بأمر األطباء من برئه وعافيته، الجتماع مرضني عظيمني، مها 
  .اجلراحة الناصورية يف مأبضه والسل

ابنه امللك املعظم شرف الدين عيسى، وأخذ وأما الناصر داود صاحب الكرك فإنه ملا ضاقت به األمور استخلف 
معه جواهره، وسار يف الرب إىل حلب مستجرياً بامللك الناصر يوسف بن امللك العزيز فأنزله وأكرمه وسري الناصر 
جبواهره إىل اخلليفة املستعصم باهللا، لتكون عنده وديعة، فقبض اخلليفة ذلك، وسري إليه اخلط بقبضه وأراد الناصر 

فحنق ولدا . يكون اجلوهر يف مأمن، فإذا احتاج إليه طلبه، وكانت قيمته ما ينيف على مائة ألف ديناربذلك أن 
على أبيهما، لكونه قدم عليهما املعظم، وقبضا على  -ومها امللك الظاهر شادي وامللك األجمد حسن  -الناصر 

بالكرك وسار امللك األجمد حسن إىل  -ته الظاهر شادي وهو أسن اخو -املعظم، واستوليا على الكرك وأقام امللك 
امللك الصاحل جنم الدين، فوصل إىل العسكر باملنصورة، يوم السبت لتسع مضني من مجادى اآلخرة، وبشره بأنه هو 

فأكرمه السلطان، وأعطاه ماالً كثرياً، وسري . وأخوه الظاهر أخذا الكرك له، وسأله يف خبز بديار مصر يقوم هبما
الدين الصوايب إىل الكرك نائباً هبا وبالشوبك، فتسلمها بدر الدين، وسري أوالد الناصر داود مجيعهم، الطواشي بدر 

إىل املعسكر باملنصورة، . وأخويه امللك القاهر عبد امللك، وامللك املغيث عبد العزيز، ونساءهم وعياالهتم كلها
  .والد الناصر يف اجلانب الغريب قبالة املنصورةفأقطعهم السلطان إقطاعاً جليالً، ورتب هلم الرواتب، وأنزل أ

وكان استيالء نائب السلطان على الكرك يوم االثنني، الثنيت عشرة بقيت من مجادى اآلخرة، وسر السلطان بأخذ 
الكرك سروراً عظيماً، وأمر فزينت القاهرة ومصر، وضربت البشائر بالقلعتني، وجهز السلطان إىل الكرك ألف ألف 

  .ية، وجواهر وذخائر وأسلحة، وشيئاً كثرياً مما يعز عليهدينار مصر
وصل إىل القاهرة سبعة وأربعون أمرياً من الفرنج، وأحد عشر فارساً منهم، وظفر : ويف ثالث عشر شهر رجب

  .املسلمون بعد أيام مبسطح للفرنج يف البحر، فيه مقاتلة، بالقرب من نستراوة
ات السلطان امللك الصاحل باملنصورة، وهو يف مقابلة الفرنج، عن أربع م: فلما كان ليلة االثنني نصف شعبان

وأربعني سنة، بعدما عهد لولده امللك املعظم تورانشاه، وحلف له فخر الدين بن الشيخ وحمسن الطواشي، ومن يثق 
ابنه تورانشاه  يستعان هبا يف املكاتبات على كتمان موته، حىت يقدم. به، وبعدما علم قبل موته عشرة آالف عالمة

وكانت مدة ملكه مبصر عشر سنني إال . من حصن كيفا وكانت أم السلطان امللك الصاحل أم ولد، امسها ورد املىن
ومحل يف تابوت إىل قلعة الروضة، وأخفى . مخسني يوماً، فغسله أحد احلكماء الذين تولوا عالجه، لكي خيفى موته

  .نقل بعد ذلك مبدة إىل تربته جبوار املدارس الصاحلية بالقاهرة موته، فلم يشتهر إىل ثاين عشري رمضان، مث
وذلك أنه ملا مر به ما تقدم ذكره، يف الليلة اليت زال : وامللك الصاحل هو الذي أنشأ املماليك البحرية بديار مصر



لما استوىل ف. عنه ملكه، بتفرق األكراد وغريهم من العسكر عنه حىت مل يثبت معه سوى مماليكه، رعي هلم ذلك
على مملكة مصر أكثر من شراء املماليك وجعلهم معظم عسكره، وقبض على األمراء الذين كانوا عند أبيه وأخيه، 
واعتقلهم وقطع أخبازهم، وأعطى مماليكه اإلمريات، فصاروا بطانته واحمليطني بدهليزه، ومساهم بالبحرية لسكناهم 

  .معه يف قلعة الروضة على حبر النيل
كا شجاعاً حازماً مهيباً، لشدة سطوته وفخامة، مع عزة النفس وعلو اهلمة، وكثرة احلياء والعفة وطهارة وكان مل

الفيل عن اخلنا، وصيانة اللسان من الفحش يف القول، واإلعراض عن اهلزل والعبث بالكلية، وشدة الوقار ولزوم 
وال  -خوفاً منه  -الرعدة عندما يشاهدونه الصمت، حىت أنه كان إذا خرج من عند حرمه إىل مماليكه، أخذهتم 

وكان إذا جلس مع ندمائه كان صامتاً، ال يستفزه الطرب وال يتحرك، وجلساؤه كأمنا . يبقى أحد منهم مع أحد
وإذا تكلم مع أحد من خواصه، كان ما يقوله كلمات نزرة وهو يف غاية الوقار، وتلك . على رءوسهم الطري

هم عظيم، من استشارة أو تقدم بأمر من األمور املهمة، ال يعدو حديثه قط هذا النحو، الكلمات ال تكون إال يف م
وما عرف أبداً عن أحد من خواصه أن تكلم يف جملسه ابتداء البتة، وال أنه . وال جيسر أحد يتكلم بني يديه إال جواباً

طان، فإذا انفرد بنفسه ال يدنو منه جسر على شفاعة وال مشورة وال ذكر نصيحة، ما مل يكن ذلك بابتداء من السل
وكانت القصص ترد إليه مع اخلدام فيوقع عليها، وخيرج هبا اخلدام إىل كاتب اإلنشاء، وال يستقل أحد من . أحد

ومع هذه الشهامة واملهابة ال يرفع بصره إىل من حيادثه، . أرباب الدولة بانفراد بأمر، بل يراجع القصص مع اخلدام
متخلف، وال : ، ومل يسمع منه قط يف حق أحد من خدمه لفظة فحش، وأكثر ما يقول إذا شتم أحداًحياء منه وخفراً

  .يزيد على هذه الكلمة، وال عرف قط من النكاح سوى زوجته وجواريه
 وكانت البالد يف أيامه آمنة مطمئنة والطرق سابلة، إال أنه كان عظيم الكرب زائد الترفع بلغ من كربه وترفعه أن ابنه

وكان . امللك املغيث عمر، ملا حبسه امللك الصاحل إمساعيل عنده، مل يسأله فيه وال طلبه منه، حىت مات يف حبسه
  .حيب مجع املال، حبيث أنه عاقب عليه أم أخيه امللك العادل، إىل أن أخذ منها ماالً عظيماً وجواهر نفيسة

فنزل به املرض، : حني قتله ما انتفع باحلياة ال هتىن هبا وقيل السلطان امللك الصاحل أيوب أخاه امللك العادل، ومن
ومات يف حبوسه ما ينيف على مخسة . وطرقه الفرنج، وقبض على مجيع أمراء الدولة، وأخذ أمواهلم وذخائرهم

آالف نفس، سوى من قتل غرق من األشرفية يف البحر ومل يكن له مع ذلك ميل إىل العلم وال مطالعة الكتب، إال 
حملبته يف العزلة . مل خيالط غريهم. ان جيري على أهل العلم والصالح املعاليم واجلرايات، من غري أن خيالطهمأنه ك

  .ورغبته يف االنفراد، ومالزمته للصمت ومداومته على الوقار والسكون

لعة الروضة جتاه فأنشأ ق: وكان حيب العمارة ويباشر األبنية بنفسه، وعمر مبصر ما مل يعمره أحد من ملوك بين أيوب
مدينة فسطاط مصر، وأنفق فيها أمواالً مجة، وهدم كنيسة كانت هناك لليعاقبة من النصارى، وأسكن هبذه القلعة 

فلم يزل يغرق السفن، ويرمي . مساهم البحرية وكان املاء حينئذ ال حييط هبا -وقيل مثامنائة  -ألف مملوك من الترك 
إىل أن صار املاء يف طول السنة حميطاً الروضة وأقام جسراً من مصر إىل الروضة،  احلجارة فيما بني اجليزة والروضة،

وغريهم إذا جاءوا إىل اخلدمة، و مل يكن أحد مير على هذا اجلسر راكباً، احتراماً للسلطان فجاءت . مير عليه األمراء
بلغت الغاية يف احلسن، جعلها إىل جانب  هذه القلعة من أجل مباين امللوك وبين أيضاً على النيل بناحية اللوق قصوراً

ميدانه الذي يلعب فيه بالكرة، وكان مغرم بلعبها وبين قصراً عظيماً فيما بني القاهرة ومصر، مساه الكبش، على 
وبين قصراً بالقرب من العالقمة يف أرض السانح، وجعل حوله مدينة مساها الصاحلية، . اجلبل جبوار جامع ابن طولون

  .وسوق، لتكون مركزاً للعساكر بأول الرمل الذي بني الشام ومصرفيها جامع 



وكان له من األوالد امللك املغيث فتح الدين عمر، وهو أكرب أوالده، مات يف سجن قلعة دمشق، وامللك املعظم 
ولد غياث الدين تورانشاه، وملك مصر بعده، وامللك القاهر، ومات يف حياته أيضاً وولد له أيضاً من شجر الدر 

  .مساه خليالً، مات صغرياً
اجتهد يف  -وفسد خمرجه، وامتد اجلرح إىل فخذه اليمني، وأكل جسمه  -وملا طال مرضه من اجلراحة الناصورية 

إن : فورد كتابه إىل األمري حسام الدين بن أيب علي بالقاهرة. مداواهتا، وحدث له مرض السل من غري أن يفطن به
ويف . اهتا، ومل يبق إال ركويب ولعيب بالصوجلة، فتأخذ حظك من هذه البشرىاجلراحة قد صلحت وجفت رطوب

  .احلقيقة مل جتف اجلراحة إال لفراغ املواد، وتزايد عليه بعد ذلك املرض حىت مات
إذا مت ال تسلم البالد إال للخليفة : وقيل إنه مل يعهد إىل أحد بامللك، بل قال لألمري حسام الدين بن أيب علي

م باهللا، لريى فيها رأيه، فإنه كان يعرف ما يف ولده املعظم تورانشاه من اهلوج فلما مات السلطان أحضرت املستعص
وكان أقرب الناس إىل  -زوجته شجر الدر األمري فخر الدين بن شيخ الشيوخ، والطواشي مجال الدين حمسن 

طان، ووصتهما بكتمان موته، خوفاً من وأعلمتهما مبوت السل -السلطان، وإليه القيام بأمر مماليكه وحاشيته 
وكان األمري فخر الدين عاقالً مدبراً، خليقاً بامللك، جواداً حمبوباً إىل الناس، فاتفقا مع شجر الدر على . الفرنج

: القيام بتدبر اململكة، إىل أن يقدم امللك املعظم تورانشاه، فأحضرت شجر الدر األمراء الذين باملعسكر، وقالت هلم
لسلطان قد رسم بأن حتلفوا له، والبنه امللك املعظم غياث الدين تورانشاه صاحب حصن كيفا أن يكون سلطاناً إن ا

بعده، ولألمري فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بالتقدمة على العساكر والقيام باألتابكية وتدبري اململكة، فقالوا 
  .، وحلفوا سائر األجناد واملماليك السلطانيةكلهم مسعاً وطاعة، ظناً أن السلطان حي، وحلفوا بأسرهم

وكتب على لسان السلطان إىل األمري حسام الدين بن أيب علي اهلذباين بالقاهرة، أن حيلف أكابر الدولة وأجنادها 
بالقاهرة، فحضر إىل دار الوزارة قاضي القضاء بدر الدين يوسف بن احلسن قاضي سنجار، والقاضي هباء الدين 

وحلفا من حضر من األعيان على  -وكان امللك الصاحل قد أبعده ألمر نقمه عليه  -د كاتب اإلنشاء زهري بن حمم
واستدعى القاضي هباء الدين زهري من القاهرة إىل . ما تقدم ذكره، وكان ذلك يف يوم اخلميس ثامن عشر شعبان

  .املعسكر باملنصورة
د مبناشريه، وأعاد إليها زهرياً إىل منصبه فكانت الكتب ترد من وقام األمري فخر الدين بتدبري اململكة، واقطع البال

املعسكر وعليها عالمة السلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب، فقيل إهنا كانت خبط خادم يقال له سهيل، وال 
ه يشك من رآه أنه خط السلطان ومشى هذا على األمري حسام الدين نائب السلطة حمق، إىل أن أوقفه بعض أصحاب

على اضطراب يف العالمة، خيالف عالمة السلطان ففحص عن خرب السلطان من بعض خواصه الذين باملعسكر حىت 
  .عرف موته، فاشتد خوفه من األمري فخر الدين، وخشي أن يتغلب على امللك، فاحتاط لنفسه

األمراء، وأطلق السكر وأخذ األمري فخر الدين يطلق املسجونني، ويتصرف يف إطالق األموال واخللع علم خواص 
  .والكتان إىل الشام فعلم الناس مبوت السلطان من حينئذ غري أن أحداً ال جيسر أن يتفوه به

وسار من املعسكر الفارس أقطاي، وهو يومئذ رأس املماليك البحرية، إلحضار امللك املعظم من حصن كيفا، وبعث 
فلما كان يوم االثنني . لقاهرة، من عنده قاصداً من قبله أيضاًاألمري حسام الدين حممد بن أيب علي، نائب السلطنة با

لثمان بقني من شعبان، أمر األمري حسام الدين اخلطباء بأن يدعوا يوم اجلمعة للملك املعظم، بعد الدعاء ألبيه، وأن 
لك املغيث عمر بن ينقش امسه على السكة، بعد اسم أبيه وتوهم األمري حسام الدين من األمري فخر الدين أن يقيم امل

العادل أيب بكر بن الكامل، ويستويل على األمر، فنقله من عند عمات أبيه بنات امللك العادل أيب بكر بن أيوب، 



  .من القاهرة إىل قلعة اجلبل، ووكل به من حيتاط عليه، وال يسلمه ألحد
وسف فيجيب عنها األمري حسام الدين، هذا واملكاتبات ترد من األمري فخر الدين، وعنواهنا من فخر الدين اخلادم ي

وجيعل العنوان اململوك أبو علي، فيتجامالن يف ظاهر األمر، وأما يف الباطن فإن األمري فخر الدين أخذ يف االستبداد 
واالستقالل باململكة، واختص بالصاحب مجال بن مطروح، وبالقاضي هباء الدين زهرية وصار يركب يف موكب 

  .يف خدمته، ويترجلون له عند النزول وحيضرون مساطه عظيم، ومجيع األمراء
ووصل قاصد األمري حسام الدين إىل حصن كيفا، وطالع امللك املعظم بأن املصلحة يف السرعة، ومىت تأخر فات 

فخرج املعظم . الفوت، وتغلب األمري فخر الدين على البالد، مث وصل إليه بعد ذلك قصاد فخر الدين وشجر الدر
وقص عانه . فا ليلة السبت إلحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان يف مخسني فارساً من إلزامهمن حصن كي

ليعدي الفرات، وقد أقام له بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل مجاعة، وأقام له احللبيون أيضاً مجاعة، يقبضون عليه 
  .ك من العطشفنجاه اهللا منهم وعدى الفرات من عانة، وسلك الربية، فخاطر بنفسه وكاد يهل

هذا وشجر الدر تدبر األمور حىت مل يتغري شيء، وصار الدهليز السلطاين على حاله، والسماط يف كل يوم ميد، 
  .السلطان مريض، ما يصل إليه أحد: واألمراء حتضر اخلدمة، وهي تقول

هم، ونزلوا على وأما الفرنج فما هم إال أن فهموا أن السلطان قد مات حىت خرجوا من دمياط، فارسهم وراجل
فارسكور، وشوانيهم يف حبر النيل حتاذيهم، ورحلوا من فارسكور يوم اخلميس خلمس بقني من شعبان فورد يف يوم 

انفروا خفافاً وثقاالً، وجاهدوا يف سبيل : " اجلمعة إىل القاهرة من املعسكر كتاب، فيه حض الناس على اجلهاد، أوله
، وكان كتابا بليغاً فيه مواعظ مجة، فقرئ على الناس " كم إن كنتم تعلمون اهللا بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خري ل

. فوق منرب جامع القاهرة وحصل عند قراءته من البكاء والنحيب وارتفاع األصوات بالضجيج ما ال يوصف
امل وارجتت القاهرة ومصر، لكثرة انزعاج الناس وحركتهم للمسري، فخرج من البالد والنواحي جلهاد الفرنج ع

  .عظيم، وقد اشتد كرب اخلالئق من متكن الفرنج وقوهتم وأخذهم البالد، مع موت السلطان
واقع الفرنج املسلمني، فاستشهد العالمي أمري جملس، ومجاعة من : فلما كان يوم الثالثاء أول يوم من شهر رمضان

  .األجناد، وقتل من الفرنج عدة ونزل الفرنج بشارمساح
ويف يوم األحد . نزلوا الربمون، فاشتد الكرب وعظم اخلطب، لدنوهم وقرهبم من املعسكر: عهويف يوم االثنني ساب

وكان معظم . ثالث عشره وصلوا إىل طرف بر دمياط، ونزلوا جتاه املنصورة، وصار بينهم وبني املسلمني حبر أمشوم
وهم امللك : اصر داود صاحب الكركعسكر املسلمني يف املنصورة بالرب الشرقي، ويف الرب الغريب أوالد امللك الن

م، وامللك األوحد، ويف عدة من العسكر وكان أوالد امللك الناصر داود، األجمد، وامللك الناصر، وامللك املعظ
وكان بالرب الغريب أيضاً أخو امللك الناصر . األكابر منهم واألصاغر الذين قدموا القاهرة، اثين عشر ولداً ذكراً

هذه، وخندقوا عليهم ومها امللك القاهر عبد امللك، وامللك املغيث عبد العزيز، فاستقر الفرنج مبنزلتهم : داود
خندقاً، وأداروا أسواراً وستروه بالستائر، ونصبوا اجملانيق لريموا هبا على معسكر املسلمني، ونزلت شوانيهم بازائهم 

  .يف حبر النيل، ووقفت شواين املسلمني بازاء املنصورة، ووقع القتال بني الفريقني براً وحبراً

  .د املسلمني ستة خيالة، وأخربوا بضائقة الفرنجقفز إىل عن: ويف يوم األربعاء سادس عشره
واستمر القتال، وما من يوم إال ويقتل . أسر كند كبري من الفرنج، له قرابة من امللك ريدافرنس: ويف يوم عيد الفطر

من الفرنج ويؤسر، وقد لقوا من عامة املسلمني وسواهلم نكاية عظيمة، وختطفوا منهم وقتلوا كثرياً وكانوا إذا 
وكانوا يتحيلون يف خطفهم بكل حيلة . روا بالفرنج ألقوا أنفسهم يف املاء، وسبحوا إىل أن يصريوا يف بر املسلمنيشع



حىت أن شخصاً أخذ بطيخة أدخل فيها رأسه، وغطس يف املاء إىل أن قرب من الفرنج فظنوه بطيخة، فما هو إال أن 
  .م به حىت قدم به إىل املسلمنينزل أحدهم يف املاء ليتناوهلا إذ اختطفه املسلم، وعا

  .أخذ املسلمون شينيا، فيه حنو مائيت رجل من الفرنج وكند كبري: ويف يوم األربعاء سابع شوال
ركب الفرنج واملسلمون، فدخل املسلمون إليهم الرب الذي هم فيه، وقاتلوهم قتاالً : ويف يوم اخلميس النصف منه

  .اً، وقتلت خيوهلمشديداً، قتل فيه من الفرنج أربعون فارس
  .وصل القاهرة سبعة وستون أسري من الفرنج، منهم ثالثة من أكابر الداوية: ويف يوم اجلمعة تاليه

  .أحرقت للفرنج مرمة عظيمة يف البحر، واستظهر عليهم استظهاراً عظيماً: ويف يوم اخلميس ثاين عشريه
لقعدة، دل بعض منافقي أهل اإلسالم الفرنج على وما زال األمر على ذلك إىل أن كان يوم الثالثاء خامس ذي ا

خماض يف حبر أمشون، فلم يشعر الناس إال والفرنج معهم يف املعسكر، وكان األمري فخر الدين يف احلمام، فأتاه 
الصريخ بأن الفرنج قد هجموا على العسكر، فخرج مدهوشاً وركب فرسه يف غري اعتداد وال حتفظ، وساق لينظر 

لناس بالركوب، وليس معه سوى بعض مماليكه وأجناده فلقيه طلب الفرنج احلاوية ومحلوا عليه، ففر اخلرب ويأمر ا
فمات . من كان معه وتركوه وهو يدافع عن نفسه، فطعنه واحد برمح يف جنبه، واعتورته السيوف من كل ناحية

  .و امللك ريدافرنسرمحه اهللا ونزل الفرنج على جديلة، وكانوا ألفاً وأربعمائة فارس ومقدمهم أخ
وما هو إال أن قتل األمري فخر الدين، وإذا بالفرنج اقتحموا على املنصورة فتفرق الناس واهنزموا مييناً ومشاالً، 

وكانت الكسرة أن تكون، فإن امللك ريدافرنس وصل بنفسه إىل باب قصر السلطان إال أن اهللا تدارك بلطفه، 
ليت تعرف بالبحرية واجلمدارية، وفيهم ركن الدين بيربس البندقداري الذي وأخرج إىل الفرنج الطائفة التركية، ا

تسلطن بعد هذه األيام فحملوا على الفرنج محلة زعزعوهم هبا، وأزاحوهم عن باب القصر فلما ولوا أخذهتم 
لة الفرنج وكانت رجا. السيوف والدبابيس، حىت قتل منهم يف هذه النوبة حنو ألف ومخسمائة من أعياهنم وشجعاهنم

وكانت املعركة بني أزقة املنصورة، . قد أتوا اجلسر ليعدوا منه، فلوال لطف اهللا لكان األمر يتم هلم بتعديتهم اجلسر
وصارت منهم . فاهنزموا إىل جديلة منزلتهم، وقد حال بني الفريقني الليل، وأداروا عليهم سوراً وخندقوا خندقاً

  .جلزيرة املتصلة بدمياط فكانت هذه الواقعة أول ابتداء النصر على الفرنجطائفة يف الرب الشرقي، ومعظمهم يف ا
وعندما هجم الفرنج على املعسكر سرح الطائر بذلك إىل القاهرة، فانزعج الناس انزعاجاً عظيماً، وقدم املنهزمون 

  .من السوقة والعسكر، فلم تغلق أبواب القاهرة يف ليلة األربعاء لتوارد املنهزمني
وقعت البطاقة تبشر بالنصرة على الفرنج، فزينت القاهرة وضربت البشائر بقلعة اجلبل، : يحة يوم األربعاءويف صب

وكثر فرح الناس وسرورهم وبقي العسكر يدبر أمره شجر الدر، فكانت مدة تدبري األمري فخر الدين يوسف بن 
ويف يوم قتله هنب مماليكه وبعض األمراء شيخ الشيوخ، بعد موت امللك الصاحل ململكة مصر مخسة وسبعني يوماً، 
  .داره، وكسروا صناديقه وخزائنه، وأخذوا أمواله وخيوله وأحرقوا داره

  السلطان امللك املعظم غياث الدين تورانشاه

ابن الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب بن شادي ابن مروان، سار من حصن 
إلحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، فنزل عانة يف مخسني فارساً من أصحابه، يوم اخلميس كيفا إىل دمشق، 

النصف من شهر رمضان سنة سبع وأربعني، وخرج منها يوم األحد يريد دمشق على طريق السماوة يف الربية فنزل 
لليلتني بقيتا من شهر  القصري يف دهليز ضربه له األمري مجال الدين موسى بن يغمور نائب دمشق يوم اجلمعة

  .رمضان



إىل دمشق، ونزل بقلعتها، فكان يوماً مشهوداً وقام  -وهو يوم السبت سلخه  -ودخل املعظم تورانشاه من الغد 
وخلع املعظم على األمراء وأعطاهم أمواالً جزيلة، . األمري مجال الدين خبدمته، وحلف له األمراء، وتسلطن يف يومئذ

واستدعى من الكرك ماالً آخر حىت أنفقه، وأفرج . يف قلعة دمشق، وهو ثالمثائة ألف دينار حبيث أنه أنفق ما كان
  .عمن كان بدمشق يف حبس أبيه، وأتته الرسل من محاة وحلب هتنئه بالقدوم

سقطت البطائق إىل العسكر والقاهرة، بوصول امللك املعظم إىل دمشق وسلطته هبا : وألربع مضني من شوال
  .ر باملعسكر وبالقاهرةفضربت البشائ

وسار السلطان من دمشق يوم األربعاء سابع عشريه يريد مصر، بعدما خلع علي األمري مجال الدين، وأقره على نيابة 
وقدم معه القاضي األسعد شرف الدين هبة اهللا بن صاعد الفائزي، وكان مقيماً بدمشق عند األمري . السلطة بدمشق

بة اهللا بن أيب الزهر بن حشيش الكاتب النصراين وقد وعده السلطان بوزارة مصر، وقدم معه أيضاً ه. مجال الدين
وسريه السلطان أول يوم من ذي القعدة إىل قلعة الكرك ليحتاط على خزائنها، . فأسلم وتلقب بالقاضي معني الدين

  .فأهنى أشغاله هبا وحلقه يف الرمل، وأسلم على يده هناك
قاهرة بقدوم السلطان، خرج قاضي القضاة بدر الدين السنجاري، فلقيه بغزة وقدم وعندما تواترت األخبار يف ال

معه وخرج األمري حسام الدين بن أيب علي نائب السلطان إىل الصاحلية، فلقيه هبا يوم السبت ألربع عشرة ليلة 
امللك الصاحل جنم الدين بقيت من ذي القعدة، ونزل السلطان املعظم تورانشاه يف قصر أبيه، ومنه يومئذ أعلن مبوت 

والدهليز الصاحلي والسماط وجميء  -أيوب ومل يكن أحد قبل هذا اليوم ينطق مبوته، بل كانت األمور على حاهلا 
السلطان : األمراء للخدمة، على ما كان عليه احلال يف أيام حياته، وشجر الدر تدبر أمور الدولة كلها، وتقول

  .عليها شيء، إىل أن استقر امللك املعظم بالصاحليةفلم يتغري  -مريض، ما إليه وصول 
فتسلم السلطان املعظم مملكة مصر، وخلع على األمري حسام الدين بن أيب علي خلعة سنية، ومنطقة وسيفا فيهما 
ثالثة آالف دينار مصرية، وأنشده الشعراء عدة هتاين، وجرت بني يديه مباحثات ومناظرات يف أنواع من العلوم 

لطان املعظم قد مهر يف العلوم، وعرف اخلالف والفقه واألصول، وكان جده امللك الكامل حيبه مليله إىل وكان الس
والزم املعظم االشتغال . العلم، ويلقي عليه من صغره املسائل املشكلة، ويأمره بعرضها وامتحان الفقهاء هبا يف جملسه

  .هل العلم من الفقهاء والشعراءإىل أن برع، إال أنه فيه هوج وخفة، مع غرامه مبجالسة أ
وقد تلقاه األمراء املماليك، . مث إنه رحل من الصاحلية ونزل تلبانة، مث نزل بعدها منزلة ثالثة، وسار منها إىل املنصورة

فأول ما بدأ أن أخذ مماليك األمري فخر الدين بن . فنزل يف قصر أبيه وجده يوم اخلميس لتسع بقني من ذي القعدة
خ الصغار، وكثرياً من خملفه، بدون القيمة، ومل يعط ورثته شيئاً، وكان ذلك بنحو اخلمسة عشرة ألف شيخ الشيو

  .أطلق السكر والكتان، وأنفق املال وأطلق احملابيس إيش ترك يل: وأخذ يسب فخر الدين ويقول. دينار
مون عدة مراكب، ومحلوها وهي وكانت املرية ترد إىل الفرنج يف منزلتهم من دمياط يف حبر النيل، فصنع املسل

مفصلة على اجلمال إىل حبر احمللة، وطرحوها فيه وشحنوها باملقاتلة، وكانت أيام زيادة النيل، فلما جاءت مراكب 
الفرنج لبحر احمللة، وهذه املراكب مكمنة فيه، خرجت عليها بغتة وقاتلتها وللحال قدم أسطول املسلمني من جهة 

لفرنج أخذاً وبيالً، وكانت اثنتني ومخسني مركباً، وقتل منها وأسر حنو ألف إفرجني، املنصورة، فأخذت مراكب ا
فانقطع املدد من دمياط عن . وغنم سائر ما فيها من األزواد واألقوات، ومحلت األسرى على اجلمال إىل العسكر

هاب، واستضرى املسلمون الفرنج، ووقع الغالء عندهم، وصاروا حمصورين ال يطيقون املقام وال يقدرون على الذ
  .عليهم وطمعوا فيهم



ويف . أخذ الفرنج من املراكب اليت يف حبر احمللة سبع حراريق، وجنا من كان فيها من املسلمني: ويف أول ذي احلجة
ثاين ذي احلجة تقدم أمر السلطان إىل األمري حسام الدين بن أيب علي بالسري إىل القاهرة، واإلقامة بدار الوزارة على 

منهم الشيخ عز الدين بن عبد السالم، وهباء : وفيه وصل إىل السلطان مجاعة من الفقهاء. عادته يف نيابة السلطة
الدين بن اجلميزي، الشريف عماد الدين، والقاضي عماد الدين القاسم ابن إبراهيم بن هبة اهللا بن إمساعيل بن نبهان 

،  -ويل القضاء بعد موت اجلمال حيىي، يف مجادى األوىل قاضي مصر، وكان قد  -بن حممد بن املقنشع احلموي 
  .وسراج الدين األرموي فجلس السلطان املعظم معهم وناظرهم

وصلت مراكب فيها املرية للفرنج، فالتقت هبا شواين املسلمني عند مسجد النصر، فأخذت شواين : ويف يوم عرفة
فاشتد الغالء عند الفرنج، وشرعوا يف مراسلة السلطان . املسلمني منها اثنتني وثالثني مركباً، منها تسع شواين

يطلبون منه اهلدنة، فاجتمع برسلهم األمري زين الدين أمري جاندار، وقاضي القضاة بدر الدين السنجاري، فسألوا أن 
  .يسلموا دمياط، ويأخذوا عوضاً عنها مدينة القدس وبعض الساحل، فلم جيابوا إىل ذلك

أحرق الفرنج ما عندهم من اخلشب، وأتلفوا مراكبهم ليفروا إىل : ث بقني من ذي احلجةويف يوم اجلمعة، لثال
  .دمياط، وخرجت السنة وهم يف منزلتهم

  .قدم إىل بغداد طائفة من التتر على حني غفلة، فقتلوا وهنبوا وجفل منهم الناس: ويف هذه السنة
  .وفيها استوىل علي بن قتادة على مكة، يف ذي القعدة

  .قتل الشريف شيخة أمري املدينة النبوية، وقام من بعده ابنه عيسى وفيها
  .وفيها قتل املنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول صاحب اليمن، وملك بعده ابنه املنصور مشس الدين يوسف
ني وفيها مات متملك تونس أبو زكريا حيىي بن عبد الواحد بن أيب حفص، يف آخر مجادى اآلخرة، عن تسع وأربع

وكان أبو زكريا حيىي قد قام وملك تونس، واستبد بأمرها ودعا لنفسه، وقد ضعف أمر ملوك املوحدين من . سنة
فأقام أبو زكريا حيىي على مملكة إفريقية ثالثاً وعشرين سنة، وامتدت مملكته إىل تلمسان . بين عبد املؤمن بن علي

ومالقة وغرناطة، وخلف ماالً مجاً، فبويع بعده ابنه حممد  وسجلمامة وسبته، وبايعه أهل إشبيلية وشاطبة واملرية
وأبو زكريا هذا هو أول من ملك تونس من امللوك احلفصيني، وأما من كان قبله منهم فإمنا كانوا عماالً . املستنصر

  .لبين عبد املؤمن
يف آخر شوال، كما تقدم  وفيها قبض الشريف أبو سعد بن علي بن قتادة على األمري أمحد بن حممد بن املسيب مبكة

  .يف السنة اخلالية، وقام هو بإمرة مكة
  سنة مثان وأربعني وستمائة

رحل الفرنج بأسرهم من منزلتهم يريدون مدينة دمياط، واحندرت مراكبهم يف البحر : يف ليلة األربعاء ثالث احملرم
ح هنار يوم األربعاء وقد أحاط هبم فطلع صبا. فركب املسلمون أقفيتهم، بعد أن عدوا برهم واتبعوهم. قبالتهم

املسلمون، وبلوا فيهم سيوفهم، واستولوا عليهم قتالً وأسراً، وكان معظم احلرب يف فارسكور، فبلغت عدة القتلى 
وأسر من خيالة الفرنج ورجالتهم املقاتلة، وصناعهم . عشرة آالف يف قول املقل، وثالثني ألفاً يف قول املكثر

ائة ألف إنسان، وغنم املسلمون من اخليل والبغال واألموال ما ال حيصى كثرة، واستشهد من وسوقتهم، ما يناهز م
يف هذه النوبة بالء حسناً، وبان هلم  -السيما بيربس البندقداري  -املسلمني حنو مائة رجل، وأبلت الطائفة البحرية 

  .أثر مجيل
نية، وطلبوا األمان فأمنهم الطواشي مجال الدين حمسن إىل تل امل -وعدة من أكابر قومه  -والتجأ امللك ريدافرنس 



وأخذوا إىل املنصورة، فقيد امللك ريدافرنس بقيد من حديد واعتقل يف دار القاضي . الصاحلي، ونزلوا على أمانه
فخر الدين إبراهيم ابن لقمان كاتب اإلنشاء، اليت كان ينزل هبا من املنصورة ووكل حبفظه الطواشي صبيح املعظمي 

أحد  -وتقدم أمر امللك املعظم لسيف الدين يوسف بن الطودي . واعتقل معه أخوه، وأجرى عليه راتب يف كل يوم
بقتل األسرى من الفرنج، وكان سيف الدين خيرج كل ليلة منهم ما بني الثالمثائة  -من وصل معه من بالد الشرق 

  .عهمواألربعمائة ويضرب أعناقهم ويرميهم يف البحر، حىت فنوا بأمج

ورحل السلطان من املنصورة، ونزل بفارسكور وضرب هبا الدهليز السلطاين، وعمل فيه برجاً من خشب، وأقام 
من ولده تورانشاه احلمد هللا الذي : وكتب إىل األمري مجال الدين بن يغمور نائب دمشق كتاباً خبطه نصه. على هلوه

وأما بنعمة ربك فحدث " ، " ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا  "، " وما النصر إال من عند اهللا " أذهب عنا احلزن، 
، نبشر اجمللس السامي اجلمايل، بل نبشر املسلمني كافة، مبا من اهللا به على " وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها " ، " 

واألوالد،  املسلمني من الظفر بعدو الدين، فإنه استفحل أمره واستحكم شره، ويئس العباد من البالد واألهل
وملا كان يوم االثنني مستهل السنة املباركة، متم اهللا على اإلسالم بركتها، فتحنا . فنودوا ال تيأسوا من روح اهللا

اخلزائن وبذلنا األموال وفرقنا السالح، ومجعنا العربان واملطوعة وخلقاً ال يعلمهم إال اهللا، فجاءوا من كل فج عميق 
وما زال السيف . ألربعاء تركوا خيامهم وأمواهلم وأثقاهلم، وقصدوا دمياط هاربنيفلما كان ليلة ا. ومكان سحيق

فلما أصبحنا يوم األربعاء، قتلنا منهم ثالثني ألفاً، غري من . يعمل يف أدبارهم عامة الليل، فيوحل هبم اخلزي والويل
إىل املنية، وطلب األمان فأمناه والتجأ الفرنسيس . ألقى نفسه يف اللجج، وأما األسرى فحدث عن البحر وال حرج

وبعث املعظم مع . وأخذناه وأكرمناه، وتسلمنا دمياط بعون اهللا وقوته، وجالله وعظمته، وذكر كالماً طويالً
الكتاب غفارة امللك الفرنسيس، فلبسها األمري مجال الدين بن يغمور وهي أشكرالط أمحر بفرو سنجاب، فيها بكلة 

  :بن إسرائيل ذهب فقال الشيخ جنم الدين
  جاءت جباء لسيد األمراء... إن غفارة الفرنسيس اليت 

  صبغتها سيوفنا بالدماء... كبياض القرطاس لوناً ولكن 
  :وقال آخر

  تنجزت من نصر اإلله وعوده... أسيد أمالك الزمن بأسرهم 
  ويلبس أسالب امللوك عبيده... فال زال موالنا يبيح محى العدى 

أبعاد رجال الدولة، فأخرج امللك املغيث فتح الدين عمر بن العادل أيب بكر بن الكامل من  وأخذ امللك املعظم يف
وأخرج امللك السعيد فخر الدين حسن بن امللك العزيز عثمان بن العادل أيب . قلعة اجلبل إىل الشوبك، واعتقله هبا

  .لهبكر بن أيوب من مصر إىل دمشق، فلما وصل دمشق قبض عليه ابن يغمور واعتق
ورد إىل القاهرة كتاب السلطان إىل األمري حسام الدين أيب علي نائب السلطنة : ويف يوم اجلمعة خلمس من احملرم

بالقدوم عليه، وأقام بدله يف نيابة السلطة بالقاهرة األمري مجال الدين أقوش النجييب ووصل األمري أبو علي إىل 
امللك الصاحل وعمدته، وبعث املعظم إىل شجر الدر يتهددها، املعسكر، فنزل به مطرح اجلانب، بعدما كان عدة 

ويطالبها مبال أبيه وما حتت يدها من اجلواهر فداخلها منه خوف كثري، ملا بدا منه اهلوج واخلفة، وكاتبت املماليك 
التهديد البحرية مبا فعلته يف حقه، من متهيد الدولة وضبط األمور حىت حضر وتسلم اململكة، وما جازاها به من 

وكان السلطان املعظم قد وعد الفارس أقطاي ملا . فأنفوا هلا، وحنقوا من أفعال السلطان. واملطالبة مبا ليس عندها
  .أتاه يف حصن كيفا بأن يؤمره، فلم يف له بذلك، فتنكر له أقطاي وكتم الشر، فحرك كتاب شجر الدر منه ساكناً



أعرض عن مماليك أبيه الذين كانوا عنده ملهماته، واطرح األمراء وانضاف إىل هذه األمور، أن السلطان املعظم 
. واألكابر أهل احلل والعقد، وأبعد غلمان أبيه، واختص جبماعته الذين قدموا معه، ووالهم الوظائف السلطانية

اً وكان عبداً حبشي -أستادار السلطان، وأقام صبيحاً  -هو خادمه  -وجعل الطواشي مسروراً : وقدم األراذل
وأساء . أمري جاندار، وأنعم عليه بأموال كثرية وإقطاعات جليلة، وأمر أن يصاغ له عصا من ذهب -فحالً 

السلطان إىل املماليك وتوعدهم، وصار إذا سكر يف الليل مجع ما بني يديه من الشمع، وضرب رءوسها بالسيف 
واحتجب أكثر من أبيه، مع االهنماك . ههكذا أفعل بالبحرية،، ويسمى كل واحد منهم بامس: حىت تتقطع، ويقول

  .على الفساد مبماليك أبيه، ومل يكونوا يألفون هذا الفعل من أبيه وكذلك فعل حبظايا أبيه

وصار مع هذا مجيع احلل والعقد، واألمر والنهي ألصحابه الذين قدموا معه، فنفرت قلوب البحرية منه، واتفقوا 
بعد نزوله بفارسكور، يف يوم االثنني سادس عشري احملرم، وجلس السلطان على قتله، وما هو إال أن مد السماط 

: وضربه بالسيف -وهو بيربس البندقداري، الذي صار إليه ملك مصر  -على عادته، تقدم إليه واحد من البحرية 
. رحينمن ج: فتلقاه املعظم بيده فبانت أصابعه، والتجأ إىل الربج اخلشب الذي نصب له بفارسكور وهو يصيح

فقال البحرية . واهللا ال أبقيت منهم بقية، واستدعى املزين ليداوي يده! ال واهللا إال البحرية: احلشيشة، فقال: قالوا
ففر املعظم إىل أعلى الربج وأغلق بابه، والدم يسيل من . متموه وإال أبادكم، فدخلوا عليه بالسيوف: بعضهم لبعض

النشاب فألقى نفسه من الربج، وتعلق بأذيال الفارس أقطاي، واستجار به فلم يده، فأضرموا النار يف الربج، ورموه ب
ما أريد ملكاً، دعوين أرجع إىل احلصن يا مسلمني ما فيكم من : جيره، وفر املعظم هارباً إىل البحر، وهو يقول

حوا خلفه يف املاء، وسب. يصطعين وجيريين، هذا ومجيع العسكر واقفون، فلم جيبه أحد والنشاب يأخذه من كل ناحية
  .وقطعوه بالسيوف قطعاً، حىت مات جرحياً حريقاً غريقاً، وفر أصحابه واختفوا

وترك املعظم على جانب البحر ثالثة أيام منتفخاً، ال يقدر أحد أن يتجاسر على دفنه، إىل أن شفع فيه رسول 
وقيل مرة ألبيه يف اإلرسال إليه، . وماًاخلليفة، فحمل إىل ذلك اجلانب ويف فن، فكانت مدة ملكه أحداً وسبعني ي

مىت حضر : ليحضر من حصن كيفا إىل مصر، فأىب، وأحل عليه األمري حسام الدين أبو علي يف طلب حضوره، فقال
وكان املباشر لقتله أربعة من مماليك أبيه، وكان امللك الصاحل جنم الدين ملا أراد أن يقتل أخاه العادل، . إىل هنا قتلته

اذهب إىل أخي العادل يف احلبس، وخذ معك من املماليك من خينقه، فعرض حمسن ذلك على : واشي حمسنقال الط
فقدر اهللا أن هؤالء األربعة هم . مجاعة من املماليك، وكلهم ميتنع إال أربعة منهم، فمضى هبم حىت خنقوا العادل

احل جنم الدين بعد قتل ابنه امللك املعظم تورانشاه، وروي يف النوم امللك الص. الذين باشروا قتل ابنه املعظم أقبح قتلة
  :وهو يقول

  صار للعامل مثله... قتلوه شر قتله 
  ال وال من كان قبله... مل يراعوا فيه إال 

  ألقل الناس أكله... ستراهم عن قريب 
ن يوسف بن عبد العزيز فكان ما يأيت، ذكره من الواقعة بني املصريني والشاميني، بني املعز أيبك والناصر صالح الدي

وبقتل املعظم . حممد بن الظاهر غازي بن صالح الدين يوسف، وهو صاحب حلب وعدم فيها عدة من األعيان
. انقرضت دولة بين أيوب من أرض مصر، وكانت مدهتم إحدى ومثانني سنة، وعدة ملوكهم مثانية، كما مر ذكرهم

  .فسبحان الباقي، وما سواه يزول
  ن أم خليل شجر الدرامللكة عصمة الدي



كانت تركية اجلنس، وقيل بل أرمنية، اشتراها امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وحطت عنده حبيث كان ال يفارقها 
وهذه املرأة شجر الدر، هي أول من ملك مصر من . وولدت منه ابنا امسه خليل، مات وهو صغري. سفراً وال حضراً

ل امللك املعظم غياث الدين تورانشاه ابن امللك الصاحل جنم الدين أيوب، كما ملوك الترك املماليك، وذلك أنه ملا قت
تقدم ذكره، اجتمع األمراء املماليك البحرية، وأعيان الدولة وأهل املشورة، بالدهليز السلطاين، واتفقوا على إقامة 

المات السلطانية على شجر الدر أم خليل زوجة امللك الصاحل جنم الدين أيوب يف مملكة مصر، وأن تكون الع
وحلفوا . التواقيع تربز من قبلها، وأن يكون مقدم العسكر األمري عز الدين أيبك الزكماين الصاحلي أحد البحرية

على ذلك يف عاشر صفر، وخرج عز الدين الرومي من املعسكر إىل قلعة اجلبل، وأهنى إىل شجر الدر ما جرى من 
. معقودة هبا، والتواقيع تربز من قلعة اجلبل، وعالمتها عليها والدة خليل االتفاق، فأعجبها، وصارت األمور كلها

وخطب هلا على منابر مصر والقاهرة، ونقش امسها على السكة، ومثاله املستعصمة الصاحلية، ملكة املسلمني، والدة 
ستر الرفيع، واحلجاب اللهم أدم سلطان ال: امللك املنصور خليل أمري املؤمنني، وكان اخلطباء يقولون يف الدعاء

واحفظ اللهم اجلبة الصاحلية، ملكة : املنيع، ملكة املسلمني، والدة امللك اخلليل، وبعضهم يقول، بعد الدعاء للخليفة
  .املسلمني، عصمة الدنيا والدين، أم خليل املستعصمية صاحبة امللك الصاحل

حممد بن أيب علي للكالم مع امللك  -الدين  وملا حلف األمراء واألجناد واستقرت القاعدة، ندب األمري حسام
ريدافرنس يف تسليم يف دمياط، فجرى بينه وبني امللك مفاوضات وحماورات ومراجعات، آلت إىل أن وقع االتفاق 

فبعث امللك . على تسليمها من الفرنج، وأن خيلى عنه ليذهب إىل بالده، بعدما يؤدي نصف ما عليه من املال املقرر
من هبا من الفرنج يأمرهم بتسليمها، فأبوا وعاودهم مراراً، إىل أن دخل العلم اإلسالمي إليها، يف يوم  ريدافرذس إىل

فكانت مدة استيالء الفرنج . اجلمعة لثالث مضني من صفر، ورفع على السور وأعلن بكلمة اإلسالم وشهادة احلق
  .عليها أحد عشر شهراً وتسعة أيام
ما فدى نفسه بأربعمائة ألف دينار، وأفرج عن أخيه وزوجته ومن بقي من وأفرج عن امللك ريدافرنس، بعد

أصحابه، وسائر األسرى الذين مبصر والقاهرة، ممن أسر يف هذه الواقعة، ومن أيام العادل والكامل والصاحل وكانت 
 يوم السبت تاليه، عدهتم اثين عشر ألف أسري ومائة أسري وعشر أسارى، وساروا إىل الرب الغريب، مث ركبوا البحر يف

  :فقال الصاحب مجال الدين بن مطروح يف ذلك. وأقلعوا إىل جهة عكا
  مقال نصح من قؤول فصيح... قل للفرنسيس إذا جئته 
  من قتل عباد يسوع املسيح... آجرك اهللا على ما جرى 
  حتسب أن الزمر يا طبل ريح... أتيت مصراً تبتغي ملكها 
  ق به عن ناظرتك الفسيحضا... فساقك احلسني إىل أدهم 
  حبسن تدبريك بطن الصريح... وكل أصحابك أودعتهم 
  إال قتيل أو أسري جريح... سبعون ألفا ال يرى منهم 

  لعل عيسى منكم يستريح... أهلمك اهللا إىل مثلها 
  فرب غش قد أتى من نصيح... إن يكن الباب بذا راضياً 

  يحأنصح من شق لكم أو سط... فاختذوه كاهناً إنه 
  ألخذ ثأر أو لفعل قبيح... وقل هلم إن أزمعوا عودة 
  والقيد باق والطواشي صبيح... دار ابن لقمان على حاهلا 



واتفق أن الفرنسيس هذا بعد خالصه من أيدي املسلمني، عزم على احلركة إىل تونس من بالد أفريقية، ملا كان فيها 
فكتب البابة إىل ملوك . وبعث إىل البابة خليفة املسيح بزعمهم وأرسل يستنفر ملوك النصارى،. من اجملاعة واملوتان

فأتاه من امللوك اإلنكتار، وملك اسكوسنا، . النصارى باملسري معه، وأطلق يده يف أموال الكنائس يأخذ منها ما شاء
بد اهللا وملك ثورل، وملك برشلونة وامسه ريداركون، ومجاعة أخر من ملوك النصارى، فاستعد له السلطان أبو ع

حممد املستنصر باهللا بن األمري أيب زكريا حيىي بن الشيخ أيب حممد عبد الواحد بن الشيخ أيب حفص عمر، ملك 
تونس، وبعث إليه رسله يف طلب الصلح، ومعهم مثانون ألف دينار، فأخذها الفرنسيس ومل يصاحلهم، وسار إىل 

. حل قرطاجنة يف ستة آالف فارس وثالثني ألف راجلتونس آخر ذي القعدة سنة مثان وستني وستمائة، ونزل بسا
قتاالً شديداً قتل فيه من  -للنصف من حمرم سنة تسع وستني  -وأقام الفرنسيس هناك ستة أشهر، فقاتله املسلمون 

الفريقني عامل عظيمة وكاد املسلمون أن يغلبوا، فأتاهم اهللا بالفرج وأصبح ملك الفرجنة ميتاً، فجرت أمور آلت إىل 
  :ومن الغريب أن رجالً من أهل تونس امسه أمحد بن إمساعيل الزيات، قال. عقد الصلح ومسري النصارى
  فتأهب ملا إليه تصري... يا فرنسيس هذه أخت مصر 
  وطواشيك منكر ونكري... لك فيها دار ابن لقمان قرباً 

  .اًفكان هذا فأال عليه ومات، وكان ريدافرنس هذا عاقالً داهياً خبيثاً مفكر
وملا استوىل املسلمون على دمياط، سارت البشائر إىل القاهرة ومصر وسائر األعمال، فضربت البشائر وأعلن الناس 

  .بالسرور والفرح، وعادت العساكر إىل القاهرة يف يوم اخلميس تاسع صفر
م األموال ويف سائر خلعت شجر الدر على األمراء وأرباب الدولة، وأنفقت فيه: فلما كان يوم االثنني ثالث عشره

  .العسكر

ووصل خرب قتل امللك املعظم وإقامة شجر الدر يف السلطنة إىل دمشق، مبسري اخلطيب أصيل الدين حممد بن إبراهيم 
وكان فيها األمري مجال الدين بن يغمور نائب السلطنة، واألمراء . بن عمر اإلسعردي، الستخالف األمراء هبا

واستوىل امللك السعيد حسن بن العزيز عثمان بن العادل أيب بكر ابن . يف مغالظته القيمرية، فلم جييبوه وأخذوا
فلما ورد اخلرب بذلك إىل قلعة اجلبل، يف يوم االثنني . أيوب على مال مدينة غزة، وصار إىل قلعة الصبيبة فملكها

اشي بدر الدين لؤلؤ الصوايب وثار الطو. لثالث ليلة خلت من صفر، أحيط بداره من القاهرة، وأخذ ما كان له هبا
نائب الكرك والشوبك، وركب إىل الشوبك، وأخرج امللك املغيث عمر بن العادل بن الكامل الصغري  -الصاحلي 

  .من احلبس، وملكه الكرك والشوبك وأعماهلا وحلف له الناس، وقام يدبر أمره لصغر سنه
لدين يوسف بن العزيز حممد بن الظاهر غازي بن وكتب األمراء القيمرية من دمشق إىل امللك الناصر صالح ا

السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب، حيذرونه بامتناعهم من احللف لشجر الدر، وحيثونه على 
فخرج من حلب يف عساكره مستهل شهر ربيع اآلخر، ووصل إىل دمشق يوم . املسري إليهم حىت ميلك دمشق

ففتح األمراء القيمرية له أبواب البلد وكان القائم . يوم االثنني عاشره زحف عليها السبت ثامنه، ونازهلا إىل أن كان
فدخلها الناصر . بذلك من القيمرية األمري ناصر الدين أبو املعايل حسني بن عزيز بن أيب الفوارس القيمري الكردي

مجال الدين بن يغمور، وقبض على صالح الدين هو وأصحابه بغري قتال، وخلع على األمراء القيمرية، وعلي األمري 
وملك الناصر صالح الدين قلعة دمشق، وكان هبا جماهد الدين . عدة من األمراء املماليك الصاحلية وسجنهم

إبراهيم أخو زين الدين أمري جندار، مسلمها إىل الناصر، وهبا من املال مائة ألف دينار وأربعمائة ألف درهم سوى 
ذلك على امللوك واألمراء، وأعطى مشس الدين لؤلؤ من خزائنه عشرة آالف دينار، ففرق الناصر مجيع . األثاث



  .وخلعة وفرساً وثالمثائة ثوب، فرد مشس الدين ذلك، إال اخللعة والفرس
خبروج الناصر من حلب، فجمد األمراء واملماليك  -يف سادس ربيع اآلخر  -وكان اخلرب قد ورد إىل قلعة اجلبل 

جر الدر، ولعز الدين أيبك بالتقدمة على العساكر، ودارت النقباء على األجناد، وأمروهم وغريهم األميان لش
ويف رابع عشره ورد اخلرب . ويف يوم األربعاء ثاين عشره رسم أن يسري األمري أبو علي بالعسكر. بالسفر إىل الشام

خلرب بأن الناصر ملك دمشق، ويف حادي عشريه ورد ا. مبنازلة الناصر لدمشق، فوقع احلث على خروج العسكر
بتسليم القيمرية البلد له، فقبض على عدة من أمراء مصر الذين ليسوا من الترك ووقع اضطراب كثري يف القاهرة، 

وقبض على القاضي جنم الدين ابن قاضي نابلس، وعدة ممن يتهم بامليل إىل الناصر وتزوج األمري عز الدين أيبك 
ربيع اآلخر، وخلعت شجر الدر نفسها من مملكة مصر، ونزلت له عن امللك،  بشجر الدر، يف تاسع عشري شهر

  .فكانت مدة دولتها مثانني يوماً
  امللك املعز عز الدين أيبك

  اجلاشنكري التركماين الصاحلي

كان تركي األصل واجلنس، فانتقل إىل ملك السلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب من بعض أوالد التركماين، 
ني البحرية بأيبك التركماين، وترقي عنده يف اخلدم، حىت صار أحد األمراء الصاحلية، وعمله جاشنكريا، إىل فعرف ب

فصار أيبك أتابك العساكر، مع شجر الدر، ووصل اخلرب . أن مات امللك الصاحل، وقتل بعده ابنه امللك املعظم
إن : إىل مصر، وهو ينكر على األمراء ويقول هلم بذلك إىل بغداد، فبعث اخلليفة املستعصم باهللا من بغداد كتاباً

  .كانت الرجال قد عدمت عندكم، فأعلمونا حىت نسري إليكم رجالً
واتفق ورود اخلرب باستيالء امللك الناصر على دمشق، فاجتمع األمراء والبحرية للمشور، واتفقوا على إقامة األمري 

  .مللك املعزة وكان مشهوراً بينهم بدين وكرم وجودة رأيعز الدين أيبك مقدم العسكر يف السلطنة، ولقوه با
فأركبوه يف يوم السبت آخر شهر ربيع اآلخر، ومحل األمراء بني يديه الفاشية نوباً واحداً بعد آخر إىل قلعة اجلبل، 

  .وجلسوا معه على السماط، ونودي بالزينة فزينت القاهرة ومصر

لك املغيث عمر الكرك والشوبك، وبتسلم امللك السعيد قلعة الصبيبة فلما فورد اخلرب يف يوم األحد تاليه تسليم امل
البد من إقامة شخص من بيت امللك مع املعز أيبك ليجتمع الكل على طاعته : كان بعد ذلك جتمع األمراء، وقالوا

قال له الناصر وي -فاتفقوا على إقامة امللك شرف مظفر الدين موسى بن امللك املسعود . ويطيعه امللوك من أهله
ابن الكامل حممد بن العادل أيب بكر  -املعروف باسم القسيس  -يوسف بن امللك املسعود يوسف  -صالح الدين 

  .بن أيوب، وله من العمر حنو ست سنني، شريكاً للملك املعز أيبك، وأن يقوم امللك املعز بتدير الدولة
سماط وحصر األمراء يف خدمه يوم اخلميس خامس مجادى فأقاموه سلطاناً يف ثالث مجادى األوىل، وجلس على ال

فكانت املراسيم واملناشري خترج عن امللكني األشرف واملعز، إال أن األشرف ليس له سوى االسم يف الشركة . األويل
  .ال غري ذلك، ومجيع األمور بيد املعز أيبك

وا إىل الصاحلية واتفقوا مع عدة من وكان بغزة مجاعة من العسكر، عليهم األمري ركن الدين خاص ترك فرجع
األمراء على إقامة امللك املغيث عمر بن العادل الصغري، صاحب الكرك وخطوا له بالصاحلية، يوم اجلمعة رابع 

  .مجادى اآلخرة



فلما ورد اخلرب بذلك نودي يف القاهرة ومصر أن البالد للخليفة املستعصم باهللا العباسي، وأن امللك املعز عز الدين 
  .أيبك نائبه هبا، وذلك يف يوم األحد سادسه

ووقع احلث يف يوم االثنني على خروج العساكر، وجددت األميان للملك األشرف موسى وامللك املعز أيبك، وأن 
يربز اسهما على التواقيع واملراسيم، وينقش اسهما على السكة، وخيطب هلما على املنابر، وأقيم شرف الدين أبو 

  .ن ساعد الفائزي املنعوت باألسعد يف الوزارةسعيد هبة اهللا ب
وتسحب من الصاحلية الطواشيان شهاب الدين رشيد الكبري، وشهاب الدين الصغري، وركن الدين خاص ترك، 
. وأقش املشرف فقبض على الطواشي شهاب الدين رشيد الصغري، وأحضر إىل القاهرة فاعتقل هبا، وجنا الباقون

  .احلية، وعفي عنهم وأمنوا، وأرسل إليهم بنفقةوسارت اخللع ملن بقي بالص
ركب امللكان األشرف واملعز بالصناجق السلطانية، وشقا القاهرة، واملعز حيجب األشرف، : ويف يوم اخلميس عاشره

وقدمت عساكر امللك الناصر إىل غزة، فخرج األمري فارس . واألمراء تتناوب يف محل الغاشية واحداً بعد واحد
من القاهرة، يف يوم اخلميس خامس شهر رجب،  -وكانت إليه تقدمة املماليك البحرية  -اجلمدار  الدين أقطاي

  .بألفي فارس وسار إىل غزة، وقاتل أصحاب الناصر وهزمهم
اتفق أهل الدولة على نقل تابوت امللك الصاحل جنم الدين أيوب من قلعة : ويف يوم اخلميس خلمس بقني من رجب

فخرج الناس يوم اجلمعة إىل قلعة . تربته اليت بنيت له جبوار مدارسه الصاحلية من بني القصرينجزيرة الروضة، إىل 
الروضة، ومحلوا السلطان منها، وصلوا عليه بعد صالة اجلمعة ومجيع العسكر قد لبسوا البياض، وقطع املماليك 

جلبل إىل التربة الصاحلية يف يوم السبت، ونزل امللكان األشرف واملعز من قلعة ا. شعورهم، وأقيم عزاؤه ودفن ليالً
وغلقت األسواق بالقاهرة ومصر، وأقيم . ومعهما سائر املماليك البحرية واجلمدارية، واألمراء والقضاء واألعياد
وجعل عند القرب سناجق السلطان وبقجه . املأمت بالدفوف بني القصرين، واستمر احلضور للعزاء إىل يوم االثنني

  .، وترتبت القراء يقرءون عند قربهوقوسه وتركاشه
عزل بدر الدين أبو احملاسن يوسف بن احلسن السنجاري عن قضاء القاهرة، وويل بعده عماد الدين : ويف هذه السنة

فلما مات أفضل الدين اخلوجني، ويل ابن القطب احلموي بعده قضاء . أبو القاسم بن املقنشع بن القطب احلموي
  .موهوب اجلزري قضاء مصر، عند انتقال ابن القطب إىل قضاء القاهرةمث ويل صدر الدين . مصر

مث مجع قضاء مصر . أعيد البدر السنجاري إىل قضاء القاهرة، وابن القطب إىل قضاء مصر: ويف آخر شهر رجب
 ويف. وعاد الفارس أقطاي من غزة إىل القاهرة، يف رابع شعبان. والقاهرة للسنجاري، وصرف ابن القطب عن مصر

وكان من كرباء  -خامسه قبض على األمري زين الدين أمري جاندار الصاحلي، وعلى القاضي صدر الدين قاضي آمد 
  .الدولة الصاحلية، واعتقال

وقع اهلدم يف مدينة دمياط، باتفاق أهل الدولة على ذلك، وخرج احلجارون : والثنيت عشرة بقيت من شعبان
وسكن طائفة من ضعفاء . أسوارها وحميت آثارها، ومل يبق منها سوى اجلامعوالصناع والفعلة من القاهرة، فأزيلت 

ولست بقني قبض على . الناس يف أخصاص على شاطئ النيل من قبليها، ومسوها املنشية وهو موضع دمياط اآلن
  .األمري مجال الدين النجييب واعتقل وبعده بيوم قبض على أقش العجمي

.  احلركة ألخذ مصر، بتحريض األمري مشس الدين لؤلؤ األميين له على ذلكوأخذ امللك الناصر صاحب الشام يف
وخرج الناصر من دمشق بعساكره، يوم األحد النصف من شهر رمضان، ومعه امللك الصاحل عماد الدين إمساعيل 

انشاه بن بن العادل أيب بكر بن أيوب وامللك األشرف موسى بن املنصور إبراهيم بن شريكوه، وامللك املعظم تور



السلطان صالح الدين الكبري وأخوه نصرة الدين الظاهر شادي بن الناصر داود وأخوه امللك األجمد حسن، وامللك 
  .األجمد تقي الدين عباس بن العادل، وعمه ملوك

 فلما ورد اخلرب بذلك اضطربت الدولة، ورسم جبمع العربان من الصعيد وقبض على مجاعة من األمراء اهتموا بامليل
ويف غده كثر اإلرجاف ووقع التهيؤ للحرب، . مع امللك الناصر يف ثاين شوال، عندما ورد اخلرب بوصوله إىل غزة

  .وأحضرت اخليول من الربيع
ويف تاسعه برز األمري فارس . برز األمري حسام الدين أبو علي من القاهرة، وكان الوقت شتاء: ويف يوم االثنني ثامنه

وسارت العساكر يف حادي عشره، . يف مجهور العسكر من الترك -مقدم البحرية  -الدين أقطاي اجلمدار 
  .واجتمعت بالصاحلية

استناب امللك املعز أيبك بديار مصر األمري عالء الدين البندقدار، فواظب اجللوس : ويف يوم السبت ثالث عشره
ودي يوم السبت العشرين منه بإبطال باملدارس الصاحلية مع نواب دار العدل، لترتيب األمور وكشف املظامل ون

  .وفيه كثر اإلرجاف بوصول الناصر الداروم. اخلمور، واجلهة املفردة
خلع امللك املعز على امللك املنصور حممود، وعلى أخيه امللك السعيد عبد امللك، ولدي امللك : ويف تاسع عشريه

وأركبهما يف القاهرة، ليوهم الناس  -الدين أيوب وكانا يف حبس امللك الصاحل جنم  -الصاحل إمساعيل عماد الدين 
  .أن امللك الصاحل أبامها مباطن له على امللك الناصر، حىت يقع بينهما

نودي بالقاهرة أن الصلح انتظم بني امللك املعز والبحرية، وبني امللك املغيث عمر : ويف يوم الثالثاء أول ذي القعدة
  .دي به حقيقة، وإمنا قصد بذلك أن يقف امللك الناصر عن احلركةبن العادل صاحب الكرك ومل يكن ملا نو

نزل امللك املعز من قلعة اجلبل فيمن بقي عنده من العساكر، وسار إىل الصاحلية وهبا : ويف يوم اخلميس ثالثه
العساكر اليت خرجت قبله، وترك بقلعة اجلبل امللك األشرف موسى فاستقرت عساكر مصر بالصاحلية إىل يوم 

وهي قريبة من العباسية، فتقارب ما بني العسكرين وكان  -الثنني سابعه، فوصل امللك الناصر بعساكره إىل كراع 
. يف ظن كل أحد أن النصرة إمنا تكون للملك الناصر على البحرية، لكثرة عساكره ومليل أكثر عسكر مصر إليه

يز، وهم أتراك مييلون إىل البحرية لعلة اجلنسية، فاتفق أنه كان مع الناصر مجع غري من ممالك أبيه امللك العز
  .ولكراهتهم يف األمري مشس الدين لؤلؤ مدير اململكة

ا

فعندما نزل الناصر مبنزلة الكراع، قريباً من اخلشيب بالرمل، رحل املعز أيبك بعساكر مصر من الصاحلية، ونزل 
عساكر، ورتب ميمنة وميسرة وقلباً، وركب فركب امللك الناصر يف ال. اجتاهه بسموط إىل يوم اخلميس عاشره

وكانت الوقعة يف الساعة الرابعة، فاتفق فيها أمر عجيب قل ما اتفق مثله، فإن الكرة . املعز، ورتب أيضاً عساكره
وذلك أن ميمنة عسكر الشام محلت هي وامليسرة على من : كانت أوالً على عساكر مصر، مث صارت على الشاميني

دة، فانكسرت ميسرة املصريني وولوا منهزمني، وزحف أبطال الشاميني وراءهم، وما هلم علم مبا بازائها محلة شدي
ومر املنهزمون من عسكر مصر إىل . وانكسرت ميمنة أهل الشام، وثبت كل من القلبني واقتتلوا. جرى خلفهم

، وخطب له بقلعة اجلبل وعندما مروا على القاهرة خطب هبا للملك الناصر. بالد الصعيد، وقد هنبت أثقاهلم
هذا والناصر . ومصر، وبات األمري مجال الدين بن يغمور بالعباسية، وأمحي احلمام للملك الناصر وجهز له اإلقامة

وأما ميمنة أهل الشام فإهنا ملا . على منزلة كراع ليس عنده خرب، وإمنا هو واقف بسناجقه وخزائنه وأصحابه
  .رياً يف الرمل، وأسروا أكثر مما قتلواكسرت قتل منهم عسكر مصر خلقاً كث

وتعني الظفر للناصر وهو ثابت يف القلب، واجتاهه املعز أيبك أيضاً يف القلب فخاف أمراء الناصر منه أن جملنيهم إذا 



مت له األمر، وخامروا عليه وفروا بأطالهبم إىل امللك املعز وهم، األمري مجال الدين أيدغدي العزيزي، واألمري مجال 
فخارت قوى . الدين أقوش احلامي، واألمري بدر الدين بكتوت الظاهري، واألمري سليمان العزيزي، ومجاعة غريهم

. الناصر من ذهاب املذكورين إىل امللك املعز، فحمل املعز مبن معه على سناجق الناصر، ظناً منه أن الناصر حتتها
خرج من حتت السناجق يف شردمة قليلة، فخاب ما أمله املعز قد  -ملا فارقه األمراء إىل عند املعز  -وكان الناصر 

  .أيبك، وعاد إىل مركزه خائباً وقد قوى الشاميون بذلك، وتبعوه يقتلون منه وينهبون
وسر األمراء القيمرية بذلك وقصدوا احلملة على املعز ليأخذوه، فوجدوا أصحاهبم قد تفرقوا يف طلب الكسب 

ووقف الناصر يف مجع من . بتوا له، مث احناز إىل جانب يريد الفرار إىل جهة الشوبكفحمل املعز عليهم وث. والنهب
يف ثالمثائة من البحرية،  -ومعه الفارس أقطاي  -العزيزية وغريهم حتت سناجقه وقد اطمأن، فخرج عليهم املعز 

صر فاراً يريد الشام يف خاصته وقرب منه فخامر عدة ممن كان مع الناصر عليه، ومالوا مع املعز والبحرية، فوىل النا
  .واستوىل البحرية على سناجقه، وكسروا صناديقه وهنبوا أمواله. وغلمانه

وساق املعز يريد األطالب، فوقع بطلب األمري مشس الدين لؤلؤ، واألمري حسام الدين القيمري، واألمري ضياء الدين 
فبدد . دي، واألمري بدر الدين الزرزاري، ومجاعة غريهمالقيمري، وتاج امللوك بن املعظم، واألمري مشس الدين احلمي

امللك املعز كلهم، وأسر املعظم تورانشاه بن صالح الدين، وأخاه نصرة الدين حممد، وامللك الصاحل عماد الدين 
إمساعيل بن العادل، وامللك األشرف صاحب محص، وامللك الزاهر، واألمري شهاب الدين القيمري، واألمري حسام 

ن طرنطاي العزيزي، واألمري ضياء الدين القيمري، واألمري مشس الدين لؤلؤ مدبر اململكة احللبية، وأعيان الدي
  .احللبيني وخلقاً كثرياً وقتل األمري مشس الدين احلميدي، واألمري بدر الدين الزرزاري، ومجاعة غريهم

، فلما وقعت الكسرة على امليسرة تفرق عنه وكان األمري حسام الدين أبو علي اهلذباين على ميسرة عسكر املصرين
أصحابه، وتقنطر عن فرسه وكاد يؤخذ، لوال أنه وقف معه من أركبه، فلحق باملعز أيبك، فأمر امللك بضرب عنق 
األمري مشس الدين لؤلؤ، فأخذته السيوف حىت قطع، وضربت عنق األمري ضياء الدين القيمري وأيت بامللك الصاحل 

ما تسلم على : ، فسلم عليه امللك املعز وأوقفه إىل جانبه، وقال لألمري حسام الدين أيب عليإمساعيل وهو راكب
وجرح امللك املعظم، وابنه تاج امللوك وضرب . املوىل الصاحل، فدنا منه األمري حسام الدين وعانقه وسلم عليه
  .الشريف املرتضي يف وجهه ضربة عظيمة، ومهوا بقتله مث تركوه

شام كل ممزق، ومشوا يف الرمل أياماً، وصار امللك الناصر ومعه نوفل الزبيدي وعلي السعدي إىل ومتزق أهل ال
وأما العسكر الشامي الذي كسر ميسرة املصريني، فإنه وصل إىل العباسية ونزل هبا، وضرب الدهليز . دمشق

أمراء الناصر، وهم ال يشكون  الناصري هناك، وفيهم األمري مجال الدين بن يغمور نائب السلطنة بدمشق وعدة من
فبينا هم كذلك إذ . أن أمر املصريني قد بطل وزال، وأن امللك الناصر مقدم عليهم ليسريوا يف خدمته إىل القاهرة

فهم طائفة منهم أن يسريوا إىل القاهرة . وصل إليهم اخلرب هبروب امللك الناصر، وقتل األمراء وأسر امللوك وغريهم
  .نهم من رأى الرجوع إىل الشام، مث اتفقوا على الرجوعويستولوا عليها، وم

وأما من اهنزم من عسكر مصر أوالً، فإهنم وصلوا إىل القاهرة يف يوم اجلمعة حادي عشره، غد يوم الوقعة، فما شك 
أستادار وكان بقلعة اجلبل األمري ناصر إمساعيل، بن يغمور، . يف أن األمر مت للملك الناصر، وأن أمر البحرية قد زال

املتطبب املعروف بالسامري  -امللك الصاحل عماد الدين إمساعيل، يف جب وهو أمني الدولة أبو احلسن بن غزال 
وزير الصاحل املذكور، واألمري سيف الدين القيمري، ومجاعة غريهم أيضاً، هلم من أيام امللك الصاحل جنم الدين 

فلم . ب، وأظهروا الفرح واالستبشار، وأرادوا أخذ القلعةفلما بلغهم ذلك خرجوا من اجل. أيوب يف االعتقال



يوافق األمري سيف الدين القيمري على ذلك، وتركهم وقعد على باب دار امللك املعز أيبك اليت فيها عياله، ومحاها 
  .امللك الناصر يا منصور: وصاح البقية. وصد الناس عنها

وكان جبامع القاهرة الشيخ عز الدين بن عبد . غها خرب نصرتهوخطب للناصر بالقلعة ومصر، وسائر البالد اليت بل
فما هو إال أن . السالم، فقام على قدميه وخطب خطنت خفيفتني، وصلى جبماعة اجلمعة، وصلى قوم صالة الظهر
وقدم مجاعة ومعهم . انقضت صالة اجلمعة، حىت وردت البشارة بانتصار امللك املعز وهزمية الناصر، فدقت البشائر

وقبض على األمري ناصر الدين بن . صرة الدين بن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب، فاعتقلوه بقلعة اجلبلن
ونودي آخر النهار يف . يغمور، والوزير أمني الدولة أيب احلسن بن غزال، ومن كان معهما، وأعيدوا إىل اجلب

  .القاهرة ومصر بالزينة
إىل العباسية، فلما رأى دهليز امللك الناصر توهم،  -ذكر من قتله األمراء  بعدما تقم -وأما امللك املعز فإنه ساق 

فبلغ من كان بالدهليز اخلرب فهدموه يف . وعرج عن الطريق على العالقمة إىل بلبيس، ظناً أن واقعة وقعت بالقاهرة
د اطمأن، ودخلها يوم فبلغ ذلك امللك املعز وهو يف بلبيس، فرحل يريد القاهرة وق. الليل، وساروا إىل الشام

السبت ثاين عشر ذي القعدة باألسرى بني يديه، وسناجقهم مقلبة وطبوهلم مشققة، وخيوهلم وأمواهلم بني يديه، إىل 
أن وصل إىل بني القصرين، فلعبت املماليك بالرماح وتطاردوا، وامللك املعز يف املوكب، وإىل جانبه األمري حسام 

الصاحل إمساعيل حتت االحتياط، فعندما وصل إىل تربة امللك الصاحل جنم الدين أحدق الدين أيب علي، وقدامه امللك 
يا خوند أين عينك ترى عدوك إمساعيل مث ساروا إىل قلعة اجلبل، : املماليك البحرية بالصاحل إمساعيل، وصاحوا

ندما دخل امللك املعز إىل وع. واعتقل الصاحل إمساعيل هبا وبقية امللوك، وألقى األسرى من الشاميني يف اجلباب
كلنا حصل بسعادتك، : القلعة، تلقاه امللك األشرف موسى وهنأه بالظفرة فقال األمري فارس الدين أقطاي لألشرف

وما سعينا إال يف تقرير ملكك، وكان يؤثر بقاء األشرف خوفاً من استبداد املعز أيبك وكان هذا اليوم من أعظم أيام 
  .بالقاهرة ومصر وقلعة اجلبل وقلعة الروضة عدة أيام القاهرة، واستمرت الزينة
شنق األمري ناصر الدين إمساعيل بن يغمور، أستادار الصاحل إمساعيل، وشنق بكجا ملك : ويف يوم االثنني رابع عشره

. قاخلوارزمي وأمني الدولة أبو احلسن السامري الوزير، على باب قلعة اجلبل، ومعهم اجملري بن محدان من أهل دمش
وظهر ألمني الدولة من األموال والتحف واجلواهر ما ال يوجد مثله إال عند اخللفاء، بلغت قيمة ما ظهر له سوى ما 

  .كان مودوعاً ثالثة آالف ألف دينار، ووجد له عشرة آالف جملدة، كلها خبطوط منسوبة، وكتب نفيسة

احل عماد الدين إمساعيل بن امللك العادل أيب بكر قتل امللك الص: ويف ليلة األحد السابع والعشرين من ذي القعدة
من أعجب ما مر يب أن امللك اجلواد مودوداً، ملا : قال ابن واصل. بن أيوب بقلعة اجلبل، وعمره حنو اخلمسني سنة

ته كان يف حبس امللك الصاحل إمساعيل، سري إليه امللك الصاحل إمساعيل من خنقه، وفارقه ظناً أنه قد مات، فأفاق فرأ
وفر هذه الليلة ملا أخرجوا لذلك الصاحل إمساعيل . امرأة هناك، فأخربهتم أنه قد أفاق، فعادوا إليه وخنقوه حىت مات

بأمر املعز أيبك إىل ظاهر القلعة، وكان معهم ضوء فأطفأوه، وخنقوه وفارقوه ظناً أنه قد مات، فأفاق فرأته امرأة 
ودفن هناك، وكانت أمه ! فانظر ما أعجب هذه الواقعة. نقوه حىت ماتهناك، فأخربهتم أنه أفاق، فعاثوا إليه وخ

  .رومية، وكان رئيس النفس نبيل القدر، مطاعاً، له حرمة وافرة، وفيه شجاعة
أخرج امللك املعز كل من دخل القاهرة من عسكر امللك الناصر، إىل دمشق على محري، هم : ويف ثامن عشريه

  .أن يركب فرساً، إال حنو الستة أنفس فقط، وكانوا حنو الثالثة آالف رجل وأتباعهم، ومل ميكن أحداً منهم
وفيها وصل إىل امللك الناصر من قبل القان ملك التتر طمغا صورة أمان فصار حيملها يف حياصته، وسري إىل القان 



اً، فعز ذلك عليه، هدايا كثرية، فلما خرج هوالكو واستوىل على املمالك، تغافل الناصر عنه ومل يبعث إليه شيئ
  .وصار يف كل قليل ينكر تأخر تقدمية الناصر اهلدايا والتحف إليه

وفيها كثر ضرر املماليك البحرية مبصر، ومالوا على الناس وقتلوا وهنبوا األموال وسبوا احلرمي وبالغوا يف الفساد، 
  .حىت لو ملك الفرنج ما فعلوا فعلهم

  .ارس الدين أقطاي من القاهرة يف ثالثة آالف إىل عزة، واستوىل عليهاسار األمري ف: ويف سابع عشر ذي احلجة
قدم البطرك أثنامبوس بن القس أيب املكارم، يف يوم األحد رابع شهر رحب، املوافق اخلامس بابه : ويف هذه السنة

يوم األحد  فأقام يف البطركية إحدى عشرة سنة ومخسة ومخسني يوماً، ومات. سنة سبع وستني وتسعمائة للشهداء
أول كيهك سنة مثان وسبعني وتسعمائة للشهداء، املوافق لثالث احملرم سنه ستني وستمائة هجرية، وخال الكرسي 

  .وفيها مات اإلمرباطور ملك الفرنج األملانية بصقلية، وقام من بعده ابنه. بعده مخسة وثالثني يوماً
والشرق، ومملكة مصر بيد امللك املعز عز الدين  وخرجت هذه السنة والناصر يوسف بدمشق، وبيده ملك الشام

وهم األمري : أيبك التركماين، وخيطب معه لألشرف موسى، واملعتمد عليه يف أمور الدولة من البحرية ثالثة أمراء
  .فارس الدين أقطاي، وركن الدين بيربس البندقداري، وسيف الدين بلبان الرشيدي

  ومات يف هذه السنة من األعيان

املعظم غياث الدين تورانشاه بن امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك الكامل حممد بن امللك العادل أيب امللك 
ومات امللك الصاحل عماد الدين إمساعيل بن . بكر بن أيوب بن شادي، قتيالً يف يوم االثنني تاسع عشري احملرم

ع عشري ذي القعدة، عن حنو مخسني سنة، ومات العادل أيب بكر بن أيوب بن شادي، قتيالً يف ليلة األحد ساب
األمري مشس لؤلؤ األميين، مقدم عسكر حلب، قتيالً يف يوم اخلميس عاشر ذي القعدة وتويف رشيد الدين أبو حممد 

عبد الوهاب بن طاهر بن علي بن فتوح بن رواج اإلسكندري املالكي، عن أربع وتسعني سنة، يف وتويف احلافظ 
  .جاج يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد اهللا الدمشقي حبلب، عن ثالث وتسعني سنةمشس الدين أبو احل

  سنة تسع وأربعني وستمائة
فسري امللك الناصر . فيها استوىل األمري فارس الدين أقطاي على الساحل ونابلس إىل هنر الشريعة، وعاد إىل القاهرة

فخرج املعز أيبك، ومعه األشرف موسى والفارس . جولعسكراً من دمشق إىل غزة ليكون هبا، فأقاموا على تل الع
فأقام العسكر املصري بأرض السانح قريباً من العباسة، والعسكر الشامي . أقطاي وسائر البحرية، ونزل بالصاحلية
  .وأحدث الوزير األسعد الفائزي ظالمات عديدة على الرعية. قريباً من سنتني، وترددت بينهما الرسل

وفيها عزل . املعز أيبك بإخالء قلعة الروضة، فتحول من كان فيها من املماليك واحلرسيه وغريهم وفيها أمر امللك
املعروف بابن القطب احلموي، عن قضاء مصر،  -قاضي القضاة عماد الدين أبو القاسم بن أيب إسحاق ابن املقنشع 

وترك طلبه  -دين أبو على إىل احلجاز وسافر األمري حسام ال. وأضيف ذلك إىل قاضي القضاة بدر الدين السنجاري
وفيها أشيع وصول البادرائي رسول . بالسانح وفيه من ينوب عنه من البحر إىل قوص، مث ركب البحر امللح إىل مكة

فلما أبطأ قدومه، وكثرت األقاويل، قال األمري شهاب الدين غازي ابن أيار . اخلليفة، ليصلح بني الناصر واملعز
  :أحد اجملودين صحبة األمري مجال الدين موسى بن يغمور -عمار املعروف بابن امل

  زمان اللهو يف تل العجول... يذكرنا زمان الزهد ذكرى 



  صحيحاً من أحاديث الرسول... ونطلب مسلماً يروي حديثاً 
  .وفيها وقع مبكة غالء عظيم

  ومات يف هذه السنة من األعيان

و الفضل عبد الرمحن بن عبد السالم بن إمساعيل بن عبد الرمحن بن قاضي القضاة ببغداد، وامسه كمال الدين أب
  .إبراهيم اللمفاين احلنفي

وفيها تويف هباء الدين أبو احلسن علي بن هبة اهللا بن سالمة اجلميزي الشافعي، خطيب القاهرة وقد انتهت إليه 
حلسني حيىي بن عيسى بن إبراهيم بن وفيها تويف الصاحب مجال الدين أبو ا. مشيخة العلم عن تسعني سنة، يف يوم

  ..عن سبع ومخسني سنة، يف  -الوزير بالشام، والشاعر أيضاً  -مطروح 
وفيها تويف  ٠٠٠وفيها تويف رشيد الدين أبو حممد عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر السعدي شيخ القراءات 

 ٠٠٠٠ف بتعاسيف، الفقيه احلنفي، بدمشق يف املعرو -علم الدين قيصر بن أيب القاسم بن عبد الغين بن مسافر 
  .رجب، ومولده بأصفون من صعيد مصر سنة أربع وسبعني ومخسمائة، وهو أحد األئمة يف العلوم الرياضية

  سنة مخسني وستمائة
فيها قدم األمري حسام الدين أبو علي من احلجاز، فنزل يف املعسكر من أرض السانح بالصاحلية، وقدم من بغداد 

جنم الدين عبد اهللا بن حممد بن احلسن أيب سعد البادرائي، رسوالً من اخلليفة لإلصالح بني امللك املعز أيبك  الشيخ
. فتلقاه القاضي بدر الدين اخلضر بن احلسن السنجاري من قطا، ومعه مجاعة، وحتدث معه يف ذلك. وامللك الناصر

من  -مع مصر  -لك املعز، وزاد بأن طلب أن يكون بيده فأراد الناصر أن تقام له اخلطة بديار مصر، فلم يرض امل
  .غزه إىل عقبة فيق

وفيها وردت األخبار بأن منكوخان ملك التتر سري أخاه هوالكو ألخذ العراق فسار وأباد أهل بالد اإلمساعيلية قتالً 
سروج، وقتلوا ما ينيف على وهنباً، وأسراً وسبياً، ووصلت غاراته إىل ديار بكر وميافارقني، وجاءوا إىل رأس عني و

آالف، وأسروا مثل ذلك، وصادفوا قافلة سارت من حران تريد بغداد، فأخذوا منها أمواالً عظيمة، من مجلتها 
وقتلوا الشيوخ والعجائز، وساقوا النساء والصبيان معهم . ستمائة محل سكر من عمل مصر، وستمائة ألف دينار

  .فقطع أهل الشرق الفرات، وفروا خائفني
فعند ذلك أزال امللك املعز اسم امللك األشرف موسى من اخلطة، وانفرد باسم السلطة، وسجن األشرف، واستوىل 
على اخلزائن، وشرع يف حتصيل األموال فأحدث الوزير األسعد شرف الدين هبة اهللا بن صاعد بن وهيب الفائزي 

وساً وضمانات مساها احلقوق السلطانية حوادث، وقرر على التجار وعلى أصحاب العقار أمواالً، ورتب مك
واملعامالت الديوانية، وأخذ اجلوايل من الذمة مضاعفة، وأحدث التصقيع والتقومي وعدة أنواع من املظامل، ورتب 
امللك املعز مملوكه األمري سيف الدين قطز نائب السلطة بديار مصر، وأمر عدة من مماليكه فقويت شوكة البحرية 

كبريهم، األمري فارس الدين أقطاي اجلمدار الصاحلي ملجأ هلم، يسألونه يف حوائجهم، ويكون  وزاد شرهم، وصار
  .هو املتحدث مع امللك املعز

  .وتعدى شر البحرية، وكثر متردهم وطغياهنم. وفيها أقطع الفارس أقطاي ثغر اإلسكندرية، وكتب له به منشور
اكر الشام بغزة، وامللك الناصر مقيم بدمشق، وامللك املغيث وخرجت السنة وامللك املعز والعساكر بالسانح، وعس

  .بلغ مثانية عشر ذراعاً وسبعة عشر إصبعاً، وسد باب البحر عند املقس: وكان النيل عالياً. عمر بالكرك



وحج . وفيها وقع مبدينة حلب حريق عظيم ظهر أنه من الفرنج، وتلف فيه أموال ال حتصى، واحترقت ستمائة دار
  .السنة ركب العراق يف هذه

  ؟ومات يف هذه السنة من األعيان

العالمة رضي الدين أبو الفضائل احلسن بن حممد احلسن بن حيدر العمري اهلندي الصنعاين احلنفي اللغوي، مات 
  .ببغداد، ودفن مبكة عن ثالث وسبعني سنة

اهللا بن احلسيين بن حيىي بن بصاقة الكناين، وتويف فخر القضاة أبو الفتح نصر اهللا بن هبة اهللا بن عبد الباقي بن هبة 
وتويف مشس الدين أبو عبد اهللا بن سعد اهللا بن عبد اهللا  ٠٠٠٠٠الكاتب الوزير للناصر داود، واألديب املنشئ، يف 

بن سعد األنصاري القدسي، الفقيه الشافعي احملدث املقرئ، النحوي األديب الكاتب اجملودة مات بدمشق عن تسع 
  .ةوسبعني سن

وتويف مسند العراق املؤمتن أبو القاسم حيىي بن نصر بن أيب القاسم بن احلسن بن قمرية التميمي، التاجر السفار، عن 
  .مخس ومثانني سنة، حدث مبصر وغريها

الشريف مشس الدين أبو عبد اهللا  -وقاضي العسكر، ومدرس املدرسة الشريفية مبصر  -وتويف نقيب األشراف 
. ن حممد العلوي احلسيين األرموي، على ما حدثنا األشراف، يف ثالث عشر شوال مخسني وستمائةحممد بن احلسني ب

  .وكان إماماً يف الفقه واألصول مناظراً، تفقه على الصدر بن محويه، وشرح احملصول، ومات عن نيف وسبعني سنة
  سنة إحدى ومخسني وستمائة

وقد قدم جنم . ك الناصر صاحب دمشق، بسفارة جنم الدين البادرائيفيها تقرر الصلح بني امللك املعز أيبك وبني املل
الدين إىل القاهرة، وصحبته عز الدين أزدمر، وكاتب اإلنشاء حبلب نظام الدين أبو عبد اهللا حممد بن املوىل احلليب، 

ما وراء ذلك،  على أن يكون للمصريني إىل األردن، وللناصر: لتمهيد القواعد، فلي يربحا إىل أن انفصلت القضية
وأن يدخل فيها للمصريني غزة والقدس ونابلس والساحل كله، وأن املعز يطلق مجيع من أسره من أصحاب امللك 

وحلف كل منهما على ذلك، وكتبت به العهود، وعاد امللك املعز وعسكره إىل قلعة اجلبل يف يوم الثالثاء . الناصر
مللك املعز امللك املعظم تورانشاه بن السلطان صالح الدين يوسف بن سابع صفر، ونزل البادرائي بالقاهرة، وأطلق ا

مث . أيوب، وأخاه نصرة الدين، وسائر أوالد امللوك واألمراء، وأحضرهم دار الوزارة ليشهدوا حلفه للملك الناصر
أزدمر، عشره قدم امللك املعز أيبك للملك املعظم تقدمة سنية، وأعطى نظام الدين بن املوىل، ورفيقه عز الدين 

  .آالف دينار
على املعز، وكثر قبضتهم واستطالتهم وتوثبهم على امللك  -وكبريهم فارس الدين أقطاي  -وفيها قويت البحرية 
  .املعز، ومهوا بقتله

وفيها قطع املعز . وفيها تسلم املصريون قلعة الشوبك، فلم يبق مع امللك املغيث سوى الكرك والبلقاء وبعض الغور
ري حسام الدين بن أيب علي، فلزم داره، مث خرج إىل بالد الشام بإذن امللك املعز له، فأكرمه امللك الناصر خبز األم

  .وأقامه يف خدمته مبائة فارس
وقام . وفيها ثارت العربان ببالد الصعيد وأرض حبري، وقطعوا الطريق براً وحبراً، فامتنع التجار وغريهم من السفر

بن األمري الكبري جنم الدين علي بن األمري الشريف فخر الدين إمساعيل بن حصن الشريف حصن الدين ثعلب 
حنن أصحاب البالد، ومنع األجناد من : الدولة جمد العرب ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن أيب مجيل اجلمدي، وقال



، وهم خوارج بأنا أحق بامللك من املماليك وقد كفى أنا خدمنا بين أيوب: ناول اخلراج، وصرح هم وأصحابه
وأنفوا من خدمة الترك، وقالوا إمنا هم عبيد للخوارج، وكتبوا إىل امللك الناصر صاحب دمشق . خرجوا على البالد

  .يستحثونه على القدوم إىل مصر

وهم يومئذ يف كثرة من املال واخليل والرجال، إىل األمري حصن الدين ثعلب، وهو بناحية  -واجتمع العرب 
فبلغ عدة . وه من أقصى الصعيد، وأطراف بالد البحرية واجليزة والفيوم، وحلفوا له كلهمدهروط صربان، وأت

فجهز إليهم امللك املعز أيبك األمري فارس . الفرسان اثين عشر ألف فارس، وجتاوزت عدة الرجالة اإلحصاء لكثرهتم
فساروا إىل ناحية ذروة، وبرز . رسالدين أقطاي اجلمدار، واألمري فارس الدين أقطاي املستعرب، يف مخسة آالف فا

فقدر اهللا أن األمري حصن الدين تقنطر . إليهم األمري حصن الدين ثعلب، فاقتتل الفريقان من بكرة النهار إىل الظهر
فوجد . عن فرسه، فأحاط به أصحابه وأتت األتراك إليه، فقتل حوله من العرب والعبيد أربعمائة رجل، حىت أركبوه

وركب الترك أدبارهم، يقتلون ويأسرون حىت حال بينهم الليل، فحووا من . عنه، فوىل منهزماً العرب قد تفرقوا
مث عدوا . األسالب والنسوان واألوالد واخليول واجلمال واملواشي، ما عجزوا عن ضبطه، وعادوا إىل املخيم ببلبيس

سخا وسنهور، فأوقعوا هبم وسبوا حرميهم إىل عرب الغربية واملنوفية من قبيليت سنبس ولواتة، وقد جتمعوا بناحية 
  .وقتلوا الرجال، وتبدد كل عرب مصر ومحدت مجرهتم من حينئذ

وحلق الشريف حصن الدين من بقي من أصحابه، وبعث يطلب من امللك املعز األمان، فأمنه ووعده بإقطاعات له 
ف حصن الدين، وظن أن الترك ال فاخندع الشري. وألصحابه، ليصريوا من محلة العسكر وعوناً له على أعدائه

فلما قرب من الدهليز نزل عن فرسه . تستغين عنه يف حماربة امللك الناصر، وقدم يف أصحابه وهو مطمئن إىل بلبيس
. ليحضر جملس السلطان، فقبض عليه وعلي سائر من حضر معه، وكانت عدهتم حنو ألفي فارس وستمائة راجل

ن بلبيس إىل القاهرة وشنق اجلميع، وبعث بالشريف حصن إىل ثغر وأمر امللك املعز فنصبت األخشاب م
وأمر املعز بزيادة القطعية على العرب، . اإلسكندرية، فحبس هبا وسلم لواليها األمري مشس الدين حممد بن باخل

حلال يف فذلوا وقلوا، حىت صار أمرهم على ما هو عليه ا. وبزيادة القود املأخوذ منهم، ومعاملتهم بالعنف والقهر
  .وقتنا

وفيه صاهر األمري فارس الدين أقطاي امللك املظفر صاحب محاة، وشر إليه فخر الدين حممد بن الصاحب هباء الدين 
إلحضار ابنة املظفر من محاة، فحملها إىل  -قبل أن يتقلد أبوه الوزارة، وإمنا كان قد ترشح هلا  -علي بن حنا 

لك املعز أن يسكن قلعة اجلبل بالعروس، فشق ذلك عليه وأخذ يتحيل فطلب أقطاي من امل. دمشق يف جتمل عظيم
يف قتله، وكان قد ثقل عليه، وصار ليس له مع البحرية أمر وال هني وال حل وال عقد، وال يسمع أحد منهم له قوالً 

الكل  واجتمع. فإن رسم ألحد بشيء ال ميكن من إعداده وإن أمر ألحد منهم بشيء أخذ أضعاف ما رسم له به
وبقيت الكتب إمنا ترد من امللك الناصر وغريه . على باب األمري فارس الدين أقطاي، وقد استوىل على األمور كلها

  .إليه، وال يقدر أحد يفتح كتاباً، وال يتكلم بشيء وال يربم أمراً، إال حبضور أقطاي لكثرة خشداشيته
انت وقفة اجلمعة، وفيها أخذ الشريف مجاز بن حسن مكة، حج من الرب والبحر عامل كبري، فإهنا ك: ويف هذه السنة

  .وأقام هبا إىل آخر ذي احلجة
  ومات يف هذه السنة من األعيان



الشريف أبو سعد احلسن بن علي بن قتادة بن إدريس احلسين أمري مكة، واستقر بعده يف اإلمارة ابنه أبو منى، 
  .وأخوه إدريس بن علي

ازي بن الناصر يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان، صاحب عينتاب، عن إحدى ومات الصاحل أمحد بن الظاهر غ
  .ومخسني سنة

وتويف كمال الدين أبو حممد عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف بن نبهان األنصاري الزملكاين الدمشقي الشافعي، 
  .بدمشق

ي، سبط احلافظ أيب الطاهر السلفي، وتويف مجال الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن مكي بن عبد الرمحن اإلسكندر
  .وقد انتهى إليه علو اإلسناد
  سنة اثنتني ومخسني وستمائة

فيها استفحل أمر الفارس أقطاي اجلمدار واحنازت إليه البحرية، حبيث كان أقطاي إذا ركب من داره إىل القلعة 
ال الناس ونساءهم وأوالدهم شعل بني يديه مجاعة بأمره، وال ينكر هو ذلك منهم وكانت أصحابه تأخذ أمو

  .بأيديهم، فال يقدر أحد على منعهم، وكانوا يدخلون احلمامات ويأخذون النساء منها غصباً، وكثر ضررهم

وبعث املعز إليه وقت القائلة : هذا واملعز حيصل األموال، وقد ثقل عليه أقطاي، فواعد طائفة من مماليكه على قتله
فركب أقطاي على غري أهبة وال . يحضر إليه بقلعة اجلبل يف مشور يأخذ رأيه فيهمن يوم األربعاء ثالث شعبان، ل

. اكتراث فعندما دخل من باب القلعة، وصار يف قاعة العواميد، أغلق باب القلعة، ومنع مماليكه من العبور معه
فوقع . وف حىت ماتوهم قطز وهبادر وسنجر الغنمي، فهربوه بالسي: فخرج عليه مجاعة بالدهليز قد أعدوا لقتله

الصريخ يف القلعة والقاهرة بقتله، فركب يف احلال من أصحابه حنو السبعمائة فارس ووقفوا حتت القلعة، ويف ظنهم 
أنه مل يقتل وإمنا قبض عليه، وأهنم يأخذونه من املعز، وكان أعياهنم بيربس البندقداري، وقالوون واأللفي، وسنقر 

فلم يشعروا إال ورأس أقطاي قد رمي هبا املعز إليهم، فسقط يف أيديهم وتفرقوا  .األشقر، وبيسرى، وسكز، وبرامق
وخرجوا يف الليل من القاهرة وحرقوا باب القراطني فعرف بعد ذلك بالباب احملروق إىل اليوم فمنهم من . بأمجعهم

د الغور والبلقاء والكرك قصد امللك املغيث بالكرك، ومنهم من سار إىل امللك الناصر بدمشق، ومنهم من أقام ببال
  .والشوبك والقدس، يقطع الطريق ويأكل بقائم سيفه

واتفق أن اثين عشر من البحرية مروا يف تيه بين إسرائيل، فأقام به مخسة أيام حائرين، فالح هلم يف اليوم السادس 
فطافوا بداخل . سواد على بعد فقصدوه، فإذا مدينة عظيمة، ذات أسور وأبواب حصينة، كلها من رخام أخضر

. املدينة، وقد غلب عليها الرمل يف أسواقها ودورها، وصارت أوانيهم ومالبسهم إذا أخذت تتفتت وتبقى هباء
وحفروا مكاناً، فإذا . فوجدوا يف صواين بعض البزارين تسعة دنانري، قد نقش عليها صورة غزال حوله كتابة عربانية

فإذا بفريق عرب فحملوهم إىل . اء أبرد من الثلج، فضربوا وساروا ليلتهمبالطة، فلما رفعوها وجدوا صهرجياً فيه م
وسألوا عن . الكرج، فعرضوا تلك الدنانري على الصيارف، فقال بعضهم هذه ضربت يف أيام موسى عليه السالم

تارة وينقص أخرى، املدينة، فقيل هذه املدينة اخلضراء، بنيت ملا كان بنو إسرائيل يف التيه، وهلا طوفان من رمل يزيد 
  .وصرفوا كل دينار مبائة درهم. وال يقع عليها إال تائه

وسار منهم قشتمر العجمي، وشارباش العجمي، وسنجر احلاووك والركن الفارقاين وسنقر اجلبيلي، وسنقر اجمليشي 
ية، والنميسي، الكبري، واحلبيشي الصغري احلاجب، والصقلي، والغتمي وبلبان النجمي، وبكمش املسعودي، وأبو عب

وفخر الدين ماما، وأيدمر، اجلمدار الرومي، وسنقر الركين، واحلسام قريب سكز، وإيدغدي الفارسي، وبلبان 



الزهريي، وسنجر البحري، وإزدمر السيفي وإزدمر البواشقي مملوك الرشيدي الكبري، والعنتايب، واملستعريب وسنقر 
الدين األشل، واخلوالين، وسنجر الشكاري، واملطروحي، وأيبك  البديوي، وأيبك الشقاري، وإيدغدي فتنة، وسيف

وكان احلاكم املقدم على هؤالء . الفارسي، وأياس املقري، يف مجاعة كبرية من املماليك الصغار اجلمدارية الصاحلية
أفرسهم وهو  -، واألمري مشس الدين سنقر اجلبلي  -وهو أعقلهم وأعرفهم  -األمري علم الدين سنجر الباشقردي 

فلما أصبح امللك املعز أيبك، . فمضي هؤالء إىل السلطان عالء الدين ملك السالجقة الروم. وأشهرهم بالشطارة
وعلم خبروج اجلماعة من القاهرة، قبض على من بقي منهم، وقتل بعضهم وحبس باقيهم، وأوقع احلوطة على 

. وظفر للفارس أقطاي بأموال عظيمة. رهم وشوهنمأمالكهم وأمواهلم ونسائهم وأتباعهم، واستصفى أمواهلم وذخائ
ونودي يف القاهرة ومصر بتهديد من أخفى أحد من البحرية، ومتكن عند ذلك امللك املعز، وارجتع اإلسكندرية إىل 

  .اخلاص السلطاين، وخفف بعض ما أحدث من املصادرات واجلبايات
قداري، وسيف الدين بلبان الرشيدي وعز الدين إزدمر فلما وصل البحرية إىل غزة، وفيهم ركن الدين بيربس البند

كتبوا إىل  -السيفي، ومشس الدين سنقر األشقر، وسيف الدين سكز، وسيف الدين قالوون، وبدر الدين بيربس 
امللك الناصر بأهنم قد وصلوا إىل خدمته، فأذن هلم وعروا على بالد الفرنج بالساحل، فقتلوا وهنبوا حىت قاربوا 

  .هذا وهم حيثونه على قصد مصر وهو يدافعهم. رج إىل لقائهم امللك الناصر، وخلع عليهم وأعطاهمفخ. دمشق

فخاف املعز غائلتهم، وكتب إىل الناصر يومهه منهم، وخيوفه عاقبة شرهم وطلب منه الناصر البالد اليت كان قد 
لك الناصر، فأقر كل إقطاع منها بيد من فأعادها املعز إىل امل. أخذها بالساحل ألجل البحرية، وأهنا يف إقطاعتهم

  .كان له، وكتب مناشرها عنه للبحرية
وكتب امللك املعز إىل سلطان الروم بأن البحرية قوم مناحيس أطراف، ال يقفون عند األميان، وال يرجعون إىل كالم 

فتحرر منهم على نفسك، . من هو أكرب منهم، وإن استأمنتهم خانوا، وإن استحلفتهم كذبوا، وإن وثقت هبم غدروا
فخاف سلطان الروم منهم، وكانوا مائة وثالثني فارساً، . فإهنم غدارون مكارون خوانون، وال أمن أن ميكروا عليك،

يا موالنا من هو : يا أمراء ما لكم وألستاذكم، فتقدم األمري علم الدين سنجر الباشقردي، وقال: فاستدعاهم وقال
حيفظ اهللا موالنا السلطان إن كان امللك املعز قال يف : احب مصر، فقال الباشقرديامللك املعز ص: أستاذنا، قال

كتابه أنه أستاذنا فقد أخطأ، إمنا هو خوشداشنا وحنن وليناه علينا، وكان فينا من هو أكرب منه سناً وقدراً وأفرس 
لبالد، وحنن التجأنا إليك فأعجب وأحق باململكة، فقتل بعضنا وحبس بعضنا وغرق بعضنا، فمر بنا منه وتشتتنا يف ا

  .سلطان الروم هبم، واستخدمهم عنده
وفيها وقع الصلح بني امللك الناصر وبني الفرنج أصحاب عكا، ملدة عشر سنني وستة أشهر وأربعني يوماً أوهلا 

  .مستهل احلرم، على أن يكون للفرنج من هنر الشريعة مغرباً، وحلف الفريقان على ذلك
لك املعز أيبك األمري عالء الدين أيدغدي العزيزي دمياط زيادة على إقطاعه، وارتفاعها يومئذ ثالثون وفيها أقطع امل

ألف دينار، وفيها خرج امللك املعز من قلعة اجلبل بالعساكر وخيم بالباردة قرب العباسية خوفاً من البحرية لنزوهلم 
  .باملوجاء

ناصر يوسف بن امللك املسعود إىل بالد األشكري منفياً، وفيها وفيها سفر امللك املعز أيبك األشرف موسى بن ال
وفيها وصل الشريف عز الدين . درس الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم باملدرسة الصاحلية بني القصرين

أبو الفتوح مرتضى ابن أيب طالب أمحد بن حممد بن جعفر احلسيين إىل دمشق، ومعه اخلونده ملكة خاتون بنت 
فزفت إليه، وقد احتفل بقدومها، . السلطان عالء الدين كيقباد ملك السالجقة الروم، وزوجة امللك الناصر يوسف



  .وبالغ يف عمل الوليمة هلا
وفيها وىل املنصور قضاء محاه مشس الدين إبراهيم بن هبة اهللا البارزي، بعد . وفيها ظهرت نار بعدن روعت القلوب

  .احمليب محزة بن حممد
فقام بعده بركة خان . ا مات ملك التتر طرطق خان بن دوشي خان بن جنكز خان، فكانت مدته سنة وشهوراًوفيه

وأسلمت . بن جوشي خان بن جنكز خان، وأسلم وأظهر شعائر اإلسالم يف مملكته واختذ احملارس وأكرم الفقهاء
  .كربازوجته ججك واختذت هلا مسجداً من اخليم، وذلك على يد الشيخ جنم الدين 

وفيها تويف جمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي عن 
  .اثنتني وستني سنة

وتويف كمال الدين أبو سامل حممد بن أمحد بن هبة اهللا بن طلحة النصيبيين الشافعي خطب دمشق حبلب، وقد قدم 
  .القاهرة

شريف راجح بن قتادة من الشريف مجاز بن حسن، بغري قتال، مث أخذها ابنه غامن بن راجح يف وفيها أخذ مكة ال
ربيع األول بغري قتال، فقام عليه الشريف أبو منى بن أيب سعيد بن علي بن قتادة يف شوال ومعه الشريف إدريس، 

ي بن برطاس من اليمن، فقدم يف خامس عشري ذي القعدة مبارز الدين احلسني بن عل. وحارباه وملكا مكة
  .وقاتلهما وغلبهما، وحج بالناس

  سنة ثالث ومخسني وستمائة

فيها سار األمري عز الدين أيبك األفرم الصاحلي إىل بالد الصعيد، وأظهر اخلروج عن طاعة امللك املعز، ومجع 
ة من العسكر، حىت سكن فسري إليه امللك املعز الوزير الصاحب األسعد شرف الدين الفائزي، ومعه طائف. العربان
وهم األمري سيف الدين بلبان الرشيد، : وأخرج امللك الناصر عسكراً إىل جهة ديار مصر، ومعهم البحرية. األمور

وعز الدين أزدمر، ومشس الدين سنقر الرومي، ومشس الدين سنقر األشقر، وبدر الدين بيسري، وسيف الدين 
  .الدين بيربس البندقداري، وعدة من مماليك الفارس أقطاي قالوون، وسيف الدين بلبان املسعودي، وركن

وفيها قتل امللك املعز األمري عالء الدين أيدغدي العزيزي، بعدما قبض عليه، وكان قد قبض أيضاً على الفارس 
وال  أقطاي العزيزي، والفارسي أقطاي األتابك، وهرب منه أقش الركين، وأمر امللك املعز أال خترج امرأة من بيتها،

  :فقال أبو احلسني اجلزار يف ذلك. ميشي رجل بال سراويل
  وألزمهم قوانني املروة... حنا امللك املعز على الرعايا 
  وألبسهم سروايل الفتوة... وصان حرميهم من كل عار 

ألف  وفيها توجه الناصر داود بن املعظم عيسى إىل بغداد، يطلب ما أودعه عند اخلليفة من اجلوهر، وقيمته مائة
فعوض عن جوهره مبا . فمطل مدة، فتوجه إىل احلجاز، واستشفع إىل اخلليفة يف رد وداعته، وعاد إىل العراق. دينار

ال يذكر، ورد إىل الشام، وفيها قدم مكة أبو منى وإدريس، ومعهما مجاز بن شيحة أمري املدينة، فقاتلوا املبارز بن 
  .برطاس، وأخذوا مكة

  األعيانومات يف هذه السنة من 



وتويف نقيب األشراف . األمري شرف الدين يوسف بن أيب الفوارس بن موسك القيمري بنابلس، ودفن بدمشق
حبلب، وهو الشريف عز الدين أبو الفتوح مرتضى بن أيب طالب أمحد بن أمحد بن أيب احلسن حممد بن جعفر بن زيد 

  .بعني سنة حبلببن جعفر بن إبراهيم حممد بن ممدوح أيب العالء، عن أربع وس
وتويف نظام الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد بن عثمان البلخي احلنفي البغدادي، حبلب عن تسع وسبعني 

  .سنة
وتويف ضياء الدين أبو حممد جعفر بن حيىي بن سامل بن حيىي بن عيسى بن صقر احمللي الشافعي، عن نيف وتسعني سنة 

  .حبلب، قدم مصر وحدث هبا
  ربع ومخسني وستمائةسنة أ

فيها ورد الشيخ جنم الدين علم عبد اهللا بن حممد بن احلسن البادرائي، من قبل اخلليفة املستعصم باهللا، ليجدد 
الصلح بني األول وبني امللك الناصر وامللك املعز، فبعث السلطان إىل القائد برهان الدين خضر السنجاري، فسار 

فقرر الصلح على أن يكون للملك املعز ما كان للملك . لفقهاء، حىت قدم بهإىل قطبا، ومعه مجاعة من أعيان ا
الصاحل جنم الدين أيوب من الساحل ببالد الشام، مع ملك مصر، وأن امللك الناصر ال يأوي عنده أحداً من 

عاد وتوىل الصلح قاضي القضاة بدر الدين السنجاري، فلما مت الصلح . البحرية، فمضوا إىل املغيث بالكرك
بعد إقامته عليها ثالث سنني  -البادرائي، ورحل امللك الناصر عن تل العجول إىل دمشق، وعاد املعز من العباسية 

  .إىل قلعة اجلبل -
وسار األمري مشس الدين سنقر األقرع رسوالً إىل اخلليفة ببغداد، وصحبه الشيخ جنم الدين البادرائي، يلتمس تشرفه 

وبعث امللك املعز إىل امللك . للملك املعز، أسوة من تقدمه من ملوك مصرة فسار إىل بغداد بالتقلد واخللع واألولوية
فشق . املنصور بن املظفر صاحب محاة وإىل امللك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل، خيطب ابنتيهما لنفسه

  .يف قتلهذلك على زوجته شجر الدر وتغريت عليه، فتنكر هلا وفسد ما بينهما، فأخذت تدبر 
ظهرت نار بأرض احلجاز، واستمرت شهراً يف شرقي املدينة النبوية، بناحية وادي شظا : ويف خامس مجادى اآلخرة

ومسع . تلقاء جبل أحد، حىت امتألت تلك األودية منها وصار خيرج منها شرر يأكل احلجارة، وزلزلت املدينة بسببها
أوهلا يوم االثنني أول الشهر، فلم تزل األصوات ليالً وهناراً، حىت الناس أصواتاً مزعجة قبل ظهورها خبمسة أيام، 

وقد انبجست األرض عن نار عظيمة عند وادي شظا، وامتدت أربعة فراسخ يف عرض . ظهرت النار يوم اجلمعة
وأضاءت بيوت املدينة منها يف الليل، . أربعة أميال وعمق قامة ونصف، وسال الصخر منها، مث صار فحماً أسود

حىت كان يف كل بيت مصباحاً، ورأى الناس سناها مبكة، فالتجأ أهل املدينة إىل قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  :ودعوا واستغفروا اهللا تعاىل، وأعتقوا عبيدهم وتصدقوا، وقال بعضهم

  لقد أحاطت بنا يا رب بأساء... يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا 
  محالً وحنن هلا حقاً أحقاء... ا نشكو إليك خطوباً ال نطق هل

  وكيف لقوي على الزلزال مشاء... زالزالً ختشع الصم الصالب هلا 
  من اهلضاب هلا يف األرض إرساء... حبراً من النار جتري فوقه سفن 
  كأهنما دمية تنصب هطالء... ترى هلا شرراً كالقصر طائشة 
  الثرى املاءمبا تالقي به حتت ... حتدث النريات السبع ألسنها 



  أن عادت الشمس منها وهي دمهاء... منها تكاثف يف اجلو الدخان إىل 
  اهللا يعقلها القوم األلباء... فياهلا أية من معجزات رسول 

  واصفح فكل لفرط احللم خطاء... فامسح وهب ولفضل وامح واعف وجد 
م، أهنم رأوا صفحات أعناق إبلهم يف وذكر غري واحد من األعراب الذين كانوا حباضرة بلدة بصرى من أرض الشا

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف ليلة اجلمعة مستهل شهر رمضان، احترق مسجد حممد رسول اهللا . ضوء هذه النار
  .من مسرجه القيم، وذهبت سائر صفوفه، وبعض عمده، واحترق سقف احلجرة الشريفة

وفيها قوي أمر هوالكو بن طولو خان بن . زقتهاوفيها غرقت بغداد وهلك هبا عامل عظيم، وسارت السفن يف أ
جنكز خان، وظهر امسه، وفتح عمق قالع بالشرق وفيها دخل مقدم من التتار إىل أرض الروم السالجقة، ففر منه 

السلطان غياث الدين كيخسرو ومات يف فراره، فقام من بعده أوالده الثالثة، وأخذ التتار قيسارية وما حوهلا، 
  .الد الروم مسافة شهرفصار هلم من ب

وفيها وصلت جواسيس هوالكو إىل الوزير مؤيد الدين حممد بن العلقمي ببغداد، وحتدثوا معه ووعدوا مجاعة من 
  .أمراء بغداد مواعيد، واخلليفة يف هلوه ال يعبأ بشيء من ذلك

ء القضاة، عوضاً عن بدر وفيها ويل تاج الدين أبو حممد عبد الوهاب بن خلف بن أيب القاسم ابن بنت األعز قضا
وفيها سار إدريس إىل راجح، وأخذ مكة أبو منى، فجاء راجح مع إدريس وأصلح بينه . الدين يوسف السنجاري

  .وفيها قدم مكة ركب احلاج من العراق، ومل حيج بعدها ركب من العراق. وبني أيب منى
  ومات يف هذه السنة من األعيان

الفقيه  -هو سبط احلافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي  -اهللا أبو املظفر مشس الدين يوسف بن قزغلي بن عبد 
  .احلنفي الواعظ

وتويف شرف الدين أبو حممد عبد العزيز بن عبد الرمحن بن هبة اهللا بن قرناص اخلزاعي احلموي الفقيه الشافعي 
  .األديب

أيب اإلصبع الفقيه الشافعي النحوي األديب، عن وتويف زكي الدين أبو حممد عبد العظيم بن عبد الوحد بن ظافر بن 
  .مخس وستني سنة

  .وتويف الشيخ أبو الروح عيسى بن أمحد بن الياس البونيين ببعلبك
ومات ملك الروم غياث الدين كيخسرو بن عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسالن بن 

ملك التتر قيصرية وميسرة معها، فقام بعده ابنه عز الدين مسعود بن قلج أرسالن بن سليمان بن قتلمش، وقد 
  .كيقباد بن كيخسرو

  سنة مخس ومخسني وستمائة
وكان له منجم قد أخربه أن سبب . فيها تزايدت الوحشة بني امللك املعز أيبك وبني شجر الدر، فعزم على قتلها

  .عث خيطب ابنة صاحب املوصلوذلك أنه كان قد غري عليها، وب. قتلته امرأة، فكانت هي شجر الدر
وأتفق أن املعز قبض على عدة من البحرية، وهو على أم البادر، وسريهم ليعتقلوا بقلعة اجلبل، وفيهم أيدكني 

: فلما وصلوا حتت الشباك الذي جتلس فيه شجر الدر علم أيدكني أهنا هناك، فخدم برأسه وقال التركي. الصاحلي
ا خوند ما علمنا ذنباً يوجب مسكنا إال أنه ملا سري خيطب بنت صاحب املوصل، ما اململوك أيدكني بشمقدار واهللا ي

هان علينا ألجلك، فإنا تربية نعمتك ونعمة الشهيد املرحوم، فلما عتبناه تغري علينا وفعل بنا ما ترين فأومأت شجر 



  .إن كان حبسنا فقد قتلناه :لقد مسعت كالمك، فلما نزلوا هبم إىل اجلب قال أيدكني: الدر إليه مبنديل، يعين
وكانت شجر الدر قد بعثت نصراً العزيزي هبدية إىل امللك الناصر يوسف، وأعلمته أهنا قد عزمت على قتل املعز، 

  .فخشي امللك الناصر يوسف أن يكون هذا خديعة، فلم جيبها بشيء. والتزوج به وممليكه مصر
عز من شجر الدر وأهنا باطنت امللك الناصر يوسف، فتباعد ما وبعث بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل حيذر امللك امل
وكانت شجر الدر قد استبدت بأمور اململكة وال تطلعه عليها، . بينهما، وعزم على إنزاهلا من القلعة إىل دار الوزارة

  .ومتنعه من االجتماع بأم ابنه وألزمته بطالقها، ومل تطلعه على ذخائر امللك الصاحل

فطلع القلعة وقد أعدت له شجر الدر . ملعز مبناظر اللوق أياماً، حىت بعثت شجر الدر من حلف عليهفأقام امللك ا
فلما كان يوم الثالثاء . منهم حمسن اجلوجري، وخادم يعرف بنصر العزيزي، ومملوك يسمى سنجر: مخسة ليقتلوه

ودخل . د إىل قلعة اجلبل آخر النهاررابع عشري شهر ربيع األول، ركب امللك املعز من امليدان بأرض اللوق، وصع
وقتلوه بأن أخذه . إىل احلمام ليالً، فأغلق عليه الباب حمسن اجلوجري، وغالم كان عنده شديد القوة ومعهما مجاعة

: بعضهم بأنثييه وخبناقه، فاستغاث املعز بشجرة الدر فقالت اتركوه، فأغلظ هلا حمسن اجلوجري يف القول، وقال هلا
  . يبقي علينا وال عليك، مث قتلوهمىت تركناه ال

قم باألمر، : وبعثت شجر الدر يف تلك الليلة إصبع املعز وخادمة إىل األمري عز الدين أيبك احلليب الكبري، وقالت له
وقام األمري هلم : فلم جيسر وأشيع أن املعز مات فجأة يف الليل، وأقاموا الصائح يف القلعة، فلم تصدق مماليكه بذلك

، وبادر هو واملماليك إىل الدور السلطانية، وقبضوا  -وهو يومئذ شوكة البحرية وشديدهم  -نجر الغتمي الدين س
وعند ذلك قبضوا على شجر الدر، وحمسن اجلوجري، ناصر الدين . على اخلدام واحلرمي وعاقبوهم، فأقروا مبا جرى
  .حالوة، وصدر الباز، وفر العزيزي إىل الشام

قتل شجر الدر، فحماها الصاحلية، ونقلت إىل الربج األمحر بالقلعة مث ملا أقيم ابن املعز يف السلطنة، فأراد مماليك املعز 
. محلت شجر الدر إىل أمه يف يوم اجلمعة سابع عشريه فضرهبا اجلواري بالقباقيب إىل أن ماتت يف يوم السبت

ت يف اخلندق أياماً، وأخذ بعض أراذل العامة وألقوها من سور القلعة إىل اخلندق، وليس عليها سراويل وقميص، فبي
وكانت من قوة . بتربتها قريب الشهد النفيسي -وقد نتنت، ومحلت يف قفة  -مث دفنت بعد أيام . تكتة سراويلها

وصلب حمسن . نفسها، ملا علمت أهنا قد أحيط هبا، أتلفت شيئاً كثرياً من اجلواهر والآللئ، كسرته يف اهلاون
وقبض على . ب القلعة، ووسط حتت القلعة أربعون طواشياً وصلبوا من القلعة إىل باب زويلةاجلوجري على با

  .الصاحب هباء الدين بن حنا، لكونه وزير شجر الدر، وأخذ خطة بستني ألف دينار
جاعاً فكانت مدة سلطنة امللك املعز سبع سنني تنقص ثالثة وثالثني يوماً، وعمره حنو ستني سنة وكان ملكاً حازماً ش

قتل خلقاً كثرياً، وشنق عاملاً من الناس بغري ذنب ليوقع يف القلوب مهابته، وأحدث مظامل : سفاكاً للدماء
ومصادرات عمل هبا من بعده ووزر له الصاحب تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت األعز، مث صرفه، واستوزر 

ه ممكناً زائداً وأحدث القاضي األسعد حوادث القاضي األسعد شرف الدين هبة اهللا بن صاعد الفائزي، فتمكن من
،  -كان يعرف اللسان التركي  -شنيعة من املظامل، واستناب يف الوزارة القاضي زين الدين يعقوب بن الزبري 

  .ليحفظ له جمالس أمراء الدولة، ويطالعه ما يقال عنه
  امللك املنصور نور الدين علي

  بن امللك املعز أيبك



ة سلطاناً بقلعة اجلبل، يوم اخلميس سادس عشري شهر ربيع األول، سنة مخس ومخسني وستمائة، أقامه أمراء الدول
وعمره مخس عشرة سنة تقريباً، وحلفوا له واستحلفوا العسكر، ماخال األمري عز الدين أيبك احلليب املعروف بأبيك 

وقبض على  -هو واألمراء  -مري قطز فركب األ. الكبري، فإنه توقف وأراد األمر لنفسه، مث وافق خوفاً على نفسه
األمري سنجر احلليب، يوم اجلمعة عاشر ربيع اآلخر، واعتقله فركب األمري أيبك احلليب الكبري يف األمراء الصاحلية 

وأقيم األمري سيف الدين قطز نائب السلطة . فلم توفق، وتقنطر عن فرسه خارج باب زويلة، فأدخل إىل القاهرة ميتاً
  .وصار مدبر الدولة امللك املنصور علي على عادته،

وأقيم األمري فارس الدين أقطاي املستعرب الصاحلي أتابك العساكر، عوضاً عن األمري علم الدين سنجر احلليب 
واستمر الوزرة شرف الدين الفائزي على عادته فنقل عنه األمري سابق الدين بوزيا الصرييف، واألمري ناصر الدين 

. اململكة ما متشى بالصبيان، والرأي أن يكون امللك الناصر: الكردي أمري جاندار، أنه قالحممد بن األطروش 
. فتومهت أم املنصور من أنه يرسل إىل امللك الناصر، وقبضت عليه وأدخلته إىل الدور، وأخذ خطة مبائة ألف دينار

. مضافاً إىل القضاء وقد أعيد إليه واستقر يف الوزارة بعده قاضي القضاة بدر الدين يوسف بن احلسن السنجاري،
مث إن السنجاري استعفى من الوزارة وتركها يف ربيع اآلخر، . وأحيط بأموال الفائزي، وقبض على مجاعة بسببه

  .فتقلد الوزارة قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف العالئي، املعروف بابن بنت األعز، بعد السنجاري
خسف القمر حبمرة شديدة، وأصبحت الشمس محراء، فأقامت كذلك : مجادى اآلخرة ويف ليلة اخلامس عشر من

  .أياماً وهي ضعيفة اللون متغرية
وفيها بلغ البحرية الذين كانوا ببالد السالجقة الروم موت امللك املعز، فساروا يف الرب والبحر، ووصلوا إىل 

ثرة لعبه باحلمام ومناقرته بالديوك ومعاجلته باحلجارة فلم تطل مدهتم حىت كرهوا املنصور بن املعز، لك. القاهرة
وفيها دخل الصارم أمحد عينه الصاحلي جبماعة، فقتلوا الوزير .وركوبه احلمري الفرء يف القلعة، ومناطحته بالكباش

حكي القاضي برهان الدين أخو الصاحب هباء الدين بن : وأخرج يف نخ قال ابن واصل. الفائزي يف مجادى األوىل
دخلت على شرف الدين الفائزي وهو معتقل، فسألين أن أحتدث يف إطالقه، حبكم أنه حيمل يف كل يوم : حنا قال

أقدر عليه إىل متام السنة، وإىل أن متضي سنة يفرج اهللا : فقال. وكيف تقدر على ذلك: فقلت له. ألف دينار علينا
  .كه وخنقوه، ومحل إىل القرافة ودفن هبافلم يلتفت مماليك امللك املعز إىل ذلك وعجلوا هبال. تعاىل

وفيها وقعت الوحشة بني امللك الناصر وبني من عنده من البحرية، ففارقوه يف شوال، وقصدوا امللك املغيث 
فأخرج األمري سيف الدين قطز العسكر الصاحلية، فواقعوهم يف يوم السبت خامس عشر ذي . صاحب الكرك

ن قالوون، واألمري سيف الدين بلبان الرشيدي، وقتل األمري سيف الدين بلغان القعدة، وأسروا األمري سيف الدي
وعاد العسكر إىل القاهرة، فضمن األمري . واهنزم عسكر الكرك وفيهم بيربس البندقداري الذي ملك مصر. األشريف

لقاهرة قليالً، مث فأقام قالوون با. األمري قالوون وأطلقه -املعزي وهو أستادار السلطان  -شرف الدين قريان 
  .اختفى باحلسينية عند سيف الدين قطليجا الرومي، فزوده وسار إىل الكرك

وفيها بعث اخلليفة إىل الناصر يوسف بدمشق خلعة وتقليداً وطوقاً، وفيها حسن البحرية للملك املغيث أخذ ملك 
وقصد بغداد وبعث يطلب  وفيها قوي هوالكو بن طولو بن جنكزخان،. مصر، فكاتب عدة من األمراء ووعدهم

ونزل هوالكو جتاه دار اخلالفة وملك . الضيافة من اخلليفة فكثر اإلرجتاف ببغداد، وخرج الناس منها إىل األقطار
  .ظاهر بغداد، وقتل من الناس عاملاً كبرياً

وذلك أن . وفيها قدم إىل دمشق الفقراء احليدرية، وعلى رءوسهم طراطري، وحلاهم مقصوصة وشوارهبم بغري قص



فاقتدوا به يف ذلك وبنوا هلم زاوية خارج دمشق، . شيخهم حيدر، ملا أسره املالحدة قصوا حليته وتركوا شاربه
  .ومنها وصلوا إىل مصر

  ومات يف هذه السنة من األعيان

قاضي جنم الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن أيب سعد البادرائي البغدادي الشافعي، رسول اخلالفة و
  .بغداد، عن إحدى وستني سنة

  .وتويف الوزير الصاحب األسعد شرف الدين أبو سعيد هبة اهللا بن صاعد الفائزي
وتويف عز الدين أبو حامد عبد احلميد بن هبة اهللا بن حممد بن أيب احلديد املدائين، مؤلف كتاب الفلك الدائر على 

  .املثل السائر
د بن غياث الدين كيسرو بن عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو ومات متملك الروم عالء الدين كيقبا

وقام بعده أخوه عز الدين كيكاوس ابن غياث كيخسرو، فملك الططر قونية منه، قفز منها إىل . بن قلج أرسالن
  .العاليا

  سنة ست ومخسني وستمائة
صر، وأبيع املكوك القمح حبلب مبائة فيها وقع الغالء بسائر البالد، وارتفعت األسعار بدمشق وحلب وأرض م

  .درهم، والشجر بستني درمهاً، والبطيخة اخلضراء بثالثني درمهاً، وبقية األسعار من هذه النسبة

سقطت إحدى مسان فرعون اليت بعني مشس، فوجد فيها حنو املائيت قنطار حناس، وأخذ من : ويف رابع شهر رمضان
  .رأسها عشرة آالف دينار

الكو بغداد، وقتل اخلليفة املستعصم باهللا عبد اهللا يف سادس صفر، فكانت خالفته مخس عشرة سنة وفيها ملك هو
وانقرضت مبهلكه دولة بين العباس من بغداد، وصار الناس بغري خليفة إىل سنة تسع . وسبعة أشهر وستة أيام

يا : " عتبة، أن رسول اهللا قام فقالومخسني وستمائة، فصح حديث حبيب بن أيب ثابت، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
فإذا فعلتم ذلك سلط اهللا . معشر قريش، إن هذا األمر ال يزال فيكم، وأنتم والته حىت حتدثوا أعماالً خترجكم منه

  " .عليكم شر خلقه، فالتحوكم كما يلتحي القضيب 
هد، وسفكوا الدماء حىت جرت يف وقتل الناس ببغداد ومتزقوا يف األقطار، وخرب التتر اجلوامع واملساجد واملشا

وأمر هوالكو بعد القتلى، فبلغت حنو األلفي ألف قتيل، وتالشت . الطرقات، واستمروا على ذلك أربعني يوماً
  .وملك التتار أربل، ودخل بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل يف طاعتهم. األحوال هبا

ومات من أهل دمشق خلق . م ألف ومائتا إنسانوفيها كثر الوباء ببالد الشام، فكان ميوت من حلب يف كل يو
  .كثري، وبلغ الرطل التمر هندي ستني درمهاً

وفيها أنفذ امللك الناصر صاحب دمشق ابنه امللك العزيز إىل هوالكو، ومعه تقادم وعدة من األمراء فلما وصل 
مصر من املماليك، فأمر هوالكو أن  امللك العزيز إىل هوالكو قدم إليه ما معه، وسأله على لسان أبيه يف جندة ليأخذ

فطار هذا اخلرب إىل دمشق، فرحل من كان هبا من املماليك . يتوجه إليه بعسكر فيه قدر العشرين ألف فارس
  .البحرية، وصاروا إىل امللك املغيث عمر بالكرك وحرضوه على أخذ مصر، فجمع امللك املغيث وسار

، فلما وصل الصاحلية تسلل إىل امللك املغيث من كان كاتبه من ..كر يففتجهز األمري قطز، وخرج من القلعة بالعسا
فاهنزم امللك املغيث يف شرذمة إىل الكرك، ومضى البحرية حنو الطور، . األمراء وصاروا إليه، فلقيهم قطز وقاتلهم



أسروا مجاعة، واستوىل املصريون على من بقي من عساكر املغيث وأثقاله، و. واتفقوا مع الشهرزورية من الشرق
فقبض على األمري عز الدين : وقد تغري قطز على عدة من األمراء، مليلهم إىل امللك املغيث. وعادوا إىل قلعة اجلبل

أيبك الرومي الصاحلي، واألمري سيف الدين بلبان الكافوري الصاحلي األشريف، واألمري بدر الدين بكتوت األشريف، 
ومجاعة غريهم، وضرب أعناقهم يف سادس عشري ربيع األول، وأخذ أمواهلم واألمري بدر الدين بلغان األشريف، 

  .كلها
وفيها فر طائفة محن األكراد من وجه عسكر هوالكو، يقال هلم الشهرزورية، وقدموا دمشق وعدهتم حنو ثالثة 

طلبهم حىت فسر هبم امللك الناصر واستخدمهم ليتقوى هبم، فزاد عنتهم وكثر . آالف، ومعهم أوالدهم ونساؤهم
خافهم، وأخذ يداريهم وما يزيدهم ذلك إال مترداً عليه، إىل أن تركوه وساروا إىل امللك املغيث بالكرك، فسر هبم 

  .وتاقت نفسه إىل أخذ دمشق، فخاف الناصر وختيل من األمراء القيمرية اللذين يف دمشق فاضطرب وحتري
وقام من بعده ابنه عمر، . يو بن أيب بكر بن محامة، يف رجبوفمها مات أمري بين مرين أبو حمىي بن عبد احلق بن حم

ونازعه عمه يعقوب بن عبد احلق وأبو حمىي هو الذي فتح األمصار، وأقام رسوم اململكة، وقسم بالد املغرب بني 
كي وأبو حيىي أول من اختذ املوكب املل. عشائر بين مرين، وقام بدعوة األمري أيب زكريا بن أيب حفص صاحب تونس

وقد استبد أبو حيىي مبلك املغرب األقصى، وبنو عبد الواحد مبلك املغرب األوسط، وبنو . منهم، وملك مدينة فاس
  .وهذا وقد أشرفت دولة املوحدين بين عبد املؤمن على الزوال. أيب حفص بإفريقية

جاء أبو منى وأخرجهم قدم أوالد حسن مكة، وقبضوا على إدريس وأقاموا ستة أيام، ف: ويف سنة ست مخسني هذه
  .ومل يقتل بينهم أحد

  ومات يف هذه السنة من األعيان

اخلليفة العباسي املستعصم باهللا أبو أمحد عبد اهللا بن املستنصر باهللا أيب جعفر منصور ابن الظاهر باهللا أيب نصر حممد 
فر، بعدما أتلف عساكر بغداد بن الناصر لدين اهللا أيب العباس أمحد، آخر خالئف بين العباس مقتوالً يف سادس ص

لنهمته يف مجع املال فدهي اإلسالم وأهله بلينه وإسناده األمر إىل وزيره ابن العلقمي، فإنه قطع أرزاق األجناد، 
واستجر التتار حىت كان ما كان ومات امللك الناصر داود بن املعظم عيسى ابن العادل أيب بكر بن أيوب بن 

وله شعر . ما مرت به خطوب كثرية، عن ثالث ومخسني سنة خارج دمشقشادي، صاحب دمشق والكرك بعد
  .بديع

وتويف احلافظ زكي الدين أبو عبد اهللا عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة املنذري الشافعي اإلمام 
  .احلجة عن مخس وسبعني سنة

ج عبد الرمحن ابن حممد بن علي بن حممد بن ومات حمىي الدين أبو املظفر يوسف بن احلافظ مجال الدين أيب الفر
  .جعفر بن اجلرزي البكري البغدادي احلنبلي، حمتسب بغداد ورسول اخلالفة، عن ست وسبعني سنة

وتويف الصاحب حمىي الدين أبو عبد اهللا حممد بن جنم الدين أيب احلسن أمحد بن هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن أمحد 
ون بن موسى بن عيسى ابن عبد اهللا بن حممد بن عامر أيب جرادة العقيلي بن العدمي احلنفي، بن حيىي بن زيد بن هار

  .عن ست وستني سنة حبلب
وتويف نظام الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد بن عبد اجمليد بن املوىل األنصاري احلليب، صاحب اإلنشاء 

  .حبلب
أو املظفر بن البهاء أيب القاسم عبد احلميد بن احلسن بن عبد اهللا بن وتويف ناظر اجليش حبلب، وامسه عون الدين 



احلسن بن العجمي احلليب، عن مخسني سنة وتويف الصاحب عز الدين أبو حامد حممد بن حممد بن خالد بن حممد 
  .نصر بن القيسراين احلليب، ناظر الدواوين بدمشق

حيىي األزدي املكي الكاتب الشاعر املاهر، صاحب اإلنشاء وتويف الصاحب هباء الدين زهري بن حممد بن علي بن 
  .بديار مصر، عن مخس وسبعني سنة

املعروف باملشد عن أربع ومخسني سنة، وشعره غاية  -وتويف األمري سيف الدين علي بن سابق الدين عمر بن قزل 
  .يف اجلودة

منصور الصرصري احلنبلي شهيداً، عن مثان وتويف شاعر بغداد مجال الدين أبو زكريا حيىي بن يوسف بن حيىي بن 
  .وستني سنة

وتويف األديب شرف الدين أبو الطيب أمحد بن حممد بن أيب الوفاء بن احلالوي املوصلي، عن ثالث ومخسني سنة 
  .باملوصل

  .وتويف األديب سعد الدين أبو سعد حممد بن حمىي الدين حممد بن علي بن عريب، بدمشق
  .ن أبو بكر حممد عبد العزيز بن عبد الرحيم بن رستم األسعردي، بدمشقوتويف األديب نور الدي

  .وتويف الشيخ أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن عبد احلق بن يوسف الشاذيل الزاهد، بصحراء عيذاب
ن وتويف أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن أمحد بن أيب الفتح، خطب مردا، التركي احلنبلي عن سبعني سنة، مبردا م

  .عمل دمشق، وكان قد حدث بالقاهرة
  سنة سبع ومخسني وستمائة

فيها نازل التتار ماردين فلم ينالوا منها شيئاً، فرحلوا عنها إىل ميافارقني وحاصروا أهلها، حىت أكلوا من عدم 
  .األقوات جلود النعال اليت تلبس يف الرجلني

خرج امللك الناصر من دمشق إىل حماربته، ولقيه بأرحيا وفيها خرج امللك املغيث من الكرك بعساكره يريد دمشق، ف
. وسار الناصر إىل القدس فأقام بعد أياماً، مث رحل إىل زيراء فخيم على بركتها. وحاربه، فاهنزم املغيث إىل الكرك

سلم وأقام هناك مدة ستة أشهر، والرسل تتردد بينه وبني املغيث إىل أن وقع االتفاق بينهما، على أن الناصر يت
الطائفة من املغيث البحرية مجيعهم، وأن املغيث يبعد عنه الشهرزورية، صارت الشهرزورية من بالد الكرك إىل 

  .األعمال الساحلية

وسري األمري ركن الدين بيربس البندقداري إىل امللك الناصر يلتمس منه األمان، فحلف له وحضر ركن الدين 
لدين بيسري، وإيتمش املسعودي، وطيربس الوزيري، وبلباي الرومي بيربس إليه على بركة زيزاء، ومعه بدر ا

الدوادار، وأقوش الرومي والحني الدرفيل الدوادار، وكشتغدي املشرف، وأيدغمش الشيخي، وأيبك الشيخي، 
وبلبان املهراين، وخاص ترك الكبري، وسنجر املسعودي، وأياز الناصري، وسنجر اهلمامي، وأيبك العالئي، وطمان 

فأكرمه امللك الناصر، . شقريي، والجني الشقريي، وسلطان اإللدكزي، وبلبان اإلقسيسي، وعز الدين بيربسال
وبعث املغيث سائر البحرية إىل امللك الناصر، فرحل . وأقطعه نصف نابلس وجينني وأعماهلا، مبائة وعشرين فارساً

  .عن زيزاء إىل دمشق، وقبض على البحرية واعتقلهم
الذي يعلم به امللك الناصر : لك العزيز بن امللك الناصر من عند هوالكو، وعلى يده كتابه ونصهوفيها قدم امل

صاحب حلب أنا حنن قد فتحنا بغداد بسيف اهللا تعاىل، وقتلنا فرساهنا وهدمنا بنياهنا وأسرنا سكاهنا، كما قال اهللا 



، " ها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدو: " تعاىل يف كتابه العزيز
وكان قد مجع ذخائر نفيسة، . واستحضرنا خليفها وسألناه عن كلمات فكذب، فواقعه الندم واستوجب منا العدم

وكان قد منى ذكره وعظم قدره، وحنن نعوذ باهللا من التمام . وكانت نفسه خسيسة فجمع املال ومل يعبأ بالرجال
  .والكمال

  توق زواال إذا قيل مت... أمر دنا نقصه إذا مت 
  فإن املعاصي تزيل النعم... إذا كنت يف نعمة فارعها 

  فلم يدر باملوت حىت هجم... وكم من فىت بات يف نعمة 
إذا وقفت على كتايب هذا، فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إىل طاعة سلطان األرض شاهنشاه روي زمني، تأمن 

وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى مث جيزاه : " ل اهللا تعاىل يف كتابه العزيزشره وتنل خريه، كما قا
، وال تعوق رسلنا عندك كما عوقت رسلنا من قبل، فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان، وقد بلغنا " اجلزاء األوىف 

ا يف اجلبال نسفناها، وإن كانوا يف أن جتار الشام وغريهم اهنزموا بأمواهلم وحرميهم إىل كروان سراي فإن كانو
  .األرض خسفناها

  وىل البسيطان الثرى واملاء... أين النجاة وال مناص هلارب 
  يف قبضيت األمراء والوزراء... ذلت هليبتنا األسود وأصبحت 

ت، وسار فانزعج الناصر وسري حرميه إىل الكرك وخاف الناس بدمشق خوفاً كثرياً لعلمهم أن التتر قد قطعوا الفرا
وبعث الناصر، عندما بلغه . كثري منهم إىل جهة مصر، وكان الوقت شتاء فمات خالئق بالطريق، وهنب أكثرهم

  .توجه هوالكو حنو الشام بالصاحب كمال الدين عمر بن العدمي إىل مصر، يستنجد بعسكرها
املنصور، وحضر قاضي القضاة بدر ، عقد جملس بالقلعة عند امللك ٠٠٠فلما قدم ابن العدمي إىل القاهرة، يف يوم 

وسئال يف أخذ أموال العامة ونفقتها يف العساكر، فقال : الدين حسن السنجاري، والشيخ عز الدين بن عبد السالم
إذا مل يبق يف بيت املال شيء أو أنفقتم احلوائض الذهب وحنوها من الزينة، وساويتم العامة يف : ابن عبد السالم

رب، ومل يبق للجندي إال فرسه اليت يركبها، ساغ أخذ شيء من أموال الناس يف دفع املالبس سوى آالت احل
فوجد األمري سيف الدين . إال أنه إذا دهم العدو، وجب على الناس كافة دفعه بأمواهلم وأنفسهم، وانفضوا. األعداء

اهر يقاتل هذا العدو، وامللك البد من سلطان ماهر ق: قطز سبيالً إىل القول، وأخذ ينكر على امللك املنصور وقال
وكانت قد كثرت مفاسد امللك املنصور علي بن املعز أيبك، واستهتر يف . املنصور صيب صغري ال يعرف تدبر اململكة
وطمع األمري يوسف الدين قطز يف أخذ السلطنة لنفسه، وانتظر خروج . اللعب وحتكمت أمه فاضطربت األمور

علم الدين سنجر الغتمي، واألمري سيف الدين هبادر، وغريه من املعزية لرمي فلما خرج األمري : األمراء للصيد
قبض قطز على املنصور وعلى أخيه قاقان وعلى أمهما،  -وكان يوم السبت رابع عشري ذي القعدة  -البندق 

  .فكانت مدة املنصور سنتني ومثانية أشهر وثالثة أيام. واعتقلهم يف برج بقلعة اجلبل
  سيف الدين قطزامللك املظفر 

وهو ثالث . جلس على سرير بقلعة اجلبل يوم السبت، الرابع والعشرين من ذي القعدة، سنة سبع ومخسني وستمائة
  .ملوك الترك مبصر



ويل الوزراء زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع بن يزيد بن الزبري، وصرف تاج الدين عبد الوهاب ابن : ويف خامسه
راء فقدموا إىل قلعة اجلبل، وأنكروا ما كان من قبض قطز على امللك املنصور، وتوثبه بنت األعز، فبلغ ذلك األم

فخافهم واعتذر إليهم حبركة التتار إىل جهة الشام ومصر، والتخوف مع هذا من امللك الناصر صاحب . على امللك
فإذا خرجنا وكسرنا هذا  .وإين ما قصدت إال أن جنتمع على قتال التتر، وال يتأتى ذلك بغري ملك: دمشق، وقال

فبعث باملنصور وأخيه وأمه . العدو فاألمر لكم، أقيموا يف السلطنة من شئتم، فتفرقوا عنه، وأخذ يرضيهم حىت متكن
إىل دمياط، واعتقلهم يف برج عمره ومساه برج السلسلة، مث سريهم إىل بالد األشكري وقبض على األمري علم 

مري عز الدين أيدمر النجييب الصغري، واألمري شرف الدين قريان املعزي، واألمري الدين سنجر الغنمي املعظمي، واأل
سيف الدين هبادر، واألمري مشس الدين قراسنقر، واألمري عز الدين أيبك النجمي الصغري، واألمري سيف الدين 

ر، والطواشي حسام الدين الدود خال امللك املنصور علي بن املعز، والطواشي شقبل الدولة كافور الال امللك املنصو
واعتقلهم وحلف األمراء والعسكر لنفسه، واستوزر الصاحب زين الدين يعقوب بن عبد . بالل املغيثي اجلمدار

الرفيع بن الزبري يف خامس ذي القعدة، واستمر باألمري فارس الدين أقطاي الصغري الصاحلي املعروف باملستغرب 
تدبري العساكر واستخدام األجناد وسائر أمور الدولة، واحتفل . لدينأتابكا، وفوض إليه وإىل الصاحب زين ا
  .باستخدام اجلنود واالستعداد للجهاد

وورد اخلرب بقدوم جندة من عند هوالكو إىل امللك الناصر بدمشق، فكتب إليه امللك املظفر قطز وقد خافه كتاباً 
اومه، وأنه نائب عنه بديار مصر، ومىت حل هبا أقعده على يترقق فيه، ويقسم باألميان أنه ال ينازعه يف امللك وال يق

وإن اخترتين خدمتك، وإن اخترت قدمت ومن معي من العسكر جندة لك على القادم : الكرسي، وقال فيه أيضاً
فلما قدم على امللك الناصر كتاب . عليك، فإن كنت ال تأمن حضوري سريت إليك العساكر صحبة من ختتاره،

  .قطز اطمأن
ها سار هوالكو من بغداد بنفسه إىل ديار بكر، ونزل على آمد يريد حلب، ونازل حران ونصب عليها اجملانيق وفي
وقطع بعض جيشه الفرات وعاثوا يف البالد، فأمجع أهل حلب . حىت أخذها -وكانت يف مملكة الناصر يوسف  -

وتقدم . الناصر يوسف، ومجع أهل األطراف فاحترز نائبها املعظم تورانشاه بن. على الرحلة منها، وخرجوا جافلني
فاضطرب الناصر . التتار حىت دنوا من حلب، فقتلوا كثرياً من عسكرها الذين خرجوا إليهم، مث رحلوا عنها عاجالً

وكتب إىل امللك املغيث صاحب الكرك، وإىل امللك املظفر قطز، يطلب . وعزم على لقاء هوالكو، وخيم على برزة
فأخذ : هذا فكانت نفس الناصر قد ضعفت وخارت، وعظم خوف األمراء والعساكر من هوالكوومع . منهما جندة

فصاح به األمري . األمري زين الدين احلافظي يعظم شأن هوالكو، ويشري بأال يقاتل وأن يداري بالدخول يف طاعته
ىل خيمته فمضى زين الدين أنتم سبب هالك املسلمني وفارقه إ: ركن الدين بيربس البندقداري، وضربه وسبه وقال

فلما كان الليل هجم طائفة من املماليك على امللك . احلافظي إىل امللك الناصر، وشكا إليه ما كان من األمري بيربس
فبادر األمراء القيمرية . الناصر، ليقتلوه وميلكوا غريه، وكان يف بستان، ففر هو وأخوه امللك الظاهر إىل قلعة دمشق

وعندما خرج ركب . غمور واألكابر إىل القلعة، وأشاروا على الناصر بأن خيرج إىل املخيم، فخرجمجال الدين ابن ي
وسري بيربس إىل امللك املظفر، . بيربس وسار إىل عزة، وهبا األمري نور الدين بدالن كبري الشهرزورية، فتلقاه وأنزله

ففارق . ووعده الوعود اجلميلة. أن يقدم عليهقطز عالء الدين طيربس الوزيري ليحلفه، فكتب إليه امللك املظفر 
  .بيربس الناصرية، ووصل يف مجاعة إىل مصر، فأنزله امللك املظفر بدار الوزارة، وأقبل عليه وأقطعه قليوب وأعماهلا

وبلغ الناصر أن هوالكو أخذ قلعة حران وسائر تلك النواحي، وأنه عزم على أخذ حلب، فاشتد جزعه وسري 



فتفرقت العساكر، وبقي الناصر يف . مواله إىل مصر، وخرج معهم نساء األمراء ومجهور الناسزوجته وولده وأ
وأخذ منها امللك السعيد بن العزيز عثمان بن العادل،  -ونزل هوالكو على البرية وأخذ قلعتها . طائفة من األمراء

  .، ونزل على حلب -وله هبا تسع سنني يف االعتقال، وواله الصبيبة وبانياس 

ففر أهل دمشق وغريها، وباعوا أمواهلم بأخبس مثن وساروا وكان الوقت شتاء، فهلك منهم خلق كثري، وسري امللك 
وسار أربعة . منهم األمري سنقر األشقر: املغيث من بقي عنده من البحرية مقيدين على اجلمال، وهم حنو اخلمسني

ي أمري سالح، وبكتاش النجمي، واحلاج طيربس وهم قالوون األلفي، وبكتاش الفخر. من البحرية إىل مصر
  .الوزيري

  .وفيها كثرت الزالزل بأرض مصر
  .جيب التصقيع من أمالك القاهرة ومصر: ويف ثاين عشر مجادى اآلخرة

وضرب ضرباً مربحاً بسبب بدع ظهرت منه، وجد إسالمه الشيخ . قبض على رجل يعرف بالكوراين: ويف شعبان
  .، وأطلق من االعتقال فأقام باجلبل األمحرعز الدين بن عبد السالم

وفيها بين هوالكو الرصد مبدينة مراغة، بإشارة اخلواجا نصري الدين حممد الطوسي، وهو دار للفقهاء والفالسفة 
  .واألطباء، هبا من كتب بغداد شيء كثري وعليها أوقاف خلدامها
  .مة، ملك بين مرين، مبلك فاس وعامة املغرب األقصىوفيها استقل يعقوب بن عبد احلق بن حميو بن أيب بكر بن محا

وفيها سار عز الدين كيكاوس وركن الدين قلج أرسالن ابنا كيخسرو بن كيقباد من قونية إىل هوالكو، فأقاما عنده 
  .مدة مث عادا إىل بالدمها

  ومات يف هذه السنة من األعيان

 ثالث عشر شعبان عن مثانني سنة، دبر فيها املوصل حنو امللك الرحيم بدر الدين لؤلؤ األتابكي صاحب املوصل، يف
  .وقام من بعده ابنه الصاحل إمساعيل، وسار ابنه عالء الدين علي مفارقاً ألخيه إمساعيل إىل الشام. مخسني سنة

  .وتويف الشريف منيف بن شيحة احلسيين أمري املدينة النبوية
  .نوخي الدمشقي احلنبلي، ناظر اجلامع األموي، عن ستني سنة هباوتويف صدر الدين أبو الفتوح أسعد بن املنجا الت

وتويف جنم الدين أبو الفتح مظفر بن حممد بن إلياس بن السريجي األنصاري الدمشقي الشافعي، حمتسب دمشق 
  .ووكيل بيت املال هبا

لقرشي الدمشقي هبا عن ست وتويف األديب هباء الدين أبو عبد اهللا حممد بن مكي بن حممد بن احلسني بن الدجاجية ا
  .وستني سنة

  سنة مثان ومخسني وستمائة
نزل هوالكو على مدينة حلب وراسل متوليها امللك املعظم تورانشاه بن امللك الناصر يوسف، على أن : يف احملرم

السيف، وقتلوا فحصرها التتار سبعة أيام وأخذوها ب. يسلمه البلد ويرمنه ورعيته، فلم جيبه إىل طلبه وأىب إال حماربته
خلقاً كثرياً وأسروا النساء والذرية وهنبوا األموال مدة مخسة أيام، استباحوا فيها دماء اخللق حىت امتألت الطرقات 

وصارت عساكر التتر متشي على جيف من قتل، فيقال إنه أسر منها زيادة على مائة ألف من النساء . من القتلى
هوالكو حىت أخذها يف عاشر صفر، وخرهبا وخرب مجيع سور البلد  وامتنعت قلعة حلب، فنازهلا. والصبيان

وخرج إليه امللك املعظم توران شاه بن السلطان صالح . وجوامعها ومساجدها وبساتينها، حىت عادت موحشة



ووجد هوالكو من البحرية تسعة أنفس يف . الدين يوسف بن أيوب، فلم يعترضه بسوء لكرب سنه، فمات بعد أيام
منهم سنقر األشقر، وسيف الدين سكز، وسيف الدين يرامق، وبدر الدين . لك الناصر، فأطلقهم وأكرمهمحبس امل

  .بكمش املسعودي، والجني اجلمدار الصاحلي، وكندغدي الصغري

وكان امللك الناصر قد صادر الناس، واستخدم لقتال . فلما وصل اخلرب إىل دمشق بأخذ قلعة حلب اضطربت بأهلها
تمع معه ما يناهز مائة ألف ما بني عرب وعجم فتمزق حينئذ الناس، وزهدوا يف أمتعتهم وباعوها بأخبس التتر، فاج

ورحل امللك الناصر عن برزه، يوم اجلمعة منتصف صفر، عن بقي معه يريد غزة، . األمثان، وخرجوا على وجوههم
. سبعمائة درهم فضة، وكان الوقت شتاءوترك دمشق خالية، وهبا عامتها قد أحاطت باألسوار، وبلغت أجرة اجلمل 

فلم يثبت الناس عند خروج الناصر، ووقعت فيهم اجلفالت حىت كأن القيامة قامت، وكانت مدة مملكة الناصر 
وحلق امللك . حبلب ودمشق ثالثاً وعشرين سنة وسبعة أشهر، منها مدة متلكه لدمشق عشر سنني تنقص مخسني يوماً

حب محص هبوالكو، وسار امللك املنصور بن املظفر صاحب محاة إىل مصر حبرميه األشرف موسى بن املنصور صا
وصار هوالكو إىل دمشق، بعد أخذ حلب بستة عشر يوماً، فقام األمري زين . وأوالده، وجفل أهل محص ومحاة

بقي هبا وقرر الدين سليمان بن املؤيد بن عامر العقرباين املعروف بالزين احلافظي، وأغلق أبواب دمشق، ومجع من 
معهم تسليم املدينة إىل هوالكو فتسلمها منه فخر الدين املردفائي وابن صاحب أرزن، والشريف علي، كان هؤالء 

فكتبوا بذلك إىل هوالكو، فسري طائفة من التتر وأوصاهم . قد بعث هبم هوالكو إىل امللك الناصر وهو على برزة
  .ما فوقهبأهل دمشق، وهناهم أن يأخذوا ألحد درمهاً ف

وصل رسل هوالكو صحبة القاضي حمىي الدين بن الزكي، وكان قد توجه : فلما كان ليلة االثنني تاسع عشر صفر
فسكن الناس، ومجعوا . من دمشق إىل هوالكو حبلب، فخلع عليه وواله قضاء الشام، وسريه إىل دمشق ومعه الوايل

وقرئت . لفقهاء وغريهم وقرأ عليهم تقليد هوالكومن الغد باجلامع، فلبس ابن الزكي خلعة هوالكو ومجع ا
  .فرمانات هوالكو بأمان أهل دمشق، فكثر اضطراب الناس واشتد خوفهم

وورد . وصل نواب هوالكو، يف مجع من التتر صحبة كتبغا نوين فقرئ فرمان باألمان: ويف سادس عشر ربيع األول
كم عن قاضي القضاة صدر الدين أمحد بن سين الدولة، فرمان على القاضي كمال الدين عمر التفليسي، نائب احل

بأن يكون قاضي القضاة مبدائن الشام واملوصل وماردين وميافارقني، وفيه تفويض نظر األوقاف إليه من جامع 
  .وغريه، فقرئ بامليدان األخضر

ة زيزاء والصلت، وغارت مجائع التتر على بالد الشام، حىت وصلت أطراف بالد غزة وبيت جربيل واخلليل وبرك
  .فقتلوا وسبوا وأخفوا ما قشروا عليه، وعادوا إىل دمشق فباعوا هبا املواشي وغريها

فتظاهروا : واستطال النصارى بدمشق على املسلمني، وأحضروا فرمانا من هوالكو باالعتناء بأمرهم وإقامة دينهم
وه على أبواب املساجد وألزموا أرباب باخلمر يف هنار رمضان، ورشوه على ثياب املسلمني يف الطرقات، وصب

احلوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب عليهم، وأهانوا من امتنع من القيام للصليب وصاروا ميرون به يف الشوارع إىل 
فقلق . ظهر الدين الصحيح دين املسيح: كنيسة مرمي، ويقفون به وخيطبون يف الثناء على دينهم، وقالوا جهراً

وشكوا أمرهم لنائب هوالكو وهو كتبغا فأهاهنم وضرب بعضهم، وعظم قدر قسوس  املسلمون من ذلك،
ومجع الزين احلافظي من الناس أمواالً جزيلة، واشترى هبا ثياباً وقدمها . النصارى، ونزل إىل كنائسهم وأقام شعارهم

فات إليهم كل يوم، مث خرج لكتبغا نائب هوالكو، وليبيدرا وسائر األمراء واملقدمني من التتر، وواصل محل الضيا
  .كتبغا وبيدرا إىل مرج برغوث



ووصل امللك األشرف صاحب محص من عند هوالكو، وبيده مرسوم أن يكون نائب السلطة بدمشق والشام، 
مث بعد أيام ثار األمري بدر الدين حممد بن قرجماه . فامتثل ذلك كتبغا، وصارت الدواوين وغريها حتضر إىل األشرف

فحضر كتبغا مبن معه من عساكر التتار، . دمشق، هو واألمري مجال الدين بن الصرييف، وأغلقا أبواهباواىل قلعة 
فبعث اهللا مطراً وبرداً، مع ريح شديدة ورعود وبروق وزلزلة، . وحصروا القلعة يف ليلة السادس من ربيع اآلخر

وا من القلعة شيئاً، واستمر احلصار سقط منها عدة أماكن، وبات الناس بني خوف أرضي وخوف عايل، فلم ينال
عند ذلك اشتد الرمي، . إىل ثاين عشري مجادى األوىل -وكانت تزيد على عشرين منجنيقاً  -عليها باجملانيق 

وخرب من القلعة مواضع، فطلب من فيها األمان ودخلها التتر فنهبوا سائر ما كان فيها، وحرقوا مواضع كثرية، 
وساروا إىل بعلبك فخربوا قلعتها، وسارت . أتلفوا سائر ما كان فيها من اآلالت والعددوهدموا من أبراجها عدة، و

  .طائفة منهم إىل عزة، وخربوا بانياس وأسعروا البالد خرباً ومألوها قتالً وهنباً
لك قدم األمري ركن الدين بيربس البندقداري إىل القاهرة، فركب امل: ويف يوم السبت ثاين عشري شهر ربيع األول

وفيها ملك هوالكو ماردين، . املظفر قطز إىل لقائه، وأنزله يف دار الوزارة بالقاهرة، وأقطعه قصبة قليوب اخلاصة
  .وقتل أمراءها وخرب أسوار قلعتها

ففارق الناصر عدة من أمرائه ومن . وفيها وصل امللك الناصر إىل قطيا، فخافه قطز وبرز بالعسكر إىل الصاحلية
منهم حسام الدين طرنطاي، وبدر الدين طيدمر األخوث، وبدر الدين : قوا بقطز وأقاموا ببلبيسالشهرزورية، وحل

  .فعاد الناصر من قطيا وقد متزق ملكه وتفرق الناس عنه، فنزل البلقاء. أيدمر الدوادار، وأيدغدي احلاجي
بقلعة اجلبل وصادر كل من ورجع قطز إىل قلعة اجلبل، وقبض على األمري مجال الدين موسى بن يغمور، وأعتقه 

وصل إليه من غلمان امللك الناصر وكتابه وأخذ أمواهلم، وألزم زوجة امللك الناصر بإحضار ما عندها من اجلواهر، 
فأخذ منها جوهراً كثرياً، وأخذ من نساء األمراء القيمرية أمواالً مجة، وعاقب بعضهن، وأما امللك الناصر، فإن 

قبض عليه وعلى ولده امللك العزيز، وعلى أخيه غازي،  -سني الكردي الطربادار يعرف حب -شخصاً من غلمانه 
  .وإمساعيل بن شادي ومن معه، وبعث هبم إىل هوالكو

. وفيها رحل هوالكو عن حلب يريد الرجوع إىل الشرق، وجعل كتبغا نوين نائباً عنه حبلب، وبيدرا نائباً بدمشق
  .سنقر األشقر، وسكز، وبرامق، وبكمش املسعودي: موأخذ هوالكو معه من البحرية سبعة منه

من ملك امللوك شرقاً وغرباً، القان األعظم، بامسك اللهم باسط : وفيها وصلت رسل هوالكو إىل مصر بكتاب نصه
األرض ورافع السماء يعلم امللك املظفر قطز، الذي هو من جنس املماليك الذين هربوا من سيوفنا إىل هذا اإلقليم، 

يعلم امللك املظفر قطز، وسار أمراء دولته وأهل مملكته، . ون بإنعامه، ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلكيتنعم
. بالديار املصرية وما حوهلا من األعمال، أنا حنن جند اهللا يف أرضه، خلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غضبه

كم، وأسلموا إلينا أمركم، قبل أن ينكشف الغطاء، فلكم جبميع البالد معترب، وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغري
فنحن ما نرحم من بكى، وال نرق ملن شكى، وقد مسعتم أننا قد فتحنا البالد، وطهرنا . فتندموا ويعود عليكم اخلطأ

فأي أرض تأويكم، وأي طريق تنجيكم، . األرض من الفساد وقتلنا معظم البالد، فعليكم باهلرب، وعلينا بالطلب
فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، وسيوفنا . فما من سيوفنا خالص، وال من مهابتنا مناص. د حتميكموأي بال

فاحلصون لدينا ال متنع، والعساكر لقتالنا ال تنفع، ومطركم علينا ال . صواعق، وقلوبنا كاجلبال، وعددنا كالرمال
فأبشروا . ألميان، وفشا فيكم العقوق والعصيانيسمع فإنكم أكلتم احلرام، وال تعفون عند الكالم، وخنتم العهود وا

" ، " فاليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تستكربون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم تفسقون " باملذلة واهلوان، 



فإن أنتم لشرطنا وألمرنا . ، فمن طلب حربنا ندم، ومن قصد أماننا سلم" وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
فقد حذر من أنذر، وقد . فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن خالفتم هلكتم، فال هتلكوا نفوسكم بأيديكمأطعتم، 

ثبت عندكم أن حنن الكفرة، وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة، وقد سلطنا عليكم من له األمور املقدرة واألحكام 
فال تطلوا اخلطاب، . لوككم عندنا سبيلاملدبرة، فكثريكم عندنا قليل، وعزيزكم عندنا ذليل، وبغري األهنة مل

وأسرعوا برد اجلواب، قبل أن تضرم احلرب نارها، وترمى حنوكم شرارها، فال جتدون منا جاهاً وال عزاً، وال كافياً 
فقد أنصفنا إذ راسلناكم، وأيقظناكم إذ . وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بالدكم منكم خالية. وال حرزاً

والسالم علينا وعليكم، وعلى من أطاع اهلدى، وخشي عواقب الردى، . لنا مقصد سواكم حذرناكم، فما بقي
  .وأطاع امللك األعلى

  حبد سيوف تنتضى وبواتر... أال قل ملصرها هالون قد أتى 
  ويلحق أطفاالً هلم باألكابر... يصري أعز القوم منا أذلة 

فقبض على الرسل واعتقلوا وشرع يف حتليف : الصاحلية فجمع قطز األمراء، واتفقوا على قتل الرسل واملسري إىل
  .من ختريه من األمراء، وأمر باملسري، واألمراء غري راضني باخلروج كراهة يف لقاء التتر

خرج امللك املظفر جبميع عسكر مصر، ومن أنضم إليه من عساكر الشام : فلما كان يوم االثنني خامس عشر شعبان
  .م، من قلعة اجلبل يريد الصاحليةومن العرب والتركمان وغريه

وفيه أحضر قطز رسل التتر، وكانوا أربعة، فوسط واحداً بسوق اخليل حتت قلعة اجلبل، ووسط آخر بظاهر باب 
وعلقت رءوسهم على باب زويلة، وهذه . زويلة، ووسط الثالث ظاهر باب النصر، ورسط الرابع بالريدانية

وأبقى امللك املظفر على صيب من الرسل، وجعله من مجلة . من التتارالرءوس أول رءوس علقت على باب زويلة 
  .مماليكه

ونودي يف القاهرة ومصر، وسائر إقليم مصر، باخلروج إىل اجلهاد يف سبيل اهللا، ونصرة لدين رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم

. منهم قد اختفى يضرب باملقارع وتقدم امللك املظفر لسائر الوالة بإزعاج األجناد يف اخلروج للسفر، ومن وجد
وسار حىت نزل بالصاحلية وتكامل عنده العسكر، فطلب األمراء وتكلم معهم يف الرحيل، فأبوا كلهم عليه وامتنعوا 

يا أمراء املسلمني لكم زمان تأكلون أموال بيت املال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه : فقال هلم. من الرحيل
فإن اهللا مطلع عليه، وخطيئة حرمي املسلمني يف رقاب . حبين، ومن مل خيتر ذلك يرجع إىل بيتهفمن اختار اجلهاد يص

  .فتكلم األمراء الذين ختريهم وحلفهم يف موافقته على املسري، فلم يسع البقية إال املوافقة، وانفض اجلمع. املتأخرين

تتار بنفسي، فلما رأى األمراء مسري السلطان أنا ألقى ال: فلما كان يف الليل ركب السلطان، وحرك كوساته وقال
وأمر امللك قطز األمري ركن الدين بيربس البندقداري أن يتقدم يف عسكر ليعرف أخبار التتر، . ساروا على كره

  .فسار بيربس إىل غزة وهبا مجوع التتر، فرحلوا عند نزوله، وملك هو غزة
، مث رحل من طريق الساحل على مدينة عكا وهبا يومئذ الفرنج، مث نزل السلطان بالعساكر إىل غزة وأقام هبا يوماً

فخرجوا إليه بتقادم وأرادوا أن يسريوا معه جندة فشكرهم وأخلع عليهم، واستحلفهم أن يكونوا ال له وال عليه، 
  .وأقسم هلم أنه مىت تبعه منهم فارس أو راجل يريد أذى عسكر املسلمني رجع وقاتلهم قبل أن يلقى التتر

مر امللك املظفر باألمراء فجمعوا وحضهم على قتال التتر، وذكرهم مبا وقع بأهل األقاليم من القتل والسيب وأ
واحلرير، وخوفهم وقوع مثل ذلك، وحثهم على استنقاذ الشام من التتر ونصرة اإلسالم واملسلمني، وحذرهم 



فأمر السلطان حينئذ أن يسري . ودفعهم عن البالد فضجوا بالبكاء، وحتالفوا على االجتهاد يف قتال التتر. عقوبة اهللا
فكتب إىل السلطان يعلمه . األمري ركن الدين بيربس البندقداري بقطعة من العسكر، فسار حىت لقي طليعة التتر

وأخذ يف مناوشتهم، فتارة يقدم وتارة حيجم، إىل أن وافاه السلطان على عني جالوت وكان كتبغا وبيدرا . بذلك
كو، ملا بلغهما مسري العساكر املصرية، مجعا من تفرق من التتر يف بالد الشام، وسارا يريدان حماربة نائبا هوال

  .املسلمني، فالتقت طليعة عسكر املسلمني بطليعة التتر وكسرهتا
التقى اجلمعان، ويف قلوب املسلمني وهم عظيم من التتر، وذلك : فلما كان يوم اجلمعة خامس عشري شهر رمضان

وقد امتأل الوادي وكثر صياح أهل القرى من الفالحني، وتتابع ضرب كوسات السلطان . لوع الشمسبعد ط
واألمراء، فتحيز التتر إىل اجلبل، فعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان وانتفض طرف منه، 

الماه، ومحل بنفسه ومبن معه وا إس: فألقى امللك املظفر عند ذلك خوذته على رأسه إىل األرض، وصرخ بأعلى صوته
. محلة صادقة، فأيده اهللا بنصره وقتل كتبغا مقدم التتر، وقتل بعده امللك السعيد حسن بن العزيز وكان مع التتر

واهنزم باقيهم، ومنح اهللا ظهورهم املسلمني يقتلون ويأسرون، وأبلى األمري بيربس أيضاً بالء حسناً بني يدي 
  .السلطان

ه الوقعة، أن الصيب الذي أبقاه السلطان من رسل التتر وأضافه إىل مماليكه، كان راكباً وراءه حال ومما اتفق يف هذ
وقيل بل . فلما التحم القتال فوق سهمه حنو السلطان، فبصر به بعض من كان حوله فأمسك وقتل مكانه. اللقاء

ن على قدميه، فنزل إليه فخر الدين رمى الصيب السلطان بسهمه فلم خيطئ فرسه وصرعه إىل األرض، وصار السلطا
  .ماما وأركبه فرسه، حىت حضرت اجلنائب فركب فخر الدين منها

ومر العسكر يف أثر التتر إىل قرب بيسان، فرجع التتر وصافوا مصافاً ثانياً أعظم من األول، فهزمهم اهللا وقتل 
سلطان صرخة عظيمة، مسعه معظم العسكر وكان قد تزلزل املسلمون زلزاالً شديداً فصرخ ال. أكابرهم وعدة منهم

فلما انكسر التتار الكسرة الثانية، نزل . وا إسالماه ثالث مرات، يا هللا انصر عبدك قطز على التتار: وهو يقول
السلطان عن فرسه ومرغ وجهه على األرض وقبلها، وصلى ركعتني شكراً هللا تعاىل مث ركب، فأقبل العسكر وقد 

  .امتألت أيديهم باملغامن
فورد اخلرب باهنزام التتر إىل دمشق ليلة األحد سابع عشريه، ومحلت رأس كتبغا مقدم التتار إىل القاهرة، ففر الزين 

احلافظي ونواب التتار من دمشق، وتبعهم أصحاهبم فامتدت أيدي أهل الضياع إليهم وهنبوهم، فكانت مدة استيالء 
  .التتر على دمشق سبعة أشهر وعشرة أيام

نزل السلطان على طربية، وكتب إىل دمشق يبشر الناس بفتح اهللا له وخذالنه التتر، وهو : األحد املذكور ويف يوم
أول كتاب ورد منه إىل دمشق، فلما ورد الكتاب سر الناس به سروراً كثرياً، وبادروا إىل دور النصارى فنهبوها 

مرمي وأحرقوها حىت بقيتا كوماً، وقتلوا عدة من وأخربوا ما قدروا على ختريبه، وهدموا كنيسة اليعاقبة وكنيسة 
وذلك أهنم يف مدة استيالء التتر مهوا مرارا بالثورة على املسلمني، وخربوا مساجد ومآذن . النصارى، واستتر باقيهم

كانت جبوار كنائسهم، وأعلنوا بضرب الناقوس وركبوا بالصليب، وشربوا اخلمر يف الطرقات ورشوه على 
  .املسلمني

هنب املسلمون اليهود بدمشق حىت مل يتركوا هلم شيئاً، وأصبحت حوانيتهم باألسواق دكاً، فقام : ثامن عشريه ويف
وفيه ثار أهل دمشق جبماعة من املسلمني كانوا من . طائفة من األجناد حىت كفوا الناس عن حريق كنائسهم وبيوهتم

  .وقتلوا مجاعة من املغل، فكان أمراً مهوالًأعوان التتار وقتلوهم، وخربوا الدور اجملاورة للكنائس، 



وصل بكرة النهار األمري مجال الدين احملمدي الصاحلي مبرسوم امللك املظفر قطز، منزل بدار : ويف تاسع عشرينه
  .السعادة، وأمن الناس ووطنهم

ثاين شوال، فدخل وصل امللك املظفر إىل ظاهر دمشق، فخيم هناك وأقام إىل : ويف يوم األربعاء آخر شهر رمضان
  .إىل دمشق ونزل بالقلعة وجرد األمري ركن الدين بيربس إىل محص، فقتل من التتر وأسر كثرياً، وعاد إىل دمشق

واستوىل امللك املظفر على سائر بالد الشام كلها من الفرات إىل حد مصر، وأقطع األمراء الصاحلية واملعزية 
لم الدين سنجر احلليب يف دمشق، ومعه األمري جمري الدين أبو اهليجاء وأصحابه بقطاعات الشام، واستناب األمري ع

صاحب محص، ونائب هوالكو ببالد  -وبعث إليه امللك األشرف موسى . بن عيسى بن خشتر األزكشي الكردي
وبعث السلطان أيضاً بامللك املظفر عالء الدين علي بن بدر الدين لؤلؤ صاحب . يطلب األمان فأمنه -الشام 
وكانت  -وأقر امللك املنصور على محاة وبارين، وأعاد عليه املعرة . جار إىل حلب نائباً هبا، وأقطع أعماهلا مبناشرهسن

بيد احللبيني من سنة مخس وثالثني وستمائة، وأخذ سليمة منه وأعطاها األمري شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع 
وكان  -العزيزي أمرياً بالساحل وغزة، ومعه عدة من العزيزية  ورتب األمري مشس الدين أقوش الربيل. أمري العرب

قد فارق الناصر يوسف وسار إىل القاهرة فأكرمه السلطان، وخرج معه فشهد وقعة عني جالوت، وأمر بشنق 
  .حسني الكردي الطربادار، فشنق من أجل أنه دل على امللك الناصر

وهنبوا دورهم، وكان معهم عدة من عوام دمشق، فشنق منهم  وثار عدة من األوشاقية مماليك السلطان بالنصارى
وأمر السلطان أن يقرر على نصارى دمشق مائة وستون ألف درهم، فجمعوها ومحلت إىل . حنو الثالثني نفساً

  .السلطان، بسفارة األمري فارس الدين أقطاي املستعرب أتابك العسكر
ألقوا ما كان معهم من متاع وغريه وأطلقوا األسرى، وعرجوا حنو  وأما التتر فإهنم ملا حلقهم الطلب إىل أرض محص،

فلما بلغ هوالكو كسرة عسكره وقتل . فتخطف املسلمون منهم وقتلوا خلقاً كثرياً، وأسروا أكثر. طريق الساحل
  .نائبه كتبغا عظم عليه، فإنه مل يكسر له عسكر قبل ذلك، ورحل من يومه

الناصر صالح الدين يوسف بن امللك العزيز صاحب الشام أكرمه وأجرى له وكان هوالكو ملا قدم عليه امللك 
راتباً، واختص به وأجلسه على كرسي قريباً منه، وشرب معه، مث كتب له فرماناً وقلده مملكيت الشام ومصر، وأخلع 

كسرة برده، فأحضر فأمر هوالكو ملا ورد عليه خرب ال. عليه وأعطاه خيوالً كثرية وأمواالً، وسريه إىل جهة الشام
وقتل جببال سلماس يف ثامن عشر شوال، وقتل معه أخوه امللك الظاهر غازي، وامللك الصاحل ابن شركوه، وعدة 

من أوالد امللوك، وشفعت طقز خاتون زوجة هوالكو يف امللك العزيز بن الناصر، فلم يسلم من القتل غريه، ورجع 
  .هوالكو إىل بالده

وعدمت الفلوس فيها، وتضرر الناس يف . وسارت األسعار هبا غالية جداً لقلة األقوات وتراجع الناس إىل دمشق،
  .املعاملة بسبب الدراهم وعز كل ما كان قد هان

فلما رتب السلطان أحوال النواب والوالة والشادين ببالد الشام، خرج من دمشق يوم الثالثاء سادس عشري 
ري إىل حلب، فثناه عن ذلك ما بلغه من تنكر األمري بيربس وغريه شوال يريد مصر بعدما كان قد عزم على املس

وسبب ذلك أن األمري بيربس سأل السلطان أن يوليه نيابة حلب فلم يرض : عليه، فإنه قد عزم على القيام مبحاربته
بيربس،  وبلغ. فخافه السلطان وأضمر له السوء، وسار إىل جهة مصر. فتنكر عليه، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوال

منهم : وحدث بيربس مجاعة من األمراء يف قتل السلطان. فاحترس كل منهما من اآلخر، وعمل يف القبض عليه



األمري سيف الدين بلبان الرشيدي، واألمري سيف الدين هبادر املعزي، واألمري بدر الدين بكتوت اجلوكندار املعزي، 
  .واألمري بدر الدين أنس األصبهاينواألمري بيدغان الركين، واألمري بلبان اهلاروين، 

فلم يزل السلطان سائراً إىل أن خرج من الغرايب وقارب الصاحلية، واحنرف يف مسريه عن الدرب للصيد ومعه 
فلما فرغ من صيحه وعاد يريد الدهليز السلطاين، طلب منه األمري بيربس امرأة من سيب التتر، فأنعم هبا . األمراء
فبدره األمري بدر الدين بكتوت بالسيف : لسلطان ليقبلها، وكانت إشارة بينه وبني األمراءفأخذ بيربس يد ا. عليه

وضرب به عانقه، واختطفه األمري أنس وألقاه عن فرسه، ورماه األمري هبادر املعزي بسهم أتى على روحه، وذلك 
  .سبعة عشر يوماًيوم السبت خامس عشر ذي القعدة، ودفن بالقصري فكانت مدة ملكه أحد عشر شهراً و

ومحل قطز بعد ذلك إىل القاهرة، فدفن بالقرب من زاوية الشيخ تقي الدين قبل أن تعمر، مث نقله احلاج قطز 
ويقال إن امسه حممود بن ممدود، وإن أمه أخت السلطان جالل . الظاهري إىل القرافة ودفن قريباً من زاوية ابن عبود

سلطان جالل الدين، وإمنا سيب عند غلبة التتار، فبيع بدمشق مث انتقل إىل الدين خوارزم شاه، وإن أباه ابن عم ال
  .القاهرة

  امللك الظاهر ركن الدين بيربس البندقداوي

فلما مات . كان بيربس تركي اجلنس، فاشتراه امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وترقى يف خدمته واستفاد من أخالقه
امللك املعظم تورانشاه إىل أن قتل، فلم يزل يترقى إىل أن قتل الفارس أقطاي،  امللك الصاحل، قام بيربس يف خدمة ابنه
فلما قتل . مث عاد إىل مصر، وخرج مع امللك املظفر قطز إىل قتال التتر. فخرج من القاهرة وتنقل يف بالد الشام

فقام األمري أقطاي . األمري بيربسقطز، سار األمراء الذين قتلوه إىل الدهليز السلطاين بالصاحلية، واتفقوا على سلطنة 
. أنا قتلته: فقال األمري بيربس. من قتله منكم: وقال لألمراء عند حضورهم -وكان بالدهليز  -املستعرب األتابك 
فجلس بيربس، وبايعه أقطاي وحلف له، مث تاله . يا خوندا اجلس يف مرتبة السلطنة مكانه: فقال األمري أقطاي

واألمري بدر الدين بيسري، واألمري سيف الدين قالوون، واألمري بيليك اخلازندار، مث بقية  األمري بلبان الرشيدي،
  .األمراء على طبقاهتم

: فقال له األمري أقطاي األتابك. وتلقب بيربس بامللك القاهر، وذلك يف يوم السبت سابع عشر ذي القعدة املذكور
بيربس لوقته، ومعه األمري أقطاي، واألمري قالوون، واألمري فركب . ال تتم السلطنة إال بدخولك إىل قلعة اجلبل

وتوجه إىل قلعة اجلبل، فلقيه األمري عز الدين أيدمر احللي نائب . بيسري، واألمري بلبان، واألمري بيليك، ومماليكه
وتقدمه إىل  فأعلمه بيربس مبا جرى فحلف له احللي. السلطنة بديار مصر، وكان قد خرج إىل لقاء امللك املظفر قطز

وجلس األمري عز الدين أيدمر . القلعة، ووعد من فيها من األمراء مبواعيد جيدة عن بيربس، فلم خيالف منهم أحد
احللي على باب القلعة حىت قدم بيربس واألمراء يف الليل، فتسلم القلعة ليلة االثنني تاسع عشر ذي القعدة سنة مثان 

زير زين الدين يعقوب بن الزبري، وأشار عليه أن جير اللقب بامللك القاهر، وسني وستمائة، وحضر إليه الصاحب الو
  .فإنه ما تلقب به أحد فأفلح، فاستقر لقبه امللك الظاهر

فلما طلع النهار نادى . وكانت القاهرة قد زينت لقدوم امللك املظفر قطز، والناس يف فرح ومسرات بقتل التتر
مث يف آخر النهار . ك املظفر، وادعوا لسلطانكم امللك القاهر ركن الدين بيربسترمحوا على املل: املنادي يف الناس

  .فغم الناس ذلك، وخافوا من عودة دولة املمالك البحرية، وسوء مملكتهم وجورهم. أمر بالدعاء للملك الظاهر
وتقوميها، وأخذ منها تصقيع األمالك : وكان قطز قد أحدث يف هذه السنة حوادث كثرية عند حركته لقتال التتر



. زكاهتا من أرباهبا، وأخذ من كل واحد من الناس من مجيع أهل إقليم مصر ديناراً، وأخذ من الترك األهلية ثلثها
. فأبطل امللك الظاهر مجيع ما أحدثه قطز، وكتب به توقيعاً قرئ على املنابر، فكان محلة ما أبطله ستمائة ألف دينار

  .نةفسر الناس ذلك، وزادوا يف الزي

صبيحة قدوم السلطان، جلس امللك الظاهر بيربس باإليوان من القلعة، وحلف العساكر، واستناب : ويف يوم االثنني
األمري بدر الدين بيليك اخلازندار، واستقر األمري فارس الدين أقطاي املستعرب أتابكاً على عادته، واألمري مجال 

 عز الدين األقرم الصاحلي أمري جاندار، واألمري صيام الدين الجني الدين أقوش النجييب الصاحلي أستاداراً، واألمري
ورتب يف الوزارة . الدرفيل واألمري سيف الدين بلبان الرومي دوادارية، واألمري هباء الدين أمري أخور على عادته

وكتب . نيالصاحب زين الدين يعقوب ابن الزبري، واألمري ركن الدين إياجي واألمري سيف الدين بكجري حاجب
إلحضار البحرية البطالني من البالدة وكتب إىل امللوك والنواب خيربهم بسلطنته، فأجابوا كلهم بالسمع والطاعة، 

خال األمري سنجر احلليب نائب دمشق، فإنه ملا استقر يف نيابة دمشق كان قد عمر سورها وحصنها، فورد عليه اخلرب 
ودعا لنفسه وحلف األمراء . ، فامتعض لذلك وأنف من طاعة بيربسبقتل قطز وسلطنة بيربس يف أوائل ذي احلجة

وتلقب بامللك اجملاهد، وخطب له يوم اجلمعة سادس ذي احلجة، فدعا اخلطيب للملك الظاهر أوالً مث للملك اجملاهد 
رع يف مث ارتفع اجملاهد عن هذا، وركب بشعار السلطنة والغاشية بني يديه، وش. ثانياً، وضربت السكة بامسهما

عمارة قلعة دمشق، ومجع هلا الصناع وكرباء الدولة والناس، وعملوا فيها حىت عملت النساء أيضاً، وكان عند 
فقدم رسول امللك الظاهر بيربس بكتابه بعد يومني، فوجد األمري سنجر قد تسلطن، فعاد . الناس بذلك سرور كبري

  .فغالطه يف اجلوابفكتب امللك الظاهر إليه يعنفه ويقبح فعله، . إىل مصر
امللك الناصر، مث ملكها هوالكو إىل أن سار إىل الشرق،  -من أوهلا إىل نصف صفر  -فويل دمشق يف هذه السنة 

فاستناب هبا كتبغا وبيدرا، فحكم فيها التتر إىل خامس عشري رمضان، مث صارت يف مملكة قطز إىل أن قتل يف 
وكان القضاء هبا أوالً بيد . د علم الدين سنجر احلليب بقية السنةخامس عشري ذي القعدة، فملكها امللك اجملاه

القاضي صدر الدين أمحد بن حيىي بن هبة اهللا بن سين الدولة، مث ويل التتر القاضي كمال الدين عمر بن بندار 
صدر الدين مث ويل القاضي . التفليسي، مث بعده القاضي حمىي الدين بن التركي، مث القاضي صدر الدين أبو القاسم

بعلبك، فاستقل ابن التركي بالقضاء بدمشق إىل أن صرفه قطز بنجم الدين أيب بكر حممد بن صدر الدين أمحد بن 
  .سين الدولة

وفيها ثار حبلب العزيزية والناصرية على امللك السعيد عالء الدين بن بدر الدين صاحب املوصل، وقبضوا عليه 
وكان األمري حسام الدين املذكور قد . حسام الدين الجني العزيزي اجلوكنداروهنبوا وطاقه، وقدموا عليهم األمري 

وتوجه الستخالص ما بقي له من اإلقطاع والودائع اليت كانت له  -رمحه اهللا تعاىل  -أخذ إذناً من امللك املظفر قطز 
ب إليه امللك اجملاهد علم الدين فلما أنفق ما اتفق وهو حبلب أمجع احللبيون على تقدميه، فكت. من أيام امللك الناصر

فامتنع الجني من . سنجر احلليب بأن خيطب له يف حلب وأن يكون نائباً له، وأن يزيده على إقطاعه زيادات كثرية
أنا نائب ملك مصر، وأقام على طاعة الظاهر بيربس، فبعث إليه الظاهر بالتقليد : إجابة امللك اجملاهد سنجر، وقال

  .بنيابة حلب
ثار مجاعة من السودان والركبدارية والغلمان، وشنقوا بالقاهرة وهم ينادون يآل علي، وفتحوا دكاكني وفيها 

السيوفيني بني القصرين وأخذوا ما فيها من السالح، واقتحموا اصطبالت األجناد وأخذوا منها اخليول وكان 
بة باجلبل، وتردد إليه الغلمان فحدثهم احلامل هلم على هذا رجل يعرف بالكوراين، أظهر الزهد بيده سبحة وسكن ق



فلما ثاروا يف الليل ركب العسكر وأحاطوا . يف القيام على أهل الدولة، وأقطعهم اإلقطاعات وكتب هلم هبا رقاعاً
وخرجت السنة ومل يركب امللك الظاهر . هبم وربطوهم، فأصبحوا مصلبني خارج باب زويلة، وسكنت الثائرة

  .ى العادةبيربس بشعار السلطنة عل
  ومات يف هذه السنة من األعيان

امللك املعظم تورانشاه بن الناصر يوسف بن العزيز شادي بن الظاهر غازي بن صالح الدين يوسف بن أيوب كبري 
ومات امللك الكامل حممد بن املظفر غازي بن العادل أيب بكر بن . البيت األيويب، ونائب حلب، عن مثانني سنة

  .ميافارقني، وكان عاملاً عادالً حمسناً، قتله التتار ومحلوا رأسه إىل دمشقأيوب بن شادي صاحب 

وتويف امللك السعيد حسن بن العزيز عثمان بن العادل أيب بكر بن أيوب بن شادي، صاحب قلعة الصبيبة وبانياس، 
  .فأسر وضرب عنقهبعد ما أخذتا منه وسار إىل البرية، فأعاده التتار إىل واليتهما، وحضر معهم عني جالوت، 

ومات امللك السعيد إيلغازي بن املنصور أرتق بن إبلغازي بن أليب بن مترقاش بن إيلغازي بن أرتق، صاحب ماردين 
  .هبا، وقام من بعده ابنه املظفر قرا أرسالن

ىي بن وتويف قاضي القضاة بدمشق صدر الدين أبو العباس أمحد بن أيب الربكات حيىي بن هبة اهللا بن احلسن بن حي
  .سين الدولة التغليب الدمشقي الشافعي ببعلبك، عن مثان وستني سنة

وتويف شيخ اإلسالم تقي الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب احلسني أمحد بن عبد اهللا ابن عيسى اليونيين احلنبلي، عن 
  .ست ومثانني سنة ببعلبك

هيم القفطي الشيباين، وزير حلب، هبا عن أربع وتويف الصاحب مؤيد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبرا
  .وستني سنة

  .وتويف األديب خملص الدين أبو عبد اهللا املبارك حيىي بن املبارك بن فضيل الغساين احلمصي، هبا يف اجلفلة
عن وتويف األديب جالل الدين أبو احلسن علي بن يوسف بن حممد بن عبد اهللا الصفار املارديين الشاعر، هبا قتيالً 

  .ثالث ومثانني سنة
  .وتويف الشيخ أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي الصاحلي الزاهد، ببالد حلب عن أربع وسبعني سنة

  سنة تسع ومخسني وستمائة

  .فيها عظم الفأر يف أرض حوران أيام البيادر حىت أكل معظم الغالل، فيقال إنه أكل ثالمثائة ألف غرارة قمح
فربز إليهم امللك األشرف موسى شريكوه صاحب محص، . التتار ستة آالف فارس، وقاموا حبمصوفيها اجتمع من 

وقدم زامل بن علي أمري العرب يف عدة من . وامللك املنصور صاحب محاة، واجتمع إليهما قدر ألف وأربعمائة فارس
. سراً، ووردت البشارة إىل مصر بذلكالعربان وواقعوا التتر يوم اجلمعة خامس احملرم على الرسنت، فأفنوهم قتالً وأ

وكانت التتار يف ستة آالف، واملسلمون ألف وأربعمائة، ومحلت رءوس القتلى إىل دمشق وفيها اشتد الغالء 
  .بدمشق

ركب امللك الظاهر بيربس من قلعة اجلبل بشعار السلطنة إىل خارج القاهرة، ودخل من : ويف يوم االثنني سابع صفر
األمراء ومشوا بني يديه إىل باب زويلة، مث ركبوا إىل القلعة، وقد زينت القاهرة، ونثرت  باب النصر، فترجل

الدنانري والدراهم على السلطان، وخلع على األمراء واملقدمن وسائر أرباب الدولة، وكان هذا أول ركوبه، ومن 



والثغور بقيامه يف سلطة مصر وكتب إىل ملوك الغرب واليمن والشام . حينئذ تابع الركوب إىل اللعب باألكرة
  .والشام

وفيها بعث السلطان امللك الظاهر بيربس األمري مجال الدين احملمدي إىل دمشق، ومعه مائة ألف درهم وحوائص 
  .وخلع بألفي دينار عينا، ليستميل الناس على اجملاهد سنجر

ومعهم األمري عالء الدين : ن دمشقفقدم دمشق ثالث صفر وعمل ما أمر به، فأجابه األمراء القيمرية وخرجوا ع
ونادوا . إيدكني البندقدار الصاحلي، واألمري هباء الدين بغدي األشريف، واألمري قراسنقر الوزيري، وعدة من األمراء

  .باسم امللك الظاهر بيربس، فارجتت دمشق
دوا عليه، فخرج وقتل عدة وبعث اجملاهد سنجر إليهم بعسكر فاهنزم، فخرج بنفسه ومحل بأصحابه، ففروا عنه مث عا

أستاذ  -فدخل األمري أيدكني البندقدار . من مجاعته، والتجأ هو إىل القلعة فامتنع هبا يوم السبت حادي عشر صفر
وخاف اجملاهد على نفسه ففر من . إىل املدينة وملكها، وحلف الناس للملك الظاهر وقام بأمرها -امللك الظاهر 

فلما بلغ امللك الظاهر بيربس ذلك قرر األمري . إليه األمري إيدكني وأحضره حمتفظاً بهقلعة دمشق إىل بعلبك، فأرسل 
عالء الدين طيربس احلاج الوزيري يف القلعة، وجعل إليه التحدث يف األموال، واستدعى األمري سنجر احلليب، وأقام 

األمري سنجر مع األمري بدر الدين  إيدكني مدة شهر يف نيابة دمشق، مث صرفه عنها باألمري طيربس الوزيري، وسار
فندب امللك الظاهر إىل لقائه األمري بيسري، وأدخله . ابن رحال، وأحضر يف سادس عشر صفر وهو مقيد إىل مصر

  .ليالً من باب القرافة على خفية واعتقله بالقلعة، من غري أن يعلم به أحد من الناس

صحبة األمري علم الدين اليغمري لعمارة احلرم النبوي باملدينة،  وفيها جهز امللك الظاهر بيربس األموال واألصناف
وأخرج ما كان يف اقطاعات األمراء من . وبعث الصناع واآلالت لعمارة قبة الصخرة بالقدس، وكانت هوت

ورسم لألمري مجال الدين بن يغمور بعمارة ما هتدم من . أوقاف اخلليل عليه السالم، ووقف عليه قرية تعرف باذنا
وهم األمري : قلعة الروضة، فرم ما فسد منها ورتب هبا اجلندارية وأعاد هلا حرمتها، وفرق أبراجها على األمراء

لكل أمري منهم برج،  -قالوون، واألمري عز الدين احللي واألمري عز الدين أوغان، واألمري بيسري، وغريهم 
وأمر بعمارة القناطر جبسر شربامنت من اجليزية، . قلعةوأمرهم أن تكون اصطبالهتم وبيوهتم فيها، وسلمهم مفاتيح ال

وأمر بعمارة أسوار اإلسكندرية، . لكثرة ما كان يشرق من األراضي يف كل سنة، فانتفعت البالد هبذه القناطر
وأمر بردم فم حبر دمياط، فخرج . وبىن بثغر رشيد مرقباً لكشف البحر. ورتب لذلك مجلة من املال يف كل شهر

  .جارين وألقوا فيه القرابيص، حىت متتنع السفن الكبار من دخوله، واستمر ذلك إىل اليوممجاعة احل
وأمر السلطان بإخراج األمري سيف الدين الرشيدي إىل حبر أمشوم، فتوجه إليه وأحضر الوالة وحفر هذا البحر، 

: عمارة ما خربه التتر من قالع الشاموأمر ب. وأزال منه ما ترىب به من األطيان، وغرق عدة مراكب حىت رد إليه املاء
وهي قلعة دمشق، وقلعة الضلت، وقلعة عجلون، وقلعة صرخد، وقلعة بصرى وقلعة شيزر، وقلعة الصبيبة، وقلعة 

فعمرت كلها ونظفت خنادقها، ووسعت أبراجها وشحنت بالعدد، وجرد إليها املماليك . مشيميش وقلعة محص
ورتب . واد ومحلت كثرية إىل دمشق، وفرقت يف البالد لتصري تقاوي الفالحنيواألجناد، وخزنت هبا الغالت واألز

  .السلطان بدمشق بعدل، وبىن مشهداً يف عني جالوت عرف مبشهد النصر
ورتب السلطان الربيد يف سائر الطرقات، حىت صار اخلرب يصل من قلعة اجلبل إىل دمشق يف أربعة أيام ويعود يف 

لك ترد إليه يف كل مجعة مرتني، ويتحكم يف سائر املماليك من العزل وهو مقيم بقلعة فصارت أخبار املما. مثلها
ونظر يف أمر الشواين احلربية، وكان قد أمهل أمر األسطول مبصر . اجلبل، وأنفق يف ذلك ماالً عظيماً حىت مت ترتيبه



عليه يف أيام امللك الصاحل جنم الدين وأخذ األمراء رجاله واستعملوهم يف احلراريق وغريها، فأعادهم إىل ما كانوا 
وأنشأ عدة شواين بثغري دمياط واإلسكندرية، ونزل بنفسه إىل دار الصناعة ورتب ما جيب ترتيبه، وتكامل . أيوب

  .عنده برب مصر ما ينيف على أربعني قطعة وعدة كثرية من احلراريق والطرائد وحنوها
مري الصقلي، وأخربه أن أستاذه فرق ماالً على مجاعة من املعزية فلما كان ذات يوم حضر إليه رجل من أجناد األ

منهم األمري علم الدين الغتمي، واألمري هبادر املعزي، واألمري شجاع الدين بكتوت، : وقرر معهم قتل السلطان
  .فقبض على اجلميع يف ثامن ربيع األول

ة الوزارة، فشفع فيه األمري سيف الدين أنس، وفيها قبض على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبري، وعوق يف قاع
ومل يقم سوى أيام وقبض السلطان على األمري أنس، فقبض على الصاحب زين الدين بن الزبري يف . فخلع يف يومه
مث طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ليلى الوزارة فأىب، وأقام األمري فارس الدين أقطاي . صبيحة مسكه
وهو ال يقبل، مث نزل إىل داره، فطلب السلطان هباء الدين على سديد الدين حممد بن سليم بن حنا، يراوده زماناً 

فركب معه مجيع األعيان واألكابر، . فوىل الوزارة، وفوض إليه تدبري اململكة وأمور الدولة بأسرها، وخلع عليه
  .وعدة من األمراء منهم سيف الدين بلبان الرومي الدوادار

عن عكا أن سبع جزائر من جزائر الفرنج يف البحر خسف هبا وبأهلها، بعدما نزل عليهم دم عشرة  وورد اخلرب
  .أيام، فهلك هبا خلق كثري، وصار أهل عكا يف خوف واستغفار وبكاء

وجهز السلطان األمري بدر الدين بيليك األيدمري يف مجاعة، ومل يعرف مقصده يف ذلك أحد ممن جرده وال غريهم، 
إىل الشوبك وتسلموها من نواب امللك املغيث فتح الدين عمر يف سادس عشري ربيع اآلخر، واستقر يف فساروا 

نيابتها األمري سيف الدين بلبان املختصي واستخدم فيها النقباء واجلنادرة، وأفرد خباص القلعة ما كان يف األيام 
  .بل حىت ماتوفيه قبض على األمري هباء الدين بغدي، وحبس بقلعة اجل. الصاحلية

فوض قضاء القضاة بديار مصر للقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن القاضي : ويف يوم الثالثاء عاشر مجادى األوىل
األعز خلف، املعروف بابن بنت األعز، عوضاً عن بدر الدين السنجاري، بعد عدة شروط اشترطها على السلطان 

أن يعفى من والية القضاء، فأجاب السلطان إىل قبول ما وقصد القاضي تاج الدين بكثرة الشروط . أغلظ فيها
وقبض السلطان على البحر . اشترط عليه رغبة فيه وثقة به، وصلى بالسلطان صالة الظهر، وحكم بعد ذلك

  .السنجاري وعوقه عشرة أيام، مث أفرج عنه
لدين اهللا أمحد بن املستضيئ باهللا وفيها سار األمري أبو القاسم أمحد بن اخلليفة الظاهر أيب نصر حممد بن الناصر 

وكان قد فر . مع مجاعة من العرب بين مهتا، يريد دمشق -الذي يقال له الزراتيقي لقب لقبه به العامة  -العباسي 
من بغداد ملا قتل هوالكو اخلليفة املستعصم باهللا، ونزل عند عرب العراق يف هذه املدة، مث أراد أن يلحق بامللك 

فوردت مكاتبة األمري عالء الدين أيدكني البندقدار، واألمري عالء الدين طيربس الوزيري نائب . صرالظاهر بيربس مب
بأنه ورد إىل الغوطة رجل ادعى أنه أبو القاسم أمحد األمسر بن اإلمام الظاهر بن اإلمام الناصر، وهو عم : دمشق

سني فارساً، وأن األمري سيف الدين قلج املستعصم وأخو املستنصر، ومعه مجاعة من عرب خفاجة يف قريب اخلم
فكتب السلطان إىل النواب بالقيام يف خدمته . هبؤالء حيصل املقصود: البغدادي عرف أمراء العرب املذكورين، وقال

فخرج السلطان من . وتعظيم حرمته، وأن يسري معه حجاب من دمشق فسار من دمشق بأوفر حرمة إىل جهة مصر
تاسع شهر رجب إىل لقائه، ومعه الوزير الصاحب هباء الدين بن حنا، وقاضي القضاة تاج قلعة اجلبل يوم اخلميس 

الدين ابن بنت األعز، وسائر األمراء ومجيع العسكر، ومجهور أعيان القاهرة ومصر، ومعظم الناس من الشهود 



نصر، ودخل إىل القاهرة وقد فسار السلطان به إىل باب ال. وخرجت اليهود بالتوراة، والنصارى باإلجنيل. واملؤذنني
وشق القصبة إىل باب زويلة، وصعد . لبس الشعار العباسي، وخرج الناس إىل رويته، وكان من أعظم أيام القاهرة

  .قلعة اجلبل وهو راكب، فأنزل يف مكان جليل قد هيئ له هبا، وبالغ السلطان يف إكرامه وإقامة ناموسه
قاضي القضاة ونواب احلكم، وعلماء البلد وفقهاؤها وأكابر املشايخ حضر : فلما كان يوم االثنني ثالث عشره

وأعيان الصوفية، واألمراء ومقدمو العساكر، والتجار ووجوه الناس، وحضر أيضا الشيخ عز الدين بن عبد 
ن وشهد العربا. السالم، فمثلوا كلهم حبضرة األمري أمحد وجلس السلطان متأدباً بغري كرسي وال طراحة وال مسند

وخادم من البغاددي بأن األمري أمحد هو ابن اإلمام الظاهر أمري املؤمنني بن اإلمام الناصر أمري املؤمنني، وشهد 
باالستفاضة القاضي مجال الدين حيىي بن عبد املنعم بن حسن املعروف باجلمال حيىي نائب احلكم مبصر، والفقيه علم 

ن رشيق، والقاضي صدر الدين موهوب اجلزري، وجنيب الدين الدين حممد بن احلسني ابن عيسى بن عبد اهللا ب
احلراين، وسديد الدين عثمان بن عبد الكرمي بن أمحد بن خليفة، وأبو عمرو بن أيب حممد الصنهاجي التزمنيت، أنه 

فقبل قاضي القضاة تاج الدين شهادات القوم، وأسجل على نفسه . أمحد بن اإلمام الظاهر بن اإلمام الناصر
  .بوت، وهو قائم على قدميه يف ذلك احملفل العظيم حىت ضم اإلسجال واحلكمبالث

فلما مت ذلك كان أول من بايعه القاضي تاج الدين، مث بعده قام السلطان وبايع أمري املؤمنني املستنصر باهللا أبا 
ليه وسلم، وعلى األمر القاسم أمحد بن اإلمام الظاهر، على العمل بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا صلى اهللا ع

مث بايعه بعد . باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا، وأخذ أموال اهللا حبقها وصرفها يف مستحقها
فلما متت البيعة قلد اإلمام املستنصر باهللا . السلطان الشيخ عز الدين بن عبد السالم، مث األمراء وكبار الدولة

اإلسالمية وما ينضاف إليها، وما سيفتحه اهللا على يديه من بالد الكفار، مث قام الناس السلطان امللك الظاهر البالد 
وكتب يف الوقت إىل امللوك والنواب بسائر املمالك أن يأخذوا . فبايعوا اخلليفة املستنصر باهللا على اختالف طبقاهتم

م الظاهر، وأن يدعى له على املنابر مث يدعى البيعة على من قبلهم للخليفة املستنصر باهللا أيب القاسم أمحد بن اإلما
  .للسلطان بعده، وأن تنقش السكة بامسهما
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خطب اخلليفة املستنصر باهللا يف جامع القلعة، فاستفتح بقراءة صدر سورة : فلما كان يوم اجلمعة سابع عشرة
األنعام، مث صلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وترضى عن الصحابة وذكر شرف بين العباس، ودعا للملك 

اخلطبة، فاستحسن الناس ذلك منه، واهتم السلطان بأمره، ونثر عليه مجالً مستكثرة من الذهب  الظاهر، وقضي
  .فلما شرع يف اخلطة تلكأ فيها، مث نزل بعد متامها وصلى بالناس اجلمعة. والفضة

ن وكان منصب اخلالفة شاغراً ثالث سنني ونصف سنة، منذ قتل اخلليفة املستعصم يف صفر سنة ست ومخسني، فكا
وكان أمسر . اخلليفة املستنصر باهللا هو الثامن والثالثون من خلفاء بين العباس، وبينه وبني العباس أربعة وعشرون أباً

واتفق له ما مل يتفق لغريه، وهو أنه لقب باملستنصر لقب . اللون وسيماً، شديد القوى عايل اهلمة، له شجاعة وإقدام
  .ومل يقع لغريه أن اخلليفة لقب بلقب أخيه سواه أخيه باين املدرسة املستنصرية ببغداد،

ركب اخلليفة والسلطان من قلعة اجلبل إىل مدينة مصر، وركبا يف احلراريق وسارا يف : يف يوم األحد تاسع عشره
النيل إىل قلعة اجلزيرة، وجلسا فيها، وأحضرت الشواين احلربية، فلعبت يف النيل على هيئة حماربتها العدو يف البحر، 

  .مث ركبا إىل الرب وسار إىل قلعة اجلبل، وقد خرج الناس ملشاهدهتما، فكان من األيام املشهودة
نيابة حلب، وجهز معه أمراء لكل  -الذي ثار قبال بدمشق  -وفيه قلد السلطان األمري علم الدين سنجر احلليب 

الدين مجاق أمري جاندار، واألمري عالء األمري شرف الدين قريان الفخري استادار، واألمري بدر : منهم وظيفة وهم
وسار األمري علم الدين من القاهرة كما تسافر امللوك، فدخل حلب يف ثالث . الدين أيدكني الشهايب شاد الدواوين

شعبان فحضر إليه مجاعة من العزيزية والناصرية وسألوا األمان كانت العزيزية والناصرية قد اختلفوا وخرجوا إىل 
  .عهم السلطان إقطاعات، وأحضر منهم عدة إىل مصرالساحل، فأقط

ركب السلطان إىل خيمة ضربت له يف البستان الكبري خارج القاهرة، ومعه أهل : ويف يوم االثنني رابع شعبان
فدخل السلطان إىل . ومحلت اخللع صحبة األمري مظهر الدين وشاح اخلفاجي، وخادم اخلليفة املستنصر باهللا. الدولة

عمامة سوداء مذهبة مزركشة، ودراعة بنفسجية : وأفيضت عليه اخللع اخلليفتية وخرج هبا وهي. خيمة أخرى
اللون، وطوق ذهب، وقيد من ذهب عمل يف رجليه، وعدة سيوف تقلد منها واحداً ومحلت البقية خلفه، ولواءان 

. وعليه كنبوش أسود فقدم له فرس أشهب، يف عنقه مشدة سوداء. منشوران على رأسه، وسهمان كبريان وترس
وطلب األمراء واحداً بعد واحد وخلع عليهم، وخلع على قاضي القضاة تاج الدين، وعلى الصاحب هباء الدين، 

ونصب منري، فصعد عليه ابن لقمان بعدما جلل بثوب حرير . وعلي فخر الدين بن لقمان صاحب ديوان اإلنشاء
احلمد هللا الذي اصطفى اإلسالم : إنشائه، ونصه بعد البسملة أطلس أصفر، وقرأ تقليد اخلليفة للسلطان، وهو من

مبالبس الشرف، وأظهر هبجة درره وكانت خافية مبا استحكم عليها من الصدف، وشيدها وهي من غالئه حىت 
أمحده على نعمه اليت رتعت األعني منها يف . أنسى ذكر ما سلف، وقيد لنصره ملوكاً اتفق على طاعتهم من اختلف

وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له، . األنف، وألطافه اليت وقف الشكر عليها فليس عنها منصرفالروض 
وأشهد أن حممداً عبده الذي جرب من الدين . شهادة توجب من املخاوف أمناً، وتسهل من األمور ما كان حزناً
وعلى آله الذين أضحت مناقبهم باقية ال تفىن،  وهنا، ورسوله الذي أظهر من املكارم فنوناً ال فناً، صلى اهللا عليه
  .وأصحابه الذين أحسنوا يف الدنيا فاستحقوا الزيادة من احلسىن



وبعد فإن أويل األولياء بتقدمي ذكره، وأحقهم أن يصبح القلم راكعاً وساجداً يف تسطري مناقبه وبره، من سعى 
كان منجداً ومتهماً، وما بدت يد من املكرمات إال كان فأضحى بسعيه احلميد متقدماً، ودعا إىل طاعته فأجاب من 

وملا كانت هذه املناقب الشريفة خمتصة . هلا زنداً ومعصماً، وال استباح بسيفه محى وغي إال أضرمه ناراً وأجراه دماً
وي اإلمامي باملقام العايل املولوي السلطاين امللكي الظاهري الركين شرفه اهللا وأعاله، ذكره الديوان العزيز النب

. املستنصري أعز اهللا سلطانه، تنويهاً بشريف قدره، واعترافاً بصنعه الذي تنفد العبارة املسهبة وال تقوم بشكره
وكيف ال وقد أقام الدولة العباسية، بعد أن أقعدهتا زمانة الزمان، وأذهبت ما كان من حماسن وإحسان، وأعتب 

فأعاده هلا سلماً بعد أن كان . وقد كان صال عليها صولة مغضب دهرها املسيء هلا فأعتب، وأرضي عنها زمنها
عليها حرباً، وصرف إليها اهتمامه فرجع كل متضايق من أمورها واسعاً رحباً، ومنح أمري املؤمنني عند القدوم عليه 

البيعة أمر لو رامه حنواً وعطفاً، وأظهر من الوالء رغبة يف ثواب اهللا ما ال خيفى، وأبدى من االهتمام بأمر الشريعة و
لكن اهللا تعاىل ادخر هذه احلسنة ليثقل هبا . غريه المتنع عليهن ولو متسك حببله متمسك النقطع به قبل الوصول إليه
فهذه منقبة أىب اهللا إال أن خيلدها يف . ميزان ثوابه، وخيفف هبا يوم القيامة حسابه، والسعيد من خفف من حسابه

  .ا البيت الشريف جبمعه بعد أن حصل اإلياس من مجعهصحيفة صنعه، ومكرمة قضت هلذ
وقد قلدك الديار . وأمري املؤمنني يشكر لك هذه الصنائع، ويعترف أنه لوال اهتمامك التسع اخلرق على الواقع

وض املصرية والبالد الشامية والديار البكرية واحلجازية واليمنية والفراتية، وما يتجدد من الفتوحات غوراً وجنماً، وف
أمر جندها ورعاياها إليك حني أصبحت باملكارم فرداً، وال جعل منها بلداً من البالد وال حصناً من احلصون 

  .يستثىن، وال جهة من اجلهات تعد يف األعلى وال يف األدىن
ع فالحظ أمور األمة فقد أصبحت هلا حامالً، وخلص نفسك من التبعات اليوم ففي غد تكون مسئوالً ال سائالً، ود

االغترار بأمر الدنيا فما نال أحد منها طائالً، وما رآها أحد بعني احلق إال رآها خياالً زائالً، فالسعيد من قطع منها 
وابسط يدك باإلحسان والعدل، . آماله املوصولة، وقدم لنفسه زاد التقوى فتقدمة غري التقوى مردودة ال مقبولة

ر ذكره يف مواضع من القرآن، وكفر به عن املرء ذنوباً كتبت عليه فقد أمر اهللا بالعدل وحث على اإلحسان، وكر
وما سلك أحد سبيل العدل إال واجتنبت مثاره من أفنان، . وآثاماً، وجعل يوماً واحداً منها كعبادة العابد ستني عاماً

ن حتصن من ورجح األمر به بعد بعد تداعى أركانه وهو مشيد األركان، وحتصن به من حوادث زمانه والسعيد م
حوادث الزمان، وكانت أيامه يف األيام أهبى من األعياد، وأحسن يف العيون من الغرر يف أوجه اجلياد، وأحلى من 

  .العقود إذا حلى هبا عاطل األجياد
وأصحاب رأي من أصحاب السيوف واألقالم، فإذا استعنت . وهذه األقاليم املنوطة بك حمتاج إىل نواب وحكام

وسل عن أحواله ففي يوم القيامة تكون عنه . مورك فنقب عليه تنقيباً، واجعل عليه يف تصرفاته رقيباًبأحد منهم يف أ
األمور والرفق، . وأمرهم باألناة. مسئوالً ومبا أجرم مطلوباً، وال تول إال من تكون مساعيه حسنات لك ال ذنوباً

وائجهم بالثغر الباسم والوجه الطلق، وأال يعاملوا وخمالفة اهلوى إذا ظهرت أدلة احلق، وأن يقابلوا الضعفاء يف ح
أحداً على اإلحسان واإلساءة إال مبا يستحق، وأن يكونوا ملن حتت أيديهم من الرعايا إخواناً، وأن يوسعوهم براً 
. طاناًوإحساناً، وأال يستحلوا حرماهتم إذا استحل الزمان هلم حرماناً، فاملسلم أخو املسلم ولو كان أمرياً عليه وسل

والسعيد من نسج والته يف اخلري على منواله، واستنوا بسنته يف تصرفاته وأحواله، وحتملوا عنه ما تعجز قدرته عن 
  .محل أثقاله



ومما تؤمرون به أن ميحى ما أحدث من سيئ السنن، وجدد من املظامل اليت هي من أعظم احملن، وأن يشترى بإبطاهلا 
رمهما جيب منها من األموال فإمنا هي باقية يف الذمم حاصلة، وأجياد اخلزائن . لى مثناحملامد فإن احملامد رخيصة بأغ

وإن أضحت هبا حالية فإمنا هي على احلقيقة منها عاطلة، وهل أشق ممن احتقب إمثاً، واكتسب باملساعي الذميمة 
من أعماله وقد خاب من محل  ذماً، وجعل السواد األعظم له يوم القيامة خصماً، وحتمل ظلم الناس فيما صدر عنه

وحقيق باملقام الشريف املولوي السلطاين امللكي الظاهري الركين أن تكون ظالمات األنام مردودة بعمله، . ظلماً
وعزائمه ختفف ثقالً ال طاقة هلم حبمله، فقد أضحى على اإلحسان قادراً، وصنعت له األيام ما مل تصنع لغريه ممن 

فأمحد اهللا على أن وصل إىل جانبك أمام هدي أوجب لك مزية التعظيم، ونبه اخلالئق . اًتقدم للملوك وإن جاء آخر
وهذه أمور جيب أن تالحظ وترعى، وأن توايل عليها محد اهللا فإن . على ما خصك اهللا به من هذا الفضل العظيم

  .عليه عقالً وشرعاً، وقد تبني أنك صرت يف األمور أصالً وصار غريك فرعاً. احلمد جيب
ومما جيب أيضاً تقدمي ذكره أمر اجلهاد الذي أضحى على األمة فرضاً، وهو العمل الذي يرجع به مسود الصحائف 

وقد وعد اهللا اجملاهدين باألجر العظيم، وأعد هلم عنده املقام الكرمي، وخصهم باجلنة اليت ال لغو فيها وال . مبيضاً
سواد احلساد، وعرفت منك عزمة هي أمضى مما جتنه ضمائر  وقد تقدمت لك يف اجلهاد بيضاء أسرعت يف. تأثيم

وبك صان اهللا محى اإلسالم من أن يتبدل، وبعزك حفظ على املسلمني . األغماد، وأشهى إىل القلوب من األعياد
نظام هذه الدول، وسيفك أثر يف قلوب الكافرين قروحا ال تندمل، وبك يرجى أن يرجع مقر اخلالفة إىل ما كان 

فأيقظ لنصرة اإلسالم جفناً ما كان غافياً وال هاجعاً، وكن يف جماهدة أعداء اهللا إماماً متبوعاً ال .  األيام األولعليه يف
  .تابعاً، وأيد كلمة التوحيد فما جتد يف تأييدها إال مطيعاً سامعاً

واجعل أمرها على . لنوروال ختل الثغور من اهتمام بأمرها تبسم له الثغور، واحتفال يبدل ما دجى من ظلماهتا با
األمور مقدماً، وشيد منها كل ما غادره العدو منهما، فهذه حصون هبا حيصل االنتفاع، وهي على العدو داعية 

وأوالها باالهتمام ما كان البحر له جماوراً، والعدو له ملتفتاً ناظراً، السيما الديار املصرية، فإن . افتراق ال اجتماع
  .وراح خاسراً، واستأصلهم اهللا فيها ما أقال منهم عاثراً العدو وصل إليها راحباً

وهو أخو اجليش السليماين، . وكذلك أمر األسطول الذي تزجي خيله كاألهلة، وركائبه سابقة بغري سائق مستقلة
، وإذا حلظها جارية يف البحر كانت كاألعالم. فإن ذاك غدت الرياح له حاملة، وهذا تكلفت حبمله املياه السائلة

  .وإذا شبهها قال هذه ليال تقلع باأليام
وقد سين اهللا لك من السعادة كل مطلب، وأتاك من أصالة الرأي الذي يريك املعيب، وبسط بعد القبض منك 
األمل، ونشط بالسعادة ما كان من كسل، وهداك إىل مناهج احلق وما زلت مهتدياً إليهاً، وألزمك املراشد وال 

  .واهللا ميدك بأسباب نصره، ويوزعك شكر نعمه، فإن النعمة ستتم بشكره .حتتاج إىل تنبيه عليها
ومحل . وملا فرغ من قراءته، ركب السلطان باخللعة والطوق الذهب والقيد الذهب، وكان الطالع برج السنبلة
لسلطان وسائر التقليد األمري مجال الدين التجييب أستادار السلطان، مث محله الصاحب هباء الدين وسار به بني يدي ا

ودخل السلطان من باب النصر وشق القاهرة، وقد زينت وبسط أكثر . األمراء ومن دوهنم مشاة سوي الوزير
بإعزاز أيامه وإعزاز نصره وأن خيلعها خلع . وضج اخللق بالدعاء. الطريق بثياب فاخرة مشى عليها فرس السلطان

  .كان يوماً مشهوداً تقصر األلسنة عن وصفهالرضى، إىل أن خرج من باب زويلة وسار إىل القلعة، ف

وشرع السلطان يف جتهيز اخلليفة للسفر، واستخدم له عساكر، وكتب لألمري سابق الدين بوزنا أتابك العسكر 
اخلليفيت بألف فارس، وجعل الطواشي هباء الدين سندل الشرايب الصاحلي شرابياً خبمسمائة فارس، واألمري ناصر 



داراً مبائيت فارس، واألمري الشريف جنم الدين أستاداراً خبمسمائة فارس، وسيف الدين بلبان الدين بن صريم خازن
الشمسي دواداراً خبمسمائة فارس، واألمري فارس الدين أمحد بن أزدمر اليغموري دواداراً أيضاً، والقاضي كمال 

وأقام عدة من العربان أمراء، ومحل الدين حممد بن عز الدين السنجاري وزيراً، وشرف الدين أبا حامد كاتباً، 
السلطان إىل اجلميع اخلزائن والسالح وغريه من الصناجق والطبلخاناه، وانفق أمواالً كثرية واشترى مائة ملوك 

كباراً وصغاراً، ورتبهم سالح دارية وجامدراية، وأعطى كالً منهم ثالثة أرؤس من اخليل وجال لعدته، ورتب سائر 
من صاحب ديوان وكاتب إنشاء ودواوين وأئمة، وغلمان وجرائحية وحكاء وبيوتات، : يفةما حيتاج إليه اخلل

وكملها كلها مما حتتاج إليه، ورتب اجلنائب وخيول اإلصطبالت، واستخدم األجناد، وعني خلاص اخلليفة مائة فرس 
اق تواقيع ومناشر وعشر قطر بغال وعشر قطر مجال، وطشتخاناه وحوائج خاناه، وكتب ملن وفد معه من العر

  .باإلقطاعات
فلما هتيأ ذلك كله برز الدهليز اخلليفيت والدهليز السلطاين إىل الربكة ظاهر القاهرة، وركب اخلليفة والسلطان من 

قلعة اجلبل يف السادسة من هنار األربعاء تاسع عشر شهر رمضان، وسار إىل الربكة فنزل كل منهما يف دهليزه، 
ناد اخلليفة، ويف يوم عيد الفطر ركب السلطان مع اخلليفة حتت املظلة، وصليا صالة العيد، واستمرت النفقة يف أج

وحضر اخلليفة إىل خيمة السلطان باملنزلة وألبسه سراويل الفتوة حبضرة األكابر، ورتب السلطان األمري عز الدين 
  .ناأيدمر احللي نائب السلطنة بديار مصر، وأقام معه الصاحب هباء الدين بن ح

رحل اخلليفة وصحبته امللك الظاهر جبميع العساكر، فساروا إىل الكسوة ظاهر : ويف يوم السبت سادس شوال
دمشق، وخرج إىل لقائهم عسكر دمشق يف يوم االثنني سابع ذي القعدة، فنزل اخلليفة بالتربة الصاحلية يف سفح 

  .قاسيون، ونزل السلطان بقلعة دمشق
ل اخلليفة اجلامع األموي بدمشق من باب الربيد، وجاء السلطان من باب الزيادة، دخ: ويف يوم اجلمعة عاشره

  .واجتمعا مبقصورة اجلامع حىت فرغا من صالة اجلمعة، وخرجا إىل باب الزيادة فمضى اخلليفة وعاد السلطان
م بدر الدين لؤلؤ وكان قد قدم إىل السلطان وهو بقلعة اجلبل امللك الصاحل ركن الدين إمساعيل بن امللك الرحي

صاحب املوصل، وولده امللك السعيد عالء امللك وأهله، يف شعبان إىل القاهرة فأقبل السلطان عليه وأحسن إليه، 
مث وصل أخوه امللك . وأمر له وملن معه باإلقامات واألموال من دمشق إىل القاهرة، وتلقاه وأنزله بدار تليق به

وكان أخومها امللك السعيد عالء . رة، فتلقاه السلطان كما تلقى أخاهاجملاهد سيف الدين إسحاق صاحب اجلزي
الدين على صاحب سنجار قد رتبه امللك املظفر قطز يف نيابة حلب، فقبضه العزيزية واعتقلوه، فسأل إخوته امللك 

قد جهز إليهم  وكان السلطان ملا نزل بالربكة خارج القاهرة،. الظاهر فيه فأفرج عنه، وبالغ يف إكرامهم وعطائهم
خيل النوبة والعصاب واجلدمارية واخللع، وكتب هلم التقاليد ببالدهم اليت فوضت إليه من اخلليفة، فكتب للملك 

الصاحل باملوصل ونصيبني وعقر وشوش وداراً والقالع العمادية، وكتب للمجاهد باجلزيرة، وكتب للمظفر 
ن إليهم الكوسات والسناجق واألموال، وأعفوا من احلضور فقبلوا األرض عند لبس اخللع، وسري السلطا. بسنجار
فساروا إىل دمشق، وحضروا جملس الشام بقلعة دمشق، ولبسوا اخللع وقبلوا األرض، وخرجوا واألتابك . واخلدمة

  .يف خدمتهم بشعار السلطنة، وأعطاهم السلطان يف لعب الكرة شيئاً كثرياً
فوصل السلطان . موسى صاحب محص، وامللك املنصور صاحب محاة ووصل إىل دمشق امللك األشرف مظفر الدين

كال منهما بثمانني ألف درهم ومحلني من الثياب وخيول، وركب كل منهما بدمشق واألمراء مشاة يف خدمته 
  .بشعائر السلطنة، وكتب السلطان هلما التقاليد باستقرارمها على ما بأيديهما وزادمها، مث عادا إىل بالدهم



سلطان قد عزم أن يبعث مع اخلليفة عشرة آالف فارس حىت يستقر ببغداد ويكون أوالد صاحب املوصل وكان ال
فإن اخلليفة إذا استقر أمره ببغداد نازعك وأخرجك من : فخال أحدهم بالسلطان وأشار عليه أال يفعل. يف خدمته

السلطان األمري سيف الدين بلبان  وجرد. فرجع إليه الوسواس، ومل يبعث مع اخلليفة سوي ثالمثائة فارس. مصر
الرشيدي، واألمري مشس الدين سنقر الرومي إىل حلب، وأمرمها باملسري إىل الفرات، وإذا ورد عليهما كتاب اخلليفة 

  .بأن يسري أحدمها إليه سار
ثة وركب السلطان لوداع اخلليفة، وسافر اخلليفة يف ثالث عشر ذي القعدة، ومعه أوالد صاحب املوصل الثال

ففارقوه يف أثناء الطريق وتوجه كل منهم إىل مملكته فوصل اخلليفة إىل الرحبة، وأتاه األمري علي بن حذيفة من آل 
فضل بأربعمائة فارس من العرب، وانضاف إليه من مماليك املواصلة حنو الستني مملوكاً، وحلق به األمري عز الدين 

من الرحبة إىل مشهد علي، فوجد رجالً ادعى أنه من بين العباس قد بركة من محاة يف ثالثني فارساً ورحل اخلليفة 
فبعث اخلليفة . اجتمع إليه سبعمائة فارس من التركمان، كان األمري مشس الدين أقومش الربيل قد جهزهم من حلب
الكلمة على إىل التركمان واستماهلم ففارقوه وأتوا اخلليفة، فبعث إليه اخلليفة يستدعيه وأمنه ورغبه يف اجتماع 

وسار اخلليفة إىل عانة مث إىل احلنيشة، . إقامة الدولة العباسية، والطفه حىت أجاب وقدم إليه، فوىف له وأنزله معه
  .وخرج يريد هيت، وكتب إىل امللك الظاهر بيربس بذلك

ش الربيل وبعث وأما حلب فإن األمري سنجر احلليب فارقها وسار إىل دمشق، فاستوىل عليها األمري مشس الدين أقو
بالطاعة إىل السلطان، فأىب إال حضوره، فلما سار األمري سيف الدين الرشيدي واألمري سنقر الرومي من دمشق 
رحل أقوش عن حلب، فدخالها، وسارا منها إىل الفرات، وأغارا على بالد أنطاكية، وكسب العسكر وغنم، 

عالء الدين بندقدار نيابة حلب، فأقام هبا يف شدة من  فوىل السلطان األمري. وحرق غالل الفرنج ومراكبهم وعاد
  .غالء األسعار وعدم القوت، مث رحل عنها

وكان . وقدمت اإلقامات من الفرنج إىل السلطان، وسألوا الصلح فتوقف وطلب منهم أموراً مل جييبوا إليها، فأهاهنم
تفق الغالء ببالد الشام، فتقرر الصلح وا. العسكر قد خرج للغارة على بالدهم من جهة بعلبك، فسألوا رجوعه

فسارت . على ما كان األمر عليه إىل آخر أيام امللك الناصر، وإطالق األسارى من حني انقضت األيام الناصرية
رسل الفرنج ألخذ العهود وتقرير اهلدنة لصاحب يافا ومتملك بريوت، فكاسر الفرنج يف أمر األسارى، فأمر 

فتعلل الفرنج بالعوض عن زرعني، . من نابلس إىل دمشق واستعملهم يف العمائر السلطان بنقل أسرى الفرنج
. بأنكم أخذمت العوض عنها يف األيام الناصرية مرج عيون، وقايضتم صاحب تبنني واملقايضة يف أيديكم: فأجيبوا

 مجال الدين احملمدي وخرج األمري. فإن بقيتم على العهد وإال فما لنا شغل إال اجلهاد. فكيف تطلبون العوض مرتني
  .يف عسكر، وأغار على بالد الفرنج وعاد غامناً ساملاً

واحضر السلطان . وسارت عدة من العسكر فأوقعوا بعرب زبيد لكثرة فسادهم، وقتلوا منهم مجاعة وعادوا غامنني
ود العراق، أمراء العربان، وأعطاهم وأقطعهم اإلقطاعات، وسلمهم درك البالد وألزمهم حفظ احلروب إىل حد

  .وكتب منشور اإلمرة على مجيع العربان لألمري شرف الدين عيسى بن مهنا
وفوض السلطان إىل األمري عالء الدين احلاج طيربس الوزيري نيابة دمشق، وفوض قضاءها للقاضي مشس الدين أيب 

الدين أيب بكر حممد  عوضاً عن جنم -وكان قد خرج معه من مصر  -العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان 
وقرئ تقليد ابن خلكان يوم اجلمعة تاسع ذي احلجة، . بن أمحد بن حيىي ابن السين، ووكل به وسفره إىل القاهرة

وفوض إليه احلكم من العريش إىل الفرات، والنظر يف مجيع أوقاف الشام من اجلامع واملارستان واحملارس واألحباس 



  .وتدريس سبع مدارس
وصرف قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت األعز . من دمشق يوم السبت سابع عشره يريد مصروخرج السلطان 

يف سلخ شوال عن قضاء مصر والوجه القبلي، واستقر مكانه قاضي القضاة برهان الدين السنجاري، وبقي قضاء 
  .وأمر السلطان ببناء مشهد على عني جالوت. القاهرة والوجه البحري بيد ابن بنت األعز

  .فيها كتب السلطان إىل امللك بركة خان يغريه بقتال هوالكو ويرغبه يف ذلك، وسببه تواتر األخبار بإسالم بركةو

وفيها أغار التتار الذين حتلفوا على أعمال حلب وعاثوا، ونزل مقدمهم بيدرا على حلب، وضايقها حىت غلت 
  .يهم رحلواأسعارها وتعتر وجود القوت، فلما بلغهم توجه عسكر السلطان إل

وفيها استوىل األمري مشس الدين أقوش الربيل العزيزي على حلب، ومجع معه التركمان والعرب، فأقام حنو أربعة 
مث توجه إىل البرية وأخذها ومضى إىل حران فأقام هبا، وصار يقرب من حلب ويبعد عنها خوفاً من السلطان . أشهر

وفيها حج امللك املظفر يوسف بن عمر رسول ملك اليمن، . رواوفيها عدى بنو مرين العدوة لقتال الفرنج فظف
  .وكسا الكعبة وتصدق مبال

  ومات يف هذه السنة من األعيان

امللك الناصر صالح الدين يوسف بن العزيز حممد بن الظاهر غازي بن الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب بن 
أربعة وعشرين عاماً من ملكه، واثنتني  ، بعد -وهو آخر ملوك بين أيوب  -شادي، صاحب حلب ودمشق 

  .وثالثني سنة من عمره، مقتوالً بأمر هوالكو
ومات امللك الصاحل إمساعيل بن اجملاهد شريكوه بن القاهر حممد بن املنصور أسد الدين شريكوه بن شادي، صاحب 

  .محص، مقتوالً بأمر هوالكو أيضاً
  .عمر بن يوسف بن قرناص احلموي وتويف األديب خملص الدين أبو العرب إمساعيل بن

  سنة ستني وستمائة
واشتد الغالء بدمشق، فبلغت الغرارة القمح أربعمائة ومخسني درمهاً . وصل السلطان من دمشق: يف ثاين احملرم

  .فضة، وهلك خلق كثري من اجلوع
يريد لقاء  -بالد الشرق  وكان قد استخلفه هوالكو عليها عند عوده إىل -وفيه سار قرابغا مقدم التتار من بغداد 

ولقبهم اخلليفة . اخلليفة املستنصر باهللا وحماربته، فنهب األنبار وقتل مجيع من فيها، وتالحقت به بقية التتار من بغداد
فجعل التركمان والعرب جناحي العسكر، واختص مجاعة جعلهم يف القلب، ومحل بنفسه على : وقد رتب عسكره

العرب والتركمان فلم يقاتلوا، وخرج كمني للتتار ففر العرب والتركمان، وأحاط  التتار فكسر مقدمتهم، وخذله
التتار مبن بقي معه فلم يفلت منهم سوى األمري أيب العباس أمحد الذي قدم إىل مصر وتلقب باحلاكم باهللا، واألمري 

رييف، واألمري أسد الدين حممود، ناصر الدين بن مهنا، واألمري ناصر الدين بن صريم، واألمري سابق الدين بوزبا الص
فيقال قتل باملعركة يف ثالث احملرم، ويقال بل جنا جمروحاً يف : ومل يعرف للخليفة خرب. يف حنو اخلمسني من األجناد

وكانت هذه الواقعة يف العشر األول من احملرم، فكانت خالفته دون السنة، وبلغت . طائفة من العرب فمات عندهم
واستقر امللك الصاحل عماد . ر على اخلليفة وامللوك املواصلة ألف ألف دينار وستني ألف دينار عيناًنفقة امللك الظاه

الدين إمساعيل بن بدر الدين لؤلؤ يف مملكته باملوصل، وسار أخواه إسحاق وعلي إىل الشام خوفاً من التتار، وقدما 
ة ألخيهما، فرسم السلطان بتجريد األمري مشس الدين على السلطان بقلعة اجلبل فأبر مقدمهما، وسأاله يف جتهيز جند



وكتب إىل دمشق خبروج . سنقر الرومي يف مجاعة من البحرية واحللقة، وساروا من القاهرة يف رابع مجادى األوىل
  .عسكرها صحبة األمري عالء الدين احلاج طيربس، فسار العسكران من دمشق يف عاشر مجادى اآلخرة

ووقع الصلح . وتسلم نواب السلطان قلعة البرية. مشق لعز الدين عبد العزيز بن وداعةوفوض السلطان وزارة د
وباشر السلطان عرض عساكر مصر بنفسه، وحلفهم لويل عهده . بني السلطان وبني امللك املغيث صاحب الكرك
  .امللك السعيد ناصر الدين خاقان بركة خان

العباس أمحد الذي تلقب باحلاكم بأمر اهللا إىل دمشق، وخرج وصل األمري أبو : ويف يوم األحد ثاين عشري صفر
يريد مصر يوم اخلميس سادس عشريه فوصل إىل ظاهر القاهرة يف سابع عشري شهر ربيع األول، فاحتفل السلطان 

  .للقائه، وأنزله يف الربج الكبري داخل قلعة اجلبل، ورتب له ما حيتاج إليه
ة مماليك اخلليفة املستعصم، الذين تأخروا بالعراق بعد قتل اخلليفة، قدم مجاعة من البغادد: ويف نصف رجب

فأكرمهم السلطان، وأعطى األمري سالر إمرة مخسني يف الشام ونصف مدينة . ومقدمهم األمري سيف الدين سالر
صري من وفيها أطلق السلطان األمري سيف الدين قلج البغدادي املستن. نابلس، مث نقله إىل إمرة طبلخاناه مبصر

  .االعتقال، وكان قد اعتقله، فمن عليه وأذن له يف لعب الكرة معه

قدم األمري سيف الدين الكرزي، والقاضي أصيل الدين خواجا إمام، من عند األنربو ملك الفرنج : ويف شعبان
ري شرف الدين وقدم األم. مث قدم رسوله هبدية ومعه نفران من البحرية، فاعتقال بقلعة اجلزيرة جتاه مصر. بكتابه

اجلاكي، والشريف عماد الدين اهلاكي، من عند صاحب الروم وهو السلطان عز الدين كيكاوس بن كيخسرو، 
ومعهما رسل املذكور ومها األمري ناصر الدين نصر اهللا بن كوح رسالن أمري حاجب، والصدر صدر الدين 

دروجاً فيها عالئم مبا يقطع من البالد ملن  األخالطي، وكتابه املتضمن أنه نزل عن نصف بالده للسلطان، وسري
فأكرمهم السلطان، وشرع يف جتهيز . خيتاره السلطان ويؤمره، وسأل أن يكتب له السلطان منشوراً قرين منشوره

وعني السلطان األمري ناصر الدين أعلمش السالح دار الصاحلي . جيش جندة لصاحب الروم، وأمر بكتابة املناشري
  .ومعه ثالمثائة فارس، وأقطعه إقطاعاً ببالد الروم منه آمد، بالدهالتقدميه العسكر 
قدم األمري عماد الدين بن مظفر الدين صاحب صهيون، رسوالً من جهة أخيه األمري سيف الدين، : ويف شهر رجب
. د الرومفأكرمه السلطان وكتب له منشوراً بإمرة ثالثني يف حلب، ومنشوراً آخر بإمرة مائة يف بال. وصحبته هدية

ويف هذا التاريخ ورد كتاب ملك الروم، بأن العدو هوالكو ملا بلغه اتفاق الروم مع السلطان خاف من هيبته ووىل 
  .هارباً، وأنه سري إىل قونية حياصرها ليأخذها من أخيه

ه السلطان ويف هذا التاريخ قدم كتاب امللك املنصور صاحب محاة، وصحبته قصاد من التتار معهم فرمان له، فشكر
  .على ذلك، واعتقل التتار

ويف هذا التاريخ سار األمري عز الدين األقرم أمري جاندار بعسكر إىل بالد الصعيد وأوقع بالعربان وبدد مشلهم، 
  .وذلك أهنم كثر طمعهم ومهوا بتغيري املمالك، ووثبوا على األمري عز الدين اهلواش وايل قوص وقتلوه

  .فأكرمهم السلطان وعفا عنهم. زية والناصرية الذين كانوا صحبة األمري الربيلكثر قدوم العزي: ويف شعبان
وكان األشكري . ويف هذه املدة وصل األمري فارس الدين أقوش املسعودي الذي كان قد توجه رسوالً إىل األشكري
ع األمري فارس قد بعث يطلب من السلطان بطركا النصارى امللكية، فعني الرشيد الكحال لذلك، وسريه إليه م

. فلما وصلوا إليه أكرمهم وأعطاهم، وواقف األمري أقوش على جامع. الدين أقوش املسعودي يف عدة من األساقفة
وعاد األمري، قوش وصحبته البطرك املذكور، فقدم البطرك ما . بناه بالقسطنطينية ليكون يف صحيفة السلطان ثوابه



وجهز . دم أيضاً ما حصل له من املال، فرد السلطان ذلك عليهورد على يده من هدية األشكري للسلطان، وق
السلطان برسم جامع قسطنطينية احلصر العبداين، والقناديل املذهبة والستور املرقومة، واملباخر والسجادات إىل غري 

  .ذلك من البسط الرومية، والعود والعنرب واملسك وماء الورد
مي على أنطاكية، ونازل صاحبها الربنس وأحرق امليناء مبا فيها من وفيها أغار األمري مشس الدين سنقر الرو

مث حاصر السويداء، . املراكب، وكان معه امللك األشرف موسى صاحب محص وامللك املنصور صاحب محاة
واستوىل عليهما وقتل وأسر وعاد موصل إىل القاهرة يوم اخلميس لليلة بقيت من شهر رمضان، وصحبته من 

  .فأكرمه السلطان، وأحسن إىل األمراء، وسري اخللع إىل امللكني املذكورين.  ومخسني أسرياًاألسرى مائتني
عزل السلطان قاضي القضاة برهان الدين السنجاري عن قضاء مصر والوجه القبلي، : ويف ثالث شهر رمضان

وكان . يار مصر كلهاوأعاد قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت األعز، فصار بيده قضاء القضاة بد
متشدداً يف أحكامه، فرسم له يف ذي القعدة أن يستنيب عنه مدرسي املدرسة الصاحلية من احلنفية واملالكية 

فجلس القاضي صدر الدين سليمان : واحلنابلة، فاستناهبم يف احلكم عنه، ومل يعرف ذلك عصر قبل هذا الوقت
ي، والقاضي مشس الدين حممد بن إبراهيم احلنبلي، يف أول ذي احلنفي، والقاضي شرف الدين عمر السبكي املالك

  .القعدة وحكموا بني الناس مبذاهبهم
قبض على األمري عالء الدين احلاج طيربس الوزيري نائب الشام، ومحل إىل مصر فاعتقل بقلعة اجلبل، : ويف رابعه

  .أيدغدي احلاج الركين إىل أن حيضر نائب وحكم يف دمشق بعده األمري عالء الدين. وكانت مدة نيابته سنة وشهراً

فحضر من تلك . وفيها كثر اإلرجاف يف دمشق حبركة التتار، فكتب السلطان برحيل أهل الشام بأهليهم إىل مصر
البالد خلق كثري، بعدما كتب السلطان إىل الوالة بتخمريهم، وأال يؤخذ منهم مكس وال زكاة، وال يتعرض ملا 

وكتب السلطان إىل حلب بتحريق األعشاب، فسريت . ه، وال تغش جتارة، فاعتمد ذلكمعهم من متجر وال غري
فعمت النار . مجاعة إىل بالد آمد وغريها وحرقت األعشاب اليت كانت باملروج اليت جرت عادة هوالكو أن ينزهلا

  .مسرية عشرة أيام حىت صارت كلها رماداً، وهم احلريق بالد خالط، وقطع السنبل وهو أخضر
وقد كان . وفيها خرجت الكشافة من دمشق وغريها، فظفروا بكثري من التتار يريدون القدوم إىل مصر مستأمنني

امللك بركة بعثهم جندة إىل هوالكو، فلما وقع بينهما كتب يستدعيهم إليه، ويأمرهم أن تعذر عليهم اللحاق به أن 
قعه كانت بينهما، قتل فيها ولد هوالكو وكسر وكان سبب عداوة بركة وهوالكو أن و. يصريوا إىل عساكر مصر

فلما بلغ ذلك السلطان سر . عسكره ومتزقوا يف البالد، وصار هوالكو إىل قلعة بوسط حبرية أذربيجان حمصورا هبا
وكتب السلطان إىل النواب بإكرام الوافدية من التتار، . به، وفرح الناس باشتغال هوالكو عن قصد بالد الشام

وساروا إىل . ما حيتاجون إليه من العليق والغنم وغريه، وسريت إليهم اخللع واإلنعامات والسكر وحنوه واإلقامة هلم
القاهرة، فخرج السلطان إىل لقائهم يف سادس عشري ذي احلجة ومل يتأخر أحد عن مشاهدهتم، فتلقاهم وأنزهلم يف 

وأمر . وبعث إليهم اخللع واخليول واألموالدور بنت هلم يف اللوق ظاهر القاهرة، وعمل هلم دعوة عظيمة هناك 
السلطان أكابرهم، ونزل باقيهم يف مجلة البحرية، وكانوا مائيت فارس بأهاليهم، فحسنت حاهلم، ودخلوا يف 

  .وكتب السلطان إىل امللك بركة كتاباً، وسريه مع الفقيه جمد الدين واألمري سيف الدين كسريك. اإلسالم
لتتار إىل املوصل، ونصب عليها مخسة وعشرين منجنيقاً، ومل يكن هبا سالح وال قوت وفيها سار صندغون مقدم ا

وحاصرها صندغون حىت خرج إليه امللك الصاحل إمساعيل بن امللك الرحيم بدر الدين لؤلؤ األتابكي، . فاشتد الغالء
دينة وقد اطمأن أهلها، مث ووقع التخريب يف سور امل. يف يوم اجلمعة النصف من شعبان، فقبض عليه وعلى من معه



اقتحموها ووضعوا السيف يف الناس تسعة أيام، ووسطوا عالء الدين ابن امللك الصاحل، وهنبوا املدينة وقتلوا الرجال 
وأسروا النساء والذرية، وهدموا املباين وتركوها بالقع، ورحلوا بامللك الصاحل إمساعيل، مث قتلوه وهم يف طريقهم 

خرج األمري مشس الدين أقوش الربيل من حلب جندة للملك الصاحل، فأدركه التتار بسنجار وفيها . إىل هوالكو
مث استأذن األمري مشس الدين السلطان يف العبور إىل . وواقعوه، فاهنزم منهم إىل البرية يف رابع عشر مجادى اآلخرة

ووىل . ن وأقطعه إمرة سبعني فارساًمصر، فأذن له وسار إىل القاهرة فدخلها أول ذي القعدة، فأنعم عليه السلطا
السلطان بعده نيابة حلب األمري عز الدين أيدمر الشهايب، فواقع أهل سيس وأخذ منهم مجاعة، وبعثهم إىل مصر 

  .فوسطوا
وفيها وفد على السلطان بعيد كسرة املستنصر شيوخ عبادة وخفاجة، من هيت واألنبار إىل احللة والكوفة، 

بن مقلد بن سليمان بن مهارش العبادي، وشهري بن أمحد اخلفاجي، ومقبل بن سامل،  وكبريهم خضر بن بدران
  .فأنعم السلطان عليهم وكانوا له عيناً على التتار. وعياش بن حديثة، ووشاح وغريهم
  ومات يف هذه السنة من األعيان

صر حممد ابن الناصر لدين اهللا أيب العباس اخلليفة أمري املؤمنني املستنصر باهللا أبو القاسم أمحد بن الظاهر باهللا أيب ن
  .أمحد العباسي، قتيالً يف املعركة قريباً من هيت

وتويف شيخ اإلسالم عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم ابن احلسن املهذب السليب 
  .،.....الشافعي، عن اثنتني وستني سنة يف 
قاسم عمر بن جنم الدين أيب احلسن أمحد بن هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن أمحد وتويف الصاحب كمال الدين أبو ال
  .عن نيف وستني سنة. بن حيىي بن العدمي احلنفي بالقاهرة

وتويف األديب حمىي الدين أبو العز يوسف بن يوسف بن يوسف بن شربمة بن زبالق اهلامشي املوصلي األديب 
  .عن سبع ومخسني سنةالشاعر الكاتب، قتيالً باملوصل، 

  سنة إحدى وستني وستمائة

وحضره التتار الذين وفدوا من العراق . جلس امللك الظاهر جملساً عاماً مجع فيه الناس: يف اخلميس ثامن احملرم
وجاء األمري أبو العباس أمحد بن أيب بكر علي بن أيب بكر بن أمحد بن املسترشد . والرسل املتوجهون إىل امللك بركة

 العباسي، وهو راكب إىل اإليوان الكبري بقلعة اجلبل، وجلس إىل جانب السلطان، وقرئ نسبه على الناس بعدما باهللا
ثبت على قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت األعز، ولقب باإلمام احلاكم بأمر اهللا أمري املؤمنني، وتوىل 

فلما ثبت ذلك مد السلطان يده وبايعه على العمل . السرقراءة نسبه القاضي حمىي الدين بن عبد الظاهر كاتب 
بكتاب اهللا وسنة رسوله، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد أعداء اهللا وأخذ أموال اهللا حبقها وصرفها يف 

متت فلما . مستحقها، والوفاء بالعهود وإقامة احلدود، وما جيب على األمري فعله يف أمور الدين وحراسة املسلمني
البيعة أقبل اخلليفة على السلطان وقلده أمور البالد والعباد، وجعل إليه تدبري اخللق، وإقامه قسيمه يف القيام باحلق، 

مث أخذ الناس على اختالف طبقاهتم يف مبايعته، فلم يبق ملك . وفوض إليه سائر األمور، وعلق به صالح اجلمهور
فلما متت البيعة حتدث السلطان معه يف إنفاذ . جندي وال فقيه إال وبايعهوال أمري وال وزير وال قاض وال مشري وال 

  .الرسل إىل امللك بركة، وانفض الناس
اجتمع الناس وحضر الرسل املذكورون، وبرز اخلليفة احلاكم بأمر اهللا وعليه : فلما كان يوم اجلمعة ثاين هذا اليوم



الذي أقام لكل العباس ركناً وظهرياً، وجعل هلم من لديه سلطاناً احلمد هللا : سواده، وصعد املنرب خلطة اجلمعة فقال
أمحده على السراء والضراء، وأستنصره على دفع األعداء، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، . ونصرياً

األربعة وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه جنوم االهتداء وأئمة االقتداء 
اخللفاء، وعلى العباس عمه وكاشف غمه أيب السادة اخللفاء الراشدين، واألئمة املهتدين، وعلى بقية الصحابة 

أيها الناس اعلموا أن اإلمامة فرض من فروض اإلسالم، واجلهاد حمتوم على مجيع . التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
كلمة العباد، وال سببت احلرم إال بإنتهاك احملارم، وال سفكت الدماء إال األنام، وال يقوم علم اجلهاد إال باجتماع 

فلو شاهدمت أعداء اإلسالم حني دخلوا دار السالم، واستباحوا الدماء واألموال، وقتلوا الرجال . بارتكاب املآمث
رتفعت األصوات بالبكاء واألبطال واألطفال، وهتكوا حرم اخلليفة واحلرمي، وأذاقوا من استبقوا العذاب األليم، فا

فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه، وكم طفل بكا فلم . والعويل، وعلت الضجات من هول ذلك اليوم الطويل
واتقوا اهللا ما استطعتم وأمسعوا وأطيعوا وأنفقوا " فشمروا عن ساق االجتهاد يف أحياء فرض اجلهاد . يرحم لبكائه

، فلم تبق معذرة عن أعداء الدين، واحملاماة عن " هم املفلحون خرياً ألنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك 
  .املسلمني

وهذا السلطان امللك الظاهر، السيد األجل العامل العادل اجملاهد الرابط ركن الدنيا والدين، قد قام بنصر اإلمامة عند 
ه منتظمة العقود، والدولة فأصبحت البيعة باهتمام. قلة األنصار، وشرد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خالل الديار

فبادروا عباد اهللا إىل شكر هذه النعمة، وأخلصوا نياتكم تنتصروا، وقاتلوا أولياء . العباسية به متكاثرة اجلنود
مجع . الشيطان تظفروا وال يروعنكم ما جرى، فاحلرب سجال والعاقبة للمتقني، والدهر يومان واألخرى للمؤمنني

ز باإلميان نصركم، وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني، فاستغفروه إنه هو اهللا على التقوى أمركم، وأع
  .الغفور الرحيم

احلمد هللا محداً يقوم بشكر نعمائه، وأشهد أن ال إله إال : وجلس اخلليفة جلسة االستراحة، مث قام للخطة الثانية وقال
د رسله وأنبيائه، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه عدد ما اهللا وحده ال شريك له عدة للقائه، وأشهد أن حممداً سي

يا أيها الذين : " أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا، إن أحسن ما وعظ به اإلنسان كالم الديان. خلق يف أرضه ومسائه
م تؤمنون آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم، فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنت

، نفعنا اهللا وإياكم بكتابه، وأجزل لنا ولكم من ثوابه، وغفر يل " باهللا واليوم اآلخر ذلكم خري لكم وأحسن تأويال 
  .وصلى بالناس صالة اجلمعة، وانصرف. مث نزل اخلليفة. ولكم وللمسلمني أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
لدعاء للخليفة احلاكم بأمر اهللا، وكتب إىل األعمال بذلك، ويف هذا اليوم خطب على منابر القاهرة ومصر با
وقد قيل يف نسبه أنه أبو العباس أمحد بن األمري حممد بن احلسن بن . فخطب له بدمشق يف يوم اجلمعة سادس عشره

الثون من أيب بكر بن احلسن بن علي القيب بن احلسن بن أمري املؤمنني الراشد بن املسترشد، وهو اخلليفة التاسع والث
خلفاء بين العباس، وليس فيهم بعد السفاح واملنصور من ليس أبوه وجده خليفة غريه، وأما من ليس أبوه خليفة 

  .فكثري
وجتهز الفقيه جمد الدين واألمري سيف الدين كش تك، وكتب على يدمها كتب بأحوال اإلسالم ومبايعة اخلليفة، 

عساكر املسلمني وكثرهتم وعدة أجناسهم، وما فيها من خيل  واستمالة امللك بركة وحثه على اجلهاد، ووصف
وتركمان وعشائر وأكراد، ومن وافقها وهاداها وهادهنا، وأهنا كلها سامعة مطيعة إلشارته، إىل غري ذلك من اإلغراء 

ة إىل وجهز السلطان معهما أيضاً نسخة نسبة اخلليف. هبالون وهتون أمره واإلشالء عليه وتقبيح فعله، وحنو ذلك



ومجعت األمراء واملفاردة وغريهم وقرئت . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأذهبت وكتب فيها اإلسجال بثبوهتا
وسري معهما نفران من التتر أصحاب امللك بركة ليعرفامها بالطرق، وساروا يف . عليهم الكتب، وسلمت إىل الرسل

م خبدمتهم، واتفق وصول رسل امللك بركة إليه فسريهم فوصلوا إىل األشكري فقا. الطرائد ومعهم زوادة أشهر
وسار األمري . صحبته وعاد الفقيه جمد الدين ملرض نزل به، ومعه كتاب األشكري مبسري األمري سيف الدين ورفقته

مجال الدين أقوش النجييب الصاحلي إىل نيابة دمشق، ومعه الصاحب عز الدين عبد العزيز بن وداعة وزير دمشق، 
  .يده تذاكر شريفة بعدما خلع عليهماوعلى 

ورحل يف حادي عشره، . سار السلطان من قلعة اجلبل إىل بالد الشام، ونزل خارج القاهرة: ويف سابع ربيع اآلخر
ودام الصيد إىل أن دخل غزة، بعدما ضرب حلقة بثالث آالف فارس يف العريش، فوقع فيها صيد كثري جداً، 

ر الرومي عن فرسه، فسار السلطان إليه ونزل عنده، وجعل رأسه على ركبته وتقنطر األمري مشس الدين سنق
وتقنطر األمري سيف الدين قالوون، فاعتمد السلطان معه . وأخرج من خريطته املوميا وسقاه، وأخذه معه إىل خيمته

  .مثل ذلك
مد بن العادل أيب بكر بن أيوب وقدم عليه يف غزة مجاعة منهم أم امللك املغيث عمر بن العادل أيب بكر بن الكامل حم

صاحب الكرك، فأنعم عليها إنعاماً كثرياً وأعطى سائر من كان معها، وحصل احلديث يف حضور ولدها إىل 
من مجلة ما زودها به السلطان من صيده مخسة عشر محالً، وسار معها األمري . السلطان، وعادت إىل ابنها بالكرك
ونظر السلطان يف أمر التركمان، . م جتهيز اإلقامات للملك املغيث إذا حضرشرف الدين اجلاكي املهمندار، برس

وخلع على أمرائهم وعلى أمراء العربان من العابد وجرم وثعلبة، وضمنهم البالد وألزمهم القيام بالعداد، وشرط 
جة، يستحثهم عليهم خدمة الربيد وإحضار اخليل برمسه وكتب إىل ملك شرياز وأهل تلك الديار، وإىل عرب خفا

  .على قتال هوالكو ملك التتار، وأن األخبار قد وردت من البحر بكسر امللك بركة له غري مرة

مث رحل السلطان من غزة إىل جهة الساحل، ونزل الطور يف ثاين عشر مجادى األوىل، وقدم إليه هناك امللك 
عث إليه سبعني غزاالً يف دفعة واحدة، األشرف صاحب محص يف خامس عشره بإذن منه فتلقاه السلطان وأكرمه، وب

وخرج إليه املغيث من الكرك بعدما كاتبه امللك الظاهر يستدعيه وهو . هذا صيد يومنا هذا، جعلته لك،: وقال
فلما وصل . فأظهر السلطان من االحتفال له شيئاً كثرياً، وخدعه أعظم خديعة، وكتم أمره عن كل أحد. يسوف به

فعندما التقيا ساق . طان إىل لقائه يف سادس عشري مجادى األوىل، وافاه يف أحسن زياملغيث بيسان ركب السل
وأحضر . امللك املغيث إىل جانب السلطان، فسار به إىل الدهليز السلطاين، ودخال إىل خركاه، وللوقت قبض عليه

من دمشق، والشهود السلطان امللوك واألمراء، وقاضي القضاة مشس الدين أمحد بن خلكان وكان قد استدعاه 
وأخرج السلطان إليهم كتب امللك املغيث إىل التتار وكتب التتار إليه، وأخرج أيضاً فتاوى . واألجناد ورسل الفرنج

: مث قال األمري األتابك ملن حضر. الفقهاء بقتاله، وأحضر أيضاً القصاد الذين كانوا يسفرون بينه، بني هوالكو
م، ويقول ما أخذت امللك املغيث إال هبا السبب، وقرئت الكتب املذكورة السلطان امللك الظاهر يسلم عليك

وجلس السلطان وأمر فكتب . فكتب بصورة احلال، وأثبت القضاة خطوطهم يف املكتوب، وانفض اجلمع. عليهم
لع إىل من بالكرك يعدهم وحيذرهم، وسري األمري بدر الدين بيسري، واألمري عز الدين األستادار، بالكتب واخل

وأرسل امللك املغيث عشاء إىل مصر مع األمري مشس الدين أقسنقر الفارقاين السالح دار، . واألموال إىل الكرك
  .فسار به إىل قلعة اجلبل وسجنه هبا، وأطلق السلطان حواشيه، وبعث حبرميه إىل مصر، وأطلق هلم الرواتب

فإهنم كانوا قد شرعوا يف التعلل وطلبوا : الفرنج وملا خال بال السلطان من هم امللك املغيث، توجه بكليته إىل



زرعني، فأجاهبم السلطان بأنكم تعوضتم عنها يف األيام الناصرية ضياعاً من مرج عيون، وهم ال يزدادون إال 
وآخر احلال طلب الفرنج من وايل غزة كتاباً بتمكني رسلهم إذا حضروا، فكتب هلم الكتاب، وتواصلت . شكوى

ووردت كتب النواب بشكواهم، وأهنم اعتمدوا أموراً تفسخ اهلدنة فلما صار السلطان يف وسط  .بعد ذلك كتبهم
من يريد أن يتوىل أمراً ينبغي أن يكون : فكتب إليهم. ما عرفنا بوصول السلطان: بالدهم وردت عليه كتبهم، وفيها

ة واحليتان يف املياه، من كثرهتا فيه يقظة، ومن خفي عنه خروج هذه العساكر، وجهل ما علمته الوحوش يف الفال
اليت لعل بيوتكم ما فيها موضع إال ويكنس منه التراب الذي أثارته خيل هذه العساكر، ولعل وقع سنابكها قد أصم 

فإذا كانت هذه العساكر تصل مجيعها إىل أبواب بيوتكم . أمساع من وراء البحر من الفرنج، ومن يف موتان من التتار
وماذا حتطون به علماً ومل ال أعطيتم لوايل غزة الكتاب الذي كنا سريناه لكم . شيء تعلمونوال تدرون، فأي 

إذا نسيتم هذا فأي شيء : فكان اجلواب. نسينا، وما علمنا كيف عدم: بتمكني رسولكم إذا حضر، قال الرسول
نواب أرسوف هبدية، ووصلت نواب يافا و. وانفعل احلال على هذا. وإذا ضيعتموه فأي شيء حتفظون. تذكرون

هذا وقد أمر السلطان أال ينزل أحد يف زرع الفرنج وال يسيب فرساً، . فأخذت منهم تطميناً لقلوهبم، وتسكينا هلم
  .وال يؤذي هلم ورقة خضراء، وال يتعرض إىل شيء من مواشيهم وال إىل أحد من فالحيهم

ما قرب السلطان منهم صارت ترد بأهنم باقون على وكانت كتبهم أوالً ترد بندمهم على اهلدنة وطلبهم مسخها، فل
  .العهد متمسكون بأذيال املواثيق

نتمسك : ما تقولون؟ قالوا: ويف اليوم الذي قبض فيه على امللك املغيث، أمر السلطان بإحضار بيوت الفرجنية وقال
إنفاق األموال اليت لو جرت لكانت مل ال كان هذا قبل حضورنا إىل هذا املكان، و: فقال السلطان. باهلدنة اليت بيننا

. حباراً؟ وحنن ملا حضرنا إىل ها هنا ما آذيناكم زرعاً وال غريه، وال هنب لكم مال وال ماشية، وال أسر لكم أسري
وأنتم منعتم اجللب واملرية عن العسكر، وحرمتم خروج شيء من الغالت واألغنام وغري ذلك، ومن انفرد من 

لينا بدمشق نسخة ميني حلفنا عليها، وسرينا نسخة ميني من عندنا مل حتلفوا عليها، وعلمتم إ. غلمان العسكر أسرمتوه
وسرينا األسارى إىل نابلس ومنها إىل دمشق، وما سريمت . أنتم نسخة عفتم عليها، وشرط اليمني األوىل تتعلق بالثانية

هد وإقامة احلجة عليكم وسرينا كمال الدين أنتم أحد وكل بيت حييل على اآلخر، وما سرينا األسارى إال وفاء بالع
بن شيث رسوالً يعلمكم بوصول األسرى، فلم تبعثوا أحداً، ومل ترمحوا أهل ملتكم األسرى وقد وصلوا إىل أبواب 

وأموال التجار شرطتم القيام مبا أخذمتوه . بيوتكم، كل ذلك حىت ال تبطل أشغالكم من أسرى املسلمني عندكم
أخذت من بالدنا وإمنا أخذت يف أنطرسوس ومحل املال إىل خزانة بيت الديوية واألسرى يف بيت منها، مث قلتم ما 

مث إنا شرنا رسال إىل بالد السالجقة الروم، وكتبنا إليكم . الديوية، فإن كانت أنطرسوس ما هي لكم فاهللا حيقق ذلك
أمانكم، فأخذوا وقيدوا وضيق عليهم، بتسفريهم يف البحر فأشرمت عليهم بالسفر إىل قربص فسافروا بكتابكم و

هذا مع إحساننا إىل رسلكم . فإن كان هذا برضاكم فقبيح أن يعتمدوا هذا االعتماد. وأتلف أحدهم على ما ذكر
وجرت عادة الرسل أهنا ال تؤذي، وما زالت احلرب قائمة والرسل تتردد، وما . وجتاركم، والوفاء أحد أركان امللك

فإن كان هذا بغري رضاكم فإنه نقص يف حرمتكم، وإذا كان صاحب . يء يسكن غيظاًالقدرة على الرسول بش
جزيرة قربص من أهل ملتكم، خيرق حرمتكم وال يفي بعهدكم وال حيفظ ذمامكم وال يقبل شفاعتكم، فأي حرمة 

اضية تقي تبقى لكم وأي ذمام يوثق به منكم، وأي شفاعة تقبل عند املسلمني والفرجنية، وهل كانت امللوك امل
وما صاحب جزيرة قربص ملك عظيم، وال صاحب حصن منيع، وال . النفوس والرجال واألموال إال حبفظ احلرمة

بل أكثر تعلقاته يف عكا والساحل، وله عندكم املراكب والتجار واألموال . قائد جيش كثري، وال هو خارج عنكم



فلو . يوت والنواب مقيمون عنده، وعنده كند يافا وغريهوالرسل، وليس هو منفرد بنفسه، وعنده الديوية ومجيع الب
كنتم ال تؤثرون ذلك كنتم قمتم مجيعكم عليه، وأحطتم على كل ما يتعلق به وأصحابه، واسترحتم من هذه 

وإذا قلتم صاحب قربص ال يسمع منكم وال يعطكم، فإذا مل . الفضيحة، وكتبتم إىل ملوك الفرجنية وإىل البابا مبا فعله
منكم صاحب قربص وهو من أهل ملتكم، فمن يسمع منكم؟ وهل هلذه التقدمة إىل األمر والنهي؟ والسيما  يسمع

فكيف ال يعصي املعبود ويغضب . أنتم تقولون أن أموركم دينية، ومن ردها عصى املعبود، ويغضب عليه املسيح
تهينا أخذنا حقنا منه، وإمنا احلق وكنا لو اش. املسيح على صاحب قربص، وقد رد أمركم وأغرى بكم وقبح قولكم

وأنتم يف أيام امللك الصاحل إمساعيل أخذمت صفد والشقيف، على أنكم . عندكم حنن نطلب منكم، وأنتم تطلبون منه
وخرجتم مجيعكم يف خدمته وجندته، وجرى ما جرى . تنجدونه على السلطان الشهيد امللك الصاحل جنم الدين أيوب

كم وأسر ملوككم وأسر مقدميكم، وكل أحد يتحقق ما جرى عليكم من ذهاب من خذالنه، وقتلكم وأسر
وقد انتقضت تلك الدولة، ومل يؤاخذكم السلطان الشهيد عن فتوحه البالد، وأحسن إليكم . األرواح واألموال

. ألسرفقابلتم ذلك بأن رحتم إىل الريدافرنس، وساعدمتوه وأتيتم صحبته إىل مصر، حىت جرى ما جرى من القتل وا
وباجلملة فأنتم أخذمت هذه البالد من امللك الصاحل . فأي مرة وفيتم فيها ململكة مصر، أم أي حركة أفلحتم فيها

وقد صارت حبمد . إمساعيل إلعانة مملكة الشام، وطاعة ملكها ونصرته واخلروج يف خدمته، وإنفاق األموال يف جندته
فردوا ما أخذمتوه من . ىل نصرتكم وال إىل جندتكم، ومل يبق يل عدو أخافهاهللا مملكة الشام وغريها يل، وما أنا حمتاج إ

  .البالد، وفكوا أسرى املسلمني مجيعهم، فإين ال أقبل غري ذلك

حنن ال ننقض اهلدنة، وإمنا نطلب مراحم السلطان يف استدامتها، : فلما مسع رسل الفرنج هذه املقالة هبتوا، وقالوا
كان هذا : فقال السلطان. خنرج من مجيع الدعاوى ونفك األسرى، ونستأنف اخلدمةوحنن نزيل شكوى النواب، و

وانفصلوا على هذه األمور، فأمر . قبل خروجي من مصر، يف هذا الشتاء وهذه األمطار، ووصول العساكر إىل هنا
ة، وكانت أجل ووجه األمري عالء الدين طيربس إىل كنيسة الناصر. السلطان بإخراجهم وأال يبيتوا يف الوطاق

مواطن عباداهتم ويزعمون أن دين النصرانية ظهر منها، فسار إليها وهدمها، فلم يتجاسر أحد من الفرنج أن 
مث . مث وجه السلطان األمري بدر الدين األيدمري يف عسكر إىل عكا، فساروا إليها واقتحموا أبواهبا وعادوا. يتحرك

  .وأحضروا منها شيئاً كثرياً إىل املخيمساروا ثانياً، وأغاروا على مواشي الفرنج، 
واستمر جلوس السلطان كل يوم على باب الدهليز بصفة عمرها، من غري احتجاب عن أحد، فمن وقف له أحضره 

وقدمت رسل دار الدعوة . وأخذ قصته وأنصفه وهو يف أمر وهني وعطاء وتدبري، واستجالب قلوب أهل الكرك
أمر مجاعة يف الشام والساحل، وأعطي األمري عالء الدين أيديكن البندقدار إقطاعا و. باهلدايا، فأحسن إليهم وعادوا

وطلب أهل بالد الساحل من الفالحني، وقرر عليهم أمواالً مساها جنايات، وألزمهم حبملها إىل بيت . جيداً مبصر
أموال كثرية جداً من  فحملت من ذلك. املال، عن ديات من قتل وليس له وارث وهم ما هنبوه من مال جهل مالكه

بالد نابلس وبالد الساحل، وانكسرت شوكة أهل العيث والفساد بذلك بعدما كان الضرر عظيماً هبم، من 
فرأى السلطان عقوبتهم هبذا الفعل أوىل من قتلهم، فإهنم أصحاب . تسلطهم على الرعية ونقلهم األخبار للفرنج

  .زرع وضرع
، واستناب األمري شجاع الدين الشبلي املهمندار يف الدهليز السلطاين، ركب السلطان وجرد من كل عشرة فارساً

فصبح عكا وأطاف هبا من جهة الرب، وندب مجاعة حلصار برج كان قريباً منه . وساق من منزلة الطور نصف الليل
إن وكان قصده بذلك كشف مدينة عكا، ف. فشرعوا يف نقبه، وأقام لسلطان على ذلك إىل قريب املغرب وعاد



. الفرنج كانوا يزعمون أن أحداً ال جيسر أن يقرب منها، فصاروا ينظرون من أبواب املدينة وال يستطيعون حركة
فإذا الفرنج قد حفروا خندقاً . وملا عاد السلطان إىل الدهليز ركب ملا أصبح، وأركب ناس معه، وساق إىل عكا

على التل، فلما أشرف السلطان عليهم رتب العسكر  حول تل الفضول، وجعلوا معاثر يف الطريق، ووقفوا صفوفاً
وللوقت . بنفسه، وشرع اجلميع يف ذكر اهللا وهتليله وتكبريه، والسلطان حيثهم على ذلك حىت ارتفعت أصواهتم

ردمت اخلنادق بأيدي غلمان العساكر ومبن حضر من الفقراء اجملاهدين، وصعد املسلمون فوق تل الفضول، وقد 
  . املدينةاهنزم الفرنج إىل

وساق . وامتدت األيدي إىل ما حول عكا من األبراج فهدمت، وحرقت األشجار حىت انعقد اجلو من دخاهنا
العسكر إىل أبواب عكا، وقتلوا وأسروا عدة من الفرنج ، ساعة واحدة، والسلطان قائم على رأس التل يعمل يف 

مث محلوا محلة واحدة ألقوا فيها الفرنج يف اخلنادق، . واحدأخذ رأي املدينة، واألمراء حتمل على األبواب واحداً بعد 
فلما كان آخر النهار ساق السلطان إىل الربج الذي نقب، وقد تعلق حىت رمي بني . وهلك منهم مجاعة يف األبواب

فلما أصبح عاد على بالد . يديه، وأخذ منه أربعة من الفرسان ونيف وثالثون راجالً، وبات السلطان على ذلك
لفرنج وكشفها مكاناً مكاناً، وعرب على الناصرة حىت شاهد خراب كنيستها وقد سوى هبا األرض، وصار إىل ا

وأحضر الشموع اليت باملنجنيقات ونصب عليها مخسة، . الصفة اليت بناها قبالة الطور، فوافاها ليالً وجلس عليها
الصاحب فخر الدين : ب الدرج وهم سبعةومجاعة كتا. وأحضر الصاحب فخر الدين حممد بن حنا وزير الصحبة

بن لقمان، والصدر بدر الدين حسن املوصلي، والصدر كمال الدين أمحد بن العجمي، والصدر فتح الدين ابن 
واحضر كتاب اجليش، وأمر األمري . القيسراين، والصدر شهاب الدين أمحد بن عبيد اهللا، والصدر برهان الدين

جيلس مع كتاب اجليش، ألجل كتابة املناشري وجتهيز الطبلخانا، وأن يكون األتابك  سيف الدين الزيين أمري علم أن
واستدعى من اجلشارات خبمسمائة فرس ألجل الطبلخاناه وخيول األمراء وأحضرت خلع . بني يدي السلطان

يعلم، فكتب بني  فلم تزل املثاالت واملناشري تكتب وهو. كثرية، وأمر السالح دارية أن يسترحيوا بالنوبة وحيضروا
وظل الصاحب فخر الدين يعلم، وفتح الدين بن . يديه تلك الليلة ستة ومخسون منشوراً كباراً خيطب ألمراء كبار

سناء امللك صاحب ديوان اجليش وصاحب ديوان اخلزائن يعلم، واألمري بدر الدين اخلازندار واقف، واملستويف 
ال بنفسه، وجهز الطبلخاناه والسناجق واخليل واخللع إىل األمراء، وأصبح السلطان فخ. ينزل، حىت كملت بني يديه

  .وجعل األمري ناصر الدين القيمري نائب السلطة بالفتوحات الساحلية
ورحل السلطان من الطور يوم االثنني ثالث عشر مجادى اآلخرة، وسار إىل القدس فوافاه يوم اجلمعة عشره، 

سجد من العمارة، ونظر يف األوقاف وكتب حبمايتها، ورتب برسم مصاحل وكشف أحوال البلد وما حيتاج إليه امل
املسجد يف كل سنة مخسة آالف درهم وأمر ببناء خان خارج البلد، ونقل إليه من القاهرة باب القصر املعروف 

  .بباب العيد، ونادى بالقدس أال ينزل أحد يف زرع

ريه بعساكره، وأحضر السالمل اخلشب من الصلت وغريه، مل سار السلطان إىل الكرك فنزله يوم اخلميس ثالث عش
وكتب إىل من يف الكرك فخافوا، وترددت الرسل بينهم . واحلجارين والبنائني والنجارين والصناع من مصر ودمشق

ونزل . وبينه، حىت استقر احلال على أنه يعطى امللك العزيز عثمان بن امللك املغيث إمرة مائة فارس، فأنعم بذلك
د املغيث، وقاضي املدينة وخطبها وعدة من أهلها ومعهم مفاتيح املدينة والقلعة، فحلف هلم السلطان وأرضاهم، أوال

وسري األمري عز الدين أيدمر األستادار، والصاحب فخر الدين حممد بن الصاحب هباء الدين علي بن حممد بن سليم 



بكرة اجلمعة دعي للسلطان على األسوار، ونصبت سناجقه  ويف. بن حنا يف ليلة اجلمعة رابع عشريه، فتسلما القلعة
على األبراج، وركب يف الساعة الثالثة وطلع إىل القلعة ورتب أمر جيش الكرك، وأنفق فيهم ثالثة أشهر من خزائنه 

من مال  واهتم السلطان ببالدها وعني هلا خاصاً، وزاد مجاعة، وأنعم على أوالد امللك املغيث جبميع ما كان يف القلعة
وأصبح . وصلى هبا صالة اجلمعة، ونزل قريب املغرب، ومل يتعرض أحد من العسكر ألهلها بسوء. وقماش وأثاث

السلطان فبعث إىل العزيز بن املغيث اخللع والقماش، وإىل الطواشي هباء الدين صندل، واألمري شهاب الدين 
وأن حتمل إليه الغالت واألصناف طلع السلطان إليها كتب بالبشارة إىل مصر والشام بأخذ الكرك، . صعلوك أتابكة

يوم االثنني، وأحضر الدواوين ورتب اإلقطاعات للعربان األجناد، فكتب بني يديه زيادة على ثالمثائة منشور، 
وجرد . وسلمت ألرباهبا بعدما حلفوا بني يدي السلطان، وكتبت أيضاً تواقيع ألهل الكرك مبناصب دينية وديوانية

اعلموا أنكم قد أسأمت : هبا عدة من البحرية والظاهرية، وحلف مقدمي الكرك وأنصارها، وقال ألهل كركسلطان 
وقد ازددت فيكم حمبة فتناسوا . إىل يف األيام املاضية، وقد اغتفرت لكم ذلك لكونكم ما خامرمت على صاحبكم

ك البالد وخفرهم إىل أرض احلجاز، وأمر وأحضر األمري عبية وغريه عن هرب من بين مهدي، وألزمهم أدرا. احلقود
وأشحن احلصن . بعمارة ما حيتاج إليه يف السور وحصنه وحفر اخلندق وأحاطه باحلصن، ومل يكن قبل ذلك كذلك

. باألسلحة والغالل وآالت احلرب واألقوات، ووضع فيه مبلغ سبعني ألف دينار عيناً ومائة ومخسني درهم نقرة
ز الدين أيدمر من مماليكه، وأضاف إليه الشوبك وأعطاه ثالثني ألف درهم وكثرياً من واستناب بالكرك األمري ع

  .القماش
فدخل القاهرة يف سابع . ورحل السلطان إىل مصر، ومعه أوالد امللك املغيث وحرميه، يف يوم األربعاء تاسع عشريه

ر األطلس والعتايب، وخلع على عشر رجب وقد زينت أحسن زينة، فشق القصبة إىل قلعة اجلبل على شقق احلري
األمراء واملفاردة واملقدمني ومجيع حاشيته وغلمانه ومباشريه، وأعطى العزيز بن امللك املغيث إمرة مائة فارس وخلع 

عليه وأعطاه طبلخاناه، وأطلق ألخويه وحرم أبيه سائر ما حيتاجون إليه هم وغلمامنهم، وأنزهلم بدار القطبية بني 
  .هرةالقصرين من القا

ويف تاسع عشره قبض على األمري عز الدين . وأصبح السلطان فقبض على األمري سيف الدين الرشيدي واعتقله
وملا قبض السلطان . أيبك الدمياطي واألمري مشس الدين أقوش الربيل واعتقلهما فكان آخر العهد بأقوش الربيل

وكان سبب تنكره . م وال تعرض إىل بيوت األمراءعليهما أحسن إىل مماليكهما وحواشيهما، ومل يغر على أحد منه
على هذه األمراء أنه كان قد فوض إىل الرشيدي أمر اململكة حىت تصرفت يده يف كل شيء، وأطلق له يف كل مجعة 

خوانني من عنده ميدان له حىت ماء الورد، ورتب له كل شهر كلونتني زركش قيمة كل منهما مبلغ مخسني ديناراً 
هذا سوى ما له . كلبندها مبلغ أربعني ديناراً ورتب له برسم مشروبه اثين عشر ألف دينار يف كل سنةعيناً وقيمة 

فأقبل . من االقطاعات اجلليلة واملرتبات الكثرية، وسوى اإلنعامات وجوامك البزدارية والفهادة وعليق اخليل
. ور ال تسر، فأغضى عنه السلطانالرشيدي على اللهو وشرب اخلمر، ومحت حواشيه عدة بالد، وحدثت منه أم

فبلغه عنه أنه كان : فلما كان بالطور بلغه أن الرشيدي قد فسدت نيته، فأقام عليه عيوناً حتفظ كل ما جيري منه
يكاتب املغيث بالكرك وحيذره من القدوم على السلطان ويشري عليه أال يسلم نفسه، وأنه كتب إىل أهل الكرك 

ث يأمرهم بأال يسلموا الكرك، فأسر السلطان ذلك يف نفسه إىل أن سار إىل الكرك فبلغه أيضاً بعد القبض على املغي
وبلغ السلطان عنه أيضاً . عنه أنه يريد املبادرة إىل أخذ الكرك، فسارع إليه والطفه وركب معه إىل الكرك وأخذها

  .عدة أمور من هذا النحو



م األمري جالل الدين ابن القاضي، والشيخ نور الدين وه -وقدمت رسل امللك بركة تطلب النجدة على هوالكو 
. وخيربون بإسالمه وإسالم قومه، وعلى يدهم كتاب مؤرخ بأول رجب سنة إحدى وستني وستمائة -علي، يف عدة 

وقدم أيضاً رسول األشكري، ورسول مقدم اجلنوية، ورسول صاحب الروم السالجقة، فأحسن السلطان إىل الرسل 
  .أراضي اللوق، وواصل اإلنعام عليهم يف يومي الثالثاء والسبت عند اللعب يف امليدانوعمل هلم دعوة ب

خطب اخلليفة احلاكم بأمر اهللا حبضور رسل امللك بركة، ودعا للسلطان : ويف يوم اجلمعة ثامن عشري شعبان
  .أمور اإلسالموللملك بركة يف اخلطبة، وصلى بالناس صالة اجلمعة، واجتمع بالسلطان وبالرسل يف مهمات 

هل لبس الفتوة من أحد : سأل السلطان امللك الظاهر اخلليفة احلاكم بأمر اهللا: ويف ليلة األربعاء ثالث شهر رمضان
فلم . ال، والتمس من السلطان أن يصل سببه هبذا املقصود: من أهل بيته الطاهرين أو من أوليائهم املتقني، فقال

ولبس اخلليفة يف الليلة . وأن مينحه ما كان ابن عمه رضي اهللا عنه قد افترضهميكن السلطان إال طاعته املفترضة، 
املذكورة حبضور من يعترب حضوره يف مثل ذلك، وباشر اللبس األتابك فارس الدين أقطاي بطريق الوكالة عن 

 -الناصر لدين اهللا وأبوه جلده  -السلطان، حبق لبسه عن اإلمام املستنصر باهللا أمري املؤمنني ولد اإلمام الظاهر 
والناصر لعبد اجلبار، لعلي ابن دغيم لعبد اهللا بن القري، لعمر بن الرصاص، أليب بكر بن اجلحيش، حلسن بن 

الساريار، لبقاء بن الطباخ، لنفيس العلوي، أليب هاشم بن أيب حية، لعمر بن ألبس، أليب علي الصويف، ملهنا العلوي، 
ة الفارسي، للملك أيب كاليجار، أليب احلسن النجار، لفضل القرقاشي، للقائد شبل للقائد عيسى، ألمري وهران، لرؤي

بن املكدم، أليب الفضل القرشي، لألمري حسان، جلوشن الفزاري، لألمري هالل النبهاين، أليب مسلم اخلراساين، أليب 
إلمام الطاهر النقي التقي علي بن العز النقيب، لعوف الغساين، حلافظ الكندي، أليب علي النويب، لسلمان الفارسي، ل

  .أيب طالب رضي اهللا عنه ومحل السلطان إىل اخلليفة من املالبس ألجل ذلك ما يليق جبالله

حضر رسل امللك بركة إىل قلعة اجلبل، وألبسهم اخلليفة بتفويض الوكالة لألتابك، ومحل إليهم من : ويف الليلة الثانية
لطان هدية جليلة للملك بركة، وكتب جواب كتابه يف قطع النصف يف سبعني وجهز الس. املالبس ما يليق مبثلهم

وسلمت اهلدية لألمري . ورقة بغداية خبط حمىي الدين بن عبد الظاهر، وهو الذي قرأه على السلطان حبضور األمراء
وجرخية فارس الدين أقوش املسعودي، والشريف عماد الدين اهلامشي، فسارا يف يده طريدة فيها عدة رماة 

وخرجت النجابة إىل مكة واملدينة بأن يدعى للملك . وزراقني، وأشحنت األزودة ملدة سنة، وسارا سابع عشره
بركة ويعتمو عنه، وأمر اخلطاء أن يدعوا له على املنابر مبكة واملدينة والقدس ومبصر والقاهرة، وبعد الدعاء 

  .للسلطان امللك الظاهر
إىل جهة اإلسكندرية، فأقام بتروجة أيام ودخل الربية وضرب حلقة فوقع فيها توجه السلطان : ويف سادس شوال
واهتم السلطان بأمر املياه ووىل أمرها األخري شجاع الدين الزاهدي أحد احلجاب، وأحضر من . كثري من الصيد

الدين ابن حنا قد  مث سار السلطان من تروجة إىل اإلسكندرية، وكان الصاحب هباء. اإلسكندرية الرجال حلفر اآلبار
منها محل بلغ مخسة وتسعني لفة من القماش السكندري، ومل يعامل أحد من : سبق إليها وحصل مجالً كثرية من املال

فضرب السلطان خيامه ظاهر املدينة، ونادي أال يقيم بالثغر جندي . أهلها بغري العدل، ومل يضرب هبا أحداً مبقرعة
  .وال ينزل أحد يف دار

دخل السلطان إىل املدينة من باب رشيد، فتلقاه الناس بالسرور والفرح : خلميس مستهل ذي القعدةويف يوم ا
واستدعى السلطان باخلزائن واألمتعة، وشرع يف تعبئة ما يعبيه لألمراء على قدر مراتبهم، ورسم مبكتوب . والدعاء

سكندرية وهو ربع دينار عن كل قنطار يرد مال السهمني وصلة أرزاق الفقراء، وسامح مبا كان يؤخذ من أهل اإل



، ولعب بالكرة وخلع على األمراء، وأعطي األتابك ثالثة آالف دينار وأعطى األمراء على حسب ...يباع من 
مراتبهم، وركب لزيارة الشيخ املعتقد حممد بن منصور بن حيىي أيب القاسم القباري، فلم ميكنه من الطلوع إليه ومل 

  .بستان والشيخ يف عليته، مث مضى لزيارة الشيخ الشاطيبيكلمه إال وهو يف ال
أحدمها يقال له ابن البوري واآلخر يعرف باملكرم بن الزيات، ومعهما : وحضر إىل السلطان رجالن من أهل الثغر

أوراق تتضمن استخراج أمول ضائعة فاستدعى السلطان يف يوم الثالثاء سادسه األتابك والصاحب والقضاة 
. أمرت فقرئت وصار كلما ذكر له باب مظلمة سده ويعود على املذكورين باإلنكار، حىت انتهت القراءةوالفقهاء و

اعلموا أين تركت هللا تعاىل ستمائة ألف دينار من التصقيع والتقومي والراجل والعبد واجلارية وتقومي النخل : فقال
بعد حط املظامل مجلة، ومن ترك شيئاً هللا  فعوضين اهللا من احلالل أكثر من ذلك، وطلبت جرائد احلساب فزادت

  .عوضه اهللا خرياً وأمر بإشهار ابن البوري
قدم الربيد من البرية وحلب بأن مجاعة مستأمنة وردت إىل الباب العزيز، عدهتا فوق األلف وثالمثائة : ويف سابعه

  .فارس من املغل والبهادرية، فكتب باإلحسان إليهم
  .السلطان بدار العدل، وأمر بتطهري الثغر من اخلواطي الفرجنيات جلس: ويف يوم اخلميس ثامنه

سار السلطان من اإلسكندرية يريد القاهرة، فنزل تروجة وأمر عرباهنا بالسباق بني يديه، فاجتمه : ويف ثامن عشره
 وعني السلطان هلم املدى، ووقف على تل،. ألف فارس من عرب تروجة، وانضم إليها مجلة من خيل العسكر

مث . فأقبلت اخليل، وأخذ كل راكب سبق ما فرض له. وأوقف الرماح وعليها الثياب األطلس والعتايب وفيها املال
سار السلطان إىل قلعة اجلبل، فلما وصل فوض قضاء الثغر للفقيه برهان الدين إبراهيم بن حممد علي البوشي 

طابة للقاضي زين الدين أيب الفرج حممد بن القاضي املالكي، وكان زاهداً عابداً يأوي إىل مسجد مبصر، وفوض اخل
  .املوفق بن أيب الفرج اإلسكندري الذي كان حاكماً بالثغر

نزل السلطان إىل القاهرة، وعاد األمري سيف الدين قالون األلفي، واألمري عالء الدين احلاج : ويف آخر ذي العقدة
  .أيدغدي الركين، واألمري حسام الدين بن بركة خان

تويف األمري حسام الدين بن بركة خان، فحضر السلطان جنازته ومشى فيها : ليلة األربعاء خامس ذي احلجة ويف
  .مع الناس

وصلت التتار املستأمنة، وأعياهنم كرمون وأمطغية ونركيه وجربك وقيان وناسيسة وطيشور ونبتو : ويف سادسه
فركب السلطان إىل تلقيهم فنزلوا عند . اغانوصبحي وجرجالن واجقرقا وارقرق وكراي وصالغيه ومتقدم وصر

  .مشاهدته عن خيوهلم وقبلوا األرض وهو راكب فأكرمهم وعادوا إىل القلعة
مث وردت الكتب بقدوم طائفة أخرى، فاحتفل هبم . خلع عليهم السلطان، ونزل إىل تربة ابن بركة خان: ويف ثامنه

مثل ذلك وأمر أكابرهم، وعرض عليهم اإلسالم فأسلموا مث وردت طائفة ثالثة، فاعتمد معهم . وركب لتلقيهم
  .وختنوا بأمجعهم

واتفق أن األمري هباء الدين أمري أخور ضرب بعض داليل سوق اخليل، فمات قالوون واستتر عنده فدخل قالوون 
أقروا أن على األتابك يف أمره، وأخرج ألوالد امليت من ماله مخسة آالف درهم ومائة أردب غلة وكسوة، فأبرؤه و

  .أباهم مات بقضاء اهللا وقدره
تغضب والشرع معنا، فإن كان قد : ودخل األتابك إىل السلطان وحدثه يف ذلك، فاشتد غضبه، فقال له األتابك

وحتدث األمراء يف العفو عنه فعفه، وأمر بعمل جامع من الثياب املفصلة . قتله عمداً أو خطاً فقد أبرأ األولياء



  .مة السلطانية فعمل ونصبت وأبرأيه وعملت فيه مقصورة برسم السلطانبضرب على مينة اخلي
. مجدت دار العدل حتت قلعة اجلبل، وجلس هبا السلطان يف يومي اخلميس واالثنني لعرض العساكر: ويف هذه السنة

  .وفيها وردت هدية من بالد اليمن
ن بنت األعز، فاستناب حنفياً ومالكياً وشافعياً ومل اب. وفيها أمر بتنصيب أربعة قضاه نواباً لقاضي القضاة تاج الدين

  .جيد من يستنيبه من احلنابلة فوىل نائباً حنبلياً
وفيها جهز السلطان عرب خفاجة باخللع إىل أكابر أهل العراق، وكتب إىل صاحب شراز وغريه يغويهم هبوالكو، 

  .ىل شرازوألبس عدة من أمراء خفاجة الفتوة، وجهز معهم األمري عز الدين إ
وفيها جهز السلطان يف البحر مجاعة من البنائني والنجارين والنشارين والعتالني، وعدة أخشاب وغريها من اآلالت، 

وعملت كسوة الكعبة على العادة، ومحلت على البغال وطيف هبا يف القاهرة ومصر، . برسم عمارة احلرم النبوي
وسفرت إىل مكة يف . قهاء والقراء والصوفية واخلطاء واألئمةوركب معها اخلواص وأرباب الدولة والقضاة، والف

  .العشر األوسط من شوال، وفوضت عمارة احلرم لزين بن البوزي
وفيها مجع الفرنسيس ملك الفرنج عساكره يريد أخذ دمياط، فأشار عليه أصحابه يقصد تونس أوالً، ليسهل أخذ 

ى أخذها، فبعث اهللا يف عسكره وباء هلك فيه هو وعدة من فسار إىل تونس ونازهلا حىت أشرف عل. دمياط بعدها
  .أكابر أصحابه، وعاد من بقي منهم

  ومات يف هذه السنة

  .األمري الكبري جمري الدين أبو اهليجاء بن عيسى بن خشترين األركسي الكردي بدمشق
لي، شيخ البالد اجلزرية، وتويف عز الدين أبو حممد عبد الرزاق بن رزق اهللا بن أيب بكر بن خلف الرسغي احلنب

  .بسنجار عن اثنتني وسبعني
وتويف علم الدين أبو حممد بن أمحد بن موفق جعفر املرسي اللوري بدمشق، وقد انتهت إليه مشخية اإلقراء، عن 

  .ستني سنة
مع سنة اثنتني وستني وستمائة استفتح السلطان هذه السنة باجللوس يف دار العدل فأحضرت إليه ورقة خمتومة //

خادم أسود تتضمن مرافعة يف مشس الدين شيخ احلنابلة، إنه يبغض السلطان ويتمين زوال دولته، ألنه ما جعل 
فبعث . للحنابلة نصيبا يف املدرسة اليت أنشأها جبوار قبة امللك الصاحل، وال ويل حنبليا قاضيا، وذكر أشياء فادحة فيه

ولو : فقال السلطان. شيء، وإمنا هذا اخلادم طردته من خدميتالسلطان هبا إىل الشيخ، فأقسم إنه ما جري منه 
  .مائة عصا. شتمتين أنت يف حل وأمر فضرب اخلادم

نودي بالقاهرة ومصر أن امرأة ال تتعمم بعمامه وال تتزيا بزي الرجال، ومن فعلت ذلك بعد ثالثة أيام : ويف احملرم
رشد احلموي إىل قلعة اجلبل، وأنكر عليه السلطان سلبت ما عليها من الكسوة وطلب الطواشي شجاع الدين م

اشتغال خمدومه صاحب محاة باللهو، وقرر معه إلزام األجناد بإقامة البزك وتكميل العدد، وكتب له تقليدا وسافر إىل 
وقدم لألمري جالل الدين يشكر ابن الدوادار اجملاهد دوادار اخلليفة ببغداد وكان قد تأخر حضوره فأحسن . محاة
  .ليه السلطان وأعطاه إمرة طبلخاناهإ

اجتمع أهل العلم باملدرسة الظاهرية بني القصرين عند متام عمارهتا، وحضر القراء : ويف يوم األحد اخلامس من صفر
وفوض تدريس احلنفية للصدر جمد الدين عبد الرمحن بن الصاحب كمال الدين . وجلس أهل كل مذهب يف إيواهنم



افعية للشيخ تقي الدين حممد بن احلسن بن رزين، والتصدير إلقراء القرآن للفقيه كمال بن العدمي، وتدريس الش
وذكروا . الدين احمللي، والتصدير إلفادة احلديث النبوي للشيخ شرف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي

  :الدروس ومدت األمسطة، وأنشد مجال الدين أبو احلسني اجلزار يومئذ
  ومن يتغاىل يف الثواب ويف الثنا... ارس من بين أال هكذا يبين املد

  هبا اليوم يف الدارين قد بلغ املين... لقد ظهرت الظاهر امللك مهة 
  فراقت قلوبا لألنام وأعينا... جتمع فيها كل حسن مفرق 

  النفيسة منها يف سرور ويف هنا... ومذ جاورت قرب الشهيد فنفسه 
  يف غد فاختار تعجيلها هناله ... وما هي إال جنة اخللد أزلفت 

وأنشد عدة من الشعراء أيضاً ومنهم السراج الوراق، والشيخ مجال الدين يوسف بن اخلشاب، فخلع عليهم وكان 
وجعل السلطان هبذه املدرسة خزانة كتب جليلة، وبين جبانبها مكتبا للسبيل، وقرر ملن فيه من أيتام . يوما مشهودا

  .كسوة يف فصل الشتاء والصيفاملسلمني اخلبز يف كل يوم وال
مبكة، وأن الصدر مجال الدين حسني ابن املوصلي، كاتب اإلنشاء . وفيه ورد اخلرب مع احلاج بأنه خطب للسلطان

املتوجه إىل مكة، تسلم مفتاح الكعبة وقفله بالقفل املسري صحبته، وأباح الكعبة للناس مدة ثالثة أيام بغري شيء 
مبدينة القدس يف جملس السلطان بقلعة اجلبل، وحضر قاضي القضاة تاج . وقف اخلان وفيه قرئ كتاب. يؤخذ منهم

ووقف السلطان أيضاً اصطبلني حتت القلعة، يعرف أحدمها . الدين ابن بنت األعز قراءته، وكتب به عدة نسخ
  .جبوهر النويب، على وجوه الرب

لمقيمني والواردين، وكان قد بطل ذلك من مدة أعوام مبدينة اخلليل السماط والرواتب ل. وفيه ورد اخلرب بأنه رتب
  .كثرية

وفيه سار السلطان إىل وسيم ومضى إىل الغربية، فصار يسري منفردا يف خفية ويسال عن وإىل الغربية األمري بن 
ه اهلمام وعن سرية نوابه وغلمانه ومباشريه، فذكرت له عنه سرية سيئة، فقبض عليه وأدبه وأقام غريه، وشكى إلي

ودخل السلطان دمياط، مث . مبا يوجب ذلك. من ظلم بعض املباشرين النصارى، فأمر به فشنق من أجل إنه تكلم
وفيه سأل الفرنج أن يؤذن هلم يف زراعة ما بيدهم من بالد الشام . عاد إىل أمشوم، وسار من املنزلة إىل الشرقية

  .، وأذن هلم ذلك فزرعواوتقويتها جبملة من الغالل، فتقررت اهلدنة معهم إىل أيام
مات امللك األشرف مظفر الدين موسى بن امللك املنصور أبو إبراهيم بن امللك : ويف يوم اجلمعة حادي عشريه

اجملاهد شريكوه بن األمري ناصر الدين حممد بن أسد الدين شريكوه بن شادي بن مروان صاحب محص، عن غري ولد 
األمري عز الدين بيليك العالئي أحد األمراء، فتسلمها يف سابع عشريه  فبعث السلطان إىل. وال أخ وال ويل عبد

وحلف الناس هبا للملك الظاهر، وتسلم الرحبة أيضاً، وبعث السلطان إليها عشرين ألف دينار عينا، وويل مدينة 
ك ومتملك وورد اخلرب بأن متملك جزيرة دهل. حران األمري مجال الدين اجلاكي، وويل مدينة الرقة أمريا آخر

جزيرة مواكن، يتعرضان إىل أموال من مات من التجار فسري السلطان إليها أحد رجال احللقة رسوال، ينكر 
  .عليهما

بلغ مثن القرط الذي قضمته اخليول السلطانية ومجال املناخات بأرض مصر، ما مبلغه مخسون ألف : ويف هذه السنة
  .دينار

فبلغ األردب القمح حنو املائة درهم نقرة، فأمر السلطان بالتسعري فاشتد  مبصر،. ارتفعت األسعار: ويف هذه السنة



  .احلال وعدم اخلبز
وبلغ القمح مائة درهم ومخسة دراهم األردب، والشعري إىل سبعني درمها األردب، واخلبز ثالثة أرطال بدرهم، 

  .ن درمها من الورقواللحم كل رطل بدرهم وثلث، وبلغ باإلسكندرية األردب القمح ثالمثائة وعشري
  .مث اشتد احلال بالناس حىت أكلوا ورق اللفت والكرنب وحنوه، وخرجوا إىل الريف فأكلوا عروق الفول األخضر

نزل السلطان إىل دار العدل وأبطل التسعري، وكتب إىل األهراء ببيع . فلما كان يوم اخلميس سابع ربيع اآلخر
  .البيع من ويبتني إىل ما دون ذلك حىت ال يشتري من خيزن مخسمائة أردب كل يوم لضعفاء الناس، ويكون

ونودي للفقراء فاجتمعوا حتت القلعة، ونزل احلجاب إليهم فكتبوا أمسائهم، ومضى إىل كل جهة حاجب فكتب ما 
  .بقي يف القاهرة ومصر من الفقراء، وأحضروا عدهتم فبلغت ألوفا

  .العامل لفرقتها واهللا لو كانت عندي غلة تكفي هذا: فقال السلطان
مث أخذ ألوفا منهم، وأعطي لنواب ابنه امللك السعيد مثل ذلك، وأمر يف ديوان اجليش فكتب باسم كل أمري مجاعة 
. على قدر عدته، وأعطي األجناد واملفاردة من احللقة واملقدمني والبحرية، وعزل التركمان ناحية واألكراد ناحية

الثة أشهر، وأعطي للتجار طائفة من الفقراء، وأعطي األغنياء على اختالف وأمر أن يعطي كل فقري كفايته مدة ث
وأمر أن يفرق من الشون السلطانية على أرباب الزوايا يف كل يوم مائة أردب، بعد ما . طبقاهتم كل أحد بقدر حاله
  .يعمل خبزا جبامع ابن طولون

ف النهار، فادفعوا لكل منهم نصف درهم يتقوت به هؤالء املساكني قد مجعناهم اليوم وانقضي نص: مث قال السلطان
وأخذ الصاحب هباء الدين طائفة العميان، وأخذ األتابك مجاعة . خبزا، ومن غد يتقرر احلال ففرق فيهم مجلة كبرية

التركمان، فلم يبق أحد من اخلواص وال من الطاشي وال من احلجاب، وال من الوالة وأرباب املناصب وذوي 
: وقال السلطان لألمري صارم الدين السعودي وإىل القاهرة. اب املال، حىت أخذ مجاعة من املساكنياملراتب وأصح

ذلك فعلته ابتداء من : فقال السلطان. قد فعلت ذلك، وأخذهتم دائماً: فقال األمري. خذ مائة فقري أطعمهم هللا
  .نفسك، وهذه املائة خذها ألجلي فأخذ مائة مسكني أخرى

واستمر احلال . فتح املخازن وتفرقة الصدقات، فاحنط السعر عشرين درمها األردب، وقلت الفقراءوشرع الناس يف 
  .إىل شهر رمضان، فدخل املغل اجلديد واحنل السعر يف يوم واحد أربعني درمها األردب

وسألوا ويف اليوم الذي جلس فيه السلطان بدار العدل، رفعت إليه قصة ضمان دار الضرب فيها بوقف الدراهم، 
إبطال الدراهم الناصرية، وأن ضماهنم مبلغ مائيت ألف ومخسني ألف درهم، فأمر السلطان أن حيط من ضماهنم مبلغ 

  " .ال نؤذي الناس يف أمواهلم : مخسني ألف درهم، وقال
  .كانت زلزلة عظيمة هدمت عدة أماكن: ويف العشرين من ربيع اآلخر

مبا وجب للديوان يف تركة . مري حسام الدين الجني اجلوكندار العزيزيرسم مبساحمة بنات األ: ويف ثالث عشريه
أبيهن وكان قد مات بدمشق يف رابع عشر احملرم وهو مبلغ أربعمائة ألف درهم نقرة، خارجا عن ماله من األمالك 

فظ وكتب السلطان بذلك إىل الشام، وقصد بدلك أن يفهم أمراءه أن من مات يف خدمته وح. والغالل واخليل
  .ميينه، ينظر يف أمر ورثته ويبقي عليهم ما خيلفه

  .ومات األمري شهاب الدين القيمري نائب السلطنة بالفتوحات الساحلية، فأعطي ابنه إقطاعه وهو مائة طواش
وملا أسر الفرنج األمري شجاع الدين وايل سرمني أبقي السلطان إقطاعه بيد إخوته وغلمانه، كل ذلك استجالبا 

  .للقلوب



فخرج الربيد من قلعة اجلبل . فيه ورد اخلرب أن هيتوم ملك األرمن مجع وسار إىل هرقلة، ونزل على قلعة صرخدو
فاهنزم األرمن . إىل محاة ومحص باملسري إىل حلب، فخرجوا وأغاروا على عسكر األرمن، وقتلوا منهم وأسروا

ئة فارس فلما وصلوا إىل حارم رجعوا من كثرة واستنجدوا بالتتار، فقدم منهم من كان يف بالد الروم وهم سبعما
  .الثلج، وقد هلك منهم كثري

وورد اخلرب بأن خليج اإلسكندرية قد انسد وامتألت فوهته بالطني، وقل املاء يف ثغر اإلسكندرية هبذا السبب، فسري 
ستادار حلفر حبر جزيرة السلطان األمري عز الدين أمري جاندار فحفره، وبعث األمري مجال الدين موسى بن يغمور األ

  .بين نصر عند قلة ريها

سافر األمري سيف الدين بلبان الزيين أمري علم إىل الشام برسم جتهيز مهمات القالع، وعرض : ويف مجادى األول
وكتب . عساكر محاة وحلب ورجال الثغور، وإلزام األمراء بتكميل العدد والعدة، وإزاحة األعذار بسبب اجلهاد

ورحلت مجاعة من . مبا يعتمده، وأن حيمل من دمشق خزانة كبرية إىل البرية برسم نفقاهتا. تذاكر على يده عدة
عرب خفاجة كانوا قد وردوا بكتب من مجاعتهم بالعراق، خيربون فيها بأهنم أغاروا على التتار حىت وصلت غاراهتم 

وفيه توجه قصاد إىل امللك بركة، وأسلم . باب مدينة بغداد، وخيربون بأحوال مدينة شرياز، فأجيبوا وأحسن إليهم
عامل كبري على يد السلطان من التتار الواصلني ومن الفرنج املستأمنني واألسري ومن النوبة القادمني من عند ملكها، 

  .ففرق فيهم يف يوم واحد األمري بدر الدين اخلازندار مائة ومثانني فرسا
وتنجز الربج الذي بناه السلطان يف قارة، وشرع يف بناء برج . ارقبض على جاسوسني من التت: ويف مجادى اآلخرة

واهتم ملك األرمن باملسري إىل بالد الشام، وأعد ألف قياء تتري وألف . أكرب منه حلفظ الطرقات من عادية الفرنج
عسكرها إىل  سراقوج، ألبسها األرمن ليوهم إهنم جندة من التتر وملا ورد اخلرب بذلك خرج الربيد إىل دمشق خبروج

فخرجت العساكر، ووالت الغارات . محص، وخروج عسكر محاة، وأال خيرج عربان الشام يف هذه السنة إىل الربية
من كل جهة، فاهنزم األرمن، ونزل العسكر على أنطاكية فقتل وأسر وغنم، وأغار العسكر أيضاً ببالد الساحل على 

  .الفرنج حىت وصل إىل أبواب عكا
لبناء يف شقيف تريون، وكان قد خرب من سنة مثان ومخسني وستمائة، فلما مت بناؤه محل إليه وشرع السلطان ا

وورد الربيد بأن مجاعة من شرياز، ومن . زردخاناه وذخائر، وبعث إىل عسكر الساحل مائيت ألف درهم فرقت فيهم
  .أمراء العراق وأمراء خفاجة، وصلوا وافدين إىل األبواب السلطانية

رفعت قصة بأن على باب املشهد احلسيين مسجدا إىل جانبه موضع من حقوق القصر قد بيع بستة : جبويف أول ر
فأمر السلطان بردها وعمل اجلميع مسجدا، وأمر بعمارته، ووقف أحد اجلند بيتيم . آالف درهم محلت إىل الديوان

م استويل خشداشيته على موجوده، إن األجناد إذا مات أحده. معه ذكر إنه وصيه، فقال السلطان لقاضي القضاة
وجيعل اليتيم من األوشاقية، فإذا مات اليتيم أخذ الوصي موجوده، أو يكرب اليتيم فال جيد شيئا وال تقوم له حجة 

على موجوده، أو ميوت الوصي فيذهب مال اليتيم يف ماله، والرأي أن أحدا من األوصياء ال ينفرد بوصية، وليكن 
وطلب السلطان نواب األمراء . وال اليتامى مضبوطة، وأمناء احلكم حياققون على املصروفنظر الشرع شامال، وأم

  .ونقباء العساكر وأمرهم بذلك، فاستمر احلال عليه
قدم الوافدون من شرياز، ومقدمهم األمري سيف الدين بكلك، ومعهم سيف الدين اقتبار اخلوارزمي : ويف ثالثه

ووصل صحبتهم مظهر . لمان أتابك سعد، وهم مشس الدين سنقرجاه ورفقتهمجدار جالل الدين خوارزم شاه، وغ
فتلقاهم . الدين وشاح بن شهري، واألمري حسام الدين حسني بن مالح أمري العراق، وكثري من أمراء خفاجة



  .السلطان بنفسه، وأعطي سيف الدين بكلك إمرة طبلخاناه، وأحسن إىل سائرهم
ء واألجناد واملماليك بعمل العدد الكاملة، فوقع االهتمام من كل أحد بعمل ذلك، أمر السلطان األمرا: ويف شعبان

وكثر االزدحام بسوق السالح، وارتفع سعر احلديد وأجر احلدادين وصناع آالت السالح، و مل يبق ألحد شغل إال 
من أنواع احلرب  ذلك، حىت صار العسكر ال ينفق متحصله يف شيء سوي السالح، وال يشتغل أحد منهم إال بنوع

وورد كتاب أمري املدينة النبوية إنه سار مع كسوة الكعبة حىت علقها يف . كالرمح وحنوه، وتفننوا يف أنواع الفروسية
  .البيت

تنجزت كسوة قرب النيب صلي اهللا عليه وسلم، وتعني سفرها مع الطواشي مجال الدين حمسن : ويف شهر رمضان
وخرج الربيد إىل األمري ناصر الدين القيمري . الشمع والبخور والزيت والطيبووقع الشروع يف جتهيز . الصاحلي

بالغارة على قيسارية وعثليث فساق إىل باب عثليث وهنب وقتل وأسر، مث ساق إىل قيسارية ففعل مثل ذلك 
  .وكان الفرنج قد قصدوا يافا، فخافوا ورجعوا عنها. بالفرنج

الصدقات مطابخ القاهرة ومصر برسم الفقراء، فكان يصرف يف كل ليلة  وفيه جري السلطان على عادته يف إجراء
من ليايل رمضان مجلة كبرية من اخلبز واللحم املطبوخ، وجري أيضاً على عادته يف عتق ثالثني نسمة على عادة 

إىل نواب  وورد اخلرب بأن الفرنج أخذوا أخيذة كبرية للمسلمني، فكتب. ملوك املاضني، سوي من أعتقه من مماليكه
الشام باالجتهاد يف ردها، فورد كتاب األمري ناصر الدين القيسري بأن الفرنج ردوها، وكانت تشتمل على عامل 

فسمع يف ساعة ردها من اختالف األصوات بدعاء الرجال والنساء وبكاء . كبري من الناس ومجلة من املواشي
  .األطفال، ما تكاد ترق له احلجارة

  .رية أن صارم الدين بكتاش الزاهدي أغار على باب قلعة الروم مراراوقدم الربيد من الب
بأن مندوبه أمره أن يكون أمر : وورد كتاب امللك شارل أخي الفرنسيس ملك الفرنج، ومعه هدية وكتاب أستاداره

  .وأن أكون نائب امللك الظاهر كما أنا نائبه. امللك الظاهر نافذا يف بالده،
قرئ مكتوب يف جامع مصر بإبطال ما قرر على والية مصر من الرسوم، وهي مائة : شريهويف يوم اجلمعة خامس ع

وورد اخلرب بأن األشكري عوق الرسل إىل امللك بركة باهلدية عن املسري إليه، . ألف درهم وأربعة آالف درهم نقرة
ن خالف األميان وما كتب حىت هلك أكثر ما معهم من احليوان، فأحضر السلطان البطاركة واألساقفة، وسأهلم عم

به األشكري، فأجابوا بأنه يستحق أن حيرم من دينه، فأخذ السلطان خطوطهم بذلك، وأخرج هلم حينئذ نسخ أميان 
مث جهز إليه الراهب الفيلسوف اليوناين، . إنه قد نكث بإمساك رسلي، ومال إىل جهة هوالكو: األشكري، وقال

وكتب السلطان أيضاً إىل امللك بركة كتابا . كتب له كتابا أغلظ فيهومعه قسيس وأسقف، حبرمانه من دينه، و
فلما وصلوا إىل األشكري أطلقهم . وسريه إىل األمري فارس الدين أقوش السعودي املتوجه باهلدية إىل امللك بركة

  .لوقته، فساروا إىل امللك بركة
والبغاددة قد قصدوا البالد مستأمنني، فأمر السلطان وقدم الربيد من البالد الشامية بأن عدة من التتار ومن األتراك 

أخشى أن يكون يف جميئهم من كل جهة ما يستراب منه، والرأي أن خنرج : جبمع األمراء وأعلمهم بذلك، وقال
ومن احتاج من العسكر إىل شيء أعطيته، وما . مبا ينبغي، وإال فنكون على أهبة. إليهم، فإن كانوا طائعني عاملناهم

  .ال كأحدكم يكفيين فرس واحد، ومجيع ما عندي من خيل ومجال ومال كله لكم وملن جياهد يف سبيل اهللاأنا إ
  .فأشار األمراء عليه بسلطنة ولده، ليكون مقيما بديار مصر يف غيبته

أركب السلطان ابنه امللك السعيد بشعار السلطنة، وخرج بنفسه يف : فلما كان يوم اخلميس ثالث عشر شوال



ومحل الغاشية راجال بني يديه، فأخذها منه األمراء، ورجع إىل مقر ملكه ومل تزل األمراء والعساكر يف خدمته  ركابه
إىل باب النصر، ودخلوا به من القاهرة رجالة حيملون الغاشية، وقد زينت املدينة أحسن زينة، واهتم األمراء بنصب 

احللي راكب إىل جانبه وقد تقرر أن يكون أتابكه، والنياب  فسار امللك السعيد، واألمري عز الدين أيدمر: القباب
األطلس والعتايب تفرش حتت فرسه، حىت عاد إىل قلعة اجلبل ومل يبق أمري حىت فرش من جهته الثياب احلرير، فاجتمع 

بتفويض  وكتب القاضي حميي الدين بن عبد الظاهر تقليد امللك السعيد،. من ذلك أمحال تفرقها املماليك السلطانية
  .عهد السلطنة له

اجتمع األمراء والقضاة والفقهاء، وقرئ التقليد املذكور، وشرع يف ختان امللك : ويف يوم اإلثنني سابع عشره
وقدمت طائفة من جهة التتار . السعيد، فأمر السلطان الناس بالتأهب للعرض عليه باألسلحة وآالت احلرب

وصار . وظهر كوكب الذؤابة بالشرق وذؤابته حنو الغرب. ة خبدمتهماملستأمنة، فكتب السلطان إىل أمراء خفاج
يطلع قبيل الفجر، ويتقدم قليال قليال حىت صار يطلع مرتفعا، وأضاء ذنبه كثريا ومل يتغري عن منزلة اهلقمة وبعده 

بروزه واستمر من آخر رمضان إىل أول ذي القعدة، وكان يظهر له قبل . منها إىل جهة املشرق حنو رمح طويل
شعاع عظيم يف اجلو، وظهر أيضاً يف الغرب مما يلي الشمال، بعد عشاء اآلخرة يف ليال عديدة من أخريات رمضان 

وامحرت الشمس يف رابع شوال قبيل الغروب، . وأوائل شوال، خطوط مضيئة شبه األصابع مرتفعة يف جو السماء
  .بعد عشاء اآلخرة أصاب القمر مثل ذلك وذهب ضؤها حىت صارت كأهنا منكسفة إىل أن غربت، فلما كان

  .وأحضر من املقس ظاهر القاهرة طفل ميت، له رأسان وأربع أعني وأربع أرجل وأربع أيدي، وجد بساحل املقس
وفيه قتل امللك املغيث فتح الدين عمر بن امللك العادل صاحب الكرك، وورد اخلرب بوصول الرسل إىل امللك بركة، 

  .زه هلموإكرامه إياهم وجتهي
جلس السلطان لعرض العساكر عند طلوع الشمس، وقد مألوا الدنيا، فساق كل أمري يف : ويف أول ذي القعدة

طلبه وهو البس المة حربه، وجروا اجلنائب وعليها عدد احلرب، وأمر السلطان أال يلبس أحد يف هذا اليوم إال 
دار العدل، والعساكر تسوق وهي البسة، وديوان  مما زال السلطان جالسا على الصفة اليت جبانب. شعار احلرب

وكاد الناس يهلكون من الزحام ومحو احلديد، . اجليش بني يديه، والعساكر تعرب مخسة، مث عربت عشرة عشرة
وهلك عدة من الناس يف الزحام، منهم أيبك مملوك األمري عز الدين أيدمر احللي، فدفن مث نبش . فعربوا بغري حساب

  :فقال يف ذلك القاضي حميي الدين بن عبد الظاهر. آخرودفن يف قرب 
  حلادث كال وال عن ثبور... ما نقلوا أيبك من قربه 

  والعرض البد له من نشور... لكنه يف يوم عرض قضى 
وأراد السلطان بركوب العسكر يف يوم واحد حىت ال يقال إن أحدا استعار شيئاً، فكان من يعرض يدخل من باب 

فلما قرب غروب الشمس ركب . ج من جهة اجلبل إىل باب النصر إىل الدهليز املضروب هناكالقرافة، وخير
السلطان بقباء أبيض ال غري، وساق يف وسط العساكر الالبسة ومعه يسري من سالح داريته وخواصه إىل الدهليز، 

، ولبسوا خيوهلم النشاهري مث إن الناس اهتموا باللعب. فنزل به ورتب املنازل، مث عاد إىل القلعة وقت املغرب
  .والربلسم البحرية، واملراوات واألهلة الذهب والفضة، واألطلس اخلطايب

وكان الذي دخل يف املراوات من البنود األطلس . ونزل السلطان وجانبه جتر، فكان منظرا يبهر العيون حسنه
ن إىل ميدان العيد وقدامه جنائبه، وساق السلطا. األصفر قيمته عشرة آالف دينار، وما جتدد بعد ذلك ال حيصي

. وشرط لكل أمري يصيب القبق فرسا من اجلنائب مبا عليه من التشاهري، وخلعة لكل مفردي أو مملوك أو جندي



ونزل . وساق هو واألمراء، مث املفاردة والبحرية والظاهرية واحللقة واألجناد، ودخل الناس بالرماح بكرة النهار
الة وإطعام الطعام، مث ركب الناس ولبسوا، وركب السلطان لرمي النشاب وأعطي السلطان وقت الصالة للص

  .وخلع
حضر رسل امللك بركة، فشاهدوا من كثرة العساكر وحسن زيهم واهتمام السلطان وهبجة اخليول : ويف هذا اليوم

واستمر ذلك . ميهاوجاللة الفرسان ما هبر عقوهلم، ووقفوا جبانب السلطان يشاهدون حركات العساكر وإصابة ر
  .أياما

خلع السلطان على امللوك واألمراء والبحرية واحلجاب واحللقة، وأرباب العمائم والوزراء والقضاة : ويف تاسعه
فسألت الرسل عن العساكر، هل هي عساكر مصر . وذوي البيوت، وحضروا باخللع، واستمر اللعب بقية النهار

ري من يف الثغور مثل إسكندرية ودمياط ورشيد وقوص، واجملردين هذا عسكر مصر فقط، غ: والشام، فقيل هلم
  .فكثر تعجبهم من ذلك. والذين سافروا يف إقطاعاهتم

فخنت امللك . عمل السماط بقلعة اجلبل، وحضر امللك السعيد ويف خدمته أوالد امللوك وأوالد األمراء: ويف عاشره
ك، وابن األمري مشس الدين سنقر األشقر الرومي، وابن األمري السعيد، مث خنت ابن األمري عز الدين احللي األتاب

سيف الدين سكز، وابن حسام الدين ابن بركة خان، وابن امللك اجملاهد ابن صاحب املوصل، مث أوالد امللك املغيث 
  .صاحب الكرك الثالثة، وابن فخر الدين احلمصي، وعدة من أوالد األمراء

ومنع . يتام وأبناء الفقراء مبصر والقاهرة كسوة، فاحضروا يف هذا اليوم وختنواوكان ذلك بعدما عمل لعدة من األ
السلطان األمراء واخلواص من التقدمة اليت جرت العادة هبا للملوك يف مثل هذا املهم، فلم يقدم أحد من اخلاصة 

  .شيئا ألبتة

ل األديرة اليت هناك، ومضى إىل تروجة وملا انقضي هذا املهم خرج السلطان إىل الطرانة وسار إىل وادي هبيب ونز
وجرد مجاعة . وسار منها إىل احلمامات، وسلك إىل العقبة وضرب احللقة برسم الصيد، وأدركه عيد النحر هناك

ألخذ عربان بلغه كثرة فسادهم، وأحضر هوارة وعرب سليم، وألزمهم بإشهاد كتب عليهم بعمارة البالد، وأال 
مث عاد إىل ثغر اإلسكندرية، وعم املفاردة واألمراء واخلواص بتفرقة املال والقماش، . يؤوا أحدا من أهل الفساد

مث سار إىل القاهرة، فنزل تروجة، ورسم بتقدمي سيف الدين عطا اهللا بن عزار . ولعب الكرة بامليدان، وزار الشاطيب
وأنعم عليه . اهللا، فالتزم بذلك على عرب برقة، وألزمه جبباية زكاة املواشي وأخذ عشر الزروع والثمار بفريضة

  .بسنجق ونقارات، وتوجه حلفظ البالد واستخرج الزكاة والعشور من العربان بربقة
وجهز السلطان األمري أمني الدين موسى بن . ووصل السلطان إىل قلعة اجلبل، فقدم شحنة تكريت جبماعة

ع، وكثري من أمراء عربان الكرك وحبريتها، ومبلغ وخزانة مال وعدة خل. التركماين، ومعه عدة من الرماة واملقاتلة
  .فساروا إىل خيرب واستولوا على قلعتها. من الغالل والذخائر

مث ظهر بعد شهر أن امرأة مجيلة يقال . وكثر يف هذه السنة قتل الناس يف اخلليج، وفقد مجاعة، والتبس األمر يف ذلك
ال ميكنها املصري إىل أحد، ولكن : عرض هلا أحد قالت له العجوزهلا غازية كانت خترج بزينتها ومعها عجوز، فإذا ت

وكانت املرأة يف كل قليل . من أرادها فليأت منزلنا، فإذا وايف الرجل إليها خرج إليه رجال فقتلوه وأخذوا ما معه
بالقاهرة فأتت العجوز إىل ماشطة مشهورة . تنتقل من منزل إىل منزل، حىت سكنت خارج باب الشعرية على اخلليج

واستدعتها إىل فرح، فسارت املاشطة معها باحللي على العادة ومعها جاريتها، ودخلت املاشطة وانصرفت جاريتها، 
وجاءت جاريتها إىل الدار تطلب موالهتا فأنكروها، فمضت إىل الوايل . فقتل اجلماعة املاشطة وأخذوا ما كان معها



بالصبية والعجوز، فقبض عليهما وعرضهما على العذاب، فأقرتا وعرفته اخلرب، فركب إىل الدار وهجمها فإذا 
واتفق أن رجال خارجا لفقد أحواهلما، فقبض عليه وعوقب فدل على رفيقه، فإذا هو صاحب أقمنة . فحبسهما

فوجد إهنم كانوا إذا قتلوا أحدا ألقوه يف القمني حىت حتترق عظامه، وأظهروا من الدار حفائر . طوب فعوقب أيضاً
مث انطلقت املرأة بعد يومني، فأقامت قليال وماتت، مث عملت الدار اليت كانوا هبا . ملئت بالقتلى، فسمروا مجيعا قد

وقف السلطان عدة قري بأعمال الشام والقدس، لصرف : ويف هذه السنة. مبسجد اخلناقة. مسجدا، وهو املعروف
وأنشأ خانا وفرنا وطاحونا، وجعل النظر يف ذلك . فلوسريعها يف خبز ونعال ملن يرد إىل القدس من املشاة، ومبلغ 

  .لألمري مجال الدين حممد بن هنار
. وفيها قبض األشكري صاحب قسطنطينية على عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباد صاحب بالد الروم

ه ففر منه، وسبب وجود عز الدين عند األشكري هو اختالفه مع أخيه ركن الدين قلج أرسالن، حىت غلبه أخو
فمضى عز الدين إىل األشكري، فأواه وأنزله ومن معه من . وملك أخوه ركن الدين قلج أرسالن بالد الروم

األمراء، وقام بأمرهم مدة، حىت بلغه إهنم قصدوا قتله وأخذ اململكة منه، فقبض عليهم واعتقل عز الدين، وكحل 
  .أصحابه كلهم فأعماهم

كارم حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن علوان بن األستاذ األسدي الشافعي وفيها ويل حميي الدين أبو امل
  .قضاء حلب، عوضاً عن ابن عمه كمال الدين أيب بكر أمحد املتويف

  ومات يف هذه السنة من األعيان

ب الكرك، امللك املغيث عمر بن العادل أيب بكر بن الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب ابن شادي صاح
  .مقتوال بقلعة اجلبل، عن ثالثني سنة

ومات امللك األشرف موسى بن املنصور بن إبراهيم بن اجملاهد شريكوه بن القاهر حممد بن املنصور بن شريكوه بن 
  .شادي صاحب محص، عن مخس وثالثني سنة هبا، وهو آخر من ملك محص من أوالد شريكوه

وتويف قاضي قضاة دمشق عماد . ي اجلوكندار بدمشق، عن حنو مخسني سنةومات األمري حسام الدين الجني العزيز
بن احلرستاين الدمشقي . الدين أبو الفضائل عبد الكرمي بن مجال الدين أيب القاسم عبد الصمد بن حممد بن الفضل

  .الشافعي، وهو معزول وبيده خطابة اجلامع وتدريس احلديث باألشرفية، عن مخس ومخسني سنة بدمشق

ويف قاضي القضاة حبلب كمال الدين أبو بكر أمحد بن زين الدين أيب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن علوان وت
  .األسدي الشافعي، املعروف بابن األستاذ، عن إحدى ومخسني سنة

وتويف شيخ الشيوخ حبماة شرف الدين أبو حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن األنصاري عن ست وسبعني 
  .ة، يف ثامن رمضان، ومولده يف مجادى األوىل سنة ست ومثانني ومخسمائةسن

  .وتويف الرجل الصاحل أبو القاسم بن منصور بن حييي القباري باإلسكندرية، عن مخس وسبعني سنة
  سنة ثالث وستني وستمائة

اسية ورمي البندق، وادعي له يف احملرم توجه امللك الظاهر من قلعة اجلبل إىل الصيد فأقام برسيم، مث صار إىل العب
فورد اخلرب بنزول التتر على البرية، فجهز . مجاعة منهم األمري فخر الدين عثمان ابن امللك املغيث صاحب الكرك

  .السلطان من فوره األمري بدر الدين اخلازندار على الربيد، ليخرج أربعة آالف فارس من بالد الشام



لعة، وكانت اخليول على الربيع، فلم يقم بقلعة اجلبل بعد عوده من وركب السلطان من موضعه وساق إىل الق
وعني األمري عز الدين إيغان املعروف بسم املوت لتقدمة العساكر، ومعه من األمراء فخر الدين . الصيد غري ليلة

واحللقة  احلمصي، واألمري بدر الدين بيليك األيدمري، واألمري عالء الدين كشتغاي الشمسي، وعدة من األمراء
مث عني األمري مجال الدين احملمدي، . تبلغ أربعة آالف فارس، فخرجوا من القاهرة جرائد يف رابع شهر ربيع األول

واألمري مجال الدين أيدغدي احلاجي، ومعهما أربعة آالف أخرى، فربزوا ثاين يوم خروج األمري عز الدين إيغان إىل 
  .ظاهر القاهرة، وساروا يف عاشره

شرع السلطان يف السفر، وخرج بنفسه يف خامس شهر ربيع اآلخر ومعه عساكر : السبت رابع ربيع اآلخر ويف يوم
فلما . كثرية، فوقع فناء يف الدواب هلك منها عدد كثري، وصارت األموال مطروحة، والسلطان ال يقصر يف املسري

  .سالمما أنا يف قيد اجلمال، أنا يف قيد نصرة اإل: شكي إليه قلة الظهر قال
ونزل السلطان غزة يف العشرين منه، فورد اخلرب بأن العدو نصب على البرية سبعة عشر منجنيقا، فكتم ذلك ومل 

  .يعلم به سوي األمري مشس الدين سنقر الرومي واألمري سيف الدين قالوون فقط
يدة،، فساق األمري إيغان مىت مل تدركوا قلعة البرية وإال سقت إليها بنفسي جر: " وكتب السلطان لألمري إيغان

العسكر، ورحل السلطان من غزة، ونزل قريبا من صيداء، فركب للصيد فتقطر عن فرسه وهتشم وجهه، فتجلد 
  .ورحل، وأتاه قسطالن يافا بتقادم

ونزل السلطان بيبين يف سادس عشريه، فورد الربيد من دمشق وهو يف احلمام بالدهليز، فلم ميهل وقرئ عليه 
فإذا هو يتضمن بأن بطاقة امللك املنصور صاحب محاة سقطت بأنه وصل إىل البرية بالعساكر، : عريان الكتاب وهو

صحبة األمري عز الدين إيغان ومجاعة األمراء يوم اإلثنني، وأن التتار عندما شاهدوهم هربوا، ورموا جمانيقهم وغرقوا 
أربعة أيام، مث توالت كتب األمراء بالبشارة، فكتب  مراكبهم، وكان من حني كتابتها بالبرية إىل حني وصوهلا يبين

واستشهد على البرية األمري صارم الدينبكناش الزاهدي، وترك موجودا كبريا وبنتا . بذلك إىل القاهرة وغريها
واحدة، فرسم السلطان أن يكون مجيع اإلرث هلا ال يشاركها فيه أحد وكتب السلطان بعمارة ما خرب من البرية، 

ت القتال واألسلحة إليها من مصر والشام، وأن يعبأ فيها كل ما حيتاج إليه أهلها يف احلصار ملدة عشر ومحل آال
وكتب لألمراء ولصاحب محاة باإلقامة على البرية، حىت ينظف اخلندق من احلجارة اليت ردمها العدو فيه، . سنني

إىل السلطان وهو واقف على سور قيسارية ليهدمه  وبعثوا خبرب ذلك. فكانت األمراء تنقل احلجارة على أكتافها مدة
إنا حبمد اهللا ما ختصصنا عنكم براحة وال دعة، وال أنتم : فكتب جواهبم. بنفسه، ويف يده القطاعة وقد جترحت يده

وقد تساوينا . ما هنا إال من هو مباشر احلروب الليل والنهار، وناقل األحجار ومرابط الكفار. يف ضيق وحنن يف سعة
  . هذه األمور، وما مث ما تضيق به الصدوريف

وكتب السلطان إىل القاهرة باستدعاء مائيت ألف درهم ومائيت تشريف، وإىل دمشق بتجهيز مائة ألف درهم ومائة 
وكتب إىل األمري إيغان بأن حيضر أهل قلعة البرية وخيلع على سائر من فيها من . تشريف، ومحل مجيع ذلك إىل البرية

حىت احلراس وأرباب الضوء، فاعتمد ذلك كله وكتب إىل الديار . ر وجندي وعامي، وينفق فيهم املالأمري ومأمو
املصرية بتبطيل املزر، وأن تعفي أثاره وخترب بيوته وتكسر مواعينه، وأن يسقط ارتفاعه من الديوان، ومن كان له 

  .قطعون بدل ما كان هلم على جهة املزرعلى هذه اجلهة شيء نعوضه من مال اهللا احلالل، فاعتمد ذلك، وعوض امل
مث ركب السلطان من العوجاء بعد ركوب األطالب للتصيد يف غابة أرسوف، ورسم لألمراء من أراد منهم الصيد 

فليحضر، فإن الغابة كثرية السباع وساق إىل أرسوف وقيسارية، فشاهدمها وعاد إىل الدهليز، فوجد أخشاب 



وجلس السلطان مع الصناع . رد خاناه، فأمر بنصب عدة جمانيق وعملهااملنجنيقات قد أحضرت بصحبة ز
وكتب إىل القالع بطلب اجملانيق والصناع . يستحثهم، فعمل يف يوم واحد أربع منجنيقات كبار سوي الصغار

ورحل السلطان إىل قريب عيون األساور من وادي عارة وعرعرة، فلما . واحلجارين، ورسم للعسكر بعمل سالمل
بعد عشاء اآلخر أمر العسكر كله فلبسوا آلة احلرب، وركب آخر الليل وساق إىل قيسارية، فوافاها بكرة هنار  كان

وللوقت ألقي الناس أنفسهم يف . اخلميس تاسع مجادى األوىل على حني غفلة من أهلها، وضرب عليها بعساكره
بح، وتعلقوا فيها من كل جانب حىت صعدوا، خندقها، وأخذوا السكك احلديد اليت برسم اخليول مع املقاود والش

فحرقوا أبواب املدينة واقتحموها، ففر أهلها إىل قلعتها، وكانت من أحصن القالع . وقد نصبت اجملانيق ورمي هبا
وأحسنها وتعرف باخلضراء وكان قد محل عليها الفرنج العمد الصوان، وأتقنوها بتصليب العمد يف بنياهنا، حىت ال 

لنقوب وال تقع إذا علقت، فاستمر الزحف والقتال عليها باجملانيق والدبابات والزحافات ورمي تعمل فيها ا
وخرجت جتريدة من عسكر السلطان إىل بيسان مع األمري شهاب الدين القيمري، فسري مجاعة من . النشاب

عة قيسارية، والسلطان مقيم هذا والقتال ملح على قل. التركمان والعربان إىل أبواب عكا، فاسروا مجاعة من الفرنج
بأعلى كنسية جتاه القلعة ليمنع الفرنج من الصعود إىل علو القلعة، وتارة يركب يف بعض الدبابات ذوات العجل 

وأخذ السلطان يف يده يوما من األيام ترسا وقاتل، فلم يرجع . اليت جتري حىت يصل إىل السور لريي النقوب بنفسه
  .إال ويف ترسه عدة سهام

مبا فيها، فتسلق املسلمون من األسوار، . سلم الفرنج القلعة: ا كان يف ليلة اخلميس النصف من مجادى األوىلفلم
وطلع السلطان ومعه األمراء إليها، وقسم . وحرقوا األبواب ودخلوها من أعالها وأسفلها، وأذن بالصبح عليها

فلما قارب الفراغ من . وأخذ بيده قطاعة وهدم بنفسه املدينة على األمراء واملماليك واحللقة، وشرع يف اهلدم ونزل
هدم قيسارية بعث السلطان األمري سنقر الرومي واألمري سيف الدين املستعرب يف مجاعة، فهدموا قلعة كانت 

  .للفرنج عند امللوحة قريب دمشق وكانت عاتية حىت دكوها دكا
ري سنقرا السالح دار، واألمري عز الدين احلموي، سار السلطان جربذة إىل عثليث، وسري األم: ويف سادس عشريه

فوصلوا إليها، ففر الفرنج إىل املراكب وتركوا قلعتها، فدخلها األمراء بعد ما قتلوا . واألمري سنقرا األلفي إىل حيفا
ري عدة من الفرنج وبعد ما أسروا كثريا، وخربوا املدينة والقلعة وأحرقوا أبواهبا يف يوم واحد، وعادوا باألس

ووصل السلطان إىل عثليث فأمر بتشعيثها وقطع أشجارها، فقطعت كلها وخربت أبنيتها . والرءوس والغنائم ساملني
وعاد إىل الدهليز بقيسارية، وكمل هدمها حىت مل يدع هلا أثرا، وقدمت منجنيقات من الصبيبة وزرد . يف يوم واحد

  .السلطان وأقطعهم اإلقطاعات خاناه من دمشق، وورد عدة من الفرنج للخدمة، فأكرمهم

رحل السلطان من قيسارية، وسار من غري أن يعرف أحد قصده فنزل على أرسوف مستهل : ويف تاسع عشريه
مجادى اآلخرة، ونقل إليها من األحطاب ما صارت حول املدينة كاجلبال الشاهقة وعمل منها ستائر، وحفر سربني 

وسلم أحدمها لألمري سنقر الرومي، واألمري بدر الدين . باألخشابمن خندق املدينة إىل خندق القلعة وسقفه 
وسلم اآلخر لألمري . بيسري، واألمري بدر الدين اخلازندار، واألمري مشس الدين الذكر الكركي، ومجاعة غريهم

وعمل . سيف الدين قالوون، واألمري علم الدين احلليب الكبري، واألمري سيف الدين كرمون، ومجاعة غريهم
فأمر . لسلطان طريقا من اخلندقني إىل القلعة، وردمت األحطاب يف اخلندق، فتحيل الفرنج وأحرقوها كلهاا

السلطان باحلفر من باب السربني إىل البحر، وعمل سروبا حتت األرض يكون حائط خندق العدو ساترا هلا، وعمل 
وأحضر املهندسني حىت . ضها أرض اخلندقيف احلائط أبوابا يرمي التراب منها وينزل يف السروب حىت تساوي أر



فاستمر العمل، والسلطان بنفسه مالزم العمل بيده يف احلفر . تقرر ذلك، وويل أمره لألمري عز الدين أيبك الفخري
مبفرده ويف يده ترس، تارة يف . وكان ميشي. ويف جر املنجنيقات ورمي التراب ونقل األحجار، أسوة لغريه من الناس

وكان جير يف اجملانيق، ويطلع . يف األبواب اليت تفتح، وتارة على حافة البحر يرامي مراكب الفرنجالسرب وتارة 
وحضر يف يوم إىل السرب وقد يف رأسه خلف . فوق الستائر يرمي من فوقها، ورمي يف يوم واحد ثالمثائة سهم بيده

اتلهم يدا بيد وكان معه األمري سنقر طاقة يرمي منها، فخرج الفرنج بالرماح وفيها خطاطيف ليجبذوه فقام وق
الرومي، واألمري بيسري، واألمري بدر الدين اخلازندار، فكان سنقر يناوله احلجارة حىت قتل فارسني من الفرنج، 

وكان يطوف بني العساكر يف احلصار مبفرده، وال جيسر أحد ينظر إليه وال يشر إليه . ورجعوا على أسوأ حال
لغزاة مجع كبري من العباد والزهاد والفقهاء وأصناف الناس، و مل يعهد فيها محر وال شيء وحضر يف هذه ا. بإصبعه

وأطلق السلطان . بل كانت النساء الصاحلات يسقني املاء يف وسط القتال، ويعملن يف جر اجملانيق. من الفواحش
وال مسع عن أحد من خواص . الالرواتب من األغنام وغريها جلماعة من الصلحاء، وأعطي الشيخ على البكا مجلة م

بل كان الناس فيها سواء يف . السلطان إنه اشتغل عن اجلهاد يف نوبته بشغل، وال سري أمري غلمانه يف نوبته واستراح
. العمل، حىت أثرت اجملانيق يف هدم األسوار، وفرغ من عمل األسربة اليت جبانيب اخلندق، وفتحت فيها أبواب متسعة

الزحف على أرسوف يف يوم اخلميس ثامن رجب، ففتحها اهللا يف ذلك اليوم عندما وقعت  فلما هتيأ ذلك وقع
فلم يشعر الفرنج إال باملسلمني قد تسلقوا وطلعوا القلعة، ورفعت األعالم اإلسالمية على الباشورة، . الباشورة

  .وحفت هبا املقاتلة وطرحت النريان يف أبواهبا
سنجقه لألمري سنقر الرومي وأمره أن يؤمن الفرنج من القتل، فلما رآه الفرنج هذا والفرنج تقاتل، فدفع السلطان 

وسلم السنجق لألمري علم الدين سنجر املسروري املعروف باخلياط احلاجب، ودليت له احلبال من . تركوا القتال
حلبال وساقهم إىل القلعة فربطها يف وسطه والسنجق معه، ورفع إليها فدخلها وأخذ مجيع سيوف الفرنج وربطهم با

  .السلطان واألمراء صفوف وهم ألوف
وأباح السلطان القلعة للناس، وكان هبا من الغالل والذخائر واملال شيء كثري، وكان فيها مجلة من اخليول والبغال 

لقوا، مل يتعرض السلطان لشيء منه، إال ما اشتراه ممن أخذه باملال ووجد فيها عدة من أسري املسلمني يف القيود فأط
وقيد الفرنج بقيودهم، وعني السلطان مجاعة مع األسري من الفرنج ليسريوا هبم، وقسم أبراج أرسوف على 

  .األمراء، وأمر أن يكون أسري الفرنج يتولون هدم السور، فهدمت بأيديهم
ل وأمر السلطان بكشف بالد قيسارية وعمل متحصلها، فعملت بذلك أوراق، وطلب قاضي دمشق وعدوله ووكي

وكتبت تواقيع كل منهم . بيت املال، وتقدم بأن ميلك األمراء اجملاهدون من البالد اليت فتحها اهللا عليه ما يأيت ذكره
من غري أن يطلعوا على ذلك، فلما فرغت التواقيع فرقت على أرباهبا، وكتب بذلك مكتوب جامع بالتمليك، 

  :ونسخته

د، ومتكينه الذي رفلت به امللة اإلسالمية يف أصفى الربود، وفتحه الذي أما بعد محد اهللا على نصرته املتناسقة العقو
إذا شاهدت العيون مواقع نفعه وعظيم وقعه علمت ألمر ما يسود من يسود، والصالة والسالم على سيدنا حممد 

إلبكار، الذي جاهد الكفار بالسيف البتار، وأعلمهم ملن عقيب الدار، وعلى آله وصحبه صالة تتواصل بالعشي وا
فإن خري النعمة وردت بعد اليأس، وأقبلت على فترة من ختاذل امللوك وهتاون الناس، فأكرم هبا نعمة وصلت لألمة 

احملمدية أسبابا، وفتحت للفتوحات اإلسالمية أبوابا، وهزمت من التتار والفرنج العدوين، ورابطت من امللح األجاج 
ساكر اإلسالم تذل الفرنج بغزوهم يف عقر الدار، وجتوس من والعذب الفرات بالربين والبحرين، وجعلت ع



حصوهنم املانعة خالل الديار واألمصار، وتقود من فضل عن شبع السيف الساغب إىل حلقات اإلسار، ففرقة منها 
عا تقتلع للفرنج قالعا وهتدم حصونا، وفرقة تبقي ما هدم للتتار باملشرق وتعليه حتصينا، وفرقة تتسلم باحلجاز قال

كل ذلك مبن أقامه اهللا وجرد سيفا . فهي حبمد اهللا البانية اهلادمة، والقامسة الرامحة. شاهقة وتقسم هضابا سامقة
ففري، ومحلت رباح النصرة ركابه تسخريا فسار إىل مواطن الظفر وسري، وكونته السعادة ملكا إذا رأته يف دستها 

الظاهر ركن الدنيا والدين أبو الفتح بيربس، جعل اهللا سيوفه  وهو السلطان امللك. قالت تعظيما له ما هذا بشرا
. مفاتح البالد، وأعالمه أعالما من األسنة على رأسها نار هبداية العباد، فإنه أخذ البالد ومعطيها، وواهبها مبا فيها

ت قسمها يف وإذا عامله اهللا بلطفه شكر، وإذا قدر عفي وأصلح فوافقه القدر، وإذا أهدت إليه النصرة فتوحا
حاضريها لديه متكرما وقال ملن حضر، وإذا خوله اهللا ختويال وفتح على يديه قالعا جعل اهلدم لألسوار، والدماء 

ومل جيعل لنفسه إال ما تسطره ملالئكة يف الصحائف . للبتار، والرقاب لإلسار، والبالد املزروعة لألولياء واألنصار
  .ات السري اليت غدت مبا فتحه اهللا من الثغور بامسه بامسة الثغورلصفاحه من األجور، وما تطوي عليه طرب

  فأعطي املدن واحتقر الضياعا... فيت جعل البالد من العطا 
  عيانا ضعف ما فعلوا مساعا... مسعنا بالكرام وقد أرانا 

  مجيال كان ما فعل ابتداعا... إذا فعل الكرام على قياس 

فتوحات اليت أجزل اهللا هبا أجره وضاعف ثوابه، وله أولياء النجوم ضياء، وملا كان هبذه املثابة، وقد فتح ال
وكاألقدار مضاء، وكالعقود تناسقا، وكالوبل تالحقا إىل الطاعة وتسابقا، رأي أال ينفرد عنهم بنعمة، وال يتخصص 

ليهم األشعة مبنحة غدت بسيوفهم تستنقذ، وبعزائمهم تستخلص، وأن يؤثرهم على نفسه، ويقسم ع. وال يستأثر
من أنوار مشسه، ويبقي للولد منهم وولد الولد، ما يدوم إىل آخر الدهر ويبقي على األبد، ويعيش األبناء يف نعمته 

فخرج العايل ال زال يشمل األعقاب والذراري، وينري . كما عاش اآلباء، وخري اإلحسان ما مشل وأحسنه ما خلد
واصه الذين يذكرون، ويف هذا املكتوب يسطرون، ما يعني من البالد إنارة األجنم الدراري، أن ميلك أمراؤه وخ

والضياع، على ما يشرح ويبني من األوضاع، وهو األتابك فارس الدين أقطاي الصاحلي عتيل بكماهلا، األمري مجال 
بدر  الدين إيدغدي العزيزي النصف من زيتا، األمري بدر الدين بيسري الشمسي الصاحلي نصف طور كرم، األمري
الدين بيليك اخلازندار نصف طوركرم، األمري مشس الدين الذكر الكركي ربع زيتا، األمري سيف الدين قلج 

البغدادي ربع زيتا، األمري ركن الدين بيربس خاص ترك الكبري الصاحلي أفراسني بكماهلا، األمري عالء الدين أيدكني 
الدين أيدمر احلليب الصاحلي نصف قلنسوة، األمري مشس الدين  البندقدار الصاحلي باقة الشرقية بكماهلا، األمري عز

سنقر الرومي نصف قلنسوة، األمري سيف الدين قالوون األلفي الصاحلي نصف طيبة االسم، األمري عز الدين إيغان 
ة، سم املوت نصف طيبة االسم، األمري مجال الدين أقوش النجييب نائب سلطة الشام أم الفحم بكماهلا من قيساري

األمري علم الدين سنجر احلليب الصاحلي بتان بكماهلا، األمري مجال الدين أقوش احملمدي نصف بورين، األمري فخر 
الدين ألطنبا احلمصي نصف بورين، األمري مجال الدين أيدغدي احلاجيب الناصري نصف بيزين، األمري بدر الدين 

ن عثمان ابن امللك املغيث ثلث حلبة، األمري مشس الدين بيليك األيدمري الصاحلي نصف بيزين، األمري فخر الدي
سالر البغدادي ثلث حلبة، األمري صارم الدين صراغان ثلث حلبة، األمري ناصر الدين القيمري نصف الربج األمحر، 
 األمري سيف الدين بلبان الزيين الصاحلي نصف الربج األمحر، األمري سيف الدين إبتامش السعدي نصف ميا، األمري
مشس الدين آقسنقر السالح دار نصف ميا، امللك اجملاهد سيف الدين إسحاق صاحب اجلزيرة نصف دنابة، امللك 

املظفر صاحب سنجار نصف دنابة، األمري بدر الدين حممد بن ولد األمري حسام الدين بركة خان دير القصون 



األمري سيف الدين كرمون أغا التتري نصف  بكماهلا، األمري عز الدين أيبك األفرم أمري جاندار نصف الشويكة،
الشويكة، األمري بدر الدين الوزيري نصف طربس، األمري ركن الدين منكورس الديداري نصف طربس، األمري 

سيف الدين قشتمر العجمي عالر بكماهلا، األمري عالء الدين أخو الدويدار نصف عرعرا، األمري سيف الدين قفجق 
مري سيف الدين دكجل البغدادي نصف فرعون، األمري علم الدين سنجر األزكشي البغدادي نصف عرعرا، األ

نصف فرعون، األمري علم الدين طرطج األسدي أقتابة بكماهلا، األمري حسام الدين إميتش بن أطلس خان سيدا 
احلموي الظاهري بكماهلا، األمري عالء الدين كندغدي الظاهري أمري جملس الصفرا بكماهلا، األمري عز الدين أيبك 

نصف أرقاح، األمري مشس الدين سنقر األلفي نصف أرقاح، األمري علم الدين طيربس الظاهري نصف باقة الغربية، 
األمري عالء الدين التنكري نصف باقة الغربية، األمري عز الدين األتابك الفخري القصري بكماهلا، األمري علم الدين 

ا، األمري ركن الدين بيربس املغريب نصف قفني، األمري شجاع الدين طغربل سنجر الصرييف الظاهري أخصاص بكماهل
الشبلي أمري مهمندار نصف كفر راعي، األمري عالء الدين كندغدي احلبيشي مقدم األمراء البحرية نصف كفر 
ألمري راعي، األمري شرف الدين بن أيب القاسم نصف كسفا، األمري هباء الدين يعقوب الشهرزوري نصف كسفا، ا

مجال الدين موسى بن يغمور أستادار العالية نصف برنيكية، األمري علم الدين سنجر احللي الغزاوي نصف برنيكية، 
األمري علم الدين سنجر نائب أمري جاندار نصف حانوتا من أرسوف، األمري سيف الدين بيدغان الركين فرديسيا 

ي نائب الكرك ثلث حبلة من أرسوف، األمري مجال الدين أقوش بكماهلا من قيسارية، األمري عز الدين أيدمر الظاهر
  السالح دار الرومي ثلث حبلة، األمري مشس الدين سنقر جاه الظاهري ثلث حبلة، األمري

بدر الدين بكتاش الفخري أمري سالح ثلث جلجولية، األمري عالء الدين كشتغدي الشمسي ثلث جلجولية، األمري 
ر الدين بكتاش الفخري أمري سالح ثلث جلجولية، األمري عالء .ومي ثلث جلجوليةبدر الدين بكتوت جبكا الر

  .الدين كشتغدي الشمسي ثلث جلجولية، األمري بدر الدين بكتوت جبكا الرومي ثلث جلجولية
وكتب من كتاب التمليك الشرعي اجلامع نسخ، وفرقت على كل أمري نسخة، وخلع على قاضي دمشق وعاد إىل 

  .املنجنيقات إىل القالع، وهي الكرك وعجلون وحنومها ونقلت. بلده
ورحل السلطان من أرسوف بعد استكمال هدمهما يف يوم الثالثاء ثالث عشري شهر رجب إىل غزة وسار منها إىل 

ودخل . مصر، فخرج امللك السعيد واألتابك عز الدين احللي نائب السلطة إىل لقائه بربكة احلجاج، فلقوه هناك
ن القاهرة يف يوم اخلميس حادي عشر شعبان واألسري بني يديه حىت خرج من باب زويلة، وصمد إىل السلطان م

وعرض ما حصله األمري عز الدين احللي، والصاحب هباء الدين بن حنا من اخلزائن، ومل يترك . قلعة اجلبل فاستراح
داريته، وبردداريته وسائر حواشيه، حىت أحدا من أمري وال وزير وال مقدم وال مفردي، وال أحدا من خواصه وال بز

عم اجلميع باخللع وأحسن إىل رسل امللك بركة، وكتب إىل اليمن وإىل األنربور بالبشارة، وأخرج مجلة من الدراهم 
  .والغلة الكساوي تصدق هبا على الفقراء

ونزل بالناس من احلريق . وكان قد كثر احلريق بالقاهرة ومصر يف مدة سفر السلطان، وأشيع أن ذلك من النصاري
فأمر السلطان جبمع النصارى . يف كل مكان شدة عظيمة، ووجد يف بعض املواضع اليت احترقت نفط وكربيت

فجمع منهم عامل عظيم يف القلعة، وأحضرت . وإليهود، وأنكر عليهم هذه األمور اليت تفسخ عهدهم وأمر بإحراقهم
وتقدم األمري فارس الدين أقطاي أتابك . فالذوا بعفوه وسألوا املن عليهم األحطاب واحللفاء، وأمر بإلقائهم يف النار،

فأفرج . العساكر فشفع فيهم، على أن يلتزموا باألموال اليت احترقت، وأن حيملوا إىل بيت املال مخسني ألف دينار
 خيرجوا عما هو مرتب عنهم السلطان، وتويل البطرك توزيع املال، والتزموا أال يعودوا إىل شيء من املنكرات، وال



  .على أهل الذمة، وأطلقوا
وكان األمري زامل بن على ال تزال الفتنة بينه وبني األمري عيسي بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غضبة بن فضل بن 

مث . فلما طلعت العساكر إىل الشام مع األمري طيربس قبضوا على زامل بالبالد احللبية، ومحل إىل قلعة عجلون. ربيعة
نقل إىل القاهرة واعتقل، مث أفرج عنه وصار يلعب مع السلطان يف امليدان، وحضر األمري شرف الدين عيسي ابن 
مهنا وأمحد بن حجي واألمري هارون، وأصلح السلطان بينهم وبني زامل، ورد على زامل إقطاعه وإمرته، وأذن هلم 

ى بيوت عيسي وأفسد، وقبض على قصاد فساروا حىت دخلوا إىل الرمل، فساق زامل وهجم عل. يف السفر
السلطان املتوجهني إىل شرياز، وأخذ منهم الكتب وسار هبا إىل هوالكو وأطمعه يف البالد، فأعطاه هوالكو إقطاعا 

  .بالعراق
وسافر زامل إىل احلجاز فنهب وقتل، وعاد إىل الشام، وكان السلطان قد أعطي إقطاعه ألخيه أيب بكر، فضاقت 

وكتب يطلب من السلطان العفو، فقرر السلطان معه احلضور إىل مدة عينها له، وإنه مىت تأخر عنها عليه األرض، 
  .فال عهد له وال أميان فلما تأخر عن املدة املعينة وحضر بعدها قبض عليه، واعتقل بقلعة اجلبل

: السلطان له جلس السلطان بدار العدل، وطلب تاج الدين بن القرطي، فلما حضر قال: ويف خامس عشريه
عندي مصاحل لبيت مال املسلمني، فتحدث اآلن مبا عندك فتكلم القرطي يف حق قاضي القضاة، . أضجرتين مما تقول

فأمر السلطان بإحضار . إن األمراء الذين ماتوا أخذ ورثتهم أكثر من حقوقهم: ويف حق صاحب سواكن، وقال
يستكثر عليه إقطاع، أو يستكثر على ورثته موجود خيلفه  من يصرب على هذا الزيار: زيار، وأراه ملن حضر وقال

هلم؟ وأنكر عليه وأمر به فحبس وحتدث السلطان يف أمر اجلند، وإهنم إذا كانوا يف البيكار ويف مواطن اجلهاد ال 
يصل إليهم شاهد، فيشهد أحدهم أصحابه عند موته، فإذا حضروا ال تقبل شهادهتم، وتضيع أموال الناس هبذا 

الرأي أن كل أمري يعني من مجاعته من فيه دين وخري ليسمع قوله، وكل مقدم وكل مجاعة من اجلند : وقال. بالسب
فسر األمراء بذلك، وشرع . يعني من فيها ممن هو من أهل اخلري والصالح، لتسمع أقواهلم، حىت حتفظ أموال الناس

  .قاضي القضاة يف اختيار الناس اجلياد من اجلند لذلك

سلطان يف تاسع عشريه بدار العدل، فوقف شخص وشكا أن من سكن يف شيء من األمالك الديوانية ال وجلس ال
ووردت رسل األنربور، . ميكن من اخللو، فأنكر السلطان ذلك وأمر بتمكني الساكن من اخللو عند انقضاء اإلجارة

  .ورسل امللك األشكري، باهلدايا
. برية، مع األمري مجال الدين احملمدي، واألمري عز الدين إيغانقدمت العساكر من ال: ويف سابع شهر رمضان

وورد اخلرب باستيالء عز الدين الكندري نائب الرحبة على قرقيسياء، وقتلوا من كان . وقدمت هدية ملك الكرج
  .فيها من التتر والكرج، وأسروا نيفا ومثانني رجال يف نصف شهر رمضان

حبر أمشوم، فلما كان ثاين شوال سار السلطان إىل أمشوم بنفسه، وقسم عمل  وفيه رسم بتحصيل املراكب لتفرق يف
البحر على األمراء، وعمل بنفسه ومحل القفة مملوءة بالتراب على كتفه، والناس تشاهده فوقع االجتهاد يف احلفر، 

فتنجز العمل يف  .واستمر السلطان على العمل بنفسه يف كل يوم، وصار يركب يف املراكب وتفرق املراكب قدامه
مثانية أيام، وتكامل احلفر يف حبر أمشوم، ويف اجلهة اليت من ناحية جوجر وسار السلطان إىل منزلة ابن حسون، وعاد 

  .إىل قلعة اجلبل يف حادي عشريه
ورسم بإبطال حراسة النهار بالقاهرة ومصر وكانت مجلة كبرية، وكتب توقيع بإبطاهلا، وكتب أيضاً مبساحمة 

ل الدقهلية واملرتاحية أربعة وعشرين ألف درهم نقرة عن رسوم الوالية واملال املستخرج برسم النقيدي األعما



وتوجه شجاع الدين بن الداية احلاجب إىل امللك بركة رسوال، ومعه ثالث عمر اعتمر هبا عنه مبكة، عملت يف 
  .أوراق مذهبة، وشيء من ماء زمزم ودهن بلسان وغريه

  .لسلطان وعك، فدارى بالصدقة وأعطى الفقراء ماال جزيالنزل با: ويف آخره

وكان األمري مجال الدين أيدفدي العزيزي يكره . قدم الراهب كرنانوس بكتاب امللك األشكري: ويف ذي القعدة
قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت األعز ويضع من قدره وحيط عليه عند السلطان، بسبب تشدده يف 

فاتفق جلوس السلطان بدار العدل يف يوم اإلثنني ثاين عشر ذي . توقفه يف القضايا اليت ال توافق مذهبهاألحكام و
احلجة، فرفع إليه بنات امللك الناصر قصة فيها أن ورثة الناصر اشتروا دار قاضي القضاة بدر الدين السنجاري يف 

 أيدغدي حيط على الفقهاء وينقصهم، فقال فعندما قرئت أخذ األمري. حياته، فلما مات ذكر ورثته إهنا وقف
كل شاة معلقة ! يا موالنا: " فقال تاج الدين" . هكذا تكون القضاة؟ ! يا قاض: السلطان للقاضي تاج الدين

فإذا مل يكن مع . فكيف احلال يف هذا؟ قال إذا ثبت الوقف يعاد الثمن من الورثة فقال السلطان" قال ! بعرقوهبا
فغضب السلطان من ذلك، وما مت الكالم . يرجع الوقف إىل أصله، وال يستعاد الثمن: القاضيالورثة شيء؟ قال 

يا موالنا السلطان سألت هذا القاضي أن يسلم إىل مبلغ ربع الوقف : حىت تقدم رسول أمري املدينة النبوية وقال
قال . نعم: القاضي عما قاله، فقال فسأل السلطان. الذي حتت يده، لينفقه صاحب املدينة يف فقراء أهلها، فلم يفعل

يا موالنا هذا املال أنا متسلمه وهذا الرجل ال أعرفه، وال : " أنا أمرته بذلك فكيف رددت أمري؟ قال: السلطان
ميكنين أن أسلمه ملن ال أعرفه، وال يتسلمه إال من أعرف إنه موثوق بدينه وأمانته، فإن كان السلطان يتسلمه مين 

مث . ال تدفعه إال ملن ختتاره: قال السلطان. نعم: تنزعه من عنقك وجتعله يف عنقي قال: ال السلطانفق. أحضرته إليه
شهدت عند القاضي فلم تسمع شهاديت يف ثبوت امللك وصحته، فسأل السلطان القاضي : تقدم بعض األمراء وقال

مل ال مسعت :  فمن تريد؟ قال السلطانإذا مل تسمع قويل: ما شهد أحد عندي حىت أثبته، فقال األمري: عن ذلك فقال
يا قاضي مذهب الشافعي لك، ونويل من كل مذهب : فقال األمري أيدغدي. ال حاجة يف ذكر ذلك: قوله؟ فقال

فصغي السلطان لقول أيدغدي وانقضى اجمللس، إىل أن كان يوم اإلثنني تاسع عشره، ويل السلطان القاضي . قاضيا
عز بن وهيب األذرعي احلنفي مدرس املدرسة الصاحلية، والقاضي شرف الدين عمر بن صدر الدين سليمان بن أيب ال

عبد اهللا بن صاحل ابن عيسي بن عبد امللك بن موسى بن خالد بن على بن عمر بن عبد اهللا بن إدريس ابن إدريس 
اهيم احلنبلي ليكونوا بن احلسن بن احلسن بن على بن أيب طالب السبكي املالكي، والقاضي مشس الدين حممد بن إبر

قضاة القضاة بديار مصر، وجعل السلطان هلم أن يولوا يف سائر األعمال املصرية، مضافا لقاضي القضاة تاج الدين 
ابن بنت األعز، وأبقى على ابن بنت األعز النظر يف مال األيتام واحملاكمات املختصة ببيت املال، وكتب لكل منهم 

ار مصر قضاة القضاة من حينئذ أربعة، حيكم كل منهم مبذهبه، ويلبس كل منهم فصار بدي. تقليدا وخلع عليهم
ورسم السلطان أيضاً جملد الدين عبد الرمحن بن الصاحب كمال الدين عمر ابن . الطرحات يف أيام اخلدمة السلطانية

  .العدمي خبطابة القاهرة
قر الرومي واعتقل، وتقدم إىل اخلليفة قبض السلطان على األمري مشس الدين سن: ويف رابع عشري ذي احلجة

احلاكم بأمر اهللا أال جيتمع بأحد، فاحتجب عن االجتماع بالناس، وفيها تويل األمري نور الدين على بن جملي املكاري 
  .نيابة حلب، عوضاً عن أيدكني الشهايب

اس، فرأى بعض املقدمني وقد وفيها نزل السلطان من قلعة اجلبل بالليل متنكرا، وطاف بالقاهرة ليعرف أحوال الن
فلما أصبح السلطان قطع أيدي مجاعة من نواب . أمسك امرأة وعراها سرواهلا بيده، و مل جيسر أحد ينكر عليه



  .الوالة واملقدمني، واخلفراء وأصحاب الرباع بالقاهرة
، وفيها هلك القان وفيها ويل السلطان إمرة عرب آل فضل لعيسى بن مهنا، فسار وطرد التتار عن البرية وحران

هوالكو بن طولوخان بن جنكيزخان يف تاسع عشر شهر ربيع األول بالقرب من كورة مراغة بالصرع، عن نيف 
وقام من بعده ابنه أباغا، وجهز جيشا حلرب امللك بركة خان، فاهنزم . وستني سنة، منها مدة سلطته عشر سنني

  .هزمية قبيحة
  ومات يف هذه السنة من األعيان

ري مجال الدين موسى بن يغمور الباروقي، نائب السلطة بديار مصر ودمشق، وهو معزول بالقصري من عمل األم
  .مصر، عن أربع وستني سنة

وتويف قاضي القضاة بدر الدين أبو احملاسن يوسف بن احلسن بن على السنجاري الشافعي، وهو معروف، بالقاهرة 
  .عن نيف وستني سنة
  .ظفر فتح بن موسى بن محاد القصري املغريب، قاضي سيوط هباوتويف جنم الدين أبو امل

  سنة أربع وستني وستمائة

فنزل السلطان . عقد األمري سيف الدين قالوون عنده على ابنة األمري سيف الدين كرمون التتري الوافد: يف احملرم
م السلطان بكل ما يتعلق وقا. من قلعة اجلبل، وضرب الدهليز بسوق اخليل، عندما دخل األمري قالوون عليها

باألمسطة، وجلس على اخلوان، و مل يبق أحد من األمراء حىت بعث إىل قالوون اخليل وبقج الثياب، وأرسل إليه 
هؤالء خوشداشييت : السلطان تعاىب قماش وخيال وعشرة مماليك، فقبل قالوون املتقدمة واستعفى من املماليك، وقال

  .يف خدمة السلطان فأعفي
أحدها بتقليد مشس الدين عبد اهللا حممد بن عطا احلنفي قاضي القضاة، واآلخر : ب إىل دمشق بثالثة تقاليدوفيه كت

بتقليد زين الدين أيب حممد عبد السالم بن على بن عمر الزواوي املالكي قاضي القضاة املالكية، والثالث بتقليد 
فصار . مد بن قدامة احلنبلي قاضي القضاة احلنابلةمشس الدين عبد الرمحن بن الشيخ أيب عمر حممد بن أمحد بن حم

بدمشق أربعة قضاة، وكان قاضي القضاة الشافعي مشس الدين أمحد بن خلكان، فصار احلال كما هو بديار مصر، 
واتفق إنه ملا قدمت عهود القضاة الثالثة مل يقبل املالكي وال احلنبلي، وقبل احلنفي فورد مرسوم . واستمر ذلك

مث أصبح املالكي وعزل نفسه عن . بإلزامهما بذلك، وأخذ ما بأياديهما من الوظائف إن مل يفعال، فأجاباالسلطان 
وقال بعض . القضاء والوظائف، فورد املرسوم بإلزامه فأجاب، وامتنع هو واحلنبلي من تناول جامكية على القضاء

  :أدباء دمشق ملا رأي اجتماع قضاة كل واحد منهم لقبه مشس الدين
  من كثرة احلكام... أهل دمشق استرابوا 
  وحاهلم يف ظالم... إذا هم مجيعا مشوس 

  :وقال اآلخر
  للناس عاما... بدمشق آية قد ظهرت 
  زادت ظالما... كلما ويل مشس قاضيا 

  .وكان استقالهلم بالقضاء يف سادس مجادى األوىل



ملك اليمن، ومعهم هدايا إىل صاحب  وفيه وردت رسل األنربور، ورسل الفنش، ورسل ملوك الفرنج، ورسل
فأخذت منهم احلقوق الديوانية عن اهلدية، إفسادا لنواميس اإلمساعيلية، وتعجيزا ملن اكتفي شرهم . قالع اإلمساعيلية

  .باهلدية
كانت وقعة بني األمري علم الدين سنجر الباشقردي نائب محص، وبني الربنس بيمند بن بيمند ملك . ويف ثامن صفر

وفيه توجه . وفيه كتب إىل دمشق بعمل مراكب، فعملت ومحلت إىل البرية. ج بطرابلس، اهنزم فيها الفرنجالفرن
السلطان إىل اإلسكندرية، واهتم حبفر خليجها وباشر احلفر بنفسه، فعمل فيه األمراء وسائر الناس، حىت زالت 

لطان إىل بر أبيار، وغرق هناك عدة مراكب، الرمال اليت كانت على الساحل بني النقيدي وفم اخلليج، مث عدى الس
وألقى فوقها احلجارة، مث عاد إىل قلعة اجلبل، وحفر حبر مصر بنفسه وعسكره، ما بني الروضة واملنشاة جبوار جرف 
الروضة، وجهز احململ وخلع على املتوجه به إلىاحلجاز، وهو األمري مجال الدين نائب دار العدل، وسري معه مبلغ 

  .درهم لعمارة حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسريت الغالل جلرايات الصناع عشره آالف
مبال الوقف املسري من . قدم فخر الدين بن جلبان من بالد الفرنج بعدة من األسرى، قد افتكهم: ويف مجادى األوىل

النساء إىل دمشق ليزوجهن فحضر عدة من النساء واألطفال، فسريت . جهة األمري مجال الدين النجييب نائب دمشق
وفيه سافر األمري مجال الدين بن هنار املهمندار الصاحلي لبناء جسر على هنر الشريعة، ورسم . القاضي من أكفائهن

وفيه كل بناء الدار اجلديدة عند باب السر املطل على سوق . لنائب دمشق حبمل كل ما حيتاج إليه من األصناف
  .ا دعوة لألمراءاخليل من قلعة اجلبل، فعمل هب

سار األمري أقوش السفريي، ومعه أربعون ديوانا الستخراج زكاة عرب بالد املغرب، فوصل : ويف مجادى اآلخرة
  .إليهم وأخذ منهم الزكاة اليت فرضها اهللا وأخذ منهم احلقوق

فأرسل . فتأخروااهتم السلطان بأمر الغزو، وسري إىل أعمال مصر بإحضار اجلند من إقطاعاهتم، : ويف ثالث رجب
سالح داريته إىل سائر األعمال، فعلقوا الوالة بأيديهم ثالثة أيام تأديبا، لكوهنم ما سارعورا إىل إحضار األجناد، 

  .فحضروا بأمجعهم

وقدم األمري أيدغدي العزيزي، واألمري قالوون، . وخرج السلطان يف مستهل شعبان، ورحل يف ثالثه وسار إىل غزة
ومضى السلطان إىل اخلليل مث إىل القدس، ومنع أهل الذمة من دخول مقام . إىل العوجاء يف عدة من العسكر

وسار السلطان إىل عني . اخلليل، وكانوا قبل ذلك يدخلون ويؤخذ منهم مال على ذلك، فأبطله واستمر منعهم
ة عرقة وحلباء جالوت ووصل العسكر إىل محص، وأغاروا على الفرنج ونزلوا على حصن األكراد، وأخذوا قلع

والقليعات وهدموها، فلما ورد اخلرب بذلك جرد السلطان األمري عالء الدين البندقدار، واألمري عز الدين أوغان، 
وتوجه األمري إيتامش إىل صيداء، وصار . يف عدة من العسكر إىل صور فأغاروا على الفرنج، وغنموا وأسروا كثريا

در الدين األيدمري، واألمري بدر الدين بيسري إىل جهة القرن، وأرسل السلطان إىل مدينة عكا، وبعث األمري ب
فأغارت العساكر على الفرنج من كل جهة، وكثرة املغامن بأيديهم حىت . األمري فخر الدين احلمصي إىل جبل عاملة

على ونزل عسكر السلطان . مل يوجد من يشتري البقر واجلاموس وصارت الغارات من بالد طرابلس إىل أرسوف
صور، وأقام السلطان يف جهة عكا، واألمر ناصر الدين القيمري يف عثليث، فطلب أهل عكا من األتابك التحدث 

فاهتم السلطان بأمر صفد، وأحضر العساكر اجملردة، ورحل األمري بكتاش الفخري أمري سالح بالدهليز . يف الصلح
  .عز الدين أوغان يف مجاعة، وحاصروها السلطاين ونزل على صفد، وتبعه األمري البندقدار واألمري

مث رحل والعساكر البسة، وساق إىل قرب . هذا والسلطان مقيم على عكا حىت وافته العساكر، وعمل عدة جمانيق



مث سار إىل عني جالوت، ونزل على صفد يوم اإلثنني ثامن شهر رمضان . باب عكا، ووقف على تل الفضول
ور ورسل الفداوية، ورسول صاحب بريوت ورسول صاحب يافا، ورسل وحاصرها، فقدم عليه رسول متملك ص

وصار السلطان يباشر احلصار بنفسه، وقدمت اجملانيق من دمشق إىل جسر يعقوب وهو منزلة من . صاحب صهيون
صفد وقد عجزت اجلمال عن محلها، فسار إليها الرجال من األجناد واألمراء، حلملها على الرقاب من جسر 

ر السلطان بنفسه وخواصه، وجر األخشاب مع البقر هو وخواصه، فكان غريه من الناس إذا تعب يعقوب، وسا
استراح مث يعود إىل اجلر، وهو ال يسأم من اجلر وال يبطله، إىل أن نصبت اجملانيق رمي هبا يف سادس عشريه، وصار 

  .السلطان يالزم الوقوف عندها وهي ترمي
لوا على منازهلم إىل أن كانت ليلة عيد الفطر فخرج األمري بدر الدين وأتت العساكر من مصر والشام، فنز

األيدمري للتهنئة بالعيد، فوقع حجر على رأسه، فرسم السلطان بأال جيتمع أحد لسالم العيد، وال يربح أحد من 
  .من شرب مخرا أو جلبها شنق. مكانه خشية انتهاز العدو غرة العسكر ونودي يوم عيد الفطر يف الناس

ووعد السلطان احلجارين إنه من أخذ أول حجر كان له . وقع الزحف على صفد، ودفع الزراقون النفط: ويف ثانيه
فكان بني الفريقني قتال عظيم . وأمر حاشيته بأال يشتغلوا خبدمته. مائة دينار، وكذلك الثاين والثالث إىل العشرة

جره رفيقه ووقف موضعه، وتكاثرت النقوب ودخل استشهد فيه مجاعة، وكان الواحد من املسلمني إذا قتل 
النقابون إليها، ودخل السلطان معهم، وبذل السلطان يف هذا اليوم من املال واخللع كثريا، ونصب خيمة فيها 

  .حكماء وجرائحية وأشربة ومآكل، فصار من جيرح من العربان والفقهاء والفقراء وغريهم حيضر إليها
  .قني أيضاً، مقاتلكانت بني الفري: ويف ثامنه

اشتد الزحف من الليل إىل وقت القائلة، فتفرق الناس من شدة التعب، فغضب السلطان من : ويف ليلة رابع عشره
املسلمون عل هذه الصورة، . ذلك وأمر خواصه بالسوق إىل الصاواوين وإقامة األمراء واألجداد بالدبابيس، وقال

على نيف وأربعني أمريا، وقيدهم وسجنهم بالزردخاناه، مث شفع فيهم  وأنتم تسترحيون؟، فأقيموا، وقبض السلطان
فأطلقهم وأمرهم مبالزمة مواضعهم، وضربت الطبلخاناه واشتد األمر إىل أن طلب الفرنج األمان، فأمنهم السلطان 

وال هدم، على أال خيرجوا بسالح وال المة حرب وال شيء من الفضيات، وال يتلفوا شيئا من ذخائر القلعة بنار 
  .وأن يفتشوا عند خروجهم، فإن وجد مع أحد منهم شيء من ذلك انتقض العهد

ومل تزل الرسل تتردد بينهم إىل يوم اجلمعة ثامن عشره، مث طلعت السناجق اإلسالمية، وكان لطلوعها ساعة 
تيشهم، فوجد هذا والسلطان راكب على باب صفد حىت نزل الفرنج كلهم، ووقفوا بني يديه فرسم بتف. مشهودة

. معهم ما يناقض األمان من السالح والفضيات، ووجد معهم عدة من أسري مسلمني أخرجوهم على إهنم نصارى
وتسلم املسلمون صفد، وويل . فأخذ ما وجد معهم وأنزلوا عن خيوهلم، وجعلوا يف خيمة ومعهم من حيفظهم

دين العالئي نائب صفد، فلما أصبح حضر إليه السلطان قلعتها األمري جمد الدين الطوري، وجعل األمري عز ال
الناس، فشكر اجتهادهم واعتذر إليهم مما كان منه إىل بعضهم، وإنه ما قصد إال حثهم على هذا الفتح العظيم، 

وأحضرت خيالة الفرنج ومجيع من صفد، فضربت أعناقهم على تل . من هذا الوقت نتحالل، وأمرهم فركبوا: وقال
أحدمها الرسول، فإنه اختار أن يقم عند السلطان ويسلم، فاسلم وأقطعه . منهم سوي نفرين قرب صفد حىت مل يبق

وصعد السلطان إىل قلعة صفد، وفرق على . مما شاهده. السلطان إقطاعا وقربه، واآلخر ترك حىت خيرب الفرنج
السلطان على كتفه من السالح األمراء العدد الفرجنية واجلواري واملماليك، ونقل إليها زردخاناه من عنده، ومحل 

واستدعى السلطان الرجال من دمشق لإلقامة . إىل داخل القلعة، فتشبه به الناس ونقلوا الزردخاناه يف ساعة واحدة



بصفد، وقرر نفقة رجال القلعة يف الشهر مبلغ مثانني ألف درهم نقره واستخدم على سائر بالد صفد، وعمل هبا 
ربض ووقف على اجملنون نصف وربع احلباب، وللربع اآلخر على الشيخ إلياس، ووقف جامعا يف القلعة وجامعا بال

  .قرية منها على قرب خالد بن الوليد حبمص
رحل السلطان من صفد إىل دمشق، فنزل اجلسورة وأمر أال يدخل أحد من العسكر إىل دمشق، : ويف سابع عشريه

سلطان إىل دمشق جريدة، فبلغه أن مجاعة من العسكر قد بل يبقي العسكر على حاله حىت يسري إىل سيس ودخل ال
وأقام امللك املنصور صاحب محاة مقدما على العساكر وسريهم معه، . دخلوا إىل دمشق، فأخرجهم مكتفني باحلبال

  .وفيهم األمري عز الدين أوغان، واألمري قالوون، فسارو يف خامس ذي القعدة إىل سيس
  .ن أغامات كرمو: ويف ثالث ذي القعدة

أنعم السلطان على أمراء دمشق وقضاهتا وأرباب مناصبها بالتشاريف، ونظر يف أمر جامع دمشق، ومنع : ويف ثامنه
  .الفقراء من املبيت فيه، وأخرج ما كان به من الصناديق اليت كانت للناس

والتوقيع على  جلس األتابك هو واألمري مجال الدين النجييب نائب دمشق لكشف ظالمات الناس: ويف عاشره
وخرج السلطان للصيد فضرب عدة حلق، وسار إىل جرود مث إىل أفامية، وجهز السلطان . القصص، بدار السعادة

إىل مصر شخصا كان قد حضر إىل دمشق وادعي إنه مبارك بن اإلمام املستعصم وصحبته مجاعة من أمراء العربان، 
تار، وتبني كذبه فسري إىل مصر حتت االحتياط، وجهز السلطان فلم يعرفه جالل الدين بن الدوادار وال الطواشي خم

بعده شخصا آخر أسود إىل مصر، ذكر إنه من أوالد اخللفاء، فسري إىل مصر أيضاً، وكان قد وصل إىل دمشق يف 
  .ذي القعدة

ه أبطل السلطان وفي. وفيه استويل السلطان على هونني وتبنني وعلى مدينة الرملة، فعمرها وصري هلا عمال وويل فيها
ضمان احلشيشة اخلبيثة، وأمر بتأديب من أكلها، وقدم رسول االسبتار ملك الفرنج، يسأل استقرار الصلح على 

ال أجيب إال بشرط إبطال ما لكم من القطائع على مملكة محاة : بالدهم من جهة محص وبالد الدعوة، فقال السلطان
على بالد أيب قبيس وهي مثامنائة دينار، وقطيعتكم على بالد الدعوة وهي أربعة آالف دينار، وما لكم من القطيعة 

فأجابوا إىل إبطال ذلك، وكتبت اهلدنة وشرط فيها الفسخ . وهي ألف ومائتا دينار ومائة مد حنطة وشعري نصفني
حا وورد اخلرب بأن فرنج عكا وجدوا أربعة من املسلمني يف طني شي. للسلطان مىت أراد، ويعلمهم قبل مبدة

فشنقوهم، فرسم السلطان باإلغارة على بالد الفرنج، فقتلت العساكر منهم فوق املائتني، وساقوا مجلة من األبقار 
وورد كتاب وايل قوص إنه وصل إىل عيذاب، وبعث عسكرا إىل سواكن، ففر صاحب . واجلواميس وعادوا

  .رجال السلطان بسواكنسواكن، ففر صاحب سواكن، وعادوا إىل قوص وقد متهدت البالد، وصارت 

جلس األمري عز الدين احللي نائب السلطنة بديار مصر، ومعه الصاحب هباء : ويف يوم اإلثنني النصف من ذي احلجة
وإذا بإنسان خيرق الصفوف وبيده قصة حىت وقف قدام األمري، ووثب : الدين والقضاة، بدار العدل على العادة
فأمسك األمري بيده فجرحها، ورفسه برجله ونام على ظهره، . نه يف حلقهعليه بسكني أخرجها من حتت ثيابه، وطع

فوقع اجملرم وقصد أن يضرب األمري ضربة أخرى، أو يضرب الصاحب، فرجعت السكني يف فؤاد األمري صارم 
الدين املسعودي، فمات من ساعته، فقام األمري فخر الدين وايل اجليزة وقبض عليه ورماه، فوقع على قاضي 

ومحل األمري عز الدين احللي إىل داره بالقلعة، وحضر املزينون إليه فوجدوا . ضاة، وأخذته السيوف حىت هلكالق
اجلرح بني البلعوم واملنحر، وكان الذي ضربه جندار به شعبة من جنون، وتعاطي أكل السمنة فقوي جنه وكتب 

واهللا يهون على موت ولدي : ق عليه ذلك وقالهبذا احلادث إىل السلطان، فوافاه اخلرب وهو راجع من أفامية، فش



يا خوند واهللا طيبت قلوبنا إذا كنت تشتهي لو فديت غالما من غلمانك : فقال له األتابك. بركة، وال ميوت احللي
مث ورد اخلرب بعافية احللي مع مملوكه، فخلع عليه السلطان وأعطاه ألف دينار، وأعطي رفيقه . بولدك وويل عهدك

  .درهم نقرة، وأحسن إىل ورثة الصارم املسعودي ثالثة آالف
وأما امللك املنصور ومن معه، فإهنم ساروا إىل حصن دير بساك ودخلوا الدربند، وقد بين التكفور هيتوم بن 

قسطنطني بن باساك ملك األرمن على رءوس اجلبال أبراجا وهو الذي تزهد فيما بعد، وترك امللك لولده ليفون 
سكره، فعندما التقى الفريقان أسر ليفون ابن ملك سيس، وقتل أخوه وعمه، واهنزم عمه فاستعد ووقف يف ع

وركب العسكر . اآلخر، وقتل ابنه اآلخر، ومتزق الباقي من امللوك وكانوا اثين عضو ملكا وقتلت أبطاهلم وجنودهم
وسبيت النساء وفرقت على أقفيتهم وهو يقتل ويأسر وحيرق، وأخذ العسكر قلعة حصينة للديوية، فقتلت الرجال 

ودخلوا سيس فأخرجوها وجعلوا عاليها سافلها، وأقاموا أياما حيرقون . العسكر وحرقت القلعة مبا فيها من احلواصل
وسار األمري أوغان إىل جهة الروم، واألمري قالوون إىل املصيصة وأذنة وأياس وطرسوس، فقتلوا . ويقتلون ويأسرون

رقوا هذا وصاحب محاة مقيم بسيس، مث عادوا إليه وقد اجتمع معهم من الغنائم ما وأسروا وهدموا عدة قالع وح
  .ال يعد وال حيصى، حىت أبيع رأس البقر بدرمهني و مل يوجد من يشتريه

ودخل السلطان إىل . فورد اخلرب بذلك والسلطان يف الصيد جبرود، فأعطي املبشر ألف دينار وإمره طبلخاناه
إهنم : اء العسكر يف ثالث عشر ذي احلجة فشكي إليه وهو بقارا من أهلها وهم نصارىدمشق، وجتهز وخرج للق

يتعدون على أهل الضياع، ويبيعون من يقع إليهم إىل الفرنج حبصن عكا، فأمر العسكر بنهبهم فنهبوا، وقتل 
غنائم ففرق اجلميع على كبارهم وسيب النساء واألوالد، وقدم عليه العسكر اجملهز إىل سيس، وقدموا له نصيبه من ال

وعاد السلطان إىل دمشق يف رابع عشريه ومتملك . عساكره، وأحسن إىل متملك سيس ومن معه من األسري
سيس بني يديه وخلع على األمراء وامللوك واألجناد، فامتألت باملكاسب، وأبيع من اجلواهر واحللي والدقيق 

يء من ذلك، وعاد صاحب محاة إىل مملكته، بعد ما أنعم عليه واحلرير ما ال حيصي كثرة، و مل يتعرض السلطان لش
وفيها قدمت رسل امللك أبغا بن هوالكو هبدايا وطلب الصلح وفيها . السلطان بكثري من اخليول واألموال واخللع

وم أمر السلطان جبمع أصحاب العاهات، فجمعوا خبان السبيل ظاهر باب الفتوح من القاهرة، ونقلوا إىل مدينة الفي
وأفردت هلم بلدة تغل عليهم ما يكفيهم، فلم يستقروا هبا وتفرقوا ورجع كثري منهم إىل القاهرة وفيها اشتد إنكار 

مبصر والشام، . السلطان للمنكر، وأراق اخلمور وعفي آثار املنكرات، ومنع احلانات واخلواطىء جبميع أقطار مملكته
أمحد بن حممد بن منصور بن أيب بكر بن قاسم بن حمتار بن املنري  وقال القاضي ناصر الدين. فطهرت البقاع من ذلك

  :قاضي اإلسكندرية، ملا وردت إليه املراسيم باإلسكندرية وعفي متوليها أثر احملرمات
  غري بالد األمري مأواه... ليس إلبليس عندنا أرب 

  حرمته ماءه ومرعاه... حرمته اخلمر واحلشيش معا 
  :وقال أبو احلسني اجلزار

  وأخلي الثغر من رضابه... قد عطل الكوب من حبابه 
  على الذي فات من شبابه... وأصبح الشيخ وهو يبكي 

  .وفيها قدم على بن اخلليفة املستعصم من األسر عند التتار
  ؟؟



  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .األمري مجال الدين أيدغدي العزيزي، بعد فتح صفد
حممد عبد الرمحن بن أمني الدين أيب الغنائم سامل بن احلسن بن هبة اهللا بن حمفوظ وتويف الصاحب شرف الدين أبو 

  .بن صصري التغليب الدمشقي، ناظر الدواوين هبا، عن تسع وستني سنة
  .وتويف مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اجلليل بن عبد الكرمي املوقاين املقدسي الشافعي، احملدث األديب

  وستمائة سنة مخس وستني
بعث السلطان األمري سيف الدين بكتمر الساقي، واألمري شهاب الدين بوزيا، يف عدة من العسكر ورجال : يف احملرم

وفيه قدمت جندة للفرنج من قربص، وعدهتا حنو ألف ومائة فارس، . جبلية فقطعوا أقصاب الفرنج، وعادوا إىل صفد
وواقع الفرنج فقتلوا منهم كثرياً، واهنزم الباقي إىل عكا وعمل  وأغاروا على بلد طربية، فخرج العسكر إىل عكا،

  .فيها عزاء من قتل
خرج السلطان من دمشق بعساكره إىل الفوار يريد الديار املصرية، وسار منه جريدة إىل الكرك ونزل : ويف ثانية

اجه، وأكثر من اإلنعام على بربكة زيزاء، وركب ليتصيد فتقطر عن فرسه يف ثامنه، وتأخر هناك أياما حىت صلح مز
مجيع عساكره وأمرائه جبميع كلفهم من غالت الكرك، وعم بذلك اخلواص والكتاب، وفرق فيهم مجال كثرية من 

واستدعى السلطان أمراء غزة وأحسن إليهم، وطلب األمري عز الدين أيدمر نائب الكرك وأعطاه ألف دينار . املال
رك مث سار يف حمفة على أعناق األمراء واخلواص إلىغزة، وسار منها إىل وخلع عليه، وسري اخللع إىل أهل الك

بلبيس، فتلقاه ابنه بركة يف ثالث صفر ومعه األمري عز الدين احللي، وزينت القاهرة، فلم يزل السلطان موعوكا إىل 
  .إىل خامسهغرة شهر ربيع األول، فركب الفرس وضربت البشائر لعافيته، وسار إىل باب النصر فأقام هناك 

يف ولده للسلطان، ففك قيده يف . وصعد السلطان إىل القلعة، وقدم عليه رسول التكفور هيتوم صاحب سيس يشفع
  .ثاين عشريه وكتب له موادعة على بالده إىل سنة، وركب مع السلطان لرماية البندق يف بركة اجلب

ملستعرب، والصاحب فخر الدين حممد بن بعث السلطان األتابك فارس الدين أقطاي ا: ويف آخر ربيع األول
فسارا واتفقا على مناخ اجلمال السلطانية، فلما . الصاحب هباء الدين بن حنا، لكشف مكان يعمله جامعا باحلسينية

ال واهللا ال جعلت اجلامع مكان اجلمال، وأوىل ما جعلت ميداين الذي ألعب فيه الكرة وهو : عادا قال السلطان
السلطان يف ثامن ربيع اآلخر ومعه الصاحب هباء الدين والقضاة إىل ميدان قراقوش، ورتب نزهيت جامًع وركب 

عاد إىل املدرسة اليت أنشأها بني القصرين، وقد اجتمع هبا الفقهاء . بناءها جامعا، وأن يكون بقية امليدان وقفا عليه
  .وصعد إىل القلعة. وال تغريوا معامل هذا املكانهذا مكان جعلته هللا تعاىل، فإذا مت ال تدفنوين هنا، : والقراء، فقال

وفيه وردت مكاتبة املنصور صاحب محاة، يستأذن يف احلضور إىل مصر ليشاهد عافية السلطان، فأجيب إىل ذلك 
. فخرج السلطان إىل لقائه بالعباسية، وبعث إليه وإىل من معه التشاريف، وعاد إىل القلعة. وقدم يف سابع عشريه

ور اإلذن باملسري إىل اإلسكندرية فأذن له، وسار معه األمري سنقرجاه الظاهري، ومحلت له اإلقامات حىت فسأل املنص
  .عاد

أقيمت اجلمعة باجلامع األزهر من القاهرة، وكانت قد بطلت منه منذ ويل : ويف يوم اجلمعة ثامن عشر ربيع اآلخر
ح الدين يوسف بن أيوب وقد ظل كذلك إىل أن قضاء مصر صدر الدين عبد امللك بن درباس، عن السلطان صال

سكن األمري عز الدين أيدمر احللي جبواره، فانتزع كثريا من أوقاف اجلامع كانت مغصوبه بيد مجاعة، وتربع له مبال 



جزيل، واستطلق له من السلطان ماال، وعمر الواهي من أركانه وجدرانه وبيضه وبلطه ورم سقوفه، وفرشه 
وعمل فيه منربا، فتنازع الناس فيه هل تصح إقامة اجلمعة فيه أم ال، فأجار ذلك مجاعة من واستجد به مقصورة 

الفقهاء، ومنع منه قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت األعز وغريه، فشكي احللي ذلك إىل السلطان، فكلم فيه 
وسأل السلطان أن حيضر . قاضي القضاة فصمم على املنع، فعمل احللي بفتوى من أجاز ذلك وأقام فيه اجلمعة

فامتنع من احلضور ما مل حيضر قاضي القضاة، فحضر األتابك والصاحب هباء الدين وعدة من األمراء والفقهاء، ومل 
وعمل األمري بدر الدين بيليك اخلازندار باجلامع مقصورة، ورتب فيها . حيضر السلطان وال قاضي القضاة تاج الدين

مذهب الشافعي، ورتب حمدثا يسمع باحلديث النبوي والرقائق، ورتب سبعة لقراءة مدرسا ومجاعة من الفقهاء على 
  .القرآن العظيم، وعمل على ذلك أوقافا تكفيه

هذا املال الذي كنا حنمله قطيعة للفرنج قد : وصلت رسل الدعوة جبملة من الذهب، وقالوا: ويف مجادى اآلخرة
من الزمان يقطعون وقد كان أصحاب بيت الدعوة فيما مضى . نمحلناه لبيت مال املسلمني، لينفق يف اجملاهدي

مصانعات امللوك، وجيبون القطعة من اخللفاء، ويأخذون من مملكة مصر القطعة يف كل سنة، فصاروا حيملون القطيعة 
  .لذلك الظاهر لقبامه باجلهاد يف سبيل اهللا

وسكن . وفيه عمرت قلعة قاقون عوضاً عن قيسارية وأرسوف، وعمرت الكنيسة اليت كانت للنصارى هناك جامعا
فاستخرج من : هناك مجاعة فصارت بلدة عامرة باألسواق، وفيه أمر السلطان باستخراج الزكاة من سائر اجلهات

وبعث السلطان إىل . بالد املغرب زكاة مواشيهم وزكاة زروعهم، واستخرج من جهات سواكن وجزائرها الزكاة
دينة النبوية، فدافعه فمضى إىل بين خالد يستعني احلجاز األمري شكال بن حممد، فطلب العداد من األمري مجاز أمري امل

  .هبم على عرب مجاز، مث خاف وبعث إىل السلطان يطلب إرسال من يستخلفه على استخراج حقوق اهللا
و كان معه . توجه السلطان يف مجاعة من أمرائه إىل الشام، وترك أكثر العساكر بالديار املصرية: ويف سابع عشريه

فنزل السلطان غزة، ومضى صاحب محاة إىل مملكته بعد زيارة القدس فقدمت رسل الفرنج املنصور صاحب محاة، 
ورحل السلطان إىل صفد، . على السلطان بغزه، ومعهم اهلدايا وعدة من أسري املسلمني، فكسا األسري وأطلقهم

عشر رجب، وجاء اخلرب فورد اخلرب عليه هناك بتوجه التتار إىل الرحبة، فسار إىل دمشق مسرعا فدخلها يف رابع 
بقدوم التتار إىل الرحبة، وأن أهلها قتلوا وأسروا منهم كثريا وهزموهم، فأقام بدمشق مخسة أيام، وعاد إىل صفد يف 

ورتب السلطان أمر عمارة صفد، وقسم خندقها على األمراء، وأخذ لنفسه نصيبا وافرا عمل فيه . رابع عشريه
عمل ونقل احلجارة ورمي التراب وصاروا يتسابقون، فوردت عليه رسل الفرنج بنفسه، فتبعه األمراء والناس يف ال

  .يطلبون الصلح، فرأوا االهتمام يف العمارة
مث إنه بلغه يف بعض تلك األيام أن مجاعة من الفرنج بكما خترج منها غدوة وتبقي ظاهرها إىل صحوة، فسري ليلة 

الفرنج، فلم يشعروا به إال وهو على باب عكا، ووضع ببعض عسكره و أمر بالركوب خفية فركب وقد اطمأن 
السيف يف الفرنج، وصارت الرءوس حتمل إليه من كل جهة، وكان احلر، فعملت عباءة على رمح ليستظل هبا، 

وبات تلك الليلة وأصبح على حاله، مث عاد إىل صفد، وقدمت رسل سيس باهلدية، فرأوا رسل الفرنج ورأوا رءوس 
: وقدمت األسري من هذه الغارة فضربت أعناقهم، وطلب السلطان رسل الفرنج وقال هلم. احالقتلى على الرم

  .هذه الغارة يف مقابلة غارتكم على بالد الشقيف وردهم من غري إجابتهم إىل الصلح

مث ركب السلطان يف حادي عشري شعبان وساق من صفد إىل عكا، فلما علم به الفرنج حىت وقف على أبواهبا، 
البنائني واحلجارين والناس على البساتني واألبنية واآلبار هلدمها، فاقتسموا ذلك وشرعوا يف اهلدم وقطع فقسم 



وعمل السلطان اليزك بنفسه على باب عكا، وصار واقفا على فرسه وبيده رمح مدة أربعة أيام، حىت . األشجار
سيس ورسل بريوت فأجيبوا عن مث رجع إىل صفد، فوردت رسل . تكامل اإلحراق واهلدم وقطع األشجار

  .مقاصدهم
وردت رسل صور يطلبون استمرار اهلدنة، فأجيبوا إىل الصلح، وكتبت هدنة ملدة عشر سنني : ويف شهر رمضان

لصور وبالدها وهي مائة قرية إال قرية بعد ما أحضروا دية السابق شاهني الذي قتلوه ألوالده وهي مخسة عشر ألف 
وقدمت رسل بيت االسبتار من . ها وأمهلوا بالباقي وأحضروا أيضاً عدة أسري مغاربةدينار صورية، قاموا بنصف

الفرنج يطلبون الصلح على حصن األكراد واملرقب، فأجيبوا وتقررت اهلدنة لعشر سنني وعشرة أشهر وعشرة أيام 
تقدم ذلك، وبطل  وعشر ساعات، وبطلت القطائع عن بالد الدعوة وعن محاة وشيزر وأفامية وعن أيب قبيس، وقد
  .أيضاً ما كان على عيناب، وهو مخسمائة دينار صورية وعن كل فدان مكوكان غلة وستة دراهم

وقدم الشريف بدر الدين ملك بن منيف بن شيحة من املدينة النبوية يشكو من الشريف مجاز أمري املدينة، وأن 
ه نصف اإلمرة، وكتب له تقليد بذلك وبنصف فكتب جلماز أن يسلم. اإلمرة كانت نصفني بني أبيه ووالده مجاز

  .أوقاف املدينة النبوية اليت بالشام ومصر وسلمت إليه، فامتثل مجاز ما رسم به
نزحت بئر السقاية اليت بالقدس حىت اشتد عطش الناس هبا، فنزل شخص إىل البئر فإذا قناة : ويف ذي احلجة

ئب القدس، فأحضر األمري بنائني وكشف البناء، فأفضي هبم يف مسدودة، فأعلم األمري عالء الدين احلاج الركين نا
قناة إىل حتت الصخرة، فوجدا هناك بابا مقنطرا قد سد، ففتحوه فخرج منه ماء كاد يغرقهم، فكتب بذلك إىل 

السلطان، وإنه ملا نقص ماء السقاية دخل الصناع فوجدوا سدا نقب فيه احلجارون قدر عشرين يوما، ووجد سقف 
  .فنقب فيه قدر مائة وعشرين ذراعا بالعمل، فخرج املاء ومأل القناة مقلفط

أنشأ السلطان قنطرة على حبر أيب املنجا بناحية ببسوس وتويل عملها األمري عز الدين أيبك األفرم، : ويف هذه السنة
بردي، فتويل عمل وفيها أنشأ السلطان القصر األبلق بدمشق بامليدان األخضر على هنر . فجاءت من أعظم القناطر

ذلك األمري أقوش النجييب نائب دمشق، فعمره بالرخام األبيض واألسود، وجعل جانبا عظيما منه حتف به البساتني 
ومازال عامرا تنزله امللوك إىل أن هدمه تيمورلنك يف سنة ثالث . واألهنار من كل ناحية، ومل يعمل بدمشق قبله مثله

  .اومثامنائة، عند حريق دمشق وخراهب
وفيها جلس منكومتر بن طغان بن باتوتان بن دوشي خان بن جنكيزخان على كرسي مملكة القفجاق صراي، عوضاً 

وكان بركة خان قد مال إىل دين . عن امللك بركة خان بن دوشي خان بن جنكيزخان، بعد وفاته هذه السنة
  .اإلسالم، وهو أعظم ملوك التتر، وكرسي مملكته مدينة صراي

قاضي القضاة تاج الدين أبو حممد عبد الوهاب بن خلف بن أيب القاسم العالمي الشافعي، املعروف بابن  وفيها مات
بنت األعز، يف سابع عشري شهر رجب، من إحدى ومخسني سنة، فويل قضاء القاهرة والوجه البحري تقي الدين 

ن شرف الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن رزين الشافعي، وويل قضاء مصر حميي الدين عبد اهللا ب
مبرسوم . احلسن بن عبد اهللا بن على بن صدقة بن حفص، املعروف بابن عني الدولة، يف يوم اخلميس تاسع شعبان،

وفيها حج األمري احللي، . ورد عليه عقيب وفاة تاج الدين ابن بنت األعز، بأن يتوىل قضاء مصر والوجه القبلي
  .طان امللك الظاهر، وحج الصاحب حميي الدين بن الصاحب هباء الدين بن حناوتصدق مبال بعثه به السل

  .ومات يف هذه السنة األمري ناصر الدين حسن بن عزيز القيمري، نائب السلطنة بالساحل
وتويف شهاب الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان املعروف بأيب شامة املقدسي الشافعي، 



  .شق عن ست وستني سنةبدم
  ؟

  سنة ست وستني وستمائة

وردت الزكاة والعشر من املدينة النبوية، وعدهتا مائة ومثانون مجال ومبلغ عشرة آالف درهم، فاستقل : يف صفر
السلطان ذلك وأمر برده، فورد بنو صخر وبنو الم وبنو عنزة من عرب احلجاز، والتزموا بزكاة الغنم واإلبل، 

وفيه قسمت عمارة صفد على األمراء، وأخذ السلطان لنفسه نصيبا . معهم شادين الستخراج ذلكفبعث السلطان 
وافرا، وأقيم يف عمارة القلعة وأبراجها األمري سيف الدين الزيين، وعمل هلا أبواب سر إىل اخلندق، فلما كملت 

أال إن حزب اهللا هم " " الصاحلون ولقد كتبنا يف الزبور من الذكر أن األرض يرثها عبادي : " كتب على أسوارها
أمر بتجديد هذه القلعة وحتصينها، وتكميل عمارهتا، وبعد ما خلصها من أسر الفرج املالعني، وردها إىل " املفلحون 

يد املسلمني ونقلها من حوزة الدنيوية إىل حوزة املؤمنني، وأعادها إىل اإلميان كما بدا هبا أول مرة، وجعلها للكفار 
سرة، واجتهد وجاهد حىت بدل الكفر باإلميان والناقوس باألذان واإلجنيل بالقرآن، ووقف بنفسه حىت خسارة وح

محل تراب خنادقها وحجارهتا منه بنفسه وخبواصه على الرءوس، السلطان امللك الظاهر أبو الفتح بيربس، فمن 
ل له نصيبا من أجره، وال خيله من صارت إليه هذه القلعة من ملوك اإلسالم، ومن سكنها من اجملاهدين، فليجع

الترحم يف سره وجهره، فقد صار يقال عمر اهللا صرحها، بعد ما كان يقال عجل اهللا فتحها، والعاقبة للمتقني إىل 
  .يوم الدين

وفيه كتب السلطان إىل امللك منكومتر القائم مقام امللك بركة، بالتعزية واإلغراء بولد هوالكو وفيه رسم السلطان 
وفيه سار . رة مسجد اخلليل عليه السالم، فتوحه األمري مجال الدين بن هنار لعمل ذلك، حىت أهني عمارتهبعما

السلطان من صفد إىل القاهرة، فدخل قلعة اجلبل ساملا يف وقدمت رسل السلطان املظفر مشس الدين يوسف بن عمر 
ارة وحشية عنابية اللون وعدة حتف وطرف، بن رسول امللك اليمين، بعشرين فرسا عليها المة احلرب، وفيلة ومح

فجهزت له خلعة وسنجق، وهدية فيها قميص من مالبس السلطان كان قد سأل فيه ليكون له أمانا، وسري إليه أيضاً 
قد سرينا إليك آلة السلم وآلة احلرب مما الصق جسدنا يف مواطن اجلهاد : جوشن وغريه من آلة احلرب، وقيل له

  .لعايل املولوي السلطاين، وكتب له السلطان خبطه اململوكوكتب له املقام ا
وفيه اجتاز السلطان على السدير قرب العباسية، فأعجبه فاختار منه مكانا بين فيه قرية مساها الظاهرية، وعمر هبا 

م يعجبه فل. وبينا هو يف الصيد هناك إذ بلغه حركة التتار على حلب، فعاد إىل القلعة وأمر خبروج اخليام. جامعا
وخرج الربيد إىل الشام بتجهيز العساكر، فلما خرجوا وساروا إىل بانياس أخرج . خيام مجاعة فأدهبم وجرسهم

الربيدي كتبا خمتومة باسم األمري علم الدين احلصين واألمري بدر الدين األتابكي، وفيها منازلتهم للشقيف، فلم 
  .يشعر الفرنج إال بالعساكر على قلعة الشقيف

السلطان من خميمه بباب النصر يف ثالث مجادى اآلخرة إىل غزة، فبلغه عن مجاعة من اجلمالني إهنم تعرضوا إىل  وسار
زرع فقطع أنوفهم، وبلغه عن األمري علم الدين سنجر احلموي إنه ساق يف زرع، فأنزله عن فرسه وأعطاه مبا عليه 

  .جاءمن السرج واللجام لصاحب الزرع مث رحل السلطان إىل العو
ساق السلطان من العوجاء إىل يافا، وحاصرها حىت ملكها من يومه، وأخذ قلعتها : فلما كان يوم العشرين منه

وأخرج من كان فيها، وهدمها كلها ومجع أخشاهبا ورخامها ومحله يف البحر إىل القاهرة، فعمل من اخلشب مقصورة 



سلطان ببناء اجلوامع بتلك البالد، وأزال منها ومن قرية وأمر ال. اجلامع الظاهري باحلسينية، ومن الرخام حبرابه
ورسم أن املال املتحصل من هذه البالد ال خيلط بغريه، . املنكرات، ورتب اخلفراء على السواحل وألزمهم بدركها

ي وأعطي األمري عالء الدين احلاج طيربس منها قرية، وأعطي األمري علم الدين سنجر احلمو. وجعله ملأكله ومشربه
قرية، وملكهما إيامها وأنزل التركمان بالبالد الساحلية حلمايتها، وقرر عليهم خيال وعدة، فتجدد له عسكر بغري 

كلفة، وفيه رسم بتجديد عمارة اخلليل عليه السالم، ورسم أن يكون عمل اخلوان الذي ميد ناصية عن مسجد 
  .اخلليل

سه فنزل عليها يف يوم األربعاء تاسع عشر شهر رجب، وقدم وجهز السلطان عسكرا إىل الشقيف، مث سار إليها بنف
الفقهاء للجهاد، ونصب السلطان عليها ستة وعشرين منجنيقا، وأحل عليها حىت أخذها يوم األحد سلخ رجب، 

وهدم السلطان قلعة . وأخرج منها نساء الفرنج وأوالدهم إىل صور، وقيد الرجال كلهم وسلمهم للعساكر
ناك، واستناب على القلعة األخرى األمري صارم الدين قامياز الكافري، ورتب هبا األجناد استجدها الفرنج ه

وفيه وردت كتب من . والرجالة، وقرر فيها قاضيا وخطيبا، وويل أمر عمارهتا األمري سيف الدين بلبان الزيين
  .الكرج

من سنني، فما زال السلطان حىت وصل رسول صاحب بريوت هبدية وجتار كانوا قد أخذوهم يف البحر : ويف شعبان
  .خلصهم وخلص أمواهلم

رحل السلطان من الثقيف إىل قرب بانياس، وبعث األثقال إىل دمشق وجهز األمري عز الدين أوغان : ويف عاشره
  .جبماعة جلهة، وجهز األمري بدر الدين األيدمري يف مجاعة إىل جهة أخرى، فحفظت العساكر الطرقات

طرابلس وخيم عليها يف النصف منه، وناوش أهلها القتال وأخذ برجا كان هناك، وضرب  مث سار السلطان إيل،
أعناق من كان من الفرنج، وأغارت العساكر على من يف تلك اجلبال، وغنموا شيئا كثريا وأخذوا عدة مغاير 

كنائس، وقسم بالسيف، وأحضروا املغامن واألسري إىل السلطان فضرب أعناق األسري، وقطع األشجار وهدم ال
  .الغنائم يف العسكر

ودخل السلطان عن طرابلس يف رابع عشريه، فتلقاه صاحب صافيتا وأنطرسوس باخلدمة، وأحضر ثالمثائة أسري 
مث . كانوا عنده، فشكره السلطان ومل يتعرض لبالده، ونزل السلطان على محص، وأمر بإبطال اخلمر واملنكرات

فرقة صحبة األمري بدر الدين اخلازندار، : يقصد، فرتب العسكر ثالث فرق دخل إىل محاة وال يعرف أحد أي جهة
وفرقة مع األمري عز الدين إيغان، وفرقة مع السلطان، فتوجه اخلازندار إىل السويدية، وتوجه إيغان إىل درب بساك، 

  .فقتلوا وأسروا، ونزل السلطان أفامية، ووافاه اجلميع على أنطاكية
والسلطان مغري على أنطاكية، وأطاقت العساكر هبا من كل جانب، فتكملوا خبيامهم يف  :وأصبح أول شهر رمضان

وبعث السلطان إىل الفرنج يدعوهم وينذرهم بالزحف عليهم، وفاوضهم يف ذلك مدة ثالثة أيام وهم ال . ثالثه
القرب من القلعة، ونزلوا جييبون، فزحف عليها وقاتل أهلها قتاال شديدا، وتسور املسلمون األسوار من جهة اجلبل ب

املدينة ففر أهلها إىل القلعة، ووقع النهب والقتل واألسر يف املدينة، فلم يرفع السيف عن أحد من الرجال وكان هبا 
فوق املائة ألف، وأحاط األمراء بأبواب املدينة حىت ال يفر منها أحد، واجتمع بالقلعة من املقاتلة مثانية آالف سوي 

، فبعثوا يطلبون األمان فأمنوا، وصعد السلطان إليهم ومعه احلبال، فكتفوا وفرقوا على األمراء، النساء واألوالد
  .والكتاب بني يدي السلطان ينزلون األمساء

وكانت أنطاكية للربنس بيموند بن بيموند، وله معها طرابلس، وهو مقيم بطرابلس وكتبت البشائر بالفتح إىل 



فرجنية، ويف اجلملة كتاب إىل صاحب أنطاكية وهو يومئذ مقيم بطرابلس وهو من األقطار الشامية واملصرية وال
  .إنشاء ابن عبد الظاهر رمحه اهللا تعايل

وسلم السلطان القلعة إىل األمري بدر الدين بيليك اخلازندار واألمري بدر الدين بيسري الشمسي، وأمر بإحضار 
واهللا ما خبأت شيئا مما : نمه وما غنمته مماليكه وخواصه، وقالاملغامن لتقتسم، وركب وأبعد عن اخليام ومحل ما غ

محل إىل وال خليت مماليكي خيبئون شيئا، ولقد بلغين أن غالما ألحد مماليكي خبأ شيئا ال قيمة له فأدبته األدب 
. افيهمالبالغ، ويتبقى لكل أحد منكم أن خيلص ذمته، وأنا أحلف األمراء واملقدمني، وهم حيلفون أجنادهم ومض

فأحضر الناس األموال واملصاغ الذهب والفضة حىت صارت تال هبا، وقسمت يف الناس، وطال الوزن فقسمت 
النقود بالطاسات، وقسمت الغلمان على الناس، فلم يبق غالم إال وله غالم، وتقاسم النساء والبنات واألطفال، 

السلطان يومني وهو يباشر القسمة بنفسه، وقصر  وأبيع الصغري باثين عشر درمها واجلارية خبمسة دراهم، وأقام
الناس يف إحضار الغنائم فعاد السلطان مغضبا، فلم تزل األمراء به يلتزمون باالجتهاد واالحتراز ويعتذرون إليه، 

  .حىت وقف على فرسه وما ترك شيئا حىت قسمه

من حديد أبواهبا ورصاص كنائسها ما ال مث ركب السلطان إىل القلعة وأحرقها، وعم باحلريق أنطاكية، فأخذ الناس 
وكان بالقرب من أنطاكية عدة حصون، . يوصف كثرة، وأقيمت األسواق خارج املدينة، فقدم التجار من كل جهة

  .فطلب أهلها األمان، فتوجه إليهم األمري بيليك األشريف وتسلمها يف حادي عشره، وأسر من فيها من الرجال
مل يزل يسأل يف إطالق ولده ليفون، ويعرض يف فدائه األموال والقالع، وكان  وكان التكفور هيتوم ملك سيس

التتر قد أسروا األمري مشس الدين سنقر األشقر من حلب، ملا ملكوها من امللك الناصر، فاقترح السلطان على سيس 
زبان ورعبان إحضار سنقر عوضاً عن ولده ورد القالع اليت أخذها من مملكة حلب، وهي هبسنا ودربساك ومر

وشبح احلديد، فسأل هيتوم املهلة سنة إىل أن يبعث إىل األرذو فلما كان يف هذه األيام، بعث هيتوم إىل السلطان 
فأحضر هيتوم كتاب سنقر إىل السلطان بأماير، إال . بأنه وجد سنقر، وأنه أجيب إىل إطالقه، فكتب إليه بإحضاره

إذا كنت تقسو على ولدك وويل عهدك، فأنا أقسو على صديق ما بيين . هإنه غري قوله يف تسليم القالع، فكتب إلي
فلما وصلت إليه " وحنن خلف كتابنا، فمهما شئت افعل بسنقر األشقر . وبينه نسب، ويكون الرجوع منك ال مين

ن الكتب من أنطاكية خاف، وتقرر الصلح على تسليم قلعة هبسنا ودر بساك وكل ما أخذه من بالد اإلسالم، وأ
يرد اجلميع حبواصلها كما تسلمها، ويطلق سنقر األشقر، ويطلق السلطان ولده وابن أخيه وغلماهنما، وأنه حيضر 
رهينة حىت يتسلم السلطان القالع، فكتبت اهلدنة بأنطاكية، وتوجه األمري بلبان الرومي للدوادار، والصدر فتح 

مري بدر الدين حيكا الرومي إلحضار امللك ليفون من مصر الستحالفه، وتوجه األ. الدين بن القيسراين كاتب الدرج
على الربيد يف ليلة الثالث عشر من رمضان، فوصل إىل القاهرة وخرج منها ثاين يوم دخوله بامللك ليفون، فوصل 
إىل دمشق ليلة اإلثنني سادس عشريه، فكان بني خروجه من أنطاكية وعوده إىل دمشق ثالثة عشر يوما، وحلف 

  .هيتوم صاحب سيس يف سابع عشريه، فانتظم الصلح التكفور
وهم : ورحل السلطان من أنطاكية إىل شيزر، وسار منها على الربية إىل محص وهو يتصيد فدخل محاة يف ثالثة نفر

مث سار السلطان . األمري بيسري، واألمري بدر الدين اخلازندار، واألمري حسام الدين الدوادار، ونزل العسكر محاة
ص إىل دمشق، فدخلها يف سادس عشريه، واألسري بني يديه و ليفون ابن صاحب سيس يف خدمته، فأحسن من مح

إليه، وحلف ليفون للسلطان يف ثالث شوال على النسخة اليت حلف عليها أبوه، وهو قائم مكشوف الرأس، وسار 
ووصلت الرهائن فأحسن السلطان  .إىل بالده يف حادي عشره صحبة األمري جبكا على الربيد، حىت قرره يف مملكته



إليهم وأكرمهم، ومازالوا إىل أن تسلم نواب السلطان القالع من أهل سيس، فأعيدت الرهائن إليهم مبا أنعم 
عليهم، وعندما وصل ليفون إىل سيس أطلق سنقر األشقر، وبعث به إىل السلطان فتلقاه السلطان وهو يف الصيد من 

فلما أصبح، واجتمع الناس يف . به وهو خمتف وأنزله عنده يف الدهليز، وبات معه غري أن يعرف أحد بقدومه، وقدم
اخلدمة، خرج السلطان ومعه سنقر األشقر، فبهت الناس لرؤيته، وأخرج له السلطان املال واخللع واحلوائص، 

لغ السلطان يف اإلحسان واخليل والبغال واجلمال واملماليك، وسائر ما حيتاج إليه، ومحل إليه األمراء التقادم، وبا
  .إليه، وبين له دارا بقلعة اجلبل وملا حضر سنقر إىل القاهرة أعطاه السلطان إمرة، وعمله من خواصه

تسلم األمري مشس الدين آقسنقر الفارقاين أستادار السلطان حصن بفراس من الفرنج الداويه و : ويف ثالث عشره
مل يبق هبا سوي عجوز واحد، فوجدها األمري مشس الدين عامرة  كانوا قد فروا عنها وتركوا احلصن خاليا حىت

باحلواصل والذخائر، وفيه وردت رسل صاحب عكا هبدية فحصل االتفاق على أن تكون حيفا للفرنج وهلا ثالث 
ضياع، وأن تكون مدينة عكا وبقية بالدها مناصفة هي وبالد الكرمل، وأن بالد صيدا الوطاة للفرنج واجلبليات 

طان، وأن اهلدنة لعشر سنني، وأن الرهائن تطلق وبعث السلطان لصاحب عكا هدية فيها عشرون نفسا من للسل
أسري أنطاكية، وتوجه القاضي حميي الدين عبد الظاهر واألمري كمال الدين بن شيت الستحالفه، فدخال عكا يف 

لما دخال كان امللك على كرسي، فلم عشري شوال، وقد وصامها السلطان أال يتواضعا له يف جلوس وال خماطبة، ف
جيلسا حىت وضع هلما كرستني جلسا عليهما قبالته، ومد الوزير يده ليأخذ الكتاب فلم يرضيا حىت مد امللك يده 

  .وأخذه، و مل يوافق على أشياء فتركوه ومل حيلف
يد إىل أم الباردة وهي خرج السلطان من دمشق وسار إىل القاهرة، فخرج امللك السع: ويف ثامن عشر ذي القعدة

وسارا إىل قلعة اجلبل يف حادي عشر ذي احلجة، ومحل السلطان عن الناس كلفة . السعيدية، وعيد مع السلطان هبا
وفيها مات السلطان ركن الدين قلج أرسالن بن كيخسرو بن قلج أرسالن بن مسعود بن قلج أرسالن بن . الزينة

وقام من بعده ابنه غياث الدين كيخسرو وعمره أربع . ق، ملك الرومسليمان قطلومش بن أرسالن بيغو بن سلجو
سنني، فقام بأمر اململكة معني الدين سليمان الربواناه وكان موت ركن الدين خنقا بالوتر، وذلك أن معني الدين 

  .الربواناه اتفق مع التتر املقيمني معه على قتل ركن الدين فخنقوه
  ومات يف هذه السنة من األعيان

كمال الدين أبو العباس أمحد بن عبد العزيز بن حممد بن الشهيد أيب صاحل عبد الرحيم بن عبد الرمحن بن احلسن بن 
  .العجمي احلليب كاتب اإلنشاء، ظاهر صور من الساحل

  .وتويف الصاحب عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن منصور بن حممد بن وداعة احلليب وزير دمشق، بالقاهرة
. ألديب عفيف الدين أبو احلسن على بن عدالن بن محاد بن على املوصلي بدمشق، عن ثالث ومثانني سنةوتويف ا

ومات األمري عماد الدين أبو حفص عمر بن هبة اهللا ابن صديق اخلالطي األديب الفاضل حبماة، عن مثان وستني 
  .سنة

، يف يوم اجلمعة ثالث شهر ربيع األول، ودفن وتويف الشيخ املعتقد أبو داود مسلم السلمي شيخ الطائفة املسلمية
بالقرافة، وكان يف ابتداء أمره قاطع طريق، وأخذ عن الشيخ مروان أحد أصحاب الشيخ مرزوق، وقدم القاهرة، 

  .وعين به الصاحب هباء الدين حممد بن على بن حنا
  سنة سبع وستني وستمائة



وفيه . القاهرة، وسار لفتح حبر أيب املنجا، وعاد إىل القلعةركب السلطان حىت شاهد جامعه بظاهر : يف أول احملرم
مبيدان العيد خارج باب النصر من القاهرة، وصار ينزل . احتفل السلطان برمي النشاب وأمور احلرب، وبين مسطبة

مي كل يوم من الظهر ويرمي النشاب، فال يعود من امليدان إىل عشاء اآلخرة، وأخذ السلطان حيرض الناس على الر
  .والرهان، فما بقي أمري وال مملوك إال وهذا شغله حتريض الناس على لعب الرمح ورمي النشاب

  .وفيه قدمت الرسل من مجيع األقطار هتنئ السلطان مبا فتحه اهللا عليه
جلس امللك بركة يف مرتبة امللك، وحضر األمري فقبلوا األرض، وجلس األمري عز . ويف يوم اخلميس تاسع صفر

احللي واألمري فارس الدين األتابك بني يديه، والصاحب هباء الدين وكتاب اإلنشاء والقضاة والشهود، الدين 
  .وحلف له األمراء وسائر العساكر

  .ركب امللك السعيد املوكب كما يركب والده وجلس يف اإليوان وقرئت عليه القصص. ويف ثالث عشره
السلطة إليه، واستمر جلوسه يف اإليوان مكان والده لقضاء قرئ باإليوان تقليده بتفويض : ويف العشرين منه

األشغال، وصار يوقع ويطلق ويركب يف املوكب، وأقام السلطان األمري بدر الدين بيليك اخلازندار نائبا عنه، عوضاً 
  .عن األمري عز الدين احللي

ابر األمراء يف عدة من العسكر يريد خرج السلطان، ومعه األمري عز الدين احللي وأك. ويف ثاين عشر مجادى اآلخرة
بالد الشام، وترك أكثر العسكر عند امللك السعيد، فلما وصل إىل غزة أنفق يف العسكر، ونزل أرسوس لكثرة 

مراعيها، فقدم عليه كتاب متملك سيس بأن رسول رسول أبغا بن هوالكو قدم ليحضر إىل السلطان، فبعث إليه 
حلب ليتسلمه من سيس، وحيترز عليه حبيث ال ميكنه أن يتحدث مع أحد فسار  األمري ناصر الدين بن صريم مشد

به إىل دمشق، و مل حيتفل به عند وصوله إىل دمشق، وأنزل يف قلعتها، فورد اخلرب بذلك، فركب السلطان من 
إن : بهأرسوف وترك األثقال هبا، وأخذ معه األمراء ودخل إىل دمشق، وأحضر الرسول إليه، فكان من مجلة كتا

فأنت لو صعدت إىل . امللك أبغا ملا خرج من الشرق متلك مجيع العامل وما خالفه أحد، ومن خالفه هلك وقتل
  .السماء أو هبطت إىل األرض ما ختلصت منا، فاملصلحة أن جتعل بيننا صلحا

  .د الرسولأنت مملوك وأبعت يف سيواس، فكيف تشاقق امللوك ملوك األرض؟ فأجيب وأعي: وكان يف املشافهة
  .مات األمري عز الدين احللي بدمشق: ويف أول شعبان

وفيه خرج السلطان من دمشق، وودع األمراء كلهم وسريهم إىل مصر، ومل يتأخر عنده من األمراء الكبار سوي 
شقيف فسار هبم إىل قلعة الصبيبة مث إىل ال. األمري األتابك، واحملمدي، واأليدمري، وابن أطلس خان، وأقوش الرومي

وصفد، وكتب حبضور األثقال إىل خربة اللصوص من أرسوف، فأحضرها األمري آقسنقر الفارقاين األستادار، وقدم 
مبكاتبة . وخطر للسلطان أن يتوجه إىل ديار مصر خفية، فكتم ذلك وكتب إىل النواب. السلطان إليها فأقام هبا أياما

ما جاء بريد يقرأ عليه وخترج عالئم على بياض تكتب عليها امللك السعيد واالعتماد على أجوبته، ورتب إنه كل
  .األجوبة

أظهر السلطان أنه تشوش يف بدنه، واستدعى احلكماء إىل اخليمة، ووقع احتفال يف الظاهر : فلما كان يف رابع عشره
وتقدم . ألشربةبتوعكه، وأصبح األمراء فدخلوا عليه وشاهدوه جمتمعا على هيئة متأمل، وكتب إىل دمشق باستدعاء ا

السلطان إىل األمري بدر الدين األيدمري، واألمري سيف الدين بكتوت جرمك الناصري، بالتوجه إىل حلب على 
خيل الربيد وصحبتهما بريدي، فتوجهوا إليه السبت سادس عشره، و كان السلطان قد أوصاهم إهنم إذا ركبوا 

سلطان األمري آقسنقر الساقي على الربيد إىل مصر، يأتوا خلف الدهليز، حىت يتحدث معهم مشافهة، وجهز ال



وأعطاه تركاشه وأمره أن يقف خلف خيمة اجلمدارية من وراء الدهليز، فوقف حيث أمر، ولبس السلطان جوخة 
مقطعة، وتعتم بشاش دخاين عتيق، وقصد أن خيرج به احلراس، فوجد قماش نوم لبعض املماليك، فاستدعى خادما 

ا خارج هبذا القماش، امحله وامش قدامي فإن سألك أحد فقل هذا بعض معه قماش بعض أن: من خواصه وقال
فخرج السلطان هبذه الليلة ومل يفطن . الصبيان، حصل له مرض وما يقدر حيضر اخلدمة الليلة، وخارج إليه بقماشه

  .به أحد، وكان قد أسر إىل األمري مشس الدين الفارقاين أنه يغيب مدة أيام عينها

ا خرج السلطان من الدهليز مشي إىل اجلهة اليت واعد آقسنقر الساقي إليها، وكان قبل ذلك قد أقام هناك أربعة ومل
أرؤس من اخليل سريها مع األمري هباء الدين أمري أخور، وأمره أن يقف هبا يف مكان فأخذ أقسنقر اخليل، وسري هباء 

فصار إليهم السلطان واختلط هبم يف السوق وهم ال يعرفونه، الدين أمري آخور إىل التل، فوجد األيدمري ورفقته، 
. إي واهللا، وأراد أن ينزل عن فرسه ليقبل األرض، فمنعه: تعرفين فقال: فلما طال سوقهم قال السلطان لأليدمري

 وكان معهم األمري علم الدين شقري. ال تتكلم: إيش هذا يا خوند فقال له: تعرفين فقال: وقال السلطان جلرمك
مقدم الربيدية، فصارت مجلتهم مخسة أنفس، ومعهم أربعة جنائب من خيل السلطان اخلاص، فساقوا إىل القصري 

الضيعة : املعيين ووافوه نصف الليل، فدخل السلطان إىل الوايل ليأخذ فرسه، فقام إليه بنحو مخسني راجال إليها وقال
فتركوه وساقوا إىل بيسان، وأتوا دار الوايل . ال قتلناكمملك السلطان، ما يقدر أحد يأخذ منها فرسا، تروحوا وإ

اخلالئق : نريد خيال للربيد، فأنزهلم وقعد السلطان عند رجلي الوايل وهو نائم، مث التفت إىل األيدمري وقال: وقالوا
ما عندنا : قالوطلب السلطان من الوايل كوزا، ف. على بايب، وأنا على هذا الوايل ال يلتفت إيل، ولكن الدنيا نوبات

وركبوا وصبحوا جبينني، . كوز إن كنت عطشان أخرج واشرب من برا فأحضر إليه األيدمري كرازا شرب منه
وساروا فلما . فوجدوا هبا خيال للربيد عرجا معقرة، فركب السلطان منها فرسا مل يكد يثبت عليه من رائحة عقوره

لوا إىل العريش قام السلطان واألمري جرمك ونقيا الشعري، نزلوا تل العجول بقي كل منهم ماسكا فرسه، فلما وص
ابن السلطة واألستادار وأمري جاندار، وأين اخللق الوقوف يف اخلدمة هكذا خترج امللوك من : وقال السلطان جلرمك

  .ملكهم، وما يدوم إال اهللا سبحانه
صل معه إىل الصاحلية، وصعدوا إىل القلعة ومل يبق معهم من اجلنائب األربعة إال الذي على يد السلطان يقوده، وو

ليلة الثالثاء الثلث األول من الليل، فأوقفهم احلراس حىت شاوروا الوايل، ونزل السلطان يف باب اإلسطبل وطلب 
أمري آخور، وكان قد رتب مع زمام األمر أال يبيت إال خلف باب السر، فدق السلطان باب السر وذكر للزمام 

وأقاموا يوم الثالثاء واألربعاء، وليلة اخلميس احلادي . وبينه، ففتح الباب ودخل السلطان ورفقته العالئم اليت بينه
والعشرين من شعبان، وال يعلم بالسلطان أحد إال الزمام فقط، وصار السلطان يتفرج باألمراء بسوق اخليل، فلما 

لطان فرسا آخر، وعندما خرج امللك قدم الفرس للملك السعيد يوم اخلميس على العادة قدم أمري آخور للس
السعيد لريكب ما أحس إال والسلم قد خرج إليه، فرعب وقبل له األرض، وركب السلطان وخرج على غفلة 

وبغلس، فأنكر األمراء ذلك وأمسكوا قبضات سيوفهم، ونظروا يف وجه السلطان حىت حتققوه، فقبلوا له األرض، 
. إىل القلعة وأقام بقية يوم اخلميس ويوم اجلمعة ولعب بالكرة يوم السبتوساق السلطان إىل ميدان العيد، وعاد 

وتوجه يوم األحد إىل مصر، ورمي الرجال بالشواين قدامه، وركب يف احلراريق وعاد إىل القلعة، فلما كان ليلة 
  .اإلثنني خامس عشري شعبان، ركب السلطان خيل الربيد من القلعة، وعاد إىل معسكره خبربة اللصوص



وأما ما جري يف معسكر السلطان باخلربة، فإن األمري مشس الدين الفارقاين ملا أصبح، وقد فارق السلطان الدهليز، 
أظهر األمراء أن السلطان منقطع لضعف حصل له، واستدعى األطباء وسأهلم عما يصلح للمتوعك الذي يشكو 

وأمر األمري مشس الدين الشراب . ه ما يوافقصداعا وخدرا وعطشا، وأومههم أن السلطان يشكو دلك، فوضعوا ل
دارية فاحضروا الشراب، ودخل إىل الدهليز بنفسه ليوهم العسكر صحة ذلك، إىل أن وصل ليلة اجلمعة تاسع 

عشريه إىل قرب الدهليز، فأمر السلطان األيدمري وجرمك بالتوجه إىل خيامهما، وأخذ على يده جراب الربيد ويف 
قدميه إىل جهة احلراس، فمانعه حارس وأمسك طوقه، فاجنذب منه السلطان ودخل باب كفه فوطة، ومشي على 

وبات السلطان، فلما أصبح أحضر األمراء وأعلمهم أنه كان متغري املزاج، وركب فضربت البشائر لعافية . الدهليز
وخواص اجلامدارية  السلطان، ومشي كل ما وقع على العسكر، ومل يعلم به سوي األتابك واألستادار والدوادار

وكانت يف هذه املدة ترد املكاتبات وتكتب أجوبتها كما رتب السلطان، واألحوال مجيعها ماشية كأنه حاضر مل خيتل 
  .شيء من األمور، وقصد مبا فعل أن يكشف حال مملكته ويعرف أحوال ابنه امللك السعيد يف مصر، فتم له ما أراد

الفساد واخلواطئ من القاهرة ومصر ومجيع أعمال مصر فطهرت كلها من  وكتب السلطان بإزالة اخلمور وإبطال
املنكر، وهنبت احلانات اليت جرت عادة أهل الفساد اإلقامة هبا، وسلبت مجيع أحوال املفسدات وحبسن حىت 
املال، يتزوجن، ويف كثري من املفسدين، وكتب السلطان إىل مجيع البالد مبثل ذلك، وحط املقرر على هذه اجلهة من 

  .وعوض املقطعني جهات حالال
وورد اخلرب حبصول زلزلة يف بالد سيس خرب منها قلعة سرفقد وعدة قالع، وهلك كثري من الناس حىت سال النهر 

وكان قد : مبوت السلطان، وحضر رسوهلم يطلب املهادنة. وورد اخلرب بأن الفرنج شنعوا. دما، وتلفت عدة جهات
أربعة وصاروا إىل عكا، فبعث السلطان بإحضارهم فامتنع الفرنج من إحضارهم إال  هرب من املماليك السلطانية

بعوض، فأنكر السلطان ذلك وأغلظ عليهم، فسريوا املماليك وقد نصروهم، فعند ذلك قبص السلطان على رسل 
. م مجاعةالفرنج وقيدهم، وكتب إىل النواب بوقوع الفسخ، وأغار عليهم األمري أقوش الشمسي وقتل وأسر منه

وركب السلطان يف العشرين من رمضان وساق إىل صور، وقتل وأسر مجاعة، وعاد إىل املخيم وأمهل مدة، مث جرد 
  .طائفة ألخذ املغل وقطع املرية عن صور

تسلم نواب السلطان بالطنس من عز الدين عثمان صاحب صهيون، وهي حصن عظيم، وفيه . ويف سادس عشريه
إىل كركر فأحرقوا وغنموا، وأخذوا قلعة كانت بينها وبني كختا، وقتلوا رجاهلا وغنموا  سارت العساكر من البرية

  .كثريا، وأخرجوا منه اخلمس للديوان
وفيه كان خلف يف مكة بني الشريف جنم الدين أيب مني وبني عمه الشريف هباء الدين إدريس أمريي مكة، مث اتفقا 

 كل سنة، أال يؤخذ مبكة من أحد مشمس، وال مينع أحد من زيارة فرتب هلما السلطان عشرين ألف درهم نقرة يف
البيت وال يتعرض لتاجر، وأن خيطب باسم السلطان يف احلرم والشارع، وتضرب السكة بامسه، وكتب هلما تقليد 

  .باإلمارة، وسلمت أوقاف احلرم اليت مبصر والشام لنواهبما
نة النبوية وخطيبها ووزيرها وقد حضر يف، رسالة األمري عز وفيه سلم السلطان للشريف مشس الدين قاضي املدي

الدين، مجاز أمري املدينة اجلمال اليت هنبها أمحد بن حجي ألشراف املدينة، وهي حنو الثالثة آالف مجل، وأمره أن 
ان يوصلها ألرباهبا وفيها قدم الطواشي مجال الدين حمسن الصاحلي شيخ خدام احلجرة النبوية، فأكرمه السلط

وضرب له خيمة بشقة على باب الدهليز، وناله زيادة على مائيت ألف درهم نقرة، وسافر صحبة القاضي واجلمال 
  .مع الركب الشامي، وجهز من الكسوة ملكة واملدينة



وفيه وصل . وفيه قدم رسول الفرنج من بريوت هبدية وأساري مسلمني، فأطلقوا بباب الدهليز، وكتبت هلم هدنة
الدين عيسي بن مهنا إىل الدهليز ومعه مجاعة من أمراء العرب، فأومهه السلطان إنه يريد احلركة إىل  األمري شرف

العراق، وأمره بالتأهب لريكب إذا دعي، وأمره فانصرف إىل بالده، وكان السلطان يف الباطن إمنا يريد حبركته 
  .احلجاز

أيدمر احللي إمرة أربعني فارسا، ورسم لألمري قالوون  وفيه أعطي السلطان ناصر الدين حممد ولد األمري عز الدين
واألمري أوغان واألمري بيسري واألمري بكتاش الفخري أمري سالح أن يباشروا احلوطة على رمال احللي لورثته، و مل 

  .يتعرض السلطان لشيء من موجوده مع كثرته
يعها، وجرد عدة مع األمري أقوش الرومي والسلطان على عزم احلركة للحجاز، فأنفق يف العساكر مج: ودخل شوال

السالح دار ليسريوا مع السلطان، وجرد البقية مع األمري آقسنقر الفارقاين األستادار إىل دمشق، فنزلوا بظاهرها 
وأقاموا هبا، مث توجه السلطان إىل احلج ومعه األمري بدر الدين اخلازندار، وقاضي القضاة صدر الدين سليمان 

الدين بن لقمان، وتاج الدين بن األثري، وحنو ثالمثائة مملوك وأجناد من احللقة إىل احلجاز، وذلك أن  احلنفي، وفخر
إين أشتهي التوجه بصحبة السلطان إىل احلجاز فأمر بقطع : األمري مجال الدين ابن الداية احلاجب كتب إىل السلطان

  .لسانه، فما تفوه أحد بعدها بذلك
يوم اخلميس خامس عشريه، إىل الكرك مستهل ذي القعدة، وكان قد دبر أموره خفية من وسار السلطان من الفوار 

غري أن يطلع أحد على ذلك، حىت إنه جهز البشماط والدقيق والروايا والقرب واألشربة، والعربان املتوجهني معه 
ها جمهزة، فأعطي اجملردين واملرتبني يف املنازل، وال يشعر الناس بشيء من ذلك، فلما وصل الكرك وجد األمور كل

وسار الثقل يف رابعه، وتبعهم السلطان يف سادسه ومعه اجملردون، فنزل الشوبك ورسم . معه بقدر الشعري كفايتهم
بإخفاء خربه، وتوجه يف حادي عشره، وسار الربيد إىل مصر، فجهزت الكتب إليه مع العربان من جهة الكرك 

  .فكتبت أجوبتها من هناك
ن إىل املدينة النبوية يف خامس عشريه، فلم يقابله مجاز وال مالك أمريا املدينة وفرا منه، ورحل منها يف ووصل السلطا

سابع عشريه، وأحرم فدخل مكة يف خامس ذي احلجة، وأعطي خواصه مجلة من املال ليفرقوها سرا، وفرق 
ال اهللا، وهو منفرد يصلي ويطوف كساوي على أهل احلرمني وصار كواحد من الناس، ال حيجبه أحد وال حيرسه إ

وجلس على باب . ويسعى، وغسل البيت، وصار يف وسط اخلالئق، وكل من رمي إليه إحرامه غسله وناوله إياه
البيت، وأخذ بأيدي الناس ليطلعهم إىل البيت، فتعلق بعض العامة بإحرامه ليطلع فقطعه، وكاد يرمي السلطان إىل 

هذا . علق كسوة البيت بيده وخواصه، وتردد إىل من باحلرمني من الصاحلنياألرض، وهو مستشر جبميع ذلك، و
وقاضي القضاة صدر الدين سليمان بن عبد احلق احلنفي مرافقه طول الطريق، يستفتيه ويتفهم منه أمر دينه، و مل 

من كتابا ينكر يقفل السلطان مع ذلك تدبري املمالك، وكتاب اإلنشاء تكتب عنه يف املهمات، وكتب إىل صاحب الي
سطرهتا من مكة املشرفة، وقد أخذت طريقها يف سبع عشرة خطوة يعين باخلطوة املغزلة : عليه أمورا، ويقول فيه

امللك هو الذي جياهد يف اهللا حق جهاده، ويبذل نفسه يف الذب عن حوزة الدين، فان كنت ملكا فأخرج : ويقول له
  .التتار

األمري جنم الدين أيب مني واألمري إدريس بن قتادة، وإىل أمري ينبع وأمري  وأحسن السلطان إىل أمريي مكة، ومها
خليص وأكابر احلجاز وكتب منشورين ألمريي مكة، فطلبا منه نائبا تقوي به أنفسهما، فرتب األمري مشس الدين 

كة ماال وغالال يف مروان نائب أمري جاندار مبكة، يرجع أمرمها إليه ويكون احلل والعقد على يديه، وزاد أمريي م



  .كل سنة بسبب تسبيل البيت للناس، وزاد أمراء احلجاز إال مجاز ومالك أمريا املدينة، فإهنما انتزحا من بني يديه
وقضي السلطان مناسك احلج وسار من مكة يف ثالث عشره، فوصل إىل املدينة يف العشرين منه، فبات هبا وسار من 

ة حىت وصل إىل الكرك بكرة يوم اخلميس سلخه، و مل يعلم أحد بوصوله إال الغد، فجد يف السري ومعه عدة يسري
ودخل السلطان مدينة الكرك وهو البس عباءة، وقد ركب راحلة، . عند قرب جعفر الطيارة مبؤتة، فالتقوه هناك

  .فبات هبا ورحل من الغد
  ومات يف هذه السنة من األعيان

ومات األمري . ب السلطنة، عن نيف وستني سنة، بدمشق يف أول شعباناألمري عز الدين أيدمر احللي الصاحلي نائ
  .أسد الدين سليمان بن داود بن موسك اهلذباين، بعد ما ترك اخلدمة تعففا، وله فضل ونظم جيد

وتويف نور الدين أبو احلسن على . وتويف جمد الدين أبو حممد عبد اجمليد بن أيب الفرج بن حممد الروذراوري بدمشق
  .بد اهللا بن إبراهيم، الشهري بسيبويه املغريب النحوي، عن سبع وستني سنة بالقاهرة، وله شعر جيدبن ع

  .وتويف شيخ األطباء بدمشق شرف الدين أبو احلسن على بن يوسف بن حيدرة الرحيب وله شعر جيد
  سنة مثان وستني وستمائة

يف مائة فرس وبيد كل فارس فرس، وساق إىل  فيها صلي امللك الظاهر صالة اجلمعة غرة احملرم بالكرك، وركب
هل هو يف الشام أو احلجاز أو غريه، وال : مبصر والشام ال يعرفون شيئا من خرب السلطان. هذا والناس. دمشق

يستطع من مهابته واخلوف منه أحد أن يتكلم، فلما قارب السلطان دمشق سري أحد خواصه على الربيد بكتب إىل 
بسالمته وقضاء احلج، فأحضر األمري مجال الدين النجييب نائب دمشق الناس لسماع كتب  دمشق، وفيها البشارة

البشارة، فبينا هم يف القراءة إذ بلغهم أن السلطان يف امليدان، فساروا إليه فإذا هو مبفرده، وقد أعطي فرسه لبعض 
األمراء املصريون، فأكل السلطان شيئا منادية سوق اخليل، فقبل النائب له األرض وحضر األمري آقسنقر األستادار و

وقام يستريح، وانصرف الناس، فركب السلطان يف نفر يسري وتوجه إىل حلب، وحضر أمراء دمشق للخدمة فلم 
جيدوا السلطان، ودخل السلطان إىل حلب واألمراء يف املوكب، فساق إليهم وبقي ساعة وال يعرفه أحد، حىت فطن 

ودخل السلطان دار نائب السلطنة وكشف القلعة، وخرج من حلب و مل يعرف . رضبه بعضهم فنزلوا وقبلوا األ
به أحد، فوصل دمشق يف ثالث عشره، ولعب فيها بالكرة، وركب يف الليل وسار إىل القلس، وزار اخلليل 

ان وكان العسكر املصري قد صار به األمري آقسنفر الفارقاين من دمشق ونزل بتل العجول، فخرج السلط. وتصدق
  .وكل ذلك يف عشرين يوما، ما غري السلطان فيها عباءته اليت حج فيها. من القدس إىل تل العجول

مث سار السلطان من تل العجول بالعساكر يف حادي عشريه إىل القاهرة، فخرج امللك السعيد إىل لقائه بالصاحلية، 
 خرج منها ومعه األمراء واملقدمون، فركب يف وعاد معه إىل قلعة اجلبل، فأقام السلطان هبا إىل ثاين عشر صفر، مث

: احلراريق إىل الطرانة، ودخل السلطان الربية وضرب حلقة، فأحضر إىل الدهليز ثالمثائة غزال ومخس عشرة نعامة
  .أعطي عن كل غزال بغلطاق بسنجاب، وعن كل نعامة فرسا مثينا بسرجه وجلامه

وكان الصاحب هباء الدين بن حنا قد سبق إليها وحصل األموال  ودخل السلطان إىل اإلسكندرية يف حادي عشريه،
والقماش، فخلع السلطان على األمراء، ومحل إليهم التعايب والنفقة، ولعب الكرة ظاهر اإلسكندرية، وتوجه إىل 

ل، فعاد احلمامات ونزل بالليونة وابتاعها من وكيل بيت املال، فبلغه هناك حركة التتار، وأهنم واعدوا فرنج الساح



إىل قلعة اجلبل، فورد اخلرب بغارة التتار على الساجور بالقرب من حلب، فجرد السلطان األمري عالء الدين 
  .البندقدار يف مجاعة من العسكر، وأمره أن يقيم يف أوائل البالد الشامية على أهبة
يسري فوصل إىل غزة، مث دخل  وسار السلطان من قلعة اجلبل يف ليلة اإلثنني حادي عشري ربيع األول ومعه نفر

ووردت . دمشق يف سابع ربيع اآلخر، وحلق الناس يف الطريق مشقة عظيمة من الربد، فخيم على ظاهر دمشق
األخبار باهنزام التتار عندما بلغهم حركة السلطان، وكأن قد ألقي اهللا يف أنفس الناس أن السلطان وحده يقوم مقام 

داء، وأن امسه يرد األعداء من كل جانب، فورد اخلرب بأن مجاعة من الفرنج خرجوا العساكر الكثرية يف هزمية األع
من الغرب، وبعثوا إىل أبغا بن هوالكو بأهنم واصلون ملواعدته من جهة سيس يف سفن كثرية، فبعث اهللا على تلك 

قد خرج فرنج عكا وخيموا وورد اخلرب أنه . السفن رحيا أتلفت عدة منها، ومل يسمع بعدها ملن بقي يف األخرى خرب
بظاهرها، وركبوا وأعجبتهم أنفسهم مبن قدم إليهم من فرنج الغرب، وتوجهت طائفة منهم إىل عسكر جينني 

وعسكر صفد، فخرج السلطان من دمشق على أنه يتصيد يف مرج برغوث وبعث من أحضر إليه العدد ومن أخرج 
لثالثاء حادي عشريه مبرج برغوث، وساق هبم إىل جسر العساكر كلها من الشام، فتكاملوا عنده بكرة يوم ا

  .يعقوب فوصل آخر النهار، وشاق هبم يف الليل فأصبح يف أول املرج

وكان السلطان قد سري إىل عساكر عني جالوت وعساكر صفد باإلغارة يف ثاين عشريه، فإذا خرج إليهم الفرنج 
عندما خرج مجاعة من الفرنج لقتال عسكر صفد تقدم اهنزموا منهم، فاعتمدوا ذلك، ودخل السلطان الكمني، ف

مث ساق األمري أيتمش السعدي، واألمري . إليهم األمري إيغان، مث بعده األمري مجال الدين احلاجيب، ومعهما أمراء الشام
 كندغدي أمري جملس، ومعهما مقدمو احللقة، فقاتل األمراء الشاميون أحسن قتال، وتبع السلطان مقدمي احللقة،

وأسر السلطان كثريا من أكابرهم، و . فما أدركهم إال والعدو قد انكسر، وصارت اخليالة خبيلها مطرحة يف املرج
  .مل يعدم من املسلمني سوي األمري فخر الدين ألطونبا الفائزي، فسارت البشائر إىل البالد

سادس عشريه، واألسري ورءوس وعاد السلطان إىل صفد والرءوس بني يديه، وتوجه منها إىل دمشق فدخلها يف 
القتلى قدامه، وخلع على األمراء، مث سار إىل محاة وخرج منها إىل كفر طاب، و مل يعلم أحد قصده، وفرق العساكر 
وترك النقل، وأخذ خيار عسكره وساق إىل جهة املرقب فأصابته مشقة زائدة من كثرة األمطار، فعاد إىل محاة وأقام 

وتوجه على جهة املرقب، فانتهى إىل قريب بالد اإلمساعيلية، وعاقته األمطار والثلوج  بظاهرها تسعة عشر يوما،
  .فعاد

مبائيت فارس من غري سالح، وأغار على حصن األكراد وصعد اجلبل . مث ركب السلطان يف ثالث مجادى اآلخرة
، فحمل عليهم وقتل منهم الذي عليه حصن األكراد ومعه قدر أربعني فارسا، فخرج عليه عدة من الفرنج ملبسني

خلوا الفرنج خيرجوا، فما حنن أكثر من : مجاعة، وكسر باقيهم وتبعهم حىت وصل إىل خنادقهم، وقال يستخف هبم
  .أربعني فارسا بأتبية بيض، وعاد إىل خميمه، ورعي اخليول مروجها ورعى اخليول مروجها وزروعها

اب البالد اجملاورة، فلم يبق أحد إال وقدم على السلطان ويف أثناء ذلك حضر إىل خدمة السلطان كثري من أصح
صاحب محاة، وصاحب صهيون، إال جنم الدين حسن بن الشعراين صاحب قالع اإلمساعيلية، فإنه مل حيضر بل : مثل

 وكان صارم الدين مبارك بن. بعث يطلب تنقيض القطعة اليت محلوها لبيت املال، بدال مما كانوا حيملونه إىل الفرنج
الرضي صاحب العليقه قد تغري السلطان عليه من مدة، فدخل صاحب صهيون بينه وبني السلطان يف الصلح، 

وأحضره إىل اخلدمة، فقلده السلطان بالد الدعوة استقالال، وأعطاه طبلخاناه، وعزل جنم الدين حسن بن الشعراين 
اإلمساعيلية يف سابع عشرى مجادى اآلخرة، وولده من نيابة الدعوة، وتوجه صارم الدين إىل مصياف كرسي بالد 



  .وصحبته مجاعة لتقرير أمره
بل الذي قام يف حقه امللك املنصور صاحب محاة، وإنه شفع فيه إىل أن عفي عنه السلطان، وحضر هبدية : ويقال

والقدموس وهي قلعة الكهف وقلعة اخلوايب والدينقه والعليقة : فأكرمه السلطان، وكتب له منشورا باحلصون كلها
والرصافة ، ليكون نائبا عن السلطان، وكتب له بأمالكه اليت كانت بالشام على أن تكون مصياف وبالدها خاصا 

وبعث السلطان معه نائبا مبصياف، وهو األمري بدر الدين العدميي أحد مفاردة الشام، وجرد معه مجاعة . للسلطان
ال نسلمها إال لنائب : ها من تسليمها لصارم الدين، وقالوامن شيزر وغريها، فلما وصلوا إىل مصياف امتنع أهل

فلما فتحوا هجم صارم الدين عليهم وقتل منهم مجاعة، وتسلم احلصن . أنا نائب السلطان: السلطان، فقال العدميي
 يف نصف رجب، فلم جيد جنم الدين وولده بدا من الدخول يف الطاعة، فسأال يف احلضور فأجيبا، وحضر جنم الدين

حسن وعمره تسعون سنة، فرق له السلطان وواله النيابة شريكا لصارم الدين بن الرضي، وقرر عليه محل مائة 
وتقرر على صارم الدين . وعشرين ألف درهم نقرة يف كل سنة، وتوجه جنم الدين وترك ابنه مشس الدين يف اخلدمة

يؤدون املال بعد ما كانوا جيبون من ملوك األرض بن مبارك بن الرضي يف كل سنة ألفا دينار، فصارت اإلمساعيلية 
  .القطائع

مث رحل السلطان من حصن األكراد إىل دمشق، فدخلها يف ثامن عشريه وقدم اخلرب بأن الفرنسيس وعدة من ملوك 
. الفرنج قد ركبوا البحر وال يعلم قصدهم، فاهتم السلطان بالثغور والشواين، وسار إىل مصر فدخلها يف ثاين شوال
وفيه متت عمارة اجلامع الظاهري باحلسينية خارج القاهرة، فرتب السلطان أوقافه، وجعل خطيبه حنفي املذهب، 

  .وفيه بعث السلطان عدة رسل هبدايا إىل بالد الفرنج. ووقف عليه حكر ما بقي من امليدان

 يوما، فاستبد ابن أخيه أبو قتل الشريف إدريس بن قتادة خبليص، بعد أن ويل مكة منفردا أربعني: ويف هذه السنة
  .مني بإمرة مكة وحده

  .وفيها مات الطواشي مجال الدين حمسن الصاحلي النجمي، شيخ اخلدام باملسجد النبوي
وفيها تنكر اخلان منكومتر بن طغان، ملك التتر ببالد الشمال، على األشكري ملك قسطنطنية، فبعث اخلان جيشا 

ومحلوا عز الدين كيقباد بن كيخسرو وكان حمبوسا كما تقدم يف القلعة وساروا به من التتر حىت أغاروا على بالده، 
وبأهله إىل منكومتر، فأكرمه وزوجه وأقام معه حىت مات يف سنة سبع وسبعني، فسار ابنه مسعود ابن عز الدين 

  .وملك بالد الروم، كما سيأيت ذكره إن شاء اهللا
الواثق أيب العالء إدريسي املعروف بأيب دبوس بن عبد اهللا بن يعقوب بن وفيها انقرضت دولة بين عبد املؤمن بقتل 

وبنو مرين قبيلة من الرببر يقال هلم محامة كان مقامهم . يوسف بن عبد املؤمن بن علي، يف حمرم على يد بين مرين
س، سنة بضع وثالثني قبلي تازا، فخرجوا عن طاعة املوحدين بين عبد املؤمن، وتابعوا الغارات حىت ملكوا مدينة فا

فملك بعده . وأول من اشتهر منهم أبو بكر بن عبد احلق ابن حمبو بن محامة، ومات سنة ثالث ومخسني: وستمائة
يعقوب بن عبد احلق، وقوي أمره وحصر مراكش وهبا أبو دبوس، وملكها وأزال ملك بين عبد املؤمن يف أول سنة 

  .مثان وستني هذه، وملك مراكش
  السنة من األعيانومات يف هذه 

قاضي القضاة بدمشق حميي الدين أبو الفضل حييي بن حميي الدين أيب املعايل حممد ابن زكي الدين أيب احلسن على بن 
اجملد أيب املعايل حممد بن زكي الدين أيب الفضل حيىي بن على بن عبد العزيز العثماين املعروف بابن الزكي القرشي 



  .وسبعني سنة بالقاهرةاألموي الشافعي، عن اثنتني 
وتويف الوزير الصاحب زين الدين أبو يوسف يعقوب بن عبد الرفيع بن بكر بن مالك القرشي الزبريي، عن اثنتني 

  .ومثانني سنة بالقاهرة، بعد عزله وحمنته، وله شعر جيد
ه علو اإلسناد، عن ثالث وتويف زين الدين أبو العباس أمحد بن عبد الدائم بن نعدة املقدسي احلنبلي وقد انتهي إلي

  .وتسعني سنة بدمشق
وتويف الويل العارف داود األعزب بناحية تفهنا، يف ليلة اجلمعة سابع عشرى مجادى اآلخرة، وهبا دفن، وقربه 

  .مشهور يتربك الناس بزيارته، ومناقبه وكراماته شهرية قد مجعت يف جملد
الم بن سلطان بن، املاجري من هوارة، يف يوم األحد ثامن ذي وتويف الويل العارف تقي الدين أبو املكارم عبد الس

وله كرامات كثرية، وأخذ الطريق عن الشيخ أيب الفتح الواسطي عن الشيخ أمحد بن أيب . احلجة، بناحية قليب
  .احلسن الرفاعي، وقربه يزار بقليب ويتربك به

  سنة تسع وستني وستمائة
مللك بركة ملك التتار، وهو أكرب مقدمي جيوشه، خيرب فيه أنه دخل يف ورد كتاب بيسو نوغاي قريب ا: يف احملرم

مبسري الفرنسيس وملوك الفرنج إىل تونس وحماربة . وفيه ورد اخلرب. دين اإلسالم، فأجيب بالشكر والثناء عليه
ة وبالد أهلها، فكتب السلطان إىل صاحب تونس بوصول العساكر إليه جندة له على الفرنج، وكتب إىل عربان برق

. الغرب باملسري إىل جندته، وأمرهم حبفر اآلبار يف الطرقات برسم العساكر، وشرع يف جتريد العساكر، فورد اخلرب
مبوت الفرنسيس وابنه ومجاعة من عسكره، ووصول جندات العربان إىل تونس وحفر اآلبار، وأن الفرنج رحلوا عن 

  .تونس يف خامس صفر
عسقالن،ليهدم ما بقي منها خوفا من جميء الفرنج إليها، فنزل عليها وهدم بنفسه ما  توجه السلطان إىل: ويف سابعة

  .تأخر من قلعتها وأسوار املدينة حىت سوي هبا األرض وعاد إىل قلعة اجلبل يف ثامن ربيع األول
  .هلك امللك اجملري هيتوم بن قنسطنطني متملك سيس: ويف حادي عشريه

لسلطان من القاهرة ومعه ابنه امللك السعيد إىل الشام، فدخل دمشق يف ثامن سار ا. ويف عاشر مجادى اآلخرة
واتصلت الغارات إىل صافيتا وتسلم السلطان صافيتا من الفرنج الديوية . رجب، وخرج إىل طرابلس فقتل وأسر

األكراد مثل  وأنزهلم منها، وعدهتم سبعمائة رجل سوي النساء واألطفال، وتسلم احلصون واألبراج اجملاورة حلصن
  .تل خليفة وغريه
نازل السلطان حصن األكراد، وقدم عليه صاحب محاة وصاحب صهيون، وصاحب دعوة : ويف تاسع رجب

  .اإلمساعيلية الصاحب جنم الدين

نصب السلطان عدة جمانيق على احلصن، إىل أن أخذ القلعة عنوة يف سادس عشر شعبان فطلب أهلها : ويف آخره
لطان على أن يتوجهوا إىل بالدهم، فخرج الفرنج منها يف رابع عشريه، ورتب السلطان األمري األمان فأمنهم الس

  .صارم الدين الكافري نائبا حبصن األكراد، وأمر بعمارته
وبعث صاحب أنطرسوس وهو مقدم بيت الداوية يطلب الصلح من السلطان، فصوحل على أنطرسوس خاصة، 

السلطان منهم مجيع ما أخذوه يف األيام الناصريية، وعلى أن مجيع ما هلم من واسترجع . خارجا عن صافيتا وبالدها
املناصفات واحلقوق على بالد اإلسالم يتركونه، وعلى أن تكون بالد املرقب ووجوه أمواله مناصفة بني السلطان 

  .ا السلطانوبني اإلسبتار، وعلى أال جتدد عمارة يف املرقب، فتم الصلح، وأخلي الفرنج عدة حصون تسلمه



نازل السلطان حصن عكار ونصب عليه اجملانيق، وجد أهله يف املناضلة وقاتلهم السلطان : ويف سابع عشر رمضان
  .قتاال شديدا، فقتل األمري ركن الدين منكورس الدواداري وهو يصلي يف خيمته حبجر منجنيق أصابه

السلطانية على األبراج، وخرجوا منه يف سلخه، سأل الفرنج األمان، ورفعت السناجق : وملا كان يف تاسع عشريه
  .وعيد السلطان باحلصن، ورحل إىل خميمه باملرج، وكتب إىل متملك طرابلس حيذره وينذره

ركب السلطان جبميع عساكره جريدة من غري ثقل يريد طرابلس، وساق إليها، فبينا هو عازم على : ويف رابع شوال
نكتار وصل إىل عكا يف أواخر رمضان، بثالمثائة فارس ومثاين بطس وشواين ذلك، إذ ورد عليه اخلرب بأن ملك اإل

ومراكب تكملة ثالثني مركبا، غري ما سبقه صحبة أستاداره، وإنه يقصد احلج إىل القدس، فغري السلطان عزمه 
إهنم سألوا  ونزل قريبا من طرابلس، وبعث إليهم األتابك واألمري الدوادار فاجتمعا بصاحبها، وجرت أمور آخرها

السلطان الصلح فكتبت اهلدنة ملدة عشر سنني، وجهز األمري فخر الدين بن جلبان، والقاضي مشس الدين اإلخنائي 
شاهد اخلزانة، بثالثة آالف دينار مصرية لفكاك األسري، وعاد السلطان إىل خميمه، وسار إىل حصن األكراد فدبر 

  .أمر عمارته، ورتب أحوال تلك اجلهات
استويل السلطان على حصن العليقة من حصون اإلمساعيلية، واستخدم به الرجال، ورحل إىل : دي عشرهويف حا

دمشق فدخلها للنصف منه، ورحل منها يف رابع عشريه، فنزل صفد ومحل منها اجملانيق إىل القرين وساق إليه ونازله 
مطلبا، فما حترك أحد من الفرنج، فعاد  حىت أخذه يف ثاين ذي القعدة، وركب منه فما أصبح إال على أبواب عكا

  .إىل خميمه بالقرين، وهدم القلعة يف رابع عشري ذي القعدة، ورحل منه إىل قريب عكا، ونزل اللجون
وكان السلطان قد كتب إىل مصر بتسفري الشواين لقصد قربص، فسارت يف شوال حىت قاربت قربص، فانكسرت 

من كان فيها من الرجال، وبعث صاحب قربص كتابا إىل السلطان يقرعه وشعر هبم أهل قربص فأسروا مجيع . كلها
فيه بأن شواين مصر وهي أحد عشر شينيا خرجت إىل قربص فكسرها الريح، وأخذهتا وأسرت من فيها فلما قرأه 

ال بغريه احلمد هللا منذ ملكين اهللا تعاىل امللك ما خذلت يل راية، وكنت أخاف من إصابة عني، فبهذا و: السلطان قال
وكتب إىل القاهرة بإنشاء عشرين شينيا، وإحضار مخس شواين كانت بقوص، وكتب إىل قربص جوابا أرعد فيه 

وقدمت رسل صاحب صور تطلب الصلح، فوقع االتفاق على أن يكون للفرنج من بالد صور عشرة بالد . وأبرق
وسار السلطان إىل . ة، ووقع احللف على ذلكفقط، ويكون للسلطان مخسة بالد خيتارها، وبقية البالد تكون مناصف

القاهرة، ودخل قلعة اجلبل يف ثاين عشر ذي احلجة، فبلغه أن الشهرزورية قد عزموا على سلطنة امللك العزيز 
عثمان بن صاحب الكرك امللك املغيث عمر بن العادل أيب بكر بن الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب، وكان 

وقبض أيضاً على : أحد أمراء مصر، فقبض عليه وعلى عدة أمراء منهم األمري هباء الدين يعقوبا السلطان قد جعله
منهم األمري علم الدين سنجر احلليب، واألمري أقوش احملمدي، . عدة أمراء كانوا قد اتفقوا على قتله وهو بالشقيف

ساح، واألمري بيدغان الركين، واألمري طرطح واألمري أيدغدي احلاجيب، واألمري إيغان سم املوت، واألمري سنقر امل
  .األمدي وسجنهم بقعلة اجلبل

و فيه جهز السلطان األمري آقسنقر الفارقاين بعسكر إىل الشام، وفيه وردت هدية صاحب اليمن، وفيها حتف ودب 
  .سروفيه أكثر السلطان من الركوب إىل مصر ملباشرة عمل الشواين، حىت كملت ضعفي ما انك. أسود وفيل

أمر السلطان بإهراق اخلمور، وأبطل ضماهنا وكان يف كل سنة ألف دينار، وكتب بذلك ترقيما : ويف سابع عشريه
  .قرئ على املنابر

وفيه خلع السلطان بامليدان، وفرق على ألف وسبعمائة شخص لثمان خيل، وفرق ألف ومثامنائة فرس، كل ذلك 



وفيه ورد اخلرب بأن الفرنج أغاروا . مبصر عدة أيام لرمي النشاب. ةوهو جالس حىت فرغ وفيه الزم السلطان الصناع
  .على جهة الشاغور، وأخذوا غلة وخربوا وأحرقوا غالال

وفيها عزل مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان عن قضاء الشافعية بدمشق، وأعيد عز الدين أبو املفاخر حممد بن 
  .ن جابر، الشهري بابن الصائغعبد القادر بن عبد الباقي بن خليل بن مقلد ب

وفيها وصل سيل عظيم إىل دمشق، فأخذ كثريا من الناس والدواب، وقلع األشجار وردم األهنار، وخرب الدور 
  .وارتفع حىت نزل مرامي السور، وذلك زمن الصيف

اهللا بن كمال  وفيها ويل قضاء املالكية مبصر نفيس الدين أبو الربكات حممد املخلص ضياء الدين أيب الفخر هبة
وهجم . ومل حيج أحد يف هذا العام من مصر، ال يف الرب وال يف البحر. الدين أيب السعادات أمحد بن شكر املالكي
  .مكة سيل عظيم يف شعبان حىت دخل الكعبة

  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .األمري علم الدين سنجر الصرييف، يف سادس صفر بدمشق
لكي شرف الدين عمر بن عبد اهللا بن صاحل بن عيسي بن عبد امللك بن موسى بن خالد بن وتويف قاضي القضاة املا

على بن عمر بن عبد اهللا بن إدريس بن إدريس بن احلسن بن احلسن بن على بن أيب طالب السبكي، يف ليلة 
نفيس الدين أبو وويل بعده قضاء املالكية بالقاهرة . اخلامس والعشرين من ذي القعدة، عن أربع ومثانني سنة

  .الربكات حممد بن القاضي املخلص ضياء الدين هبة اهللا أبو الفخر بن كمال الدين أيب السعادات أمحد بن شكر
وتويف الشريف إدريس بن على بن قتادة بن إدريس احلسين أمري مكة، قتيال بظاهر مكة، فانفرد بعده أبو مني بن أيب 

  .سعد
لظاهر إبراهيم بن املسلم بن هبة اهللا بن حسان ابن حممد بن منصور البارزي وتويف قاضي محاة مشس الدين أبو ا

  .اجلهين احلموي الشافعي، عن تسع ومثانني سنة حبماة
وتويف األديب تاج الدين أبو املكارم حممد بن عبد املنعم بن نصر اهللا بن جعفر بن شقري املغريب احلنفي بدمشق، عن 

  .ثالث وستني سنة
ن أبو حممد عبد احلق بن إبراهيم بن حممد بن نصر بن سبعني املرسي الصويف مبكة، عن حنو مخسني وتويف قطب الدي

  .سنة
  سنة سبعني وستمائة

وفيه أفرج السلطان عن . أهلت والسلطان متشدد يف إراقة اخلمور وإزالة املنكرات، فكان لذلك يوما مشهودا
لشام، مث أحضره بعد قليل، هو وسيف الدين مالجا الركين، األمري سيف الدين بيدغان الركين، وأعطاه إقطاعا با

واشترامها ورتبهما سالح دارية وورد اخلرب باختالف احلال بني عيسي بن مهنا وبني العربان، وإنه يريد التوجه إىل 
  .فخشي السلطان إنه إن استدعاهم ال حيضروا، وإن توجه إىل الشام تسحبوا، فكتم أمره. التتار

ن إىل امليدان يف سابعه، وفرق يف خواصه مبلغ أربعمائة ألف درهم نقرة، واثين عشر ألف دينار عينا، ونزل السلطا
ونيفا وستني حياضة، وأمر بتحهيز العساكر إىل عكا بعد الربيع، والزم النزول إىل الصناعة يف كل يوم حىت تنجزت 

  .ى جيننيمبن معه من العسكر عل. الشواين، ونزل األمري آقسنقر الفارقاين
منه توجه السلطان بعد املغرب، ومعه مجاعة يسرية من خواصه، وأخفي حركته ورسم : فلما كان ليلة السابع عشر

وسار إىل الزعقة، مث عرج منها . بأن أحدا من اجملردين معه ال يشتري عليقا وال مأكوال، وقرر هلم ما حيتاجون إليه



وقرر السلطان يف نيابة الكرك . م به أحد يف سادس صفر، ونزل قلعتهايف الربية إىل الكرك، ودخلها من غري أن يعل
عالء الدين أيدكني الفخري، ونقل األمري عز الدين أيدمر نائب الكرك إىل نيابة الشام، ومل يظهر السلطان ذلك حىت 

  .كرادنسلم أيدكني نيابة الكرك يف ثامنه، واستدعى عز الدين أيدمر وأفهمه أنه طلبه لنيابة حصن األ
وسار السلطان إىل دمشق فدخلها يف ثالث عشره من غري أن يعلم أحد حبضوره، وكان قبل دخوله إىل دمشق قد 

كتب القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر بني يديه مثانني كتابا يف يوم وليلة، إىل النواب واألمراء بتفويض نيابة الشام 
يب، وسري السلطان تشريفا للنجييب نائب دمشق، وأمره أن يتوجه لعز الدين أيدمر الظاهري، عوضاً عن أقوش النجي

  .إىل مصر ويسلم األمر لعز الدين أيدمر، فاعتمد ذلك

وأنفق السلطان فيمن خرج معه ماال وافرا وخيوال، وركب هبم يف ليلة السادس عشر منه، ونزل خارج محاة 
وأمري جاندار وحاشية السلطة، فإنه كان قد خرج ورتب السلطان أستادارا . باجلوسق، ونزل صاحب محاة يف خيمة

من مصر جريدة، وقام له صاحب محاة باألمسطة، وقدم عليه وهو حبماة مجاعة من أكابر العرب فأكرمهم، وكتم 
إنك بعثت : عنهم أمره وما أظهر هلم شيئا، وكتب إىل عيسى بن مهنا يطلب منه خيوال عينها له ليطمنه، وكتب إليه

. طلب احلضور، فكتبت إليك ال حتضر حىت أطلبك، وقد حضرت إىل محاة فإن أردت احلضور فاحضرمبصر ت. وأنا
نعم والصدق أجني من الكذب فأحسن السلطان إليه وإىل أكابر . فحضر عيسي وسأله السلطان عما نقل عنه، فقال

  .العرب
فقبض عليه وعلى أصحابه وسريوا قدم مشس الدين بن جنم الدين صاحب الدعوة اإلمساعيلية، : ويف سادس عشريه

  .إىل مصر، واستمرت مضايقة حصوهنم حىت تسلم نواب السلطان حصن اخلواين وحصن العليقة
ركب السلطان من ظاهر محاة بعد عشاء اآلخرة، من غري أن يعلم أحد قصده، وسار : ويف أول شهر ربيع األول

 حصن األكراد وحصن عكار وكشف أمورمها، على طريق حلب، مث عرج من شيزر وأصبح على محص، وتوجه إىل
ووالدكم يسلم  -ولبقيتهم أخوكم  -ولدكم : وسار إىل دمشق، وكتب إىل مصر كتابا يقول فيه ألكابر األمراء

فطاملا تعبوا واسترحنا ونعلمهم . وإمنا قدمنا راحتكم على راحتنا،. عليكم ويتشوق إليكم، وإيثاره أال يفارقكم
فمنها حديث اإلمساعيلية وحديث العربان، وقد : ال كاملشاهدين وكمشاركينا يف أكثر اجملاهدين باملتجددات ليكونوا

وأما الفرنج فعملوا سالمل من حديد، وعزموا على مهامجة . ورد اخلرب حبركة التتار، ولو عدنا جلفلت أهل البالد
مكني تارة بالسيف وتارة بالسكني، أن صفد ووردوا بريوت، فلما وصلنا البالد انعكست آماهلم ومما يدل على الت

صاحب مرقية الذي أخذنا بالده توجه إىل التتار مستصرخا، وسرينا وراءه فداوية، وقد وصل أحدهم وذكر إهنم قد 
  " .قفزوا عليه وقتلوه، وبلغتنا حركة التتار وأنا واهللا ال أبيت إال وخيلي مشدودة، وأنا البس قماشي حىت املهماز 

أن التتار أغاروا على عني تاب، وتوجهوا على العمق يف نصف ربيع األول، فكتب إىل مصر بتجريد وورد اخلرب ب
وخرج الربيد من دمشق يف الثالثة من يوم األحد ثامن عشره، فدخل القاهرة . األمري بيسري بثالثة آالف فارس

وقدم التتار إىل حارم . عاء املذكورالثالثة من ليلة األربعاء حادي عشريه، فخرج بيسري والعسكر بكرة يوم األرب
وقتلوه مجاعة، وتأخر العسكر احلليب إىل محاة، ووصل آقسنقر بالعسكر من جينني، فجفل أهل دمشق، وبلغ مثن 

ودخل األمري بيسري بالعسكر املصري إىل دمشق يف رابع ربيع . اجلمل ألف درهم، وأجرته إىل مصر مائيت درهم
كر إىل حلب، وجرد األمري آقسنقر ومعه عدة من العربان إىل مرعش، وجرد احلاج اآلخر، فخرج السلطان بالعسا

فوصل العسكر إىل حران وقتل من فيها من التتار، وهزم . طيربس الوزيري واألمري عيسي بن مهنا إىل حران والرها
  .باقيهم



م الدين األستادار، وجرح األمري مبواعدة التتار، وقتل األمري حسا. فورد اخلرب بأن الفرنج قد أغاروا على قاقون
ركن الدين اجلالق، ورحل جيكا العالئي وايل قاقون، فخرج السلطان من حلب، ومنع أحدا أن يتقدم حىت ال يعلم 
الفرنج خربه، ودخل إىل دمشق وبني يديه عدة من التتار املأسورين من حران، وسار األمري أقوش الشمسي بعسكر 

هزمني من قاقون، وتبعهم العسكر فاسترجعوا منهم عدة من التركمان، وقتلوا كثريا عني جالوت، فويل الفرنج من
  .حىت أنه عد ما تلف من خيل الفرنج وبغاهلم فكان مخسمائة رأس

وخرج السلطان من دمشق يف ثالث مجادى األوىل، ومعه عساكر مصر والشام للغلوة على عكا، فتكاثرت األمطار 
مر عن الوصف، فكاد الناس يهلكون لعدم ما يستظلون به، فرد السلطان عسكر عليه يف مرج برغوث، وزاد األ

  .الشام وسار إىل مصر، فدخل قلعة اجلبل يف ثلث عشريه
وقدمت هدية صاحب تونس، ويف مكاتبته تقصري يف املخاطبة، ففرقت هديته على األمراء، وكتب إليه باإلنكار عليه 

مثلك ال يصلح أن : ج، وكونه مل خيرج ملا نازلوه، وكان مستخفيا، وقيل لهيف التظاهر باملنكرات واستخدام الفرن
يلي أمور املسلمني، وخوف وأنذر، وقدمت رسل رجار وهو يشفع يف صاحب عكا، والسلطان يف الصناعة جالس 

  .بني األخشاب والصناع، واألمراء حتمل بأنفسهم آالت الشواين وهي متد فراعهم ما شاهدوا

السلطان متصيدا جبهة الصاحلية، فورد اخلرب حبركة التتار فعاد إىل القلعة، وخرج يف ثالث شعبان خرج : ويف رجب
تطلب اهلدنة، فسار وبعث إليهم األمري فخر الدين أغار  -وهو بالسواد  -إىل الشام، وأتته رسل الفرنج بعكا 

مبروج قيسارية . ان، ونزل السلطانالقرى، والصدر فتح الدين ابن القيسراين كاتب الدرج، يف حادي عشري رمض
فعقد اهلدنة مع الفرنج ملدة عشر سنني وعشرة أشهر وعشرة ساعات من التاريخ املذكور وخرج أهل عكا ملشاهدة 

  .العسكر، فركب السلطان ولعب هو ومجيع العسكر بالرمح
السلطان إليهم األمري  فجهز. ورحل السلطان إىل دمشق فدخلها ثاين شوال، وحضرت رسل التتار يف طلب الصلح

مبارز الدين الطوري أمري طرب، واألمري فخر الدين القري احلاجب، ومعهما الرسل وهدية ألبغا بن هوالكو وغريه، 
  .فساروا يف خامس عشره، فلما قدما على أبغا أكرمهما وأخلع عليهما وأعادمها

مراء واخلواص، وكتب إىل امللك السعيد وسائر وفيه كثر اشتغال السلطان بعمل النشاب بيده، فاقتدي به مجيع األ
  .وعمل السلطان مجلة نشاب بيده، حنتها وريشها ونصلها. النواب بذلك، فلم يبق أحد إال وهو متوفر على العمل

فلما صحي السلطان توجه إىل حصن األكراد، ووصل إليه يف حادي عشري ذي احلجة، وشاهد العمارة به، وأمر 
راء بنقل حجارة املنجنيق إىل داخل القلعة، ونقل معهم بنفسه، مث نزل وعمل بيده يف مرئة مجيع من معه من األم

مكان باخلندق، وحفر بنفسه، مث سار إىل حصن عكار، وعمل يف عمارته بيده أيضاً، وأمر برمي املنجنيقات ليعرف 
اب الوظائف، وخرج يتصيد، مواضع سقوط أحجارها، وعاد إىل حصن األكراد، وخلع على من به من األمراء وأرب

  .فكان الذي خلعه مخسمائة تشريف على من أحضر إليه الصيد
امتحن قاضي القضاة مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد الواحد ابن على بن سرور بن واقع بن : ويف هذه السنة

لظاهر بديار مصر، كان وذلك أن القضاة األربعة الذين والهم السلطان امللك ا: حسن بن جعفر املقدسي احلنبلي
كل منهم يستنيب قضاة عنه يف النواحي، وكان لتقي الدين شبيب احلراين أخ ينوب عن قاضي القضاة مشس الدين 

احلنبلي باحمللة فعزله، فغضب شبيب لذلك، وكتب ورقة للسلطان بأن عند القاضي القضاة مشس الدين احلنبلي 
جبملة كبرية وقد ماتوا، فاستدعاه السلطان وسأله عن ذلك، فأنكر ودائع للتجار من أهل بغداد وحران والشام، 

بعضه قد مات أهله، : وحلف ووري يف ميينه، فأمر السلطان باهلجم على داره، فوجد فيها كثري مما ادعاه شيب



وبعضه لقوم أحياء فأخذ السلطان مما وجد ملدة الزكاة سنني، وسلم ملن كان حيا وداعته وغضب السلطان عليه 
  .واعتقله، وأوقع احلوطة على داره يف يوم اجلمعة ثاين شعبان

ممصر، فتسلط شبيب عليه وادعي أنه حشوي، . وسار السلطان إىل الشام قاضي مشس الدين احلنبلي يف االعتقال
م وأنه يقدح يف السلطان، وكتب بذلك حمضراً، فأمر األمري بدر الدين بيليك نائب السلطنة بعقد جملس، فعقد يف يو

مبن شهد . اإلثنني حادي عشره، وحضر الشهود، فنكل بعضهم وأقام بعضهم على شهادته فأحرق النائب
وجرسهم، وذلك إنه تبني له حتامل تقي الدين شبيب على القاضي، واعتقل شبيب ووقعت احلوطة على موجوده، 

  .ان بعده قضاء احلنابلة أحداوأعيد القاضي إىل اعتقاله بقلعة اجلبل، فأقام معتقال سنتني، ومل يول السلط
وفيها ولدت . وفيها قدم الشريفان مجاز وغامن بن إدريس مكة، وملكاها أربعني يوما، مث قدم أبو مني فملكها منهما

زرافة بقلعة اجلبل يف مجادى اآلخرة، فأرضتها بقرة، وليها ولدت امرأة بدمشق يف بطن واحد سبعة بنني وأربع 
  .ربعة أشهر وعشرة أيام، فماتوا كلهم وعاشت األمبنات، وكانت مدة محلها أ

  ومات يف هذه السنة من األعيان

تاج الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن رضي الدين أيب عبد اهللا حممد بن عماد الدين أيب حامد حممد بن يونس املوصل 
  .الشافعي، عن اثنتني وسبعني سنة ببغداد

  .سن بن عمر بن سعيد اإلربلي الشافعي، بدمشق عن سبعني سنةوتويف كمال الدين أبو الفضل سالر بن احل
وتويف عماد الدين أبو عبد اهللا حممد بن سين الدين أيب الغنائم سامل بن احلسن بن هبة اهللا حمفوظ بن صصرى التغليب 

  .الدمشقي، هبا عن، سبعني سنة
األديب الشاعر، وقد ترك اجلندية وتنتك،  وتويف أمني الدين أبو احلسن على بن عثمان بن على بن سليمان اإلربلي

  .عن مثان وستني سنة، بطريق الفيوم

  .ومات ببلد اخليل عليه السالم الشيخ على البكا، الرحل الصاحل، يف أول شهر رجب، وله كرامات كثرية
  سنة إحدى وسبعني وستمائة

ر، فركب خيل الربيد من دمشق يف دخل السلطان إلىدمشق، وقد تواترت األخبار حبركة التتا: يف خامس احملرم
ليلة سادسه بعد عشاء اآلخرة، ومعه األمري بيسري، واألمري أقوش الرومي، وجرمك السالح دار، وجرمك 

وساق فدخل قلعة اجلبل يف يوم السبت ثالث . الناصري، وسنقر األلفي السالح دار، وعلم الدين شقري مقدم الربيد
اس إال وقد دخل باب القلعة راكبا، مث ركب إىل امليدان ولعب بالكرة، وأمر عشره على حني غفلة، و مل يشعر الن

وكتب السلطان إىل األمراء املقيمني بدمشق، وذكر يف الكتب أنه سطرها من البرية . بتجهيز العساكر إىل الشام
، وكان األمري سيف حبكم أنه توجه لتدبري أمورها، وسري عالئم خبطه ليكتب عليها من دمشق أجوبة الربيد لألطراف

  .الدين الدوادار قد أقام بقلعة دمشق ليجهز الكتب والربيدية
  .ركب السلطان إىل مصر، وركب يف البحر ولعبت الشواين قدامه: ويف يوم اإلثنني خامس عشره
  .جهز العسكر اجملرد إىل الشام: ويف ليلة األربعاء سابع عشره

  .ام مبن حضر معه على الربيد، فدخل قلعة دمشق ليالتوجه السلطان إىل الش: ويف ليلة تاسع عشرة
قدمت رسل امللك أبغا ورسل الروم، فلم حيتفل هبم، وأمروا أن يضربوا جوكا قدام نائب حلب وقدام : ويف صفر



ميشي السلطان : وكان جميؤهم بأن حيضر سنقر األشقر حىت ميشي يف الصلح، مث غريوا كالمهم وقالوا. صاحب محاة
بل أبغا إذا قصد الصلح ميشي هو فيه أو : بعده يف املنزلة إىل أبغا ألجل الصلح فقال السلطان للرسل أو من يكون

أحد من إخوته وأمر السلطان بلبس العساكر فلبسوا عدد احلرب ولعبوا يف امليدان خارج دمشق، والرسل تشاهد 
ق للدين وفخر الدين ولدي سيف الدين وفيه تسلم السلطان سهرين من ساب. ذلك، مث سفروا يف رابع ربيع األول

أمحد بن مظفر الدين عثمان بن منكربس بعد موته، وكان هذا بوصيته هلما بذلك، فأمرمها السلطان وأحسن إليهما، 
  .وقدم أهلهما إىل دمشق
ض الفرات ورد اخلرب بنزول التتار على البرية ونصبهم اجملانيق عليها وإهنم قد حفظوا حماو: ويف خامس مجادى األوىل

فجهز السلطان األمري فخر الدين احلمصي بعدة من عسكر مصر والشام إىل . ونزلوا عليها، ليعوقوا من يصل إليهم
جهة حارم، وجهز األمري عالء الدين احلاج طيربس الرزبري يف مجاعة، ورحل هو من ظاهر دمشق يف ثامن عشر 

يف املسري حق وصل إىل الفرات، فوجد التتار على  وجد للسلطان. مجادى األوىل، ومعه مراكب مفصلة حممولة
واقتحم األمري قالوون األلفي . الشط، فألقى املراكب اليت محلها معه يف الفرات وأشحنها باملقاتلة، فتراموهم والتتار

الصاحلي الفرات، فخاض ومعه عدة وافرة، وصدم التتار صدمة فرقهم هبا ومزقهم، فألقت األطالب أنفسها يف 
ات، وساقوا فيها عوما الفارس إىل جانب الفارس، وهم متماسكون باألعنة وجماديفهم ورماحهم، وعليهم وعلى الفر

خيوهلم احلديد، وازدمحوا يف املاء، فكان لقعقعة السالح وأمواج املاء هول مفزع وطلع السلطان يف أوهلم، وصلي 
  .ومشاال، فقتلوا وأسروا عدداً كثرياً يف منزلة العدو ركعتني شكراً هللا تعايل، وبث العساكر مييناً

وبات العسكر ليلة اإلثنني، فورد اخلرب هبزمية التتار من البرية مع مقدمهم درباي، وتركهم األثقال واألزواد، وأن 
أهل البرية أخذوا ذلك فتقووا به وأقام السلطان ينتظر من يالقيه من التتار فلم يأت أحد، فعدي جبميع عساكره يف 

كما فعلوا أول مرة ونزل هبم يف ذلك ما ال يوصف من كثرة املشقة، وعظم اهلول حىت طلعت العساكر إىل  الفرات
الرب وسار السلطان إىل البرية، وخلع على نائبها وأعطاه ألف دينار، وعم بالتشاريف واألنعام أهل البرية، وفرق 

من كان فيها، وسار إىل دمشق فدخلها يف فيهم مائة ألف درهم فضة، وجرد هناك عدة من العسكر زيادة على 
وخرج السلطان إىل مصر، فوصل قلعة اجلبل يف خامس عشريه، وأفرج عن . ثالث مجادى اآلخر واألسري بني يديه

األمري عز الدين الدمياطي، وأنزله بدار الوزارة وأجري عليه الرواتب، مث استدعاه وشرب معه القمز، وقد حضر 
. يا خوند لقد شبنا وشاب نبيذنا: لما ناوله السلطان اهلناب بيده وهو مملوء قال عز الدينأكابر األمراء لذلك، ف

وعم السلطان باخللع األمراء والوزراء والقضاة واملقدمني، وجهز رسل امللك منكومتر ورسل امللك األشكري 
  .ورسل الدعوة، فساروا يف شعبان

كر بن موسى شيخ السلطان، وكان السلطان قد استدعاه إىل قبض على الشيخ خضر بن أيب ب: ويف ثاين عشر شوال
القلعة، وأحضر مجاعة ليحاققوه على أشياء كبرية بدت منه كاللواط والزنا وغريه، فأمر السلطان باعتقاله، وسجن 

  .بقلعة اجلبل
قدموس وهي الدينقة وال: استويل السلطان على بقية حصون الدعوة اإلمساعيلية: ويف ثاين عشري ذي احلجة

والكهف، وأقيمت هناك اجلمعة وترضي عن الصحابة هبا، وعفيت املنكرات منها، وأظهرت شرائع اإلسالم 
  .وشعائره

وفيها استويل . سار وايل قوص من أسوان حىت قارب دنقلة من بالد النوبة، وقتل وأسر مث عاد: ويف هذه السنة
ال بأمر الشواين ونصب اجملانيق على أسوار وفيها حصل االحتف. السلطان على عامة مدن برقة وحصوهنا



وفيها . اإلسكندرية، فكمل هناك نصب مائة منجنيق، وذلك لكثرة اإلشاعة حبركة الفرنج لقصد ثغور ديار مصر
وفيها تنجزت عمارة صخرة بيت . فتحت قلعة كينوك من بالد األرمن، على يد األمري حسام الدين الجني العنتايب

لسلطان يعوم يف النيل وهو البس زردية مستبلة، وعمل بسطا كبرية، وأركب فوقها األمري وفيها نزل ا. املقدس
حسام الدين الدوادار، واألمري عالء الدين أيدغدي األستادار، وجرها وجر فرسني وهو يعوم البس الزردية من الرب 

  .إىل الرب
  ومات يف هذه السنة من األعيان

لكمال أيب القاسم عمر بن الشهيد شهاب الدين أيب صاحل عبد الرحيم بن عبد شهاب الدين أبو صاح عبيد اهللا بن ا
  .الرمحن بن احلسن بن العجمي احلليب، هبا عن اثنتني وستني سنة

وتويف فخر الدين أبو حممد عبد القاهر بن عبد الغين بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية احلراين احلنبلي، عن 
  .حنو ستني سنة بدمشق

  .وتويف األديب خملص الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن هبة اهللا بن قرناص احلموي
وتويف الشريف شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن رضوان احلسيين، الناسخ الكاتب اجملود املؤرخ، عن تسع وستني 

  .سنة
  سنة اثنتني وسبعني وستمائة

اه املدرسة الكاملية بني القصرين ألجل نقل عمد منه لبعض نقض باب القصر املعروف بباب البحر جت: يف احملرم
العمائر السلطانية، فوجد فيه صندوق يف داخله صورة من حناس أصفر، مفرغ على كرسي شكل هرم ارتفاعه قدر 

شرب بأرجل حناس، والصنم جالس عليه ويداه مرتفعتان حتمالن صفحة دورها ثالثة أشبار مكتوبة بالقبطي، وإىل 
لكتابة يف الصحيفة شكل له قرنان يشبه شكل السنبلة، وإىل اجلانب شكل ثان وعلى رأسه صليب، وشكل جانب ا

ووجد مع هذا الصنم يف الصندوق لوح من ألواح الصبيان، قد تكشط . ثالث يف يده عكاز وعلى رأسه صليب
  .أكثر ما فيه من الكتابة وبقي فيه بيربس، فتعجب من ذلك

كة امللك أبغا، فخرج السلطان من قلعة اجلبل يف ليلة سادس عشريه، ومعه األمري سنقر وفيه وردت األخبار حبر
فلما وصل السلطان عسقالن كتب إىل القاهرة خبروج العساكر . األشقر، واألمري بيسري، واألمري أنامش السعدي

ئر مملكته له فرس فإنه خيرج مجيعها والعربان من ديار مصر، صحبه األمري بيليك اخلازندار، ورسم بأن كل من يف سا
إىل الغزاة، وأن خترج كل قرية من قري الشام رجالة يركبون اخليل على قدر حاهلم، ويقوم من بالقرية بكلفة من 

  .يتوجه، ودخل السلطان إىل دمشق يف سابع عشر صفر
الدين طيربس  وهم األمري عالء: فخرج من عساكر مصر يف حادي عشره عدة أربعة آالف فارس، صحبة مقدميهم
مث خرج يف ثامن عشره األمري . الوزيري، ومجال الدين أقوش الرومي، وعالء الدين قطليجا، وعلم الدين ططح

بيليك اخلازندار بطائفة، فورد مرسوم السلطان على األمري بيليك بالنزول قريبا من يافا، وعندما قارب عسكر مصر 
ا جرائد بغري ركيدار، وقد طلب العسكر وقارب املنزلة دمشق ركب السلطان من دمشق يف حنو أربعني نفس

فاعترض السلطان العسكر، وكان قد تلثم هو ومجاعته، فظنهم حجاب من بعض التركمان، فأمروهم بالترجل 
فأبوا، وساق السلطان مبفرده، وجاء خلف سناجق وحسر لثامه عن وجهه، فعرفه السالح دارية، ودخل السلطان 

وأصبح السلطان فركب يف موكبه، . الناس وقبلوا األرض، وسار حىت نزل ورتب العسكر وساق يف ركبه، فنزل



ويف مدة غيبته كان . وقضي أشغال الناس إىل أن أمسي، مث ركب مبن حضر معه إىل دمشق، وأصبح راكبا يف موكبه
  .ضاألمري سيف الدين الدوادار يرتب األمور بدمشق، ويكتب األجوبة على عالئم فوق أوراق بي

وكان امللك فرج يف أول أمره أمري . وفيه فر األمري مشس الدين هبادر بن امللك فرج من التتار إىل السلطان بيربس
طشت السلطان جالل الدين خوارزم شاه، وكان له مسيساط، وبعد وفاة جالل الدين سلك قلعة كريان وعدة قالع 

وكان هبادر قد كاتب . ة الروم، فقطع هبا ناحية أفصرابناحية تقجوان مث وصل امللك فرج هذا إىل بالد السالجق
السلطان بيربس وراسله وتقرب إليه بإعالمه حبقيق؛ أخبار العدو فعلم به التتار فأمسكوه ومحلوه إىل األردو، فهرب 

وخرج السلطان . وحضر إىل البرية، ووصل إىل دمشق وهبا امللك الظاهر، فأكرمه وأعطاه مبصر إمرة عشرين فارسا
فتواترت األخبار حبركة التتار، فرسم لألمري . من دمشق إىل مصر، فدخل قلع؛ اجلبل يف رابع عشري مجادى اآلخرة

عيسي بن مهنا أمري العرب بالغارة، فأغار ووصل إىل األنبار يف ثامن عشر شعبان، فظن التتار أن السلطان قد قدم، 
  .فاهنزموا إىل أبغا، فرجع إىل بالده

  .أفرج عن قاضي القضاة مشس الدين احلنبلي :ويف نصف شعبان
رسم للعسكر بالتأهب للعب القبق ورمي النشاب، فيكب من كل عشرة فارسان يف أحسن زيهم : ويف شهر رمضان

وقت احلرب، وركب السلطان يف مماليكه ودخلوا يف الطعن بالرماح، مث أخذ السلطان احللقة ورمى النشاب، وجعل 
فاستمر ذلك أياما، تارة يكون . سا من خيله اخلاص بتشاهريه، وقلسلقة والبحرية بغلطاقملن أصاب من األمراء فر

وساق السلطان . اللعب فيها بالرمح وتارة بالنشاب وتارة بالدبابيس، وفرق السلطان فيها من اخليل والبغالطق مجلة
واص محلة ومحل واحد واصطدموا، يوما عادته يف اللعب، وسل سيفه فسلت مماليكه سيوفها، ومحل هو ومماليكه اخل
من ملك وأمري ووزير، ومقدمي : فكان منظرا مهوال، وأطلق السلطان من التشاريف ما عم به سائر من يف خدمته

احللقة والبحرية، ومقدمي املماليك واملفردية، ومقدمي البيوتات السلطانية، وكل صاحب شغل ومجيع الكتاب 
  .والقضاة، وسائر أرباب الوظائف

خنت األمري جنم الدين خضر ابن السلطان وعده من أوالد األمراء، وجري السلطان على عادته :  يوم عيد الفطرويف
يف عدم تكليف الناس، فلم يقبل من أحد هدية وال تقدمة، ومل يبق من ال مشله إحسانه من سائر الطوائف، إال املغاين 

  .، وال ناهلم منه رزق ألبتةوأرباب املالهي فإنه مل تنفق هلم يف طول أيامه سلع؛
سار امللك السعيد من قلعة اجلبل يف عدة من األمراء جريدة إىل الشام، من غري أن : ويف ثاين عشر شهر رمضان

يعلم به أحد، فدخل دمشق يف سادس عشريه على حني غفلة من النائب، حبيث مل يشعر به العسكر إال وهو بينهم 
ودخل امللك السعيد إىل القلعة وأراد لعب القبق خارج دمشق، فمنعته كثرة يف سوق اخليل، فقبلوا له األرض، 

  .األمطار
خلع امللك السعيد على أمراء الشام واملعكمني واملفاردة واألكابر، وخرج يتصيد باملرج، وسار : ويف ليلة عيد الفطر

  .إىل الشقيف وصفد، وتوجه إىل القاهرة فوصل قلعة اجلبل يف حادي عشري شوال
وحصل يف بالد الرملة . كان مبصر وأريافها وباء، هلك فيه خلق كثري أكثرهم النساء واألطفال:  هذه السنةويف

هذه اآلبار : وبالد القدس مرض ومحيات، فقدم رجل نصراين إىل األمري غرس الدين بن شاور وايل الرملة، وقال له
وإن الفرنج بعثوا إىل قرية عابود يف اجلبل، . الشامقد حاضت، كما جرى يف السنة اليت جاء فيها التتار فيها إىل 

وأخذوا من ماهلا وصبوه يف اآلبار فزال الوخم، وأشار بعمل ذلك فبعث وايل الرملة إىل القرية املذكورة، وأخذ من 
مائها وصبه يف اآلبار اليت بيافا، وكان املاء قد كثر فيها فنقصت إىل حدها املتعارف، وكتب إلىالسلطان بذلك 



  .إن هذه اآلبار إناث حتيض، وآبار اجلبل ذكور ومنها آبار قرية عابود املذكورة: وقيل له
  .وفيها ويل تقي الدين أبو عبد اهللا حممد بن حييي الرقي قضاء الشافعية حبلب، بعد وفاة حميي الدين حممد بن األستاذ

  ومات يف هذه السنة من األعيان

تعرب الصاحلي النجمي، أتابك العساكر بديار مصر، عن سبعني سنة يف تاسع األمري فارس الدين أقطاي الصغري املس
  .مجادى األوىل

  .ومات األمري حسام الدين الجني األيدمري املعروف بالدرفيل، داودار السلطان
وتويف قاضي حلب حميي الدين أبو املكارم حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن علوان بن األستاذ الشافعي هبا، 

  .قدقدم القاهرة ودرس باملسرورية
وتويف قاضي قضاة دمشق كمال الدين أبو الفتح عمر بن شداد بن علي التقايسي الشافعي، عن سبعني سنة 

  .بالقاهرة

و

وتويف مؤيد الدين أبو املعايل أسعد بن املظفر بن أسعد بن محزة بن القالنسي التميمي، خارج دمشق عن ثالث 
  .قاهرةوسبعني سنة بعد ما قدم ال

  .وتويف النحوي مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين بدمشق، عن بضع وسبعني سنة
وتويف تقي الدين أبو إمساعيل بن إبراهيم بن شاكر بن أيب اليسر التنوخي املعوي، احملدث األديب كاتب اإلنشاء، 

  .عن ثالث ومثانني سنة بدمشق
يب الدين أبو الفرج عبد اللطف بن عبد املنعم بن علي بن نصر احلراين، مدرس دار احلديث وتويف املسند جن

الكاملية، عن مخس ومثانني سنة بالقاهرة وتويف مجال الدين أبو عيسي عبد اهللا بن عبد الواحد بن حممد بن عبد 
  .الواحد بن عالقة األنصاري، عن ست ومثانني سنة

سليمان الشاطيب باإلسكندرية، عن بضع ومثانني سنة ومات ببغداد العالمة نصري الدين وتويف أبو عبد اهللا حممد بن 
وقد خدم أوالد صاحب األملوت، مث خدم هوالكو . حممد بن حممد بن احلسن الطوسي اإلمام املشهور، يف ذي احلجة

ة سبع وسبعني وقد تويف يف مجادى األوىل سن. مبراغة، وصنف، كتبا عديدة. وحظي عنده، وعمل له رصدا
  .ومخسمائة

  سنة ثالث وسبعني وستمائة

قدم امللك املنصور حممد صاحب محاة إىل قلعة اجلبل، ومعه أخوه امللك األفضل علي، وولده املظفر تقي : يف احملرم
ني الدين حممود فأنزل مبناظر الكبش، وعندما حل هبا وصل إليه األمري آقسنقر الفارقاين األستادار بالسماط، فمده ب

يديه ووقف كما يقف بني يدي السلطان فلم يدعه امللك املنصور يقف وما زال به حىت جلس، فلما فرغ السماط 
  .قدمت اخللع والتعايب وغريها

توجه السلطان من قلعة اجلبل، وسار إىل الكرك فأقام هبا ثالثة عشر يوما، وكشف أحوال : ويف ثامن صفر
مث توجه إىل العباسية ومعه امللك السعيد، فصرع امللك أوزة . شري ربيع األولالشوبك، وعاد إىل قلعة اجلبل ثاين ع

ملن أدعو حبياته، ومن أتقرب إىل اهللا بدعواته، الذي حسيب افتخارا أن أقول : ملن تدعي فقال: وقيل له. خبية
  .والدي، ومن يتمرن لصرع أعدائه ساعدي، فقبله السلطان ووهبه من كل شيء



ان على استخالص رؤساء الشمواين الذين أسروا بقربص ميناء منسون، وكان الفرنج ملا كسرت وفيها حتيل السلط
الشواين على قربص وأسروا من فيها، السلطان األمري فخر الدين املقري احلاجب إىل صور البتياع األسري، فتغاىل 

م السلطان، وبقي االحتفاظ على الفرنج الرؤساء وباعوا القواد والرماة لطائفة منهم، فغادوا هبم أسرى أطلقه
فبعث السلطان إلىاألمري . منهم رئيس اإلسكندرية ورئيس دمياط، فحبسوهم بعكا يف قلعتها: الرؤساء وهم ستة

سيف الدين خطابا وهو بصفد يأمره بالتحيل يف سرقتهم، فأرغب املوكلني هبم باملال حىت وصل إليهم مببارد 
ومل . وساروا يف مركب إىل خيل قد أعدت هلم، فركبوها ووصلوا إىل القاهرةومناشري، وسرقوا من جب قلعة عكا، 

  .يشعر هبم الفرنج حىت قدموا على السلطان، فكانت بعكا ألجلهم فتنة بني الفرنج
أقل املماليك يقبل األرض وينهي، : وقدم كتاب متملك احلبشة وهو احلطي يعين اخلليفة، خياطب السلطان فيه بعبارة

وسار السلطان إىل اإلسكندرية، وأمر ببناء ما هتدم من املنار، . ن جيهز له مطران من عند البطرك، فأجيبوسال فيه أ
وكتب السلطان بأن خترج عساكر حلب للغارة، فخرجت وأغارت على بالد سيس، وغنموا . وعاد إىل قلعته

  .وقلعوا أبواب ربض مرعش
الشام، فدخل دمشق يف سلخه، وخرج منها يف سابع رمضان  توجه السلطان من قلعة اجلبل إىل: ويف ثالث شعبان

وجرد السلطان عيسي بن مهنا، واألمري حسام الدين العنتايب، بعسكر . فدخل محاة، مث صار منها بالعساكر والعربان
يصة إىل البرية، وجهز األمري قالوون األلفي واألمري بيليك اخلازندار، بعسكر إىل بالد سيس، فساروا وهجموا النص

على األرمن، وقتلوا من هبا، وكانت املراكب قد محلت معهم على البغال وهي مفصلة، ليعدوا فيها من هنر جهان 
  .والنهر األسود، فلم حيتج إليها

ووصل السلطان على األثر بعد ما قطع بعساكره النهر األسود وقاسوا مشقة، وملكوا اجلبال وغنموا عنها ما ال 
فدخل السلطان إىل سيس وهو مطلب يف تاسع عشريه وعيد هبا، . ار وجواميس وأغنامحيصى كثرة، ما بني أبق

وانتهبها وهدم قصور التكفور ومناظره وبساتينه، وبعث إىل دربند الروم، فاحضر إليه من سبايا التتار عدة نساء 
البحر عسكرا فأخذ وأوالد، وسري إىل طرسوس، فأحضر إليه منها ثالمثائة رأس من اخليل والبغال، وبعث إىل 

وبعث السلطان إىل أياس . وانبثت الغارات يف اجلبال، فقتلوا وأسروا وغنموا. مراكب، وقتل من كان فيها
بالعساكر، وكانت قد أخليت، فنهبوا وحرقوا وقتلوا مجاعة، وكان قد فر من أهلها حنو األلفني ما بني فرنج وأرمن 

ع من الغنائم ما ال حيصره قلم لكثرته، ووصلت العربان والعسكر إىل يف مراكب، فغرقوا بأمجعهم يف البحر، واجتم
فرحل السلطان من سيس إىل املصيصة من الدربند، . البرية وساروا إىل عني تاب وغنموا، فاهنزم التتار منهم وعادوا

صاحب سيف  فلما قطعه جعل الغنائم مبرج أنطاكية حىت مألته طوال وعرضا، ووقف بنفسه حىت فرقها، و مل يترك
فلما فرغ من القسمة سار إىل دمشق، فدخلها يف النصف من ذي . وال قلم حىت أعطاه، ومل يأخذ لنفسه منها شيئا

  .احلجة
وفيها ويل قضاء احلنفية بدمشق جمد الدين أبو حممد عبد الرمحن بن الصاحب كمال الدين عمر بن العدمي، بعد وفاة 

  .األذرعيمشس الدين عبد اهللا بن حممد بن عطاء 
  ومات فيها من األعيان

قاضي القضاة احلنفي بدمشق مشس الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عطاء بن احلسن بن عطاء األذرعي، عن 
  .مثان وسبعني سنة



  .وتويف أمني الدين أبو بكر حممد بن علي بن موسى بن عبد الرمحن اخلزوجي احمللي النحوي األديب
ن أبو احملاسن يوسف بن أمحد بن حممود بن أمحد األسدي الدمشقي املعروف باليغموري، وتويف احلافظ مجال الدي

  .باحمللة من أعمال القاهرة، عن نيف وسبعني سنة
وتويف احلافظ وجيه الدين أبو املظفر منصور بن مسلم بن منصور بن فتوح بن العماد اهلمداين، اإلسكندري امللكي 

  .ندريةاملؤرخ، عن ست وستني سنة باإلسك
  سنة أربع وسبعني وستمائة

وصل األمري سيف الدين بلبان الدوادار إىل طرابلس يف جتمل كبري، ومعه كتاب السلطان إىل : يف ثامن احملرم
  .متملكها، فما زال حىت قرر عليه يف كل سنة عشرين ألف دينار صورية وعشرين أسرياً

دمشق إلحضار امللك السعيد، ومعه أوالد األمراء، فوصل  خرج األمري بدر الدين اخلازندار من: ويف رابع عشريه
إىل قلعة اجلبل وخرج بامللك السعيد على خيل الربيد يف سلخه، فوصل إىل دمشق يف سادس صفر، وتلقاه السلطان 

  .ودخل به إىل قلعة دمشق
غية يف املعركة يف حنو هذا توجه السلطان أبو يوسف بن عبد احلق ملك املغرب جلهاد الفرنج، فقتل الطا: ويف صفر

ستة آالف، ومل يقتل من املسلمني إال حنو ثالثني رجال وبلغت الغنائم من البقر مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، وبلغ 
األسرى سبعة آالف أسري، وعجزت القدرة عن إحصاء الغنم، حىت أبيعت الشاة بدرهم، ومحل الكراع على أربعة 

  .عشر ألف وستمائة مجل
ش عمال بين مرين قبور خلفاء املوحدين، وأخرجوا عبد املؤمن بن على وابنه يعقوب املنصور من قربيهما، وفيها نب

وفيها بنيت فاس اجلديد . مبراكش وأخذت أمواهلم. وقطعت رأسهما، وضربت أعناق من كان جببل تينتمل وصلبوا
  .وصارت دار ملك بين مرين

وقدم . القصري حصن أنطاكية ومحل أهله إلىاجلهات اليت قصدوهاأخذ السلطان : ويف ثالث عشرى مجادى األوىل
اخلرب بورود التتار إلىالبرية، فجمع السلطان للعساكر وأنفق، وخرج من دمشق إىل محص، فجاء اخلرب برجوع 

  .التتار فعاد إىل دمشق
منهم إىل السلطان األمري ضياء اختلفت أمراء الروم على الربواناه، ففارقه مجاعة من قيسارية، وقدم : ويف هذه األيام

الدين حممود بن اخلطري، واألمري سنان الدين موسى بن طرنطاي، ونظام الدين أخو جمد الدين األتابك بعياالهتم 
يريدون االنتماء إليه، فجهزهم السلطان إىل القاهرة، مث إن حممود بن اخلطري سعي هبم، فاعتقلوا بقلعة اجلبل مدة مث 

  .أطلقوا

توجه السلطان من دمشق إىل مصر، فدخل قلعة اجلبل يف ثامن عشره، وقدمت هدية صاحب : ل رجبويف مسته
اليمن، ومن مجلتها كركدن وفيل ومحار وحش عتايب، فسري السلطان إليه هدية مع رسله، وجهز السلطان هدية 

  .فنش ورسل جنوةللملك منكومتر مع األمري عز الدين أيبك الفخري، وجهز رسل األشكري، ورسل امللك ال
وفيها حضر ابن أخت ملك النوبة وامسه مشكد متظلما من داود ملك النوبة، فجرد السلطان معه األمري آقسنقر 
الفارقاين، بعده من العسكر وأجناد الوالة والعربان، ومعه الزراقون والرماة ورمجال احلراريق والزردخاناه، فخرج 

مللك داود ومن معه من السودان، فقاتلوه على النجب، وهزمهم وأسر يف مستهل شعبان حىت عدي أسوان، وقاتل ا
وبث األمري آقسنقر األمري عز الدين األفرم، فأغار على قلعة الدقم، وقتل وسيب، مث توجه األمري سنقر . منهم كثرياً

آقسنقر قمر  يف أثره يقتل وياسر حىت وصل إىل جريرة ميكاليل وهي رأس جنادل النوبة فقتل وأسر وأقر األمري



الدولة صاحب اجلبل وبيده نصف بالد النوبة على ما بيده، مث واقع امللك داود حىت أفين معظم رمجاله قتال وأسرا، 
وفر داود بنفسه يف البحر وأسر أخوه شنكو، فساق العسكر خلفه ثالثة أيام، والسيف يعمل فيمن هناك حىت 

  .ختهدخلوا كلهم يف الطاعة، وأسرت أم امللك داود وأ
وأقيم مشكد يف اململكة، وألبس التاج وأجلس يف مكان داود، وقررت عليه القطعة يف كل سنة وهي فيلة ثالثة، 
وزرافات ثالث، وفهود إناث مخس، وصهب جياد مائة، وأبقار جياد منتخبة مائة وقرر أن تكون البالد مشاطرة، 

د العلى وبالد اجلبل للسلطان وهي قدر ربع بالد نصفها للسلطان ونصفها لعمارة البالد وحفظها، وأن تكون بال
النوبة لقرهبا من أسوان، وأن حيمل القطن والتمر مع احلقوق اجلاري هبا العادة من القدمي وعرض عليهم اإلسالم أو 

وعملت نسخة ميني هبذه الشروط، . اجلزية أو القتل فاختاروا اجلزية، وأن يقوم كل منهم بدينار عينا يف كل سنة
لف عليها مشكر وأكابر النوبة، وعملت أيضاً نسخة للرغبة بأهنم يطيعون نائب السلطان مادام طائعا، ويقومون وح

وخربت كنيسة سرس، اليت كان يزعم داود أهنا حتدثه مبا يرديه، وأخذ ما فيها من الصلبان . بدينار عن كل بالغ
ارا ونصف، وبلغت األواين الفضة مثانية آالف الذهب وغريها، فجاءت مبلغ أربعة آالف وستمائة وأربعني دين

وكان داود قد عمرها على أكتاف املسلمني الذين أسرهم من عيذاب وأسوان، وقرر على . وستمائة وستني دينارا
أقارب داود محل ما خلفه من رقيق وقماش إىل السلطان، وأطلقت األسري الذين كانوا بالنوبة من أهل عيذاب 

من العسكر من الرقيق شيئاً كثرياً، حىت أبيع كل رأس بثالثة دراهم، وفضل بعد القتل . وطاهنموأسوان، وردوا إىل أ
مبدينة دمقلة سبعة عشر يوما، وعادوا إىل القاهرة يف خامس ذي احلجة . والبيع عشرة آالف نفس، وأقام العسكر

ال على ما يستخرج من النوبة من باألسرى والغنائم، فرسم السلطان للصاحب هباء الدين بن حنا أن يستخدم عما
  .اخلراج واجلزية بدمقلة وأعماال، فعمل لذلك ديوان

اجتمع القضاة واألمراء واألعيان بقلعة اجلبل، وعقد للملك السعيد على غازية خاتون ابنه األمري : ويف ثاين عشره
فقبل العقد عن األمري . لك السعيدقالوون األلفي، بوكالة األمري بدر الدين بيليك اخلازندار نائب السلطة عن امل

قالوون األمري آقسنقر الفارقاين، على صداق مبلغه مخسة آالف دينار، املعجل منها ألفا دينار، وكتب الصداق خبط 
هذا كتاب حتاسدت رماح اخلط وأقالم اخلط على حتريره، : القاضي حميي الدين بن عبد الظاهر، وإنشائه، ومن مجلته

نوار ومشارق األنوار على تسطريه، وأضاء نوره باجلاللة وأشرق، وهطل نوره باإلحسان وتنافست مطالع األ
  .وأغدق، وتناسبت فيه أجناس جتنيس لفظ الفضل فقال االعتراف هذا ما تصدق، وقال العرف هذا ما أصدق

ما من أجل أنه وفيه شنق السلطان الطواشي شجاع الدين عنرب املعروف بصدر الباز وكان قد متكن منه متكنا عظي
  .شرب اخلمر، وعلقه حتت قلعة اجلبل

وعندما انقضي أمر العقد، ركب السلطان من يومه على اهلجن يف نفر يسري، وسار إىل الكرك فدخلها يف ثالث 
عشريه، وهو يريد القبض على األمري سابق الدين عبية، فلما بلغه حضور السلطان قدم عليه، فرعي له ذلك وزاد 

السلطان يف أمر أهل الكرك، وقطع أيدي ستة منهم اهتموا بأهنم قد عزموا على إثارة فتنة، ورتب  إقطاعه، ونظر
وفيها أقام حجاج مصر مبكة مثانية عشر يوما، وباملدينة النبوية عشرة أيام، وهذا مل . رجاال هبا عوضاً عمن كان فيها

  .يعهد مثله
  ومات يف هذه السنة من األعيان



  .اص ترك الكبري، أحد األمراء األكابر بدمشق، يف ثالث عشر ربيع األولاألمري ركن الدين خ
  .ومات األمري حسام الدين قيماز الكافري، نائب حصن األكراد والسواحل والفتوحات

وتويف سعد الدين أبو العباس اخلضر بن التاج أيب حممد عبد اهللا بن العماد أيب الفتح عمر بن على بن حممد بن محويه 
  .شيخ الشيوخ بدمشق، هبا عن نيف ومثانني سنة اجلويين

وتويف تاج الدين أبو الثناء حممود بن عابدين احلسني بن حممد بن على التميمي الصرخدي احلنفي، بدمشق عن ست 
  .وتسعني سنة

  .٠٠٠وتويف زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن جربيل، اإلنشاء لقلعة اجلبل يف
  .أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن على بن إسحاق بن على شيث األمويوتويف كمال الدين 

  .وتويف األديب أبو احلسن على بن أمحد بن العقيب العامري ببعلبك
  سنة مخس وسبعني وستمائة

سار السلطان من الكرك، فدخل إىل دمشق يف رابع عشره، وقدم عليه عدة من أمراء الروم مغاضبني : يف احملرم
اه، وهو معني الدين سليمان بن على بن حممد بن حسن، وكان منهم األمري حسام الدين بينجار الرومي، للربوان

وهبادر ولده، وأمحد بن هبادر، واثنا عشر من أمراء الروم بأوالدهم ونسائهم، من مجلتهم قرمشي وسكتاي ابنا 
رة، وأجري عليهم األرزاق، مث وصل قراجني بن جيفان نوين، فأحسن السلطان إليهم، وبعث حرميهم إىل القاه

األمري سيف الدين جندر بك صاحب األبلستني، واألمري مبارز الدين سوار بن اجلاشنكري، يف كثري من أمراء الروم، 
فتلقاهم السلطان بنفسه وأكرمهم مث كتب السلطان إىل األمراء مبصر يستشريهم يف بعث عسكر إىل الروم، وأن 

مما يتفق الرأي عليه، فحضرا على الربيد، ووصل أيضاً األمري سنقر األشقر، . مري أقشحيضر األمري بيسري واأل
وتتابع وصول حرمي أمراء الروم، فأكرمهم السلطان وجهزهم إىل القاهرة، وسار السلطان إىل حلب، وجرد منها 

  .األمري سيف الدين بلبان الزيين الصاحلي يف عسكر، فوصلوا إىل عني تاب
من حلب إىل مصر، فدخل قلعة اجلبل يف رابع عشر ربيع األول، ورسم بتجهيز مهمات العرض،  وعاد السلطان

فأخذ الناس يف التجهيز، وغلت اخليول واألسلحة، وعدم صناع صقل العدد من القاهرة الشتغاهلم بالعمل عند 
  .األمراء، وعز وجود صناع النشاب ومقومي الرماح

، فركبت العساكر بكماهلا يف يوم واحد وقد لبسوا أمجل العدد، وقصد وقع العرض: ويف خامس مجادى األوىل
السلطان بركوهبم يف يوم واحد حىت ال يستعري أحد من أحد شيئا، وفرق السلطان على مماليكه العدد اجلليلة، 
وركب األمراء الروميون ومن حضر من الرسل، وعرض اجلميع على السلطان، ونزلوا من الغد يف الوطاقات 

عب، وقد لبس املماليك السلطانية اجلواشن واخلوذ، وعملت األبرجة اخلشب على الفيلة، ودخلوا يف احللقة لل
مث نصب القبق بامليدان األسود حتت القلعة ورموا النشاب، وأنعم السلطان على كل من أصاب القبق من . وساقوا

ات الفضة وغريها، وأنعم على من أصاب من األمراء بفرس من اجلنائب اخلاص، بسرجه وجلامه وتشاهريه باملراو
كل ذلك والسلطان يسعى، وقد تنوع يف المات حربه، وصار يأخذ بقلوب الناس . املماليك واألجناد باخللع

  .وحيسن إليهم وساق السلطان بالرمح أحسن سوق حىت تعجبوا من فروسيته، إىل أن انقضي النهار على هذا
ويف الغد ترتب العسكر . ولعب الناس ورموا يف القبق، والسلطان يطاعن بالرمحركب السلطان، : ويف اليوم الثالث

من جهتني، واصطدما وتطاعنت الفرسان، وكان السلطان بينا يراه الناس آخرا قد شاهدوه أوال، وهو ال يسأم من 



والسلطان بني تلك الكر والفر، وشاهد الناس منه ومن امللك السعيد ما يبهر العقول، وتواصل الطعن بغري جراح، 
  .الصفوف ال خياف

وكان قفجاقي األصل، طويل القامة أمسر اللون، يف عينيه زرقة وبإحدى عينيه نقطة صغرية، صوته جهوريا، وكان 
وكان قد حضر من البالد مع تاجر إىل محاة ومعه مملوك آخر، فلما عرضا على امللك . شجاعا عسوفا عجوال

به، وأبيع بدمشق بثمامنائة درهم، فرد مشتريه لبياض يف إحدى عينيه، فاشتراه املنصور حممد صاحب محاة مل يعج
األمري عالء الدين أيدكني البندقدار مملوك امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وهو حبماة معتقل هبا، وأقام يف خدمته مدة 

  .اممث أخذ منه امللك الصاحل فترقي يف اخللع، وتنقلت به األحوال إىل ملك مصر والش
وكان مقداما خفيف . وكانت األمراء ختافة خمافة شديدة، حىت إنه ملا مرض مل يدخل أحد منهم عليه إال بإذن

الركاب طول أيامه يسري على اهلجن وخيول الربيد لكشف القالع والنظر يف املمالك، فركب للعب الكرة يف 
  :همندار من أبيات ميدحه هبااألسبوع يومني مبصر ويوما بدمشق، ويف ذلك يقول سيف الدولة امل

  يوما ويوما يف قري حلب... يوما مبصر ويوما باحلجاز وبالشام 
وكان هؤالء خاصته، فإذا غزا خرج . وكانت عدة عسكره اثين عشر ألفا، ثلثها مبصر وثلثها بدمشق وثلثها حبلب

به األمر استدعى األربعة  معه أربعة آالف يقال هلم جيش الزحف، فإن احتاج استدعى أربعة أخرى، فان اشتد
وافتتح من البالد قيسارية وأرسوف وهدمها، وفتح صفد وعمرها، وفتح طربية ويافا والشقيف . آالف الثالثة

واستويل على بغراس والقصري وحصن األكراد والقرين وحصن عكار وصافيتا ومرقية وحلبا، . وأنطاكية وخرهبا
أخذ من متملك سيس دربساك ودركوش وتلميش وكفر دنني وناصف الفرنج املرقب وبانياس وأنطرسوس، و

ورعبان ومرزبان، وملك دمشق وعجلون وبصري، وصرخد والصلت ومحص، وتدمر الرحبة وتل باشر، وصهيون 
وبالطنس، وقلعة الكهف والقدموس والدينقة العليقة واخلوايب والرصافة ومصياف، والكرك والشوبك وبالد احللب 

  :وقد قال فيه بعض األدباء. وبرقة، وسائر إقليم مصر والشام، وملك قيسارية من بالد الروموشيزر وبالد النوبة 
  إىل العراق وأرض الروم والنويب... تدبر امللك من مصر إىل مين 

منها وقف الطرحاء لتغسيل فقراء املسلمني وتكفينهم ودفنهم، وهو من أكثر األوقاف نفعا، : وله عدة أوقاف مبصر
الظاهرية بالقرافة، واملدرسة الظاهر خبط بني القصرين من القاهرة، واجلامع الظاهري خارج باب الفتوح  ومنها تربة
وعمر السلطان بيربس اجلسر الذي يسلك عليه إىل دمياط، وأنشأ عليه ست عشرة قنطرة، وعمر . من القاهرة

مماليكه وخواصه، فقاتلوا قتاال وقدم السلطان عدة من . قنطرة حبر انصباب السيل، ووقفوا وقفة رجل واحد
فترجل التتار عن خيوهلم، وقاتلوا قتال من يطلب . شديدا، مث ردفهم بنفسه، ومحل ومحلت العساكر معه محلة شديدة

وجنا معني الدين سليمان الربواناه . املوت حىت عظم القتل فيهم، فويل طائفة منهم وأدركهم العسكر فأحاط هبم
ابه، وصار هو إىل قيسارية فوصلها بكرة يوم األحد ثاين عشر ذي القعدة، وأشار على زعيم الروم، فاهنزم أصح

سلطاهنا غياث الدين كيكاوس بن كيخسرو ومجاعة األمراء باخلروج منها، فإن التتر املنهزمني مىت دخلوا قيسارية 
وس بن كيخسرون صاحب قتلوا كل من فيها حنقا على املسلمني، مث أخذ الربواناه السلطان غياث الدين كيكا

  .الروم، ومجاعة من أعيان البلد، وصار هبم إىل توقات، وبينها وبني قيسارية مسرية ثالثة أيام
. وأما السلطان فإنه نزل بعد هزمية التتار يف منزلتهم، وأحضر إليه من أسر من أمراء املغول، فعفا عنهم وأطلقهم

واألمري سيف الدين قريان العالئي أحد مقدمي احللقة، وسيف الدين  وقتل يف املعركة األمري ضياء الدين بن اخلطري،
وقتل قتاوون مقدم التتار يف املعركة، وأمر السلطان بقتل من . قفجاف اجلاشنكري، وعدة من العسكر، وجرح مجاعة



  .ن على وابن ابنتهأسر من التتار، وأبقي من أسر من أمراء الروم وأعياهنم معه، وفيهم أم الربواناه، وابنه مهذب الدي
وجرد السلطان األمري سنقر األشقر يف مجاعة، إلدراك املنهزمني من التتر وللتوجه إىل قيسارية، وكتب معه كتابا إىل 
أهل قيسارية باألمان وإخراج األسواق والتعامل بالدراهم الظاهرية، فمر األمري سنقر بفرقة من التتار معهم البيوت، 

  .ه الليل فتفرق من بقي منهمفأخذ منهم جانبا، وأدرك

ويف يوم . ورحل السلطان يف يوم السبت حادي عشره يريد قيسارية الروم، فاستويل يف طريقه على عدة بالد
األربعاء خامس عشرة تلقاه أهل قيسارية من العلماء واألكابر والنساء واألطفال، واحتف به الفقراء الصوفية 

طان غياث الدين صاحب الروم وخيامه، وقد نصبت يف وطاة بالقرب من وتواجدوا، إىل أن قرب من دهليز السل
املناظر اليت كانت مللوك الروم، فترجل وجوه العساكر املصرية والشامية على طبقاهتم، ومشوا بني يديه إىل أن 
ا، وصلها، وارتفعت األصوات بالتكبري والتهليل، وأقبل الروم من كل جهة، وضربت نوبة آل سلجوق على عادهت

هذه اهليئة ال : وحضر أصحاب املالهي كما هي عادة الروم، فنهوا عن الضرب باآللت وعن الغناء أيضاً، وقيل هلم
وشرع السلطان يف إنفاق املال، وعني لكل جهة شخصان . تتفق عندنا، وما هذا موضع الغناء، بل موضع الشكر

ضور، واستمال النازحني، فما خرج الربواناخ عن وكتب إىل أوالد قرمان أمراء التركمان، وأكد عليهم يف احل
  .املطاولة إىل أن علم السلطان منه إنه ال حيضر

وركب السلطان يف يوم اجلمعة سابع عشريه وعلى رأسه جتر بين سلجوق، ودخل قيسارية دار السلطة، وعرب 
فقهاء والوعاظ والقراء القصور وجلس على آل سلجوق، وأقبل الناس للهناء وقبلوا األرض، وحضر القضاه وال

وهو  -والصوفية وأعيان قيسارية وذوو املراتب، على عادة امللوك السلجوقية يف أيام اجلمع، ووقف أمري احملفل 
فرتب احملفل على قدر األقدار، وانتصب قائما بني يدي  -عندهم ذو حرمة ومكانة، ويلبس أكرب ثوب وعمامة 

اء أحسن قراءة، ورفعوا أصواهتم بالتلحني العجيب إىل أن فرغوا، فانشد أمري وقرأ القر. السلطان منتظرا ما يشري به
احملفل بالعربية والعجمية مدائح يف السلطان، ومد مساط الطعام فأكل من حضر، مث أحضرت دراهم عليها السكة 

وخطب له  وهتيأ السلطان لصالة اجلمعة، وقام السلطان إىل اجلامع، وخطب اخلطب بنعوته وصلي،. الظاهرية
اخلطباء جبوامع قيسارية وهي سبعة، فلما قضي السلطان صالة اجلمعة، محل إليه ما تركته كرجي خاتون امرأة 

الربواناه من األموال اليت مل تقدر على محلها معها، وما خلفه سواها ممن انتزح معها، وظهر هلا ولزوجها معني لدين 
  .الربواناه موجود نفيس، فأخذ السلطان ذلك

بعث الربواناه يهنئ السلطان بيربس جبلوسه على ختت امللك، فكتب إليه أن يفد عليه ليقره مكانه، فبعث يسأل و
ورجا الربواناه بذلك أن يصل امللك أيضاً وكان قد أرسل يستحثه على القدوم بنفسه . النظرة إىل مخسة عشر يوما

لك خرج من قيسارية يف ثاين عشريه، بعد ما أعطي ليدرك امللك الظاهر وهو ببالد الروم، فلما بلغ السلطان ذ
وملا وصل السلطان إىل خان كيقباد بعث إىل األرمن جبهة الرمانة ألمري طيربس . األمراء واخلواص اخليول واألموال

الوزيري، فحرق وقتل وسيب من هبا من األرمن وعاد، وسبب ذلك أهنم كانوا قد أخفوا مجاعة من التتر، فسار 
ىل األبلستني، ومر على مكان املعركة لريي رمم القتلى من التتار، فذكر أهل األبلستني إهنم عدوا من السلطان إ

القتلى ستة آالف وسبعمائة وستني، وضاع احلساب بعد ذلك، فأمر السلطان جبمع من قتل من عساكره ودفنوا، 
قتل منهم وقلة من قتل من عسكره، مث وترك منهم قليال بغري دفن، وقصد بذلك نكاية التتار يف إظهار كثرة من 

  .رحل
ودخل السلطان إىل الدربند يف رابع ذي احلجة، وأصاب الناس فيه مشقة عظيمة، ونزل حبارم يف سادسه وعيد 



هناك، فورد كتاب األمري مشس الدين حممد بن قرمان أمري التركمان، يتضمن أنه مجع التركمان وحضر يف عشرين 
اجل متركشة للخدمة، فوجد السلطان قد عاد، وحضر أيضاً أمراء بين كالب، ووفود ألف فارس وثالثني ألف ر

  .التركمان، مث رحل السلطان طالبا دمشق

وكان السلطان قد رحل فتبعه أبغا، . وقدم امللك أبغا بن هوالكو بالتتار حملاربة السلطان، فوافاه الربواناه يف الطريق
باملعركة وليس فيهم من الروم وال من عساكر السلطان إال القليل، مع كثرة وسار إىل األبلستني حىت عاين القتلى 

رمم التتار اليت هناك فشق عليه ذلك، وكان قد وشي إليه بالربواناه إنه هو الذي كاتب امللك الظاهر حىت أقدمه إىل 
د الروم من املسلمني، وأغار وعاد أبغا إىل قيسارية، فنهبها وقتل من ببال. بالد الروم، فخنق لقلة عدد قتلي الروم

التتار مسرية سبعة أيام، فيقال إنه قتل من الفقهاء والقضاة والرعايا ما يزيد على مائيت ألف نفس، و مل يقتل أحدا 
وكل القتل من أرزن الروم إىل قيسارية، فيقال إن عدة القتلى كانت مخسمائة ألف، مث سار أبغا ومعه . من النصارى

وسار السلطان بيربس من حارم إىل أنطاكية، . ن صاحب الروم، ووكل بالربواناه من حيفظهالسلطان غياث الدي
  .ونزل مبروجها

  ومات يف هذه السنة من األعيان

. األمري عز الدين إيغان املعروف بسم املوت، أحيد أمراء مصر، وهو بقلعة اجلبل مسجونا، فدفن خارج باب النصر
  .وكان مبكة غالء عظيموفيها حج الصاحب تاج الدين حنا، 

وتويف مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الوهاب بن منصور احلراين احلنفي بدمشق، بعد ما أقام بالقاهرة عينا، 
  .وكان قد ويل قضاء بعض األعمال

ألديب، حنو وتويف بدر أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن القويرة، احلنفي الفقيه ا
  .أربعني سنة بدمشق

وتويف فخر الدين أبو الوليد حممد بن سعيد بن حممد بن هشام بن عبد احلق الكناين الشاطيب، احلنفي النحوي 
  .األديب، عن ستني سنة بدمشق

على بن وتويف قطب الدين أبو املعايل أمحد بن عبد السالم بن املطهر بن أيب سعد عبد اهللا ابن حممد بن هبة اهللا بن 
  .املطهر بن أيب عصرون التميمي املوصلي الشافعي، عن ثالث ومثانني سنة حبلب

وتويف األديب شهاب الدين أبو املكارم حممد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباين التلمفري، عن اثنتني ومثانني 
  .سنة حبماة

يف حمبسه بقلعة اجلبل، يف يوم اخلميس  ومات الشيخ العباس خضر بن أيب بكر بن موسى املهراين العدوي الكردي،
  .سادس احملرم عن نيف ومخسني سنة، ودفن بزاويته خارج باب الفتوح

وماس متملك تونس أبو عبد اهللا حممد املستنصر بن السعيد أيب زكريا حييي بن عبد الواحد بن أيب حفص، يف عاشر 
  .أيام، وبويع بعده ابنه أبو زكريا حييي الواثقذو احلجة، فكانت مدته مثانيا وعشرين سنة ومخسة أشهر وعشرة 

  سنة ست وسبعني وستمائة
دخل السلطان من أنطاكية إىل دمشق بعساكره، ونزل بالقصر األبلق، فكثرت األخبار بقدوم أبغا : يف خامس احملرم

د اخلرب برجوع ألبغا إىل األبلستني وأنه يريد بالد الشام، فضرب الدهليز على القصر ليخرج السلطان إىل لقائه، فور
  .إىل بالده فرد الدهليز إىل دمشق



جلس السلطان لشرب القمز، وقد عظم سروره وفرحه وتناهي سعده، فأكثر : وملا كان يف يوم اخلميس رابع عشره
من الشرب، وانقضي اجمللس فتوعك بدنه، وأصبح يشكو فتقيأ، وركب بعد الصالة إىل امليدان، مث عاد إىل القصر 

آخر النهار وبات فيه، فلما أصبح وهو يشكو حرارة يف باطنه، استعمل دواء مل يكن عن رأي طبيب، فلم األبلق 
ينجح وتزايد أمله، فاستدعى األطباء، فانكروا استعماله الدواء، واتفقوا على أخذ مسهل وسقوه فلم يفد، فحركوه 

  .بده، فعوجل جبواهر وماتبدواء آخر فأفرط به اإلسهال، وتضاعفت احلمي ورمي دما يقال إنه ك

إن الظاهر كان مولعا بعلم النجوم، فقيل له أنه ميوت بدمشق يف سنة : وقال الشيخ قطب الدين اليونيين يف تارخيه
ست وسبعني هذه ملك بالسم، فاهتم من ذلك ويقال إنه كان فيه حد، فلما دخل معه إىل بالد الروم امللك القاهر 

لك املعظم عيسي بن العادل أيب بكر بن أيوب، أبلي يف املصاف بالًء عظيما أنكي به هباء الدين عبد امللك بن امل
واتفق أن السلطان كان منه ذلك اليوم فتور، وظهر . العدو، وتعجب الناس لعظم شجاعته، فأثر ذلك عند السلطان

ك القاهر وقبح فعله، فأسر عليه اخلوف والندم على ما فعله من تورط نفسه وعساكره ببالد الروم، فأنكر عليه املل
له السلطان ذلك إىل أن قدم يف دمشق، فسمع السلطان الناس تلهج مما فعله امللك القاهر يف وقت املصاف، فاشتد 
حنقه وأخذ يتحيل يف مسه، ليصح فيه ما دلت عليه النجوم من موت ملك بالشام، فإنه يطلق عليه اسم امللك فعمل 

وكان له ثالث هنابات . القاهر، وقد أعد السلطان مسا من غري أن يشعر به أحددعوة لشرب القمز حضرها امللك 
ختتص به مع ثالثة سقاة ال يشرب فيها غريه، أو من يكرمه فيناوله أحدها بيده، فلما قام امللك القاهر لقضاء 

ياه، فقبل األرض حاجته، جعل السلطان السم الذي أعده يف هناب وأمسكه بيده، فلما عاد امللك القاهر ناوله إ
وشرب مجيع ما فيه وقام السلطان لقضاء حاجة، وأخذ الساقي املناب من يد امللك القاهر، ومأله على العادة من 

غري أن يشعر مبا عمله السلطان من السم فيه، وأمسكه بيده ووقف مع السقاة، فلما عاد السلطان من اخلالء تناول 
يعلم إنه املناب املسموم، فعندما شربه أحس بالتغري، وعلم إنه قد شرب  ذلك املناب بعينه، وشرب ما فيه وهو ال

  .بقايا السم الذي كان يف املناب، فتقيا فلم يفد، وما زال به حىت مات
وذكر ركن الدين بيربس املنصوري املؤرخ أن القمر خسف مجيع جرمه، ودل على موت رجل جليل القدر، فلما 

د صرف ذلك إىل غريه، فسم امللك القاهر يف كأس قمز، وأحس امللك القاهر بلغ امللك الظاهر هذا خاف، وقص
بالشر فقام، وغلظ الساقي فمأل الكأس وسقاه السلطان، فأحس بالنريان وأقام أياما يشكو وال يعلم األطباء، حىت 

  .متكن منه ومات
ة عشر يوما، وقد جتاوز اخلمسني وكانت وفاته يوم اخلميس سابع عشري احملرم بعد الزوال، فكانت مدة مرضه ثالث

  .سنة ومدة ملكه سبع عشرة سنة وشهران واثنا عشر يوما
أنعم السلطان على مجيع األمراء واملقدمني والقضاة واملتعممني بالتشاريف، ولبس السلطان تشريفا : ويف يوم الثالثاء

وحصل االهتمام بأمر . على عادهتمكامال بشربوش، مث أنعم به على األمري سيف الدين قالوون األلفي، ولعبوا 
ومدت األمسطة، وحضر السلطان . السماط، ونقل له من أصناف احلوائج ما ال يعد، وسيق من األغنام ألوف كثرية

وحضرت التقادم، فقبل . والناس يف خدمته إىل أن أخذوا حاجتهم من الطعام واحلالوات، مث نقل مجيع ذلك وأخذ
يلة أو رمح أو شيء لطيف، وما قام من جملسه حىت أنعم بذلك يف وقته، ودخل امللك السلطان منها اليسري مثل تقص
  .السعيد على ابنة األمري قالوون

وشرع السلطان يف السفر ألخذ بالد الروم وبعث إىل األمراء الروميني اخليول واخليام وكل ما يصلح من أمور 
لعة اجلبل، ومعه الصاحب هباء الدين بن حنا، ليكونا يف خدمة وتقرر األمري آقسنقر الفارقاين نائب الغيبة بق. السفر



وتعني الصاحب زين الدين أمحد بن الصاحب فخر الدين حممد بن الصاحب هباء الدين لوزارة . امللك السعيد
  .الصحبة

ء وخرج السلطان من قلعة اجلبل يوم اخلميس العشرين من رمضان، ورحل يف يوم السبت ثاين عشريه ومعه األمرا
والعساكر اإلسالمية يريد البالد الشامية، فدخل دمشق يوم األربعاء سابع عشر شوال، وخرج منها إىل حلب يف 

العشرين منه، فوصل إىل حلب مستهل ذي القعدة، وخرج منها يوم اخلميس ثانيه إىل حيالن وجرد السلطان األمري 
لب وحيفظ معابر الفرات، لئال يدخل أحد من نور الدين على بن حملي نائب حلب ليقيم على الفرات بعسكر ح

  .التتار إىل بالد الشام، ووصل إىل األمري نور الدين األمري شرف الدين عيسي بن مهنا

وكان السلطان منذ خرج من مصر إىل أن وصل إىل حلب، مل مير مبملكة إال أخذ معه عسكرها وخزائنها 
. اجلمعة ثالثه إىل عني تاب، وقطع الدربندربات يف وطأة وأسلحتها، فترك بعض الثقل حبيالن، وصار منها يوم

وتوجهت العساكر جرائد على األمر املعهود، وخففوا كل شيء وتقدم األمري سنقر األشقر جاليشا يف عدة من 
العسكر، فوقع على ثالثة آالف فارس من التتار ومقدمهم يسمى كراي، فاهنزموا قدامه وأسر منهم مجاعة وكان 

خلميس تاسع الشهر، وبلغ ذلك امللك أبغا، فجهز مجاعة من عرب خفاجة لينازلوا عسكر حلب على ذلك يوم ا
  .غرة، فبلغ ذلك نائب حلب وهو على الفرات، فركب إليهم وقاتلهم وهزمهم، وأخذ منهم ألفا ومائيت مجل

الدين الربواناه، قد  وورد اخلرب على السلطان بأن عسكر التتار ومقدمهم تتاوون وعسكر الروم ومقدمهم معني
اتفقوا مجيعا على لقائه، فرتب عساكره وتأهب للقاء، وطلع بعساكره على جبال تشرف على صحراء هويت من بلد 

وترتب املغول أحد عشر طلبا، كل طلب يزيد على ألف فارس، وعزلوا عسكر الروم عنهم وجعلوه طلبا . أبلستني
انصبت اخليول اإلسالمية عليهم من جبل أيب املنجا، وهي أجل قناطر مبفرده لئال يكون حماصرا عليهم، وأقبلوا ف

وعمل قناطر السباع بني القاهرة ومصر على اخلليج الكبري، وحفر خليج اإلسكندرية وحبر طناح وحبر . أرض مصر
  .الصماصم بالقليوبية، وحفر خليج سردوس، وأصلح حبر دمياط وردم فمه بالصخور

. فتح من البالد قيسارية من بالد الساحل وآخر ما فتح مدينة قيسارية من بالد الروم ومن غريب أمره إنه أول ما
وأول جلوسه على مرتبه امللك يوم اجلمعة سابع عشري ذي القعدة، وآخر جلوسه على ختت امللك بسلطنة آل 

ه بالعربية امللك سلجوق يف قيسارية الروم يوم اجلمعة سابع عشري ذي القعدة، وأول من بين مدينة أنطاكية امس
وأول من قام بدولة الترك السلجوقية ركن الدين طغرلبك، وامللك الظاهر . الظاهر، والذي أخرهبا امللك الظاهر

وركن الدين طغرلبك هو الذي رد . ركن الدين بيربس هو القائم يف احلقيقة بدولة الترك من يوم وقعة املنصورة
ريي، وركن الدين بيربس هو الذي رد اخلالفة على بين العباس يف نوبة اخلالفة على بين العباس يف نوبة البساس

واخلطبة بديار مصر كانت بعد اخلليفة احلاكم بأمر اهللا الفاطمي للظاهر إلعزاز دين اهللا وكذا وقع له، فقد . هوالكو
  .كانت اخلطبة بعد اخلليفة احلاكم بأمر اهللا العباسي للملك الظاهر بيربس

ة وعليقة خلاصة نفسه ومماليكه، يف كل سنة مائة ألف وعشرين ألف أردب، وكان يطعم يف كل وكان راتب خمابز
ليلة من ليايل شهر رمضان مخسة آالف نفس، ويكسو يف كل سنة ستمائة كسوة خارجا عما يطلقه من يده من 

ات للدواوين، كثري اجلباية إال إنه كان كثري املصادر. الكساوي، وكان له من اخلبز ألفا قنطار ومخسمائة يف كل يوم
وأحدث وزيره ابن حنا يف أيامه حوادث جليلة، وقاس أمالك الناس مبصر والقاهرة، وصادر . لألموال من الرعية

أرباب األموال حىت هلك كثري منهم حتت العقوبة، وأخذ جوايل الذمة مضاعفة، وأمر بإحراقهم كلهم، ومجع هلم 
دار النيابة بقلعة اجلبل، مث عفي عنهم وقرر عليهم أمواال أخذت منهم  األحطاب وحفر هلم حفرة عظيمة قدام



وملا توجه السلطان بيربس إىل بالد الروم كلف أهل دمشق جباية مال إلقامة . باملقارع، ومات أكثرهم يف العقوبة
  .اخليل، وفرض عليهم ألف ألف درهم نقرة جتيب من املدينة ومن الضياع

لصاحب هباء الدين على بن حممد بن حنا، وقضاته مبصر قاضي القضاة تاج الدين عبد ومل يل الوزارة له سوي ا
وروي السلطان بيربس بعد موته يف . الوهاب، بن بنت األعز إىل أن أحدث القضاة األربعة، واستمر ذلك من بعده

وكان . قيل يل فرقت الكلمةو. ما رأيت شيئا أشد على من والة قضاة أربعة،: ما فعل اهللا بك؟ فقال: النوم، فقيل له
وتزوج بيربس من النساء وهو ببالد غزة، قبل . كل من واله بيربس يف مملكة أو عمل أبقاه، و مل يغري عليه وال يعزله

وتزوج ابنه حسام الدين بركة خان بن دولة خان . أن يلي امللك امرأة من طائفة الشهر زورية، مث طلقها بالقاهرة
سيف الدين نوكلي التتري، وابنة األمري سيف الدين كراي بن متاجي التتري، وابنة األمري التتري، وابنة األمري 
وولد له من األوالد عشرة، الذكور منهم ثالثة وهم امللك السعيد ناصر الدين حممد بركة . سيف الدين، التتري

كة خان اخلوارزمي، وامللك قان، وولد يف صفر سنة مثان ومخسني وستمائة مبنزلة العش، من بنت حسام الدين بر
  .العادل بدر الدين سالمش، وامللك املسعود جنم الدين خضر، واإلناث سبع

وملا مات السلطان بيربس كتم األمري بدر الدين بيليك اخلازندار نائب السلطة موته عن العساكر، ومحله يف حمفة من 
وعلقه يف بيت، وأشاع إنه مريض ورتب األطباء  القصر األبلق خارج دمشق إىل القلعة يف الليل، وجعله يف تابوت

على العادة، مث أخذ العساكر واخلزائن، ومعه حمفة حممولة وأوهم أن السلطان فيها مريض، وخرج من دمشق يريد 
واستمر احلال على ذلك حىت وصلت العساكر إىل القاهرة، . مصر، فلم جيسر أحد أن يتفوه مبوت السلطان

  .واجلملة فلقد كان من خري ملوك اإلسالم. إىل قلعة اجلبل، فأشيع حينئذ موته وصعدت اخلزائن واحملفة
  السلطان امللك السعيد ناصر الدين

ملا مات امللك الظاهر بدمشق، . حممد بركة قان بن امللك الظاهر ركن الدين بيربس البندقداري الصاحلي النجمي
عيد وهو بقلعة اجلبل كتابا مبوت أبيه، فأظهر امللك السعيد كتب األمري بدر الدين بيليك اخلازندار إىل امللك الس

عند ورود الكتاب فرحا كبريا، وأخلع على من أحضره، وأشاع أن الكتاب يتضمن البشارة بعود امللك الظاهر إىل 
  .ديار مصر، وأصبح فركب األمراء على العادة حتت القلعة، من غري أن يظهر عليهم شيء من احلزن

يليك باحملنة واألطالب، حىت قدم إىل القاهرة يوم اخلميس سادس عشر صفر وهو حتت السناجق وسار األمري ب
وجلس امللك السعيد باإليوان، وسلم إليه األمري بيليك اخلزائن والعساكر ووقف بني . الظاهرية، وصعد قلعة اجلبل
رتفع الضجيج والعويل، ووقع األمراء فا. يا أمراء ترمحوا على السلطان امللك الظاهر. يديه، فصاح احلجاب حينئذ

إىل األرض يقبلوهنا للملك السعيد، فجددت األميان، وحلف له سائر العسكر والقضاة واملدرسني واألعيان، وتويل 
فأقر امللك السعيد األمري بدر الدين بيليك على نيابة . حتليفهم األمري بدر الدين بيليك اخلازندار حبضرة القضاة

الصاحب هباء الدين ابن حنا على وزارته، وخلع عليهما وعلى األمراء واملقدمني والقضاة وأرباب السلطنة، وأقر 
  .الوظائف

دعا اخلطباء على منابر اجلوامع مبصر والقاهرة للملك السعيد، وصلي هبا على امللك : ويف يوم اجلمعة سابع عشريه
  .اهر، وحتليف العساكر للملك السعيد فحلفواوخرج الربيد إىل دمشق مبوت امللك الظ. الظاهر صالة الغائب

ركب امللك السعيد بالعصائب على عادة أبيه، ومعه األمراء واألعيان : ويف يوم األربعاء سادس عشر ربيع األول
  .وعليهم اخللع، وسري إىل حتت اجلبل األمحر، وعاد إىل القلعة من غري أن يشق القاهرة، وكان يوما مشهوداً



مات األمري بدر الدين بيليك النائب، واهتم أن امللك السعيد مسه وذلك أنه اختص جبماعة : آلخرويف سادس ربيع ا
. من املماليك األحداث، فأومهوه من األمري بيليك، وكانت جنازته حفلة، ومن بعده اضطربت أمور امللك السعيد

فارقاين، وكان حازما، فضم إليه مجاعة منهم وأقام امللك السعيد بعده يف نيابة السلطنة األمري مشس الدين آقنسنقر ال
مشس الدين أقوش، وقطليجا الرومي، وسيف الدين قلج البغدادي، وسيف الدين بيجو البغدادي، وعز الدين ميغان 

أمري شكار، وسيف الدين بكتمر السالح دار فثقل األمري آقسنقر على خاصكية السلطان، وحدثوا السلطان يف 
قد قدمه وعظمه ألنه ريب معه يف املكتب، . وكان امللك السعيد. مري سيف الدين كوندك الساقيأمره، واستعانوا باأل

. فقبض على آقسنقر وهو جالس يف باب القلة، وسجن وأهني ونتفت حليته وضرب، مث أخرج بعد أيام يسرية ميت
هذا ما هو من الظاهرية . وقالوا فاستقر بعده يف النيابة األمري مشس الدين سنقر األلفي املظفري، فكرهه اخلاصكية

وويل األمري سيف . وخيلوا امللك السعيد منه أنه يريد أن يثور خبشداشيته مماليك امللك املظفر قطز، فعزله سريعا
  .الدين كوندك الساقي نيابة السلطة وهو شاب، فعضده األمري سيف الدين قالوود األلفي ومال إليه

اخلاصكية شخص يعرف بالجني الزيين، وقد غلب على امللك السعيد يف سائر  وكان من مجلة املماليك السلطانية
أحواله، وضم إليه عدة من اخلاصكية، وأخذ الجني هلم اإلقطاعات واألموال اجلزيلة، وصار كلما احنل خبز أخذه 

ل كل منهما ملن خيتار، وتنافر النائب واملذكور، فتورغرت بينهما الصدور، ودبت بينهما عقارب الشرور، وأعم
مكره يف أذية اآلخر، وضم النائب إليه مجاعة من األمراء الكبار، وصار العسكر حزبني، فآل األمري إىل ما آل إليه 

  .من الفساد
وتغري السلطان على األمراء، وقبض يف سابع عشره على األمري جودي القيمري الكردي فنفرت منه قلوب األمراء 

سيف الدين قالوون، واألمري مشس الدين سنقر األشقر، واألمري علم الدين سنجر مثل األمري : ال سيما الصاحلية
احلليب، واألمري بدر الدين، بيسري، وأقراهنم فإهنم كانوا يأنفون من متلك امللك الظاهر عليهم، ويرون أهنم أحق منه 

وخيلو هبم وكانوا صباح الوجوه، بامللك، فصار ابنه امللك السعيد يضع من أقدارهم، ويقدم عليهم مماليك األصاغر، 
  .ويعطهم مع ذلك األموال الكثرية، ويسمع من رأيهم ويبعد األمراء الكبار

واستمر احلال على هذا إىل أن كان يوم اجلمعة خامس عشريه، وفيه قبض السلطان على األمري مشس الدين سنقر 
ن يوما، فزادت الوحشة بينه وبني األمراء، األشقر، واألمري بدر الدين بيسري، وسجنهما بالقلعة ثالثة وعشري

قد أساء ابنك التدبري بقبضه على مثل : ودخل خاله األمري بدر الدين حممد بركة خان إىل أخته أم السلطان، وقال هلا
فلما بلغ امللك السعيد . هؤالء األمراء األكابر، واملصلحة أن ترديه إىل الصواب، لئال يفسد نظامه وتقصر أيامه

واعتقله، فلم تزل به أمه تعنفه وتتلطف به، حىت أطلقهم وخلع عليهم وأعادهم إىل ما كانوا عليه، . بض عليهذلك ق
  .وقد متسكت عداوته من قلوهبم

وتوهم منه بقية األمراء، وخشوا أن يعاملهم كما عامل األمري بيليك اخلازندار، مع حفظة له امللك وتسليم اخلزائن 
فاجتمع األمراء ومهوا أن خيرجوا عنه إىل بالد الشام، مث اتفقوا . ئه إال بأن قتله بالسموالعساكر إليه، فلم يكاف

وصعدوا إىل قلعة اجلبل، ومعهم مماليكهم وألزامهم وأجنادهم وأتباعهم، ومن انضم إليهم من العساكر، فامتأل منهم 
، وتعرضت إىل أكابر األمراء، فإما أن بأنك قد أفسدت اخلواطر: اإليوان ورحبة القصر، وبعثوا إىل امللك السعيد

فالطفهم يف اجلواب، وتنصل مما كان منه، وبعث إليهم التشاريف . وإال كان لنا ولك شان: ترجع عما أنت عليه
فلم يلبسوها، وترددت األجوبة بينهم وبينه إىل أن تقرر الصلح، وحلف هلم إنه ال يريد هبم سوءا، وتويل حتليفه 

  .أليدمري وفرضوا وانصرفوااألمري بدر الدين ا



وكتب السلطان امللك السعيد إىل دمشق أن يدفن امللك الظاهر داخل املدينة فاشتري األمري عز الدين أيدمر نائب 
الشام دار العقيقي داخل باب الفرج جتاه املدرسة العادلية بستني ألف درهم، وجعلها مدرسة وبين هبا قبة، وابتدأ 

وخرج من القاهرة األمري علم . ء خامس مجادى األوىل، وفرغ منها يف آخر مجادى اآلخرةبالعمارة يف يوم األربعا
الدين سنجر املعروف بأيب خرص، والطواشي صفي الدين جوهر اهلندي، وسار إىل دمشق فدخالها يف ثالث رجب 

، ووضع يف جامع بين فلما كان يف ليلة اجلمعة خامسه، محل امللك الظاهر من قلعة دمشق ليال على أعناق الرجال
أمية وصلي عليه، ومحل حىت دفن بالقبة من املدرسة اليت بنيت له، حبضور نائب الشام، وأحلده قاضي القضاة عز 
الدين حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن خليل بن مقلد أبو املفاخر املعروف باب الصائغ، وترتب القراء من 

وكيل امللك السعيد هذه املدرسة، ووقف عليها قرية من شعرا بانياس، وغري  ثاين يوم، مث وقف عز الدين بن شداد
  .ذلك

صرف قاضي القضاة حميي الدين عبد اهللا بن عني الدولة عن قضاء مصر والوجه القبلي، : ويف ثامن عشر ذي القعدة
مصر، وأعيد قاضي  وأضيف إىل قاضي القضاة تقي الدين حممد بن احلسني بن رزين، فكمل له قضاء القضاة بديار

  .القضاة مشس الدين أمحد بن خلكان إىل قضاء دمشق يف سابع عشر ذي احلجة، فكانت مدة عزله سبع سنني
وفيها ويل شهاب الدين أبو عبد اهللا حممد بن مشس الدين أيب املعايل أمحد بن اخلليل ابن سعادة اخلوي قضاء القضاة 

  .ن حياة الرقيالشافعية حبلب، بعد وفاة تقي الدين حممد ب
ويف هذه السنة عم ماء النيل أرض مصر كلها، ورخص سعر الغلة حىت أبيع األردب القمح خبمسة دراهم، 

  .واألردب الشعري بثالثة دراهم، واألردب من بقية احلبوب بدرمهني
 الربواناه وفيها قتل امللك أبغا الربواناه يف صفر، وامسه معني الدين سليمان بن على بن حممد بن حسن، ومعين

  .احلاجب، وكان شجاعا حازما كرميا عارفا، فيه دهاء ومكر
وفيها عزل نفسه قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أيب العز احلنفي من القضاء يف سلخ احملرم، فشغر منصب 

  .قضاء احلنفية بعده
  ومات يف هذه السنة من األعيان

يف سادس شهر ربيع اآلخر، وكان جوادا عارفا بالتاريخ جيد  األمري بدر الدين بيليك اخلازندار نائب السلطة،
  .الكتابة

وتويف قاضي القضاة مشس الدين أبو بكر حممد بن عماد الدين أيب إسحاق إبراهيم ابن عبد الواحد بن على بن 
ث سرور املقدسي احلنبلي وهو مصروف، يف يوم السبت ثاين عشري احملرم، ودفن بالقرافة، وله من العمر ثال

  .وسبعون سنة
وتويف قاضي القضاة حبلب تقي الدين أبو عبد اهللا حممد بن حياة بن حييي بن حممد الرقي الشافعي بتبوك، وهو عائد 

  .من احلج
وتويف الشيخ حممي الدين أبو زكريا حييي بن شرف بن حممد بن احلسن بن احلسني بن مجعة بن حرام النووي 

  .ة نويالشافعي، عن نيف وأربعني سنة، بقري
  .وتويف الواعظ جنم الدين أبو احلسن على بن على بن أسفنديار البغدادي بدمشق، عن ستني سنة

  .وتويف الشريف شهاب الدين أمحد بن أيب حممد احلسيين الواسطي الغرايف، باإلسكندرية
  .وتويف الشيخ نظام الدين أبو عمرو عثمان بن أيب القاسم عبد الرمحن بن رشيق املالكي



  .أبو احلسن على بن عدالن بن محاد بن على الربعي املوصلي النحوي املترجم، بالقاهرة وتويف
  سنة سبع وسبعني وستمائة
عمل عزاء امللك الظاهر، عند متام سنة من وفاته، باألندلس من قرافة مصر، ومدت هناك : يف سابع عشري احملرم

أهل الزوايا، وكان من األرقات العظيمة، لكثرة من اجتمع األمسطة يف اخليام للقراء والفقهاء، وفرقت األطعمة على 
فيه من الناس على اختالف طبقاهتم، وعمل جممع آخر جبامع ابن طولون، ويف اجلامع الظاهري، واملدرسة الظاهرية، 

زة واملدرسة الصاحلية، ودار احلديث الكاملية، واخلابقاه الصالحية سعيد السعداء، واجلامع احلاكي وعمل للنكار
  .والفقراء خوان حضره كثري من أهل اخلري

ويف عاشر مجادى األوىل ويل قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أيب العز بن وهيب احلنفي قضاء احلنفية بدمشق، 
فلما مات صدر الدين بعد أربعة أشهر، ويل عوضاً . عوضاً عن جمد الدين عبد الرمحن بن عمر بن العدمي حبكم وفاته

  .قاضي الروم الواصل من قيسارية. سع عشري رمضان حسام الدين حسن بن أمحد بن حسن الرازيعنه يف تا

ويف، شوال خرج امللك السعيد من قلعة اجلبل يريد التفرج يف دمشق، ومعه أخوه جنم الدين خضر، وأمه وأمراؤه 
  .وعساكره، فدخل إىل دمشق يف خامس ذي احلجة

الدين على بن حممد بن سليم بن حنا، فكتب من دمشق باحلوطة على  ويف سلخ ذي القعدة مات الصاحب هباء
وقبض امللك السعيد على الصاحب زين الدين أمحد بن الصاحب فخر الدين حممد بن الصاحب هباء الدين، . وجوده

ز وأخذ خطه مبائة ألف دينار، وسريه على الربيد إىل مصر، ليستخرج منه ومن أخيه تاج الدين حممد وابن عمه ع
الدين حممد بن أمحد بن على تكملة ثالمثائة ألف دينار واستقر يف الوزارة عوضاً عن الصاحب هباء الدين بن حنا 

قاضي القضاة وعز الدين اخلضر بن احلسن السنجاري، وكان بينه وبني ابن حنا عداوة ظاهرة وجفون كامنة، فبلغ 
منهم عز الدين األفرم، وبدر : ى ذلك عدة من األمراءوساعده عل. من التمكن يف أوالده وأمواله ما كان يؤمله

وويل وزراة الصحبة فخر الدين بن لقمان، عوضاً عن تاج . الدين بيسري، احلاقي تقومهم من هباء الدين بن حنا
  .الدين حممد بن حنا

د قرره جلس امللك السعيد بدار العدل يف دمشق، وأسقط عن أهل الشام ما كان ق: ويف سادس عشري ذي احلجة
امللك الظاهر عند سفره إىل بالد الروم على البساتني يف كل سنة، وفيه أشار خاصكية السلطان عليه بإبعاد األمراء 
األكابر عنه، فجهز األمري قالوون األلفي بعسكر، وجهز األمري بيسري بعسكر، وأنفق فيهم األموال، فساروا إىل 

  .جهة سيس، ويف نفوسهم من ذلك إحن
وفيها . األمري عالء الدين أيدغدي الكبكي نيابة حلب، عوضاً عن األمري نور الدين على بن جملي اهلكاري وفيها ويل

كثر الرخاء مبصر حىت أبيع ثالمثائة أردب فوال مببلغ تسعمائة درهم، انصرف منها محولة ومكوس، حبيث مل يتأخر 
  .منها غري مخسة ومثانني درمها

ك الروم، بعد ما جرت له خطوب فملك أبغا ابن هوالكو من بعده ابنه مسعود وفيها مات عز الدين كيكاوس مل
بن كيكاوس سبواس وأرزن الروم وأرزنكان وفيها حصلت زمحة عظيمة بباب العمرة من املسجد احلرام بني 

احلجاج عند خروجهم إىل العمرة بعد صالة الصبح، فمات منهم ستة وثالثون إنسانا، وذلك يف ثالث عشر ذي 
  .حلجة

  ومات يف هذه السنة من األعيان
ا



ومات . األمري مجال الدين أقوش النجييب الصاحلي نائب الشام، يف خامس ربيع األول بالقاهرة، عن حنو سبعني سنة
ومات األمري عالء الدين أيدكني . األمري مشس الدين آقسبقر القارقاين الصاحلي قائد السلطنة، عن حنو مخسني سنة

  .لب، وهو مصروف، عن حنو مخسني سنة بدمشقالشهايب نائب ح
وتويف قاضي القضاة احلنفية بدمشق جمد الدين أبو حممد عبد الرمحن بن الصاحب كمال الدين عمر بن أمحد بن هبة 

ومات قاضي القضاة احلنفية بدمشق صدر الدين . اهللا بن هبة اهللا بن أمحد بن حييي بن العدمي، عن أربع وستني سنة
ومات . ليمان ابن أيب العز ابن وهيب األذرعي، بعد ثالثة أشهر من واليته، عن ثالث ومثانني سنةأبو الفضل س

وتويف جمد الدين أبو عبد . الوزير الصاحب هباء الدين أبو احلسن على بن حممد بن سليم بن حنا، سلخ ذي القعدة
بن إسرائيل الشيباين الدمشقي الصويف األديب،  اهللا وتويف جنم الدين أبو املعايل حممد بن سوار بن إسرائيل بن اخلضر

  .عن أربع وسبعني سنة بدمشق
  .وتويف األديب مجال الدين عمر بن إبراهيم بن أيب بكر اهلذباين اإلربلي، بالقاهرة

  .وتويف األديب موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن نصر اهللا األنصاري البعلبكي، بالقاهرة
  تمائةسنة مثان وسبعني وس

قرر اخلاصكية مع امللك السعيد القبض على األمراء عند عودهم من سيس، وعينوا إقطاعتهم ألناس : يف احملرم
واستغرق السلطان يف لذاته، وبسط يده بعطاء األموال الكثرية . منهم، وكان األمري كوندك النائب مطلع على ذلك

 األمري كوندك النائب وبني اخلاصكية منافرة، بسبب أن خلاصكيته، وخرج عن طريقة أبيه، ويف أثناء ذلك حدث بني
السلطان أطلق لبعض السكة ألف دينار فتوقف النائب يف إطالقها، فاجتمع اخلاصكية عند النائب وقاضوه يف أمر 
 املبلغ، وأمسعوه ما يكره، وقاموا على حرد، وتكلموا مع السلطان يف عزله عن النيابة، فامتنع، وأخذ اخلاصكية يف

  .اإلحلاح عليه بعزل كوندك، وعجز عن تاليف أمرهم معه

وأما األمراء فإهنم غزوا سيس وقتلوا وسبوا، وسار األمري بيسري إىل قلعة الروم، وعاد هو واألمراء إىل دمشق 
 مما وقع من اخلاصكية يف حقهم وحقه، فحرك. ونزلوا باملرج، فخرج األمري كوندك إىل لقائهم على العادة، وأخربهم

قوله ما عندهم من كوامن الغضب، وحتالفوا على االتفاق والتعاون، وبعثوا من املرج إىل السلطان يعلمونه إهنم 
مقيمون باملرج، وأن األمري كوندك شكي إليهم من الجني الزيين شكاوى كثرية، وال بد لنا من الكشف عنها، 

  .كوسألوا السلطان أن حيضر إليهم حىت يسمعوا كالمه وكالم كوند
مبفارقة الصاحلية . فلما بلغ بذلك السلطان ذلك مل يعبأ بقوهلم، وكتب إىل من معهم من األمراء الظاهرية يأمرهم

فوقع القاصد الذي معه الكتب يف يد أصحاب كوندك، فأحضر إىل األمراء ووقفوا على الكتب . ودخول دمشق
، وأظهروا اخلالف، ورموا امللك السعيد بأنه قد اليت معه، فرحلوا من فورهم ونزلوا على اجلورة من جهة داريا

  .أسرف وأفرط يف سوء الرأي وأفسد التدبري
فخاف السلطان عند ذلك سوء العاقبة، وبعث إليهم األمري سنقر األشقر، واألمري سنقر التكرييت األستادار، ليلطفا 

ن فزاد قلقه، وترددت الرسل بينه وبني وعادا إىل السلطا. هبم ويعمال احليلة يف إحضارهم، فلم يوافقوا على ذلك
األمراء، فاقترحوا عليه إبعاد اخلاصكية، فلم يوافق، وبعث السلطان بوالدته مع األمري سنقر األشقر لتسترضيهم، 

  .فحدثتهم وخضعت هلم فما أفاد فيهم ذلك شيئا، وعادت باخليبة
د ليلحقهم ويتالىف أمرهم فلم يدركهم فقاد إىل فرحل األمراء مبن معهم من العساكر إىل مصر وتبعهم امللك السعي

وأصبح امللك السعيد فجهز أمه وخزائنه إىل الكرك ومجع من بقي من عساكر مصر والشام . دمشق وبات هبا



وسار من دمشق بالعساكر يريد مصر فنزل بلبيس يف نصف ربيع األول وكان قد . واستدعى العربان وأنفق فيهم
  .معه إىل القاهرة ونزلوا حتت اجلبل األمحرسبقه األمري قالوون مبن 

فبلغ ذلك األمراء الذين بقلعة اجلبل وهم األمري عز الدين أيبك أمري جانذار واألمري أفطوان الساقي واألمري بلبان 
الزربقي فامتنعوا هبا وحصنوها وتقدموا إىل متويل القاهرة فسد أبواهبا فراسلهم قالوون واألمراء يف فتح أبواب 

اهرة ليدخل العسكر إىل بيوهتم ويبصروا أوالدهم فإن عهدهم بعد هبم ونزل األمري الجني الربكخاي وأيبك الق
األفرم وأقطون إىل األمراء ملعرفة اخلرب فقبضوا عليهم وبعثوا إىل القاهرة ففتحت أبواهبا ودخل كل أحد إىل داره 

  .فوا إىل القلعة وحاصروها وقد امتنع هبا بلبان الزريقيوسجن الثالثة األمراء يف دار األمري قالوون بالقاهرة وزح
وأما السلطان فإنه ملا نزل بلبيس وبلغه خرب األمراء خامر عليه من كان معه من عسكر الشام وتركوه يف بلبيس 
األمري  وعادوا إىل دمشق وهبا األمري عز الدين أيدمر نائب الشام فصاروا إليه ومل يبق مع السلطان إال مماليكه ومنهم

الجني الزيين ومغلطاي الدمشقي ومغلطاي اجلاكي وسنقر التكرييت وأيدغدي احلراين والبكي الساقي وبكتوت 
احلمصي وصالح الدين يوسف بن بركة خان ومن جيري جمراهم ومل يبق معه من األمراء الكبار إال األمري سنقر 

  .رية وأقام مبوضعهاألشقر فقط فسار السلطان من بلبيس ففارقه األشقر من املط
وبلغ األمراء أن السلطان جاء من خلف اجلبل األمحر فركبوا ليحولوا بينه وبني القلعة وكان الضباب كثريا فنجا 

منهم واستتر عن رؤيتهم وطلع إىل املقدمة فلما انكشف الضباب بلغ األمراء أن السلطان بالقلعة فعادوا إىل 
تشاجر الجني الزيين مع الزربقي فنزل الزربقي إىل األمراء وصار معهم حصارها وعندما استقر السلطان بالقلعة 

يا أمراء : وصار السلطان يشرف من برج الرفرف املطل على اإلسطبل ويصيح هبم. وتبعه املماليك شيئا بعد شيء
لفداوية لقتلهم أرجع إىل رأيكم وال أعمل إال ما تقولونه فليجبه أحد منهم وأظهروا كتبا عنه يطلب فيها مجاعة من ا

وأحاطوا بالقلعة وحصروه، وكان األمري سنجر احلليب معتقال بالقلعة، فأخرجه السلطان وصار معه، فاستمر احلصار 
  .مدة أسبوع

وكان الذي قام يف خلع السلطان مجاعة كثرية من األمراء، وهم األمري بيسري، واألمري قالوون، واألمري أيتمش 
ندقدار، واألمري بكتاش الفخري أمري سالح، واألمري بيليك األيدمري، واألمري سنقر السعدي، واألمري أيدكني الب

البكتويت، واألمري سنجر طردج، واألمري بلبان احلبيشي، واألمري بكتاش النجمي، واألمري كشتغدي الشمسي، 
ي الوزيري، واألمري يعقوبا واألمري بلبان اهلاروين، واألمري جبكا العالئي، واألمري بيربس الرشيدي، واألمري كندغد

الشمهرزوري، واألمري أيتمش بن أطلس خان، واألمري بيدغان الركين، واألمري بكتوت بن أتابك، واألمري كندغدي 
أمري جملس، واألمري بكتوت جرمك، واألمري بيربس طقصو، واألمري كوندك النائب، واألمري أيبك احلموي، واألمري 

اه الظاهري، واألمري قلنج الظاهري، واألمري ساطلمش، واألمري قجقار احلموي، ومن سنقر األلفي، واألمري سنقر ج
انضاف إليهم من األمراء الصغار ومقدمي احللقة، وأعيان املفاردة والبحرية وملا طال احلصار بعث السلطان اخلليفة 

نفسه من امللك ونعطيه الكرك،  خيلع امللك السعيد: يا أمراء إيش غرضكم؟ فقالوا: احلاكم بأمر اهللا أمحد، يقول
فأذعن السعيد لذلك، وحلف له األمراء، وحضر اخلليفة والقضاة، األعيان، وأنزل بامللك السعيد، وأشهد عليه أنه 

  .ال يصلح للملك
وخلع السعيد نفسه، وحلف أنه ال يتطرق إىل غري الكرك، وال يكاتب أحدا من النواب، وال يستميل أحد من 

وقته إىل الكرك مع األمري بيدغان الركين، وذلك يف سابع شهر ربيع اآلخر، فكانت مدة ملكه من  اجلند، وسفر من
حني وفاة أبيه إىل يوم خلعه سنتني وشهرين ومثانية أيام، موصل إىل الكرك وسلمها يف خامس عشري مجادى 



  .اآلخرة، واحتوى على ما فيها من األموال وكانت شيئا كثريا
حلركة سيف الدين بكتوت اخلمصي، فإنه كان بينه وبني سنقرجاه الظاهري مشاجرة، فلما طلع ومل يقتل يف هذه ا

امللك السعيد إىل قلعة اجلبل يوم وصوله من بلبيس صادفه سنقر جاه وهو من حزب األمري قالوون ومن معه، فطعنه 
  .ألسعاريف حلقه فحمل إىل قبة القلندرية فمات من يومه ودفن هبا، وكانت أيامه رخية ا

  السلطان امللك العادل بدر الدين سالمش

ملا مت خلع امللك السعيد وسافر إىل الكرك، . وهو ابن امللك الظاهر ركن الدين بيربس البندقداري الصاحلي النجمي
أنا ما خلعت امللك السعيد طمعا يف : عرض األمراء السلطنة على األمري سيف الدين قالوون األلفي فامتنع وقال

فاستحسن ذلك منه، ألن الفتنة سكنت فإن الظاهريه . نة، واألوىل أال خيرج األمر عن ذرية امللك الظاهرالسلط
كانوا معظم العسكر، وكانت القالع بيد نواب امللك السعيد، وقصد قالوون هبذا القول أن يتحكم حىت يغري 

ا سالمش، واتفقوا أن يكون األمري قالوون النواب ويتمكن مما يريد، فمال اجلميع إىل قوله وصوبوا رأيه، واستدعو
أتابكه، وأن يكون إليه أمر العساكر وتدبري املمالك، فحضر سالمش وله من العمر سبع سنني وأشهر، وحلف 

العسكر مجيعه على إقامته سلطانا، وإقامة األمري قالوون أتابك العساكر، ولقبوه امللك العادل بدر الدين، فاستقر 
أقيم األمري عز الدين أيبك األفرم يف نيابة السلطنة، واستقر قاضي القضاة برهان الدين خضر بن و. األمر على ذلك

  .احلسن السنجاري يف الوزارة
وأما عسكر الشام فإنه ملا سار من بلبيس ودخل إىل دمشق، وكان حبلب األمري عز الدين إزدمر العالئي، واألمري 

األمري برلغو، يف حنو ألفي فارس، فساروا إىل دمشق ولقوا العسكر قراسنقر املعزي، واألمري أقوش الشمسي، و
القادم من بلبيس، فاتفقوا مع األمراء الذين بدمشق على إقامة األمري أقوش الشمسي مقدما على اجليوش، والقبض 

ري أقوش على األمري عز الدين أيدمر نائب دمشق، ألنه ترك ابن أستاذه وخامر عليه ورجع من بلبيس، فأخذه األم
إىل داره، فجاء األمري أزدمر العالئي وركن الدين اجلالق إىل دار أقوش، وأخذ األمري أيدمر وصعدا به إىل قلعة؟ 

  .دمشق، وسلماه إىل األمري علم الدين سنجر الدواداري نائب القلعة
وسار األمري مجال الدين العادل سالمش واألمري قالوون كتب إىل الشام بذلك، . فلما تقرر احلال على إقامة امللك

  .أقوش الباخلي ومشس الدين سنقرجاه الكنجي بنسخة اإلميان، فحلف الناس بدمشق كما وقع احللف مبصر

استقر قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن : ويف النصف من مجادى األوىل
وصرف . عن قاضي القضاة تقي الدين حممد بن رزين حبكم عزله بنت األعز، يف قضاء القضاة بديار مصر، عوضاً

أيضاً قاضي القضاة معز الدين النعمان احلسن بن يوسف اخلطيب احلنفي، وقاضي القضاة نفيس الدين أبو الربكات 
عمر حممد بن خملص الدين هبة اهللا بن كمال الدين أيب السعادات أمحد بن شكر املالكي، مث أعيدا، وويل عز الدين 

بن عبد اهللا بن عمر بن عوض املقدس احلنبلي قاضي القضاة احلنابلة، واستقر األمري مشس الدين سنقر األشقر يف 
نيابة السلطنة بدمشق، فدخلها يف ثامن مجادى اآلخرة ومعه مجاعة من األمراء والعسكر، فعامله الناس معاملة 

شرة الشد، وقرئ تقليد النيابة يوم اجلمعة مبقصورة اخلطابة، ومل امللوك، وأنزل األمري سنجر الدواداري من القلعة ملبا
  .حيضر النائب قراءته
وفيه استقر األمري مجال الدين . قبض على فتح الدين عبد اهللا بن حممد بن القيسراين، وزير دمشق: ويف تاسع رجب

  .أقوش الشمسي يف نيابة السلطنة حبلب، عوضاً عن أيدغدي الكبكي



الوون يف القبض على األمراء الظاهرية، فقبض على أعياهنم وبلغهم إىل الثغور فسحنوا هبا، وأمسك وشرع األمري ق
أيضاً كثريا من الظاهرية ومأل احلبوس هبم، وأعطي قالوون ومنع وقطع، ووصل واستخدم وعزل، فكان صورة 

ابك قالوون باململكة وأجد يف واشتغل األمري بيسري باللهو والشرب، فانفرد األت. أتابك وتصرفه تصرف امللوك
تدير أحواله وفرق قالوون على املماليك واستماهلم، وقرب الصاحلية وأعطاهم اإلقطاعات، وكرب منهم مجاعة كانوا 

قد نسوا وأمهلوا، وسري عدة منهم إىل البالد الشامية واستناهبم يف القالع، وتتبع ذراريهم وأخذ كثريا منهم كانوا 
واحلرف، فرتب طائفة منهم يف البحرية، وقرر جلماعة منهم جامكية، فعادت هلم السعادة،  قد تصنفوا بالصنائع

وقوي هبم جانبه ومتكنت أسبابه، مث مجع قالوون األمراء يف العشرين من رجب وحتدث معهم يف صغر سن امللك 
خلع سالمش فخلعوه، وبعثوا  قد علمتم أن اململكة ال تقوم إال برجل كامل، إىل أن اتفقوا على: العادل، وقال هلم

به إىل الكرك وكانت مدة ملكه مائة يوم، ومل يكن حظه من امللك سوي االسم فقط، ومجيع األمور إىل األتابك 
  .قالوون

  السلطان امللك املنصور سيف الدين قالوون

هو صغري، األلفي الصاحلي النجمي العالئي كان من جنس القبجاق، ومن قبيلة برج أغلي، فجلب إىل مصر و
واشتراه األمري عالء الدين آقسنقر الساقي العاديل أحد مماليك امللك العادل أيب بكر بن أيوب بألف دينار، فعرف 

  .من أحل ذلك باأللفي
فلما مات أستاذه األمري عالء الدين صار إىل امللك الصاحل جنم الدين أيوب يف عدة من املماليك، فعرفوا بالعالئية، 

ع وأربعني وستمائة وجعل امللك الصاحل قالوون من مجلة املماليك البحرية، ومازال حىت كانت وذلك يف سنة سب
فلما قام املعز أيبك يف سلطنة مصر، وقتل . وفاة امللك الصاحل، مث إقامة شجر الدر بعد امللك توران شاه بن الصاحل

ألحوال حىت صار أتابك العساكر وتنقلت به ا. الفارس أقطاي، خرج قالوون من مصر فيمن خرج من البحرية
بديار مصر يف سلطنة امللك العادل سالمش بن الظاهر، يف سابع شهر ربيع اآلخر، وصار يذكر امسه مع اسم العادل 

  .على املنابر وتصرف تصرف امللوك مدة ثالثة أشهر، إىل أن وقع االتفاق على خلع العادل وإقامة قالوون
يوم األحد العشرين من رجب، وحلف له األمراء وأرباب الدولة، وتلقب فأجلس قالوون على ختت امللك يف 

بامللك املنصور، وأمر أن يكتب يف صدر املناشري والتواقيع واملكاتبات لفظ الصاحلي، فكتب بذلك يف كل ما يكتب 
جهزت نسخة وخرج الربيد بالبشائر إىل األعمال، و. عن السلطان، وجعل عن ميني البسملة حتتها بشيء لطيف جداً

  .اليمني إىل دمشق وغريها، وزينت القاهرة ومصر وظواهرمها وقلعة اجلبل، وأقيمت له اخلطبة بأعمال مصر
وأول ما بدأ به السلطان قالوون إبطال زكاة الدولبة، وكانت مما أجحفت بالرعية، وأبطل مقرر النصارى، وكان له 

  .منذ أحدث مثان عشرة سنة، واحنطت األسعار
يد إىل دمشق، وعليه الجني الصغري واألمري ركن الدين بيربس اجلالق، يف ثامن عشريه، بعد يومني وسبع ووصل الرب

فحلفت عساكر دمشق، وأقيمت اخلطبة هبا يف يوم اجلمعة ثاين . ساعات من مفارقة قلعة اجلبل، و مل يعهد مثل هذا
  .شعبان، وزينت املدينة سبعة أيام
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ملقريزي : املؤلف   ا

وأفرج السلطان عن األمري عز الدين أيبك األفرم الصاحلي، وأقامه يف نيابة السلطة بديار مصر، وأقر الصاحب 
  .برهان الدين السنجاري على وزارته، والزم اجللوس بدار العدل يف يومي اإلثنني واخلميس

ركب السلطان امللك املنصور قالوون بشعار السلطنه وأهبة اململكة، وشق القاهرة . نويف يوم السبت ثالث شعبا
وكتب السلطان إىل ألمري مشس الدين سنقر األشقر كتابا، خبط . وهي مزينة، فكان يوما مشهودا، ألنه أول ركوبه

وأعفي . به، وخاطبه باململوكالقاضي عماد الدين إمساعيل بن تاج الدين أمحد بن سعيد بن األثري، وخيربه فيه بركو
وصام الناس شهر رمضان يوم اجلمعة، . تقي الدين التكرييت مما عليه من البواقي، وفوض إليه نظر اخلزانة بدمشق

  .على اختالف شديد وشك كبري
  .استقر األمري مجال الدين أقش الشريفي أمري جاندار، يف نيابة السلطنة بالصلت والبقاء. ويف ثالثه
أفرج عن فتح الدين عبد اهللا بن القيسراين وزير دمشق، بعد ما اعتقل بقلعة اجلبل زيادة على ثالثني : هويف ثامن
  .يوما

استقر األمري فخر الدين الطنبا يف نيابة السلطنة بالقصر الذي بالقرب من أنطاكية، واستقر األمري علم : ويف عاشره
استقر األمري فخر الدين أياز امللوحي يف والية األعمال الغربية، الدين سنجر املنصوري يف نيابة السلطنة ببالطنس، و

  .عوضاً عن األمري ناصر الدين بيليك بن احملسين اجلزري
استقر األمري حسام الدين طرنطاي املنصوري يف نيابة السلطنة بديار مصر، عوضاً عن األمري عز : ويف رابع عشره

وذلك إنه متارض، فلما عزم . يه يف استقرار حسام الدين طرنطايالدين أيبك األفرم، حبكم رغبته عن ذلك وسع
السلطان على عيادته صنع له طبيبه شيئا هتيج به وجهه واصفر، ودخل عليه السلطان فتأمل له وسأله عن حوائجه، 

السلطان على فلم يوافقه . وتعفيين من النيابة، وأظهر العجز عنها: فأشار عليه أن يقدم مماليكه وأثين عليهم، مث قال
  .طرنطاي، فوافق قوله غرض السلطان: فأشر على مبن يصلح هلا، فقال: ذلك، فأخذ يلح عليه، فقال له السلطان

قبض على األمري نور الدين على بن امللك الناصر صالح الدين يوسف صاحب الشام، وعلى عدة : ويف سابع عشره
  .من الناصرية

ين خضر السنجاري عن الوزارة، وقبض عليه وعلى ولده مشس صرف الصاحب برهان الد: ويف سادس عشريه
وسجنا بدار األمري علم الدين سنجر الشجاعي، وأحيط بسائر . الدين عيسي، وأخذت خيوهلما وخيول أتباعهما
  .أتباعهما، وألزموا مبائيت ألف وستة وثالثني ألفا

ديوان اإلنشاء يف الوزارة، بعد ما محل إليه استقر القاضي فخر الدين إبراهيم بن لقمان صاحب : ويف ثاين شوال
األمري عالء الدين كندغدي الشمسي األستادار خلع الوزارة إىل بيته بقلعه اجلبل، وامتنع امتناعا شديدا فلم يسمع 

منه وألبسه اخللع، وباشر عوضاً عن الصاحب برهان الدين السنجاري وأفرج عن السنجاري، فلزم مدرسة أخيه 
  .بالقرافة

يه استقر القاضي فتح الدين حممد بن حميي الدين عبد اهللا بن عبد الظاهر يف قراءة الربيد وتلقي األجوبة، عوضاً وف
  .عن ابن لقمان

منهم األمري عالء الدين مغلطاي الدمشقي، وسيف الدين بكتمر األمري آخوري . وفيه قبض على مجاعة من األمراء



وفوضت وزارة دمشق لتقي الدين توبه ناظر اخلزانة، وخلع . اعتقلواقرطاي املنصوري، وصارم الدين احلاجب، و
  .عليه الوزراء وتلقب بالصاحب

خرج األمري بدر الدين بيليك األيدمري على عسكر من القاهرة إىل جهة الشوبك وكان قد بعث إليها : ويف تاسعه
رأس نوبة اجلمدارية السعيدية، وتغلب امللك السعيد بركة قان بن الظاهر وهو بالكرك األمري حسام الدين الجني 

عليها، وبعث السعيد إىل النواب أيضاً يدعوهم إىل القيام معه، فسار األمري بدر الدين األيدمري ونزل على 
الشوبك، وضايقها حىت تسلمها يف عاشر ذي القعدة، بعد ما فر منها امللك جنم الدين خضر بن الظاهر، وحلق بأخيه 

  .السعيد يف الكرك
  .دمت رسل الفونش بكتب للملك السعيد وهدية، فقبض على هديتهم وكتبهم، وأعيدوا يف خامس عشر شوالوق

قبض على امللك األوحد وأخيه شهاب الدين حممد، ولدي امللك الناصر صالح الدين داود : ويف حادي عشريه
  .صاحب الكرك، واعتقال

السلطنة بقلعة صفد، ونقل األمري علم الدين سنجر الكرجي وفيه استقر األمري بدر الدين بيليك الطياري يف نيابة 
  .إىل الوالية، ونقل األمري سيف الدين بلبان اجلوادي إىل خزندارية القلعة

استقر شرف الدين أبو طالب بن عالء الدين بن النابلسي ناظر النظار بديار مصر، عوضاً عن جنم : ويف ثالث عشريه
  .بلي، وعن تاج الدين بن السنهوري يف الوجه البحريالدين بن األصفوين يف الوجه الق

صرف النصارى من ديوان اجليوش، وأقيم بدهلم كتاب مسلمون، فاستقر أمني الدين شاهد : ويف رابع عشريه
  .صندوق النفقات يف كتابة اجليش، عوضاً عن األسعد إبراهيم النصراين

  .مع هلدمه عامل كثري، وكان يوماً مشهوداًوفيه هدم دير اخلندق خرج باب الفتوح من القاهرة، واجت
وصل امللك املنصور ناصر الدين حممد بن حممود صاحب محاة إىل ظاهر القاهرة، فركب : ويف خامس عشريه

ورسم بتضمني اخلمر، فظهر شرب اخلمر، . السلطان إىل لقائه، وأنزله مبناظر الكبش، واهتم به اهتماما زائداً
راض عليهم، فلم يقم ذلك غري أيام قالئل حىت رسم يف سادس عشريه بإراقة اخلمور وكثرت السكاري وزال االعت

  .وإبطال ضماهنا، ومنع من التظاهر بشيء من املسكرات
كتبت تقاليد القضاة األربعة، واستقر احلال على أن يكون قاضي القضاة صدر الدين : ويف يوم اجلمعة سابع عشريه

عبد الوهاب ابن بنت األعز الشافعي، هو الذي يويل يف أعمال مصر قضاة عمر، ابن قاضي القضاة تاج الدين 
ينوبون عنه يف األحكام، وأن قاضي القضاة معز الدين احلنفي، وقاضي القضاة املالكي، وقاضي القضاة عز الدين 

  .احلنبلي، حيكمون بالقاهرة ومصر خاصة، بغري نواب يف األعمال، فاستمر األمر على ذلك إىل اليوم
  .وأمر السلطان بإحضار األمري عز الدين أيدمر الظاهري من دمشق حتت احلوطة، فلما وصل اعتقل بقلعة اجلبل

وفرق السلطان فيه مائة . ركب السلطان إىل امليدان ولعب بالكرة، وهو أول ما ركب إليه: ويف ثاين ذي القعدة
  .يةوبضعاً وثالثني فرسا بسروج خمالة، وخلع على األمراء خلعاً سن

محل إىل املنصور صاحب محاة تقليد باستقراره حبماة، وسري السلطان له السناجق، وأربعة صناديق ذهبا : ويف خامسه
وفضة، وأربعة صناديق ثياباً من اإلسكندرية والعتايب، وعدة من اخليل، وخلع عليه وعلى من يلوذ به، وأذن له يف 

  .ه، وأقام هناره بناحية هبتيت، مث عاد إىل القلعةوخرج السلطان معه لوداع. العود فسافر يف تاسعه
مات امللك السعيد بركة قان بن الظاهر بيربس بالكرك، وكان قد ركب يف امليدان فتقنطر عن : ويف حادي عشره

  .فرسه وهو يلعب بالكرة، فصدع وحم أياماً، ومات وعمره نيف وعشرون سنة، فاهتم أنه سم



نه، فعمل له السلطان عزاء باإليوان من قلعة اجلبل، وجلس كئيباً ببياض، وقد وورد اخلرب بوفاته يف العشرين م
  .حصر العلماء والقضاة واألمراء والوعاظ واألعياد، فكان يوماً مشهوداً

وعندما ماد . وأقام القراء شهراً يقرأون القرآن، وكتب إىل أعمال مصر والشام بأن يصلي عليه صالة الغائب
عالء الدين أيدغدي احلراين نائب الكرك جنم الدين خضر بن الظاهر ملكا مكان أخيه بالكرك، السعيد أقام األمري 

ولقبه امللك املسعود فتحكم عليه مماليكه وأساءوا التدبري، وفوقوا األموال ليستجلبوا الناس، فصار إليهم من قطع 
، وبعثوا إىل صرخد فلم يتمكنوا منها، رزقه، وحضر إليهم طائفة من البطالني فساروا إىل الصلت واستولوا عليها

  .وأتتهم العربان وتقربوا إليهم بالنصيحة، وأخذوا ماال كثريا من املسعود مث تسللوا عنه
ومل يزل املسعود يف إنفاق املال حىت فنيت ذخائر الكرك اليت كان امللك الظاهر قد أعدها لوقت الشدة، وبعث 

  .مشق يستدعيه، فجرد السلطان األمري عز الدين أيبك األفرم إىل الكركاملسعود إىل األمري سنقر األشقر نائب د
وفيه استقر شهاب الدين غازي بن الواسطي يف نظر حلب، وقرر له يف الشهر أربعمائه درهم وستة مكاكي قمح 

  .ومكوكان شعري، وأضيف معه جالل الدين بن اخلطري يف االستيفاء
رية حلب، وبدر الدين بكتوت القطزي شاد الدواوين هبا، واستقر مجال واستقر الطواشي افتخار الدين يف خزندا

واستقر األمري سيف الدين بلبان . الدين إبراهيم بن صصرى يف نظر دمشق، بعد وفاة علم الدين حممد بن العاديل
  .الطباخي يف نيابة حصن األكراد

  .يف والية نابلساستقر األمري عماد الدين داود بن أيب القاسم : ويف رابع ذي احلجة
  .سار األمري عز الدين أيبك األفرم بالعساكر من القاهرة إىل جهة الكرك: ويف سابعه
  .أفرج عن األمري غرس بن شاور من االعتقال، واستقر يف والية الرملة: ويف تاسعه

ان، ووردت كتبه تسلم األمري بدر الدين بيليك األيدمري قلعة الشوبك من نواب امللك السعيد باألم: وثامن عشره
  .بذلك يف ثالث عشريه، فسريت اخللع ملن هبا، ودقت البشائر بقلعة اجلبل، وكتب بالبشارة إىل األقطار

  .وفيه استقر جمد الدين عيسي بن اخلشاب حمتسباً بالقاهرة
فلما . دمشقوفيه استقر األمري حسام الدين الجني السالح دار املنصوري، املعروف بالجني الصغري، يف نيابة قلعة 

وصل إليها كما تقدم، وحلف سنقر األشقر وخلع عليه، حتيل منه األمري سنقر األشقر نائب الشام، ومجع األمراء 
وتلقب بامللك الكامل، . وأومههم أن السلطان قد قتل وهو يشرب القمز، ودعاهم إىل طاعته وحلفهم على موافقته

  .وركب بشعار السلطنة يف يوم اجلمعة رابع عشريه
وقبض على األمري ركن الدين بيربس العجمي املعروف باجلالق املنصوري المتناعه من احللف، وقبض على األمري 

وبعث األمري سيف الدين بلبان احلبيشي . حسام الدين الجني نائب القلعة، وعلى الصاحب تقي الدين توبة التكرييت
وكتب إىل مهنا وإىل أمحد بن حجي يعلمهما، فقدما عليه . إىل املماليك، ليحلف أهلها ويقيم يف القالع من خيتاره

  .واستوزر جمد الدين إمساعيل بن كسريات املوصلي، وأقر يف وزارة الصحبة عز الدين أمحد بن ميسر املصري
وانتقل بأهله من دار السعادة اليت يسكنها النواب إىل القلعة، وأمر بغلق باب النصر، وفتح باب سر القلعة املقابل 

أغلق باب النصر، وانتقل من دار السعادة، واستوزر : فتطري الناس من ذلك، وقالوا. ار السعادة جبوار باب النصرلد
  .ابن كسريات؟، فهذا أمر ال يتم، وكان كذلك

وحج بالناس من مصر األمري مجال الدين أقش . وكان وفاء النيل مبصر ستة عشر ذراعاً، يف ثالث ربيع اآلخر
  .لركب يف سابع عشر شوال، وقاضيه فخر الدين عثمان ابن بنت أيب سعيدالباخلي، وسار ا



وفيها ويل جنم الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن حييي بن هبة اهللا بن احلسن بن حييي ابن سين الدولة قضاء حلب، 
  .عوضاً عن شهاب الدين حممد بن أمحد اخلوي

منهم كتبغا، وسنجر الشجاعي، وأيبك اخلازندار، وقبجق،  :وفيها أنعم السلطان على أربعني من مماليكه بإمريات
والجني، وبلبان الطباخي، وكراي، وسنفر جركس، وأقوش املوصلي، وطقصوا، وأزدمر العالئي، وهبادر أص رأس 

منهم : وأنعم على مجاعة من عدته أيضاً بإمريات. نوبة، وبكتوت بكجا، وتغريل السلحدار، وسنقر السلحدار
وأنعم على عدة من . اجلناحي، وقريان الشهايب، وحممد الكوراين، وإبراهيم اجلاكي وإخواته كشكل، وأيدمر

  .منهم احلاج هبادر، وسنجر املسروري: املماليك الظاهرية بإمريات
فلما بلغ . وفيها ترك السلطان ركوبه مدة، وسبب ذلك تغري قلوب الصاحلية والظاهرية ومكاتبتهم سنقر األشقر

عنهم خشي من اغتياهلم إياه، وأخذ يف التدبري عليهم، فكثرت قالة العامة، وجهروا بقوهلم يف الليل السلطان هذا 
حتت القلعة بأصوات عالية يا بو عيشه اركب وكن طيب، يا بو عيشه وصاروا يلطخون رنك السلطان يف الليل 

ادوا حىت شافهوا أمراءه بالسب، وهم وز. بالقذر، فيتغافل عنهم، وهو يسمع صياحهم يف الليل ويبلغه فعلهم برنكه
  .يعرضون عنهم

وفيها ظهر بالقاهرة ومصر رجالن من بزدارية األمري مجال الدين أقوش امللقب هبيطلية، عرف أحدمها باجلاموس 
وأفسدا فسادا كثريا، وشغفا بشرب اخلمر، وصارا يكتبان األوراق لألعيان . لسواد لونه، وعرف اآلخر باحملوجب

وشنع أمرمها، حىت . من إحساهنم ويوصلوهنا إليهم، فإن مل يبعث هلم املكتوب إليه بشيء، وإال أتوه ليالبطلب شيء 
ورتب هلما األمري علم الدين سنجر . إهنما ليمشيان يف مواضع النزه وسيوفهما على أكتافهما فال جيسر أحد عليهما

وهجما القاهرة يف الليل، . مائة رجل، وحيوط عنهماخلياط وإىل القاهرة مجاعة لتقبض عليهما، فكانا حيمالن يف 
  .وأخذا وإىل الطوف وعلقاه بذراعه، وقطعا أنف املقدم وأذنيه، وتتبعا كل من أرصدة الوايل ألخذمها

فذعر الناس منهما، إىل أن كانا ليلة ببستان يف املطرية وخرجا منه يريدان القاهرة، فصدفهما مملوك الوايل وهو سائر 
فضرب بسهمه وأصاب رجلي أحدمها فسقط، وهم اآلخر بصعود حائط . ومعه غالمه، وقد عرفهما إىل بلبيس

فنزل غالم اململوك وكتف اجلاموس، وأخرج الناس . البساتني فوقع و انكسرت رجله، ووقع الصوت يف البستان
ان ومعه مملوكه، وكان زريا فطلع هبما الوايل إىل السلط. احملوجب من البستان، وساروا هبما مربوطني إىل القاهرة

مبفرده وأنتما . كيف مسككما هذا: " قصرياً ال يؤبه إليه، فعجب السلطان من ذلك، وسأهلما على لسان احلاجب
إذا نزل القضاء قلت احليلة، واهللا لقد كنا إذا رأينا عشرين فارساً، ومائة راجل : " ال هتابان رجاال كثرية؟ أ فقاال

ما ننال منهم، فلما فرغ األجل عندما وقع نظرنا على هذا ارتعدت فرائصنا حىت ما قدرنا خرجنا عنهم ساملني بعد
على احلركة فرسم بتسمريمها فسمرا عند باب زويلة، وشهرا عدة أيام، وخلع على اململوك وأنعم عليه بألف درهم 

  .وإقطاع يف احللقة، وهو أول من أخذ من مماليك األمراء إقطاعا يف احللقة
خلع متملك تونس األمري أبو زكريا حييي الواثق بن أيب عبد اهللا حممد املستنصر بن السعيد أيب زكريا حييي بن  وفيها

عبد الواحد بن أيب حفص يف غرة ربيع اآلخر، فكانت مدته سنتني وثالثة أشهر وثالثة وعشرين يوما، وقام بعده 
  .عمه أبو إسحاق إبراهيم بن حييي بن عبد الواحد

  هذه السنةومات يف 



  .األمري أقش الشهايب أحد أمراء الطبلخاناه
  .ومات األمري الطنبا فخر الدين احلمصي، يف سادس عشر رمضان

ومات األمري عز الدين أيبك الشيخ، . ومات علم الدين إسحاق بن العاديل ناظر دمشق، يف خامس عشري شوال
  .يف ذي احلجة

  .الطلخاناهومات األمري ناصر الدين بلبان النوفلي أحد 
  .ومات األمري علم الدين بلبان املشريف أحد الطلخاناه

  .ومات األمري سيف الدين مجق أحد الطلخاناه
ومات شرف الدين أبو بكر عبد اهللا بن تاج الدين أيب حممد عبد السالم ابن شيخ الشيوخ عماد الدين عمر بن على 

  .يف ثامن شوال، دفن بقاسيونبن حممد بن محويه احلموي اجلويين، شيخ الشيوخ بدمشق، 
ومات األمري بدر الدين حممد بن األمري حسام الدين بركة خان اخلوارزمي، خال امللك السعيد بن الظاهر، يف تاسع 

  .ربيع األول بدمشق
  .ومات األمري نور الدين على ابن األمري عز الدين جملي اهلكاري نائب حلب هبا، عن سبع وتسعني سنة

اة حميي الدين أبو الصالح عبد اهللا بن شرف الدين أيب املكارم حممد بن عني الدولة الشافعي، يف وتويف قاضي القض
  .خامس رجب وهو مصروف، وقد أناف على مثانني سنة

  سنة تسع وسبعني وستمائة
ضر، ركب امللك الكامل سنقر األشقر بشعار السلطنة من قلعة دمشق إىل امليدان األخ: يف يوم اخلميس أول احملرم

  .وبني يديه األمراء مشاة باخللع، مث عاد
خطب له على منرب اجلامع بدمشق، وكتب إىل األمري عز الدين األفرم وهو بالكرك يعتذر عن : ويف يوم اجلمعة ثانيه

فلما ورد كتابه جهزه األفرم إىل السلطان مبصر، فكتب السلطان عند وروده إىل . قيامه، وأتبع الكتاب بعسكر
وسار بالكتب بلبان الكرميي، . ح فعله، وكتب أمراء مصر إليه بذلك، وحيثونه على اإلذغان وترك الفتنةاألشقر يقب

  .فوصل دمشق يف ثامنه، وخرج سنقر األشقر إىل لقائه وأكرمه، و مل يرجع عما هو فيه
سكر غزة واطمأنوا، واستقر األفرم بغزة، فوافاه عسكر سنقر األشقر هبا، فاندفع من قدامهم إىل الرمل، وملك الع

فطرقهم األفرم وأوقع هبم فاهنزموا إىل الرملة، وأسر منهم األمري بدر الدين كنجك اخلوارزمي، األمري بدر الدين 
بيليك احلليب، وهباء الدين ميك الناصري، وناصر الدين باشقرد الناصري، وعلم الدين سنجر التكرييت، وسنجر 

وبعث األفرم بالبشارة على . يون، وغنم منهم ماال وخيوال وأثقاال كثريةالبدري، وسابق الدين سليمان صاحب صه
يد ناصر الدين حممد ولد األمري بكتاش الفخري، فقدم يف خامس عشره باألمراء املأسورين، فعفا السلطان عنهم 

  .وأحسن إليهم، وأعادهم على أخبازهم وجعلهم يف العسكر
ندغدي احلبيشي من ضربة بسكني، ضربه هبا سنقر الغتمي األشقر مات األمري عالء الدين ك: ويف رابع عشره

  .األستادار، وقبض عليه ومسر على باب زويلة

وملا بلغ سنقر األشقر كسرة عسكره، مجع وحشد وبعث إىل األمراء بغزة يعدهم ويستميلهم، فقدم عليه شهاب 
دين عيسي بن مهنا أمري العربان بالبالد الشرقية الدين أمحد بن حجي أمري العربان بالبالد القبلية، واألمري شرف ال

والشمالية، وأتته النجدات من حلب ومحاة ومن جبال بعلبك، واستخدم عدة كبرية وبذل فيهم املال، وكثرت 
وجرد السلطان من القاهرة األمري بدر الدين . عنده بدمشق األرجاف أن عسكر مصر قد سار إليه، فاشتد استعداده



مري سالح، ومعه األمري بدر الدين األيدمري واألمري حسام الدين أيتمش بن أطلس خان يف أربعة بكتاش الفخري أ
فسار إىل غزه، واجتمعوا مع األمري عز الدين األفرم واألمري بدر الدين األيدمري، وساروا مجيعا . آالف فارس

فخرج سنقر األشقر يف . إىل دمشق واملقدم عليهم علم الدين سنجر احلليب، فرحل عسكر سنقر األشقر من الرملة
ثاين عشر صفر بعساكره وخيم باجلسورة خارج دمشق، ونزل عسكر مصر الكسوة والعقوة يف يوم اإلثنني سابع 

فوقعت احلرب يف تاسع عشره، وثبت سنقر األشقر وأبلي بالء عظيما، مث خامر من عسكره . عشره باجلسورة
منهم، ورجع عسكر حلب ومحاة عنه إىل بالدهم، وختاذل عنه عسكر  طائفة كبرية إىل عسكر مصر، واهنزم كثري

وهرب سنقر األشقر وتبعه من خواصه األمري عز الدين أزدمر . دمشق، ومحل عليه األمري سنجر احلليب فاهنزم منه
يشي، احلاج، واألمري عالء الدين السبكي، واألمري مشس الدين قراسنقر املعزي، واألمري سيف الدين بلبان احلب

وساروا معه هم واألمري عيسي بن مهنا إىل برية الرحبة وأقاموا هبا أياما، وتوجهوا إىل الرحبة، وكان سنقر قبل ذلك 
منهم بدر الدين سنجق البغدادي، وبدر الدين : وأسر يومئذ أحد عشر أمريا. قد بعث حرمه وأمواله إىل صهيون

  .الدين متلك الناصري، وباشقرد الناصري، ونوديه الناصري بيليك احلليب، وعلم الدين سنجر التكرييت، وهباء
وملا اهنزم سنقر األشقر تفرق عسكره يف سائر اجلهات، وغلقت أبواب دمشق، وزحف عسكر مصر إليها وأحاطوا 

ق، وأقام األمري سنجر احلليب بالقصر األبلق يف امليدان األخضر خارج دمش. هبا، ونزلوا يف اخليام و مل يتعرضوا لشيء
وكان بقلعة دمشق األمري سيف الدين اجلكندار، وهو متوهلا من جهة سنقر األشقر، . فلما أصبح أمر فنودي باألمان

فأفرج عن األمري ركن الدين بيربس العجمي اجلالق، واألمري حسام الدين الجني املنصوري، والصاحب تقي الدين 
عة، ونزل الجني إىل باب الفرج فوقف عليه، ومنع العسكر مث فتح باب القل. توبه، وحلفهم أال يؤذوه إذا أطلقهم

  .من دخول املدينة
وقدم كثري ممن كان مع سنقر األشقر فأمنهم األمري . ونودي بإطابة قلوب الناس وزينة البلد، فوقف البشائر بالقلعة

األتابك وكان شجاعا،  وقتل يف هذه الوقعة األمري ناصر الدين حممد بن. سنجر احلليب، وحضر أمحد بن حجي بأمان
ونور الدين على بن الطوري، وكان شجاعاً، ومثانية من جند دمشق، واثنان من عسكر مصر، وجرح األمري بكتاش 

الفخري، وكتب إىل السلطان بذلك على يد ناصر الدين حممد ابن األمري بكتاش الفخري أمري سالح، فلما قدم 
  .بإمرة عشرة، وهو أول من تأمر من أوالد األمراء يف الدولة املنصوريةعلى السلطان يف أول ربيع األول أنعم عليه 

واستقر يف نيابة األمري بدر الدين بكتوت العالئي، واستقر الوزير تقي الدين توبه على حاله، واستقر األمري علم 
  .الدين سنجر الباشقردي يف نيابة حلب، بعد األمري مجال الدين أقش الشمسي نائب حلب

  .أخذ قاع النيل، فكان مخسة أذرع وعشرين إصبعا: س عشري أبيب وهو يف صفرويف خام

سار األمري حسام الدين أيتمش بن أطلس خان يف عدة من األمراء ومعه ثالثة آالف فارس : ويف رابع عشري صفر
عسكر  من دمشق، يف طلب مشس الدين سنقر األشقر، وتبعهم يف أول ربيع األول األمري عز الدين األفرم على

وكان سنقر األشقر قد أقام عند األمري شرف الدين عيسي بن مهنا، مث فارقه وسار إىل الرحبة، وقد تركه . آخر
فلما . كثري ممن كان معه، فامتنع األمري موفق الدين خضر الرحيب نائب القلعة بالرحبة من تسليمها إىل سنقر األشقر

الشامية، وكتب معه أيضاً األمري . ثه على احلضور ألخذ البالدأيس منه سنقر كتب إىل امللك أبغا بن هوالكو حي
فبلغهما خرب توجه العساكر من دمشق، فسار سنقر يف الربية إىل صهيون فتحصن هبا، وحلق به . عيسي مبثل ذلك

مشق األمري عز الدين احلاج أزدمر يف طائفة، فبعثه إىل قلعة شيزر فأقام هبا، وبلغ ذلك العساكر املتوجهة من د
  .فنازلت شيزر



ويف هذه املدة أوقعت احلوطة بدمشق على الصاحب جمد الدين إمساعيل بن كسريات وزير سنقر األشقر، وعلى 
  .مجال الدين بن صصرى ناظر دواوين دمشق، واعتقال على مال ألزما به

نه أفيت سنقر وضرب الزين وكيل بيت املال، ورسم على قاضي القضاة مشس الدين أمحد بن خلكان، واهتم بأ
  .األشقر جبواز قتال السلطان، وورد كتاب السلطان من مصر بشنقه

مث ورد بريد من مصر إىل الشام بأمان أهل دمشق، فقام يف حق قاضي القضاة مشس الدين األمري علم الدين احلليب، 
  .ن القتلقد ورد كتاب السلطان بأمان من مسعه من أهل دمشق، وقد مسعه ابن خلكان فهو أمن م: وقال

وصرف ابن خلكان عن قضاة دمشق يف حادي عشري من صفر، وعرض القضاء على قاضي القضاة عز الدين 
حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن خليل بن مقلد بن الصائغ، فامتنع من ذلك، ففوض لنجم الدين أيب بكر بن 

  .صدر الدين بن أمحد بن حييي ابن سين الدولة
فثار عليه . يف رابع عشريه باخلانقاه النجيبية، مث أفرج عنه يف تاسع ربيع األوىل بكتاب السلطانواعتقل ابن خلكان 

ابن سين الدولة، وألزمه أن خيرج من املدرسة العادلية، ورسم عليه يف يوم األربعاء تاسع عشر ربيع األول حىت 
كتبه وأمتعته يف الرابعة من النهار، وإذا ينتقل عنها، وشدد عليه بسبب ذلك ومل ميهل، فشرع ابن خلكان يف نقل 

بالطلب قد أتاه فظن أنه من جهة االستحثاث يف النقلة، فأراهم االهتمام بذلك، فقيل له قد حضر الربيد من مصر، 
فخاف من حلول البالء به، وتوجه إىل نائب دمشق، فإذا بكتاب السلطان يتضمن إنكار والية ابن سين ملا به من 

إنا قد عفونا عن اخلاص والعام، وما يليق أن خنص بالسخط أحدا على انفراده، وغري حاف ما  :الصمم، ويقول
يتعلق حبقوق القاضي مشس الدين بن خلكان وقدمي صحبته، وأنه من بقايا الدولة الصاحلية، وقد رمسنا بإعادته إىل ما 

لكان من ساعته إىل املدرسة العادلية، كان عليه من القضاء، فخلع عليه األمري علم الدين احلليب، وركب ابن خ
  .ونزهلا وقت الظهر وباشر احلكم، فعد ذلك من الفرج بعد الشدة، وكانت مدة ابن سين الدولة عشرين يوماً

فوضت نيابة دمشق إىل األمري حسام الدين الجني الصغري املنصوري، وقد كتب : ويف حادي عشر شهر ربيع األول
ئي، وويل األمري بدر الدين بكتوت العالئي شد الدواوين بدمشق، والصاحب تقي تقليده وتوجه به بكتوت العال

الدين توبة التكرييت وزارة الشام، وأقطع األمري فخر الدين عثمان بن مانعن بن هبة، واألمري مشس الدين حممد بن 
على أن ينزل فخر الدين أيب بكر، إقطاع األمري شرف الدين عيسي بن مهنا، واستقرا يف إمرة آل الفضل وآل علي 

من الرسنت إىل امللوحة، وتكون منزلة مشس الدين من امللوحة إىل الفرات، وأعطي أيضاً األمري حسام الدين دراج 
  .إمرة آل عامر، وتكون منزلته من الرسنت إىل العقابيات

كومتر يف البحر، ومعهما وتوجه مشس الدين سنقر الغتمي وسيف الدين بلبان اخلاص تركي من القاهرة إىل امللك من
وتوجه األمري ناصر الدين . كتاب السلطان إىل امللك غياث الدين كيخسرو بن ركن الدين قلج أرسالن السلجوقي

  .بن احملسين اجلزري والبطرك أنباسيوس، يف الرسالة إىل امللك األشكري
  .ورد رسول صاحب تونس بكتابه: ويف ثالث ربيع اآلخر

 عز الدين أزدمر العالئي إىل قلعة اجلبل، فأنعم عليه خببز األمري قريان البندقداري، املنتقل إليه قدم األمري: ويف سابعه
  .عن علم الدين سنجر الدواداري

  .قدم األمري بدر الدين بكتوت ابن األتابك: ويف النصف منه

  .كسر اخلليج الذي بظاهر املقس، وورد املفرد يف ثالث عشريه: ويف ثامن عشريه
ويف النيل ستة عشر ذراعا، فركب السلطان إىل القياس وخلق العمود، مث : ادس عشريه وهو أول أيام النسيءويف س



  .ركب يف احلراقة وكسر اخلليج الكبري، فكان يوما مشهوداً
  .ونودي يف هناره إصبعان من ستة عشر ذراعا، وكتبت البشائر بالوفاء على العادة

  .بدري وإىل قلعة الشوبك، وقرر عرضه األمري علم الدين سنجر اإليغاينوفيه صرف األمري علم الدين أقش ال
مات األمري سيف الدين أبو بكر بن أسباسالر وإىل مصر، وأحيط بتركته، وقرر عوضه األمري عز : ويف سابع عشريه

  .الدين أيبك الفخري
  .كان يوم النوروز مبصر: ويف أول مجادى األوىل

  .لدين احلبيشي إىل قلعة اجلبلوصل األمري سيف ا: ويف تاسعه
انتهت زيادة ماء النيل إىل ثالثة وعشرين إصبعاً من سبعة عشر ذراعا، وأعطي األمري بدر الدين : ويف خامس عشريه

فقبض على موجوده : بيليك األيدمري تكملة مائة فارس، ورسم بإيقاع احلوطة على تقي الدين توبة وزير الشام
  .وسجن

وصل األمري علم الدين سنجر احلليب من بالد الشام، فركب السلطان إىل لقائه وخلع : رةويف ثالث مجادى اآلخ
  .عليه وعلى من كان معه من األمراء، وأنعم على كل منهم بألف دينار

خلع على األمري سيف الدين بلبان الرومي، وجعل دوادار العالمة ال غري، مع القاضي فتح الدين بن : ويف سادسه
  .عبد الظاهر

فرقة سارت من جهة بالد الروم ومقدمهم : وورد اخلرب مبسري التتار إىل البالد الشامية، وأهنم قد افترقوا ثالث فرق
صمغار وتنجي وطرجني، وفرقة من جهة الشرق ومقدمهم بيدو بن طوغاي بن هوالكو وصحبته صاحب ماردين، 

من دمشق األمري ركن الدين إياجي على  فخرج. وفرقة فيها معظم العسكر وشرار املغل منكومتر بن هوالكو
. عسكر، وانضم مع العسكر احملاصر لشيزر، وخرج من القاهرة األمري بدر الدين بكتاش النجمي على عسكر

واجتمع اجلميع على محاة، وراسلوا األمري سنقر األشقر يف إمخاد الفتنة واالجتماع على قتال التتر، فبعث إليهم 
  .صهيون، ونزل احلاج أذدمر من شيزر وخيم حتت قلعتها عسكرا من صهيون أقام حول

ووقعت اجلفلة يف البالد احللبية، فسار منها خلق كثري إىل دمشق يف النصف من مجادى اآلخرة، وكثر االضطراب 
  .يف دمشق وأعماهلا، وعزم الناس على تركها واملسري إىل ديار مصر

أعمال حلب، وملكوا عني تاب وبغراص ودربساك،  هجمت طوائف التتار على: فلما كان يف حادي عشريه
. ودخلوا حلب وقد خلت من العسكر، فقتلوا وهنبوا وسبوا، وأحرقوا اجلامع واملدارس ودار السلطنة ودور األمراء

وأقاموا هبا يومني يكثرون الفساد حبيث مل يسلم منهم إال من اختفي يف املغائر واألسرية، مث رحلوا عنها يف يوم 
  .ثالث عشريه عائدين إىل بالدهم مبا أخذوه، وتفرقوا يف مشاتيهماألحد 

أركب السلطان ولده عالء الدين أبا الفتح عليا بشعار السلطنة، ولقبه بامللك الصاحل : ويف يوم اإلثنني سابع عشريه
دين بن عبد وكتب له تقليد خبط القاضي حميي ال. وجعله ويل عهده، فشق القاهرة من باب النصر إىل قلعة اجلبل

الظاهر من إنشائه، أجاد فيه وأبلغ، وخطب للملك الصاحل بعد ذلك على منابر مصر كلها بعد والده، وكتب إىل 
  .البالد الشامية بذلك

عزل السلطان الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان عن وزارة الديار املصرية، فعاد إىل ديوان : ويف آخره
، وتصرف بأمر صاحب ديوان اإلنشاء، وفوضت الوزارة بعده إىل الصاحب اإلنشاء، وكتب مع كتاب اإلنشاء

  .برهان الدين اخلضر بن احلسن السنجاري



وتوجه السلطان من مصر بالعساكر إىل البالد الشامية يريد لقاء التتار، بعد ما أنفق يف كل أمري ألف دينار، ويف كل 
فسار السلطان إىل غزة، وقدم . بنه امللك الصاحل علياجندي مخسمائة درهم، واستخلف على مصر بقلعة اجلبل ا

و مل . عليه بغزة من كان يف البالد الشامية من عساكر مصر، وقدم عليه أيضاً طائفة من أمراء سنقر األشقر فأكرمهم
 ينزل السلطان بغزة إىل عاشر شعبان، فرحل منها عائداً إىل مصر، بعد أن بلغه رجوع التتر، وكانت غبيته مخسني

  .وويل األمري بدر الدين درباس والية جينني ومرج بين عامر. يوماً
وفيها ويل األمري جنم الدين إبراهيم بن نور الدين على بن السديد والية مصر، عوضاً عن األمري عز الدين أيبك 

بالقلعة  وسفر األمري سيف الدين باسطي نائبا بقلعة صرخد، واألمري عز الدين أيبك الفخري والياً. الفخري
  .املذكورة

صرف قاضي القضاة صدر الدين عمر بن تاج الدين عبد الوهاب ابن : ويف يوم السبت سادس عشري شهر رمضان
بنت األعز عن قضاء القضاة بديار مصر، وكان قد سلك يف واليته طريق اخلري والصالح، وحتري احلق والعدل 

  .قي الدين حممد بن احلسني بن رزين احلمويوتصلب يف األحكام، واستقر عوضاً عنه قاضي القضاة ت
وفيه خرج األمري بدر الدين بكتاش النجمي إىل محص جمردا، وخرج األمري عالء الدين أيدكني البندقداري الصاحلي 

وكتب السلطان إىل األمري سيف الدين بلبان الطباخي نائب حصن األكراد بغزو الفرنج . حلفظ الساحل من الفرنج
عدهتم التتار عند وصوهلم حلب، فجمع التركمان وغريهم، ومحل اجملانيق واآلالت، ونازل املرقب، باملرقب، ملسا

فكرب ذلك على السلطان، وحترك . فاهنزم املسلمون وهنبهم الفرنج، وعدم من املسلمني مقدار مائيت فارس وراجل
ورتب السلطان األمري علم . للسفر وخرج يف أول ذي احلجة، واستخلف ابنه امللك الصاحل، وخيم مبسجد ترب

يف استخراج األموال وتدبري أمور اململكة، وجعله يف خدمة امللك الصاحل مع الوزير برهان . الدين سنجر الشجاعي
وأقام القاضي حميي الدين بن عبد الظاهر بالقاهرة لقراءة الربيد وتنفيذ األشغال، وأقر يف نيابة . الدين السنجاري

  .ألمري زين الدين كتبغا املنصوريالسلطنة بديار مصر ا
وقدم األمري شرف الدين عيسي بن مهنا من العراق، وترامي على السلطان، فعفا عنه وأكرمه، وركب إىل لقائه 

  .وأحسن إليه
  ومات يف هذه السنة

  .الشيخ الصاحل املعمر طري اجلنة، ودفن بقرافة مصر
عبد العظيم بن حييي بن حممد ابن على اجلزار، يف ثاين عشر ومات األديب الشاعر مجال الدين أبو احلسن حييي بن 

  .شوال
ومات األمري الكبري مجال الدين أقوش الشمسي نائب حلب هبا، يف خامس احملرم، وهو الذي قتل كتبغا نوين مقدم 

ين سنجر التتار يوم عني جالوت، وهر الذي أمسك األمري عز الدين أيدمر الظاهري، وويل نيابة حلب بعده علم الد
  .الباشقردي

ومات األمري على بن عمر الطوري، وقد أناف على تسعني سنة، وكان أحد أبطال املسلمني، وله شهرة عند 
  .الفرنج، وتنقل يف واليات عديدة

ومات األمري سيف الدين أبو بكر بن أسباسالر وإىل مصر يف ربيع األول، بعد ما ويل مصر عدة سنني، وكان خبرياً 
  .عظيم السمن



  .وتويف مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن النن البغدادي الشافعي باإلسكندرية، عن مثانني سنة
  .وتويف األمري ناصر الدين حممد بن بركة خان خال امللك السعيد، وهو بدمشق

  سنة مثانني وستمائة
وهو مبنزلة الروحا يف تقرير اهلدنة، فتقررت بني فيها سار السلطان قالوون من ظاهر القاهرة، فأتته رسل الفرنج 

مقدم بيت اإلسبتار وسائر اإلسبتارية بعكا، وبني السلطان وولده امللك الصاحل ملدة عشر سنني وعشرة أشهر 
  .وعشرة أيام وعشر ساعات، أوهلا يوم السبت ثاين عشري احملرم
د ملدة عشر سنني، أوهلا سابع عشري شهر ربيع وتقررت اهلدنة أيضاً مع متملك طرابلس الشام بيتند بن بيمن

وعادت الرسل، وتوجه األمري فخر الدين أياز املقري احلاجب لتحليف الفرنج ومقدم اإلسبتار على ذلك، . األوىل
  .فخلفهم

وفيه بلغ األمري بدر الدين بيسري الشمسي أن األمري سيف الدين كوندك الظاهري السعيدي قد وافق عدة من 
والسعيدية على الفتك بالسلطان عند املخاضة بنهر الشريعة، بعد الرحيل من بيسان، فأعلم السلطان الظاهرية 
واتفق ورود كتب من عكا تتضمن أن السلطان حيترز على نفسه، فإن عنده مجاعة من األمراء قد اتفقوا . بذلك

  .السلطان على نفسهعلى قتله، وكاتبوا الفرنج بأهنم ال يصاحلون، فإن األمر ال يبطئ، فاحترز 
وهم كوندك بأن يغتال السلطان وهو مبنزلة الروحا، فوجده قد حتفظ واستعد مث إن السلطان رحل من الروحا، 

والطف األمر حىت اجتمع األمراء عنده يف محراء بيسان، فونج كوندك ومن معه وذكر هلم ما اعتمدوه من مكاتبة 
  .الفرنج، فلم ينكروا وسألوا العفو

كوندك، وأيدغمش احلكيمي، وبيربس الرشيدي، وساطلمش السالح دار : لطان هبم فقبض عليهم وهمفأمر الس
الظاهري، وعلى ثالثة وثالثني من األمراء الربانية واملماليك اجلوانية، وفر عشرة أمراء ومائتا فارس فأخذوا من 

به إىل حبرية طربية، وضرب عنقه بعلبك وصرخد، وأخذ كوندك األمري حسام الدين طرنطاي نائب السلطة، ومضى 
فركب األمري سيف الدين أيتامش السعيدي واألمري سيف الدين بلبان اهلاروين، يف حنو . مث غرقه هبا هو والبقية

فخرج األمري بدر الدين بكتاش . ثالمثائة من البحرية الظاهرية والتتار الوافدية، وتوجهوا إىل سنقر األشقر بصهيون
ن الدين طقصوا الناصري يف أثرهم، فلم يدركهم، وأوقعت احلوطة على موجود من قتل ومن الفخري واألمري رك

  .هرب
وسار السلطان إىل دمشق فدخلها يف تاسع عشر احملرم، وهو أول قدومه إليها يف سلطنته، فكان يوماً مشهوداً، وقد 

  .اجتمع له عسكر عدته مخسون ألفاً
واستقر يف قضاء . عن قضاء دمشق، وأعيد عز الدين حممد بن الصائغصرف ابن خلجان : ويف ثاين عشري احملرم

احلنابلة بدمشق جنم الدين أمحد بن مشس الدين عبد الرمحن احلنبلي، وكان قضاء احلنابلة قد شغر من دمشق منذ 
  .عزل نفسه قاضي القضاة مشس الدين، فاستقر ابنه جنم الدين بتعيني والده

لقضاة صدر الدين عمر بن تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت األعز الشافعي مبصر، مات قاضي ا: ويف عاشر احملرم
  .فاستقر عوضه يف نظر التربة الصاحلية خبط بني القصرين الطواشي حسام الدين بالل املغيثي الالال

السلطان  واستقر يف نظر املشهد احلسيين بالقاهرة القاضي برهان الدين بن الطرائفي كاتب اإلنشاء، فورد مرسوم
من دمشق بوالية األمري عالء الدين كشتغدي الشمسي األستادار نظر املشهد احلسيين، ووالية القاضي تقي الدين 
عبد الرمحن بن عبد الوهاب ابن بنت األعز املدرسة الصاحلية والتربة الصاحلية عوضاً عن أخيه، مضافاً ملا بيده من 



املدرسة والتربة واملناصب اليت كانت بيد أخيه، وبتوفر معلومه عن نظر نظر اخلزائن املعمورة، وأن يكتفي مبعلوم 
  .اخلزائن

صرف الصاحب برهان الدين اخلضر السنجاري عن الوزارة مبصر، وقبض عليه وعلى ولده : ويف ربيع األول
  .واعتقال بقلعة اجلبل

الدين كشتغدي الشمسي يف عدة  جرد السلطان من دمشق األمري عز الدين أيبك األفرم واألمري عالء: ويف صفر
من األجناد، فساروا إىل شيزر، فبعث سنقر األشقر يطلب الصلح على أن يسلم شيزر، ويعوض عنها الشغر 

وبكاس وكانتا قد أخدتا منه ومعهما فامية وكفر طلب وأنطاكية وعدة ضياع، مع ما بيده من صهيون وبالطنس 
  .اً بستمائة فارس، ويؤمر من عنده من األمراء، فأجيب إىل ذلكونرزية والالذقية، وشرط أيضاً أن يكون أمري

وحضر يف رابع ربيع األول األمري علم الدين سنجر الدواداري، ومعه رسول سنقر األشقر بنسخة ميينه على ما 
عايل تقرر، فحلف له السلطان وكتب له تقليدا بالبالد املذكورة، ونعت فيه باألمري وخوطب يف مكاتباته باملقر ال

وجهزت رسل سنقر األشقر، ومعهم . املولوي السيدي العايل العاديل الشمسي، ونودي يف دمشق باجتماع الكلمة
األمري فخر الدين أياز املقري احلاجب واألمري مشس الدين قراسنقر املنصوري، فحلفاه وعادا يف ثاين عشره، 

  .فضربت البشائر
  .واألواين وغريها شيئاً كثرياً، وعادت العساكر من شيزر إىل دمشقوبعث السلطان إىل سنقر األشقر من األقمشة 

كان قاع النيل مبصر ستة أذرع ومثانية عشر : ويف يوم اخلميس أول شهر ربيع األول وهو خامس عشري بؤونة
  .إصبعاً

ما وقدمت رسل امللك املسعود حضر بن الظاهر صاحب الكرك يف طلب الصلح والزيادة على الكرك، ليكون له 
كاد للناصر صالح الدين داود فلم جيب السلطان إىل ذلك، فترددت الرسل بينهما إىل أن تقرر أن يكود له من حد 

  .املوجب إىل احلسا، وأن جتهز إليه إخوته الذكور واإلناث، وترد عليهم األمالك الظاهرية
األثري ليحلفاه، فانربم الصلح يف أوائل  وتوجه األمري بدر الدين بيليك احملسين السالح دار والقاضي عماد الدين بن

  .شهر ربيع األول، وشهر النداء بذلك يف دمشق
  .دارت اجلهة املفردة بدمشق وأعماهلا وضمنت بألفي ألف درهم يف كل سنة: ويف هذا الشهر

  .خرج مرسوم بإراقة اخلمور وإبطال هذه اجلهة اخلبيثة، فبطل ذلك: فلما كان يوم األحد خامس عشريه
  .ه عزل برهان الدين اخلضر السنجاري عن الوزارة وصودر وأهنيوفي

وصلت أم امللك السعيد ناصر الدين حممد بن بركة قان ابن امللك الظاهر بيربس وهو : ويف يوم األربعاء تاسع عشره
ىل تربة معها يف تابوت إىل ظاهر دمشق، فرفع يف ليلة اخلميس العشرين منه حببال إىل أعلى السور، وأرخي ومحل إ

  .والده امللك الظاهر، وأحلده مع أبيه قاضي القضاة عز الدين بن الصائغ
حضر السلطان واألمراء وسائر األعيان وكثري من القراء والوعاظ إىل القرب، فكان : فلما كمان بكرة يوم اخلميس

  .وقتاً مشهوداً
ه رابع عشر مسري، فكتب إىل السلطان أويف النيل مبصر ستة عشر ذراعا وثالثة أصابع، ووافق: ويف هذا اليوم

  .بذلك
  .ويف شهر ربيع اآلخر، ويل نظر اإلسكندرية كمال الدين بن سالمة، بعد وفاة رشيد الدين بن بصاقة

أحدمها مر به سقاء فزمحه حبمله حىت أتلف ثيابه فضربه بسكني قتله، . شنق بالقاهرة رجالن. ويف مجادى األوىل



  .اطا مبتاع له عنده، فلما مطله ضربه فمات، فشنق أيضاًفشنق، واآلخر جندي طالب خي
وفيه قبض على شخص يعرف بالكريدي يف طريق مصر كان . وفيه مات رسول ملك الفرنج، فأحيط مبوجوده

يقطع الطريق على الناس، فسمر على مجل وأقام أياماً يطاف به أسواق مصر والقاهرة، فقطع عنه املوكل به األكل 
إمنا أردت أن أهون عليك لتموت سريعاً، حىت تستريح مما أنت فيه، : الب بذلك قال له املوكل بهوالشرب، فلما ط

فاتفق إنه وقعت فيه شفاعة فأطلق . ال تقل كذا، فإن شر احلياة خري من املوت، فناوله ما أكله وسقاه: فقال له
  .وسجن، فعاش أياما مث مات يف السجن
  .انتهت زيادة ماء النيل إىل مثانية عشر ذراعا وأربعة أصابع: شري توتويف عاشر مجادى اآلخرة وهو تاسع ع

ثار العشري وهنبوا مدينة غزة، وقتلوا خلقا كثريا وأفسدوا، فبعث السلطان األمري عالء الدين : ويف هذا الشهر
  .أيدكني الفخري على عسكر من دمشق، وخرج من القاهرة األمري مشس الدين سنقر البدوي على عسكر

فيه ورد اخلرب بدخول منكومتر أخي ابغا بن هوالكو بن طلوي بن جنكزخان إىل بالد الروم بعساكر املغل، وأنه و
فبعث السلطان الكشافة، فلقوا طائفة من التتر أسروا منهم شخصا وبعثوا به إىل . نزل بني قيسارية واألبلستني

ه السلطان و مل ينزل به حىت أعلمه أن التتر يف حنو السلطان، فقدم إىل دمشق يف العشرين من مجادى األوىل، فآتا
  .مثانني ألفا، وإهنم يريدون بالد الشام يف أول رجب

فشرع السلطان يف عرض العساكر، واستدعى الناس، فحضر األمري أمحد بن حجي من العراق يف مجاعة كبرية من 
ملسومة، وعليهم القزغندات احلمر من آل مراتكون زهاء أربعة آالف فارس، شاركني يف السالح على اخليول ا

األطلس املعدين والديباج الرومي، وعلى رءوسهم البيض مقلدين سيوفهم وبأيديهم الرماح، وأمامهم العبيد متيل 
على الركائب وترقص بتراقص املهاري وبأيديهم اجلناب ووراءهم الظعائن واحلمول ومعهم مغنية تعرف باحلضرمية 

  :تغينسافرة يف اهلودج، وهي 
  ليايل القينا جذام ومحريا... وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة 

  يقودون جرداً للمنية ضمرا... وملا لقينا عصبة تغلبية 
  ببعض أبت عيدانه أن تنكسرا... فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه 
  ولكنهم كانوا على املوت أصربا... سقيناهم كأسا سقونا مبثلها 

فكان كما قال، فإن الكسرة كانت أوال على املسلمني، مث كانت النصرة . كعبةهكذا يكون ورب ال: فقال رجل
وقدمت جندة من امللك املسعود خضر، وقدمت عساكر مصر وسائر العربان . هلم، واستحر القتل بالتتار كما ستراه

ن هوالكو إىل الرحبة مبسري التتر، وأهنم انقسموا فسارت فرقة مع امللك أبغا ب. فوردت األخبار. والتركمان وغريهم
. ومعه صاحب ماردين، وفرقة أخرى من جانب آخر، فخرج جبكا العالئي يف طائفة من الكشافة إىل جهة الرحبة

وتتابع خروج العساكر من دمشق . وجفل الناس من حلف إىل محاة ومحص حىت خلت من أهلها، وعظم اإلرجاف
مبن بقي من العساكر وأقام به إىل سلخ . ان إىل املرجإىل يوم األحد سادس عشري مجادى اآلخرة، فخرج السلط

الشهر، مث رحل يريد محص فنزل عليها يف حادي عشر رجب ومعه سائر العساكر، وحضر األمري سنقر األشقر من 
صهيون ومعه أيتمش السعدي، وأزدمر احلاج، وسنجر الدواداري، وبيجق البغدادي، وكراي، ومشس الدين 

الظاهرية، فسر السلطان بذلك وأكرمهم وأنعم عليهم، وكان ذلك يف ثاين عشره فنزل  الطنطاش، ومن معهم من
  .سنقر األشقر على امليسرة، وقويت األراجيف بقرب العدو

اجتمع الناس بأسرهم يف جامع دمشق، وتضرعوا إىل اهللا وضجوا وبكوا، ومحلوا املصحف : ويف ثالث عشره



  .ع إىل املصلى خارج البلد وهم يسألون اهللا النصر على األعداءالعثماين على الرءوس، وخرجوا من اجلام
ووصل التتار إىل أطراف بالد حلب، وقدم منكومتر إىل عني تاب، ونازل امللك أبغا قلعة الرحبة يف سادس عشرى 

رب وتقدم منكومتر قليالً قليال حىت وصل محاة، وأفسد نواحيها وخ. مجادى اآلخرة، ومعه حنو ثالثة آالف فارس
جواسق امللك املنصور صاحب محاة وبستانه فورد اخلرب إىل السلطان بذلك وهو على محص، وأن منكومتر يف مخسني 

ألفا من املغل وثالثني ألفا من الكرج والروم واألرمن والفرجنة، وأنه قد قفز إليه مملوك األمري ركن الدين بيربس 
  .العجمي اجلالق ودله على عورات املسلمني

واتفق عند . اخلرب بأن منكومتر قد عزم أن يرحل عن محاة، ويكون اللقاء يف يوم اخلميس رابع عشر رجبمث ورد 
اكتب الساعة إىل السلطان على جناح الطائر بأن القوم مثانون : رحيله أن يدخل رجل منهم إىل محاة وقال للنائب

ون القلب، وميمنتهم قوية جدا، فيقوي ميسرة ألف مقاتل، يف القلب منهم أربعة وأربعون ألفا من املغل وهم طالب
  .فسقط الطائر بذلك وعلم مبقتضاه، وبات املسلمون على ظهور خيوهلم. املسلمني، وحيترز على السناجق

فجعل يف امليمنة : ركب السلطان ورتب العساكر: وعند إسفار الصباح من يوم اخلميس رابع عشر شهر وجب
 بدر الدين بيسري، واألمري عالء الدين طيربس الوزيري، واألمري عز الدين امللك املنصور صاحب محاة، واألمري

أيبك األفرم، واألمري عالء الدين كشتغدي الشمسي، ومضافيهم، وجعل يف رأس امليمنة األمري شرف الدين عيسي 
قر ومن معه من بن مهنا، وآل فضل وآل مرا وعربان الشام، ومن انضم إليهم، وجعل يف امليسرة األمري سنقر األش

األمراء، واألمري بدر الدين بيليك األيدمري، واألمري بدر الدين بكتاش أمري سالح، واألمري علم الدين سنجر 
احلليب، واألمري جبكا العالئي، واألمري بدر الدين بكتوت العالئي، واألمري سيف الدين حريك التتري، ومضافيهم، 

وعسكر حصن األكراد، وجعل يف اجلاليش وهو مقدمة القلب األمري  وجعل يف رأس امليسرة التركمان جبموعهم،
حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة بديار مصر، ومن معه من مضافيه واألمري ركن الدين أياجي احلاجب واألمري 
بدر الدين بكتاش بن كرمون، واملماليك السلطانية ووقف السلطان حتت الصناجق، ومعه خاصته وألزامه وأرباب 

وكان يف . الوظائف، فكانت عمدة حلقته أربعة آالف فارس وهي أقوي وأشد، وعدة مماليك السلطان مثامنائة مملوك
مث اختار السلطان من مماليكه مائيت . العسكر حشو كثري من األمراء األكراد والتركمان سوي أمراء مصر والشام

  .قد اختل أردفه بثالمثائة من مماليكه فارس، وانفرد عن العصائب ووقف على تل، فكان إذا رأي طلبا

فأشرفت كراديس التتار وهم مثال عساكر املسلمني، و مل يعتدوا منذ عشرين سنة مثل هذه العدة، وال مجعوا مثل 
فالتحم القتال . مجعهم هذا، فإن أبغا عرض من سريه صحبة أخيه منكومتر فكانوا مخسة وعشرين ألف فارس منتخبة

محص، قريبا من مشهد خالد بن الوليد، ويوم اخلميس رابع عشر رجب، من ضحوة النهار إىل  بني الفريقني بوطاة
فصدمت ميسرة التتار ميمنة املسلمني صدمة شديدة ثبتوا هلا ثباتا عظيما، ومحلوا . آخره، وقيل من الساعة الرابعة

تر ميسرة املسلمني، فانكسرت وصدمت ميمنة الت. على ميسرة التتار فانكسرت وانتهت إىل القلب وبه منكومتر
وساق التتر خلف املسلمني حىت انتهو إىل حتت محص . امليسرة واهنزم من كان فيها، وانكسر جناح القلب األيسر

وقد غلقت أبواهبا، ووقعوا يف السوقة والعامة والرجالة واجملاهدين والغلمان بظاهر محص، فقتلوا منهم خلقا كثريا 
  .وأشرف الناس على التالف

مبا جري للمسلمني أهل امليمنة من النصر وال علم التتار الذين ساقوا خلف . ومل يعلم املسلمون من أهل امليسرة
مبيسرهتم من الكسوة، ووصل إىل بعض املنهزمني إىل صفد، وكثري منهم دخل دمشق، ومر . املسلمون ما نزل

  .عظيمابعضهم إىل غزة، فاضطرب الناس هبذه البالد وانزعجوا انزعاجاً 



وأما التتر الذين ساقوا خلف املنهزمني من املسلمني أصحاب امليسرة، فإهنم نزلوا عن خيوهلم وأيقنوا بالنصر، 
وأرسلوا خيوهلم توعي يف مرج محص، وأكلوا وهنبوا األثقال والوطاقات واخلزانة وهم حيسبون أن أصحاهبم 

ت كشافتهم وأخربهتم أن منكومتر هرب، فركبوا وردوا ستدركهم، فلما أبطأوا عليهم بعثوا من يكشف اخلرب، فعاد
  .هذا ما كان من أمر ميمنة التتار وميسرة املسلمني. راجعني

وأما ميمنة املسلمني فإهنا ثبتت وهزمت ميسرة التتار حىت انتهت إىل القلب، إال امللك املنصور قالوون فإنه ثبت 
وتقدم سنقر األشقر، وبيسري، وطيربس . كوسات تضربحتت الصناجق، ومل يبق معه غري ثالمثائة فارس، وال

الوزيري، وأمري سالح، وأيتمش السعدي، والجني نائب دمشق، وطرنطاي نائب مصر، والدواداري، وأمثاهلم من 
  .أعيان األمراء، إىل التتار، وأتاهم عيسي بن مهنا فيمن معه، فقتلوا من التتار مقتلة عظيمة

ئماً يف جيشه، فلما أراده اهللا من هزميته نزل عن فرسه ونظر من حتت أرجل اخليل، وكان منكومتر مقدم التتار قا
فرأي األثقال والدواب فاعتقد أهنا عساكر، و مل يكن األمر كذلك، بل كان السلطان قد تفرقت عنه عساكره ما 

ن األرض لريكب فتقنطر فنهض منكومتر م. بني منهزم ومن تقدم القتال، حىت بقي معه حنو الثالمثائة فارس ال غري
فعندما رآهم املسلمون قد ترجلوا محلوا عليهم واحدة كان اهللا معهم . عن فرسه، فنزل التتر كلهم ألجله وأخذوه

  .فيها، فانتصروا على التتار
وقيل إن األمري عز الدين أزدمر احلاج محل يف عسكر التتار وأظهر أنه من املنهزمني، فقدمهم وسال أن يوصل إىل 

ومتر، فلما قرب منه محل عليه وألقاه عن فرسه إىل األرض، فلما سقط نزل التتار إليه من أجل إنه وقع، فحمل منك
فرقة أخذت : املسلمون عليهم عند ذلك، فلم يثبت منكومتر واهنزم وهو جمروح، فتبعه جيشه وقد افترقوا فرقتني

  .حنو سلمية والربية، وفرقة أخذت جهة حلب والفرات
ة التتار اليت كسرت ميسرة املسلمني، فإهنا ملا رجعت من حتت محص كان السلطان قد أمر أن تلف وأما ميمن

الصناجق ويبطل ضرب الكوسات، فإنه مل يبق معه إال حنو األلف، فمرت به التتار و مل تعرض له، فلما تقدموه قليال 
النصر، وهو عند غروب الشمس من يوم وكان ذلك متام . ساق عليهم، فاهنزموا هزمية قبيحة ال يلوون على شيء

ومر هؤالء املنهزمون من التتار حنو اجلبل يريدون منكومتر، فكان ذلك من متام نعمة اهللا على املسلمني، . اخلميس
وإال لو قدر اهللا أهنم رجعوا على املسلمني ملا وجدوا فيهم قوة، ولكن اهللا نصر دينه، وهزم عدوه مع قوهتم 

  .ه الواقعة عن قتلي كثرية من التتر ال حيصى عددهمواجنلت هذ. وكثرهتم
وعاد السلطان يف بقية يومه إىل منزلته بعد انقضاء احلرب، وكتب البطائق بالنصرة ومل يفقد كثري شيء من ماله، 
. فإنه كان قد فرق ما يف اخلزائن على مماليكه أكياسا يف كل كيس ألف دينار ليحملوه على أوساطهم فسلم له املال

بات ليلة اجلمعة إىل السحر يف منزلته، فثار صياح مل يشك الناس يف عود التتار، فبادر السلطان وركب وسائر و
  .العساكر، فإذا العسكر الذي تبع التتار وقت اهلزمية قد عاد

رم فأمر السلطان أن تض. وقتل من التتار يف اهلزمية أكثر ممن قتل يف املصاف، واختفي كثري منهم جيانب الفرات
النريان باألزوار اليت على الفرات، فاحترق منهم طائفة عظيمة، وهلك كثري منهم يف الطريق اليت سلكوها من 

  .سلمية
خرج من العسكر طائفة يف تتبع التتار، مقدمهم األمري بدر الدين بيليك األيدمري، ورحل السلطان : ويف يوم اجلمعة

تل من التتار صمغار، وهو من أكرب مقدميهم وعظمائهم، وكانت له وق. من ظاهر محص إىل البحرية ليبعد عن اجليف
  .إىل الشام غارات عديدة



منهم األمري عز الدين أزدمر احلاج وهو الذي جرح منكومتر مقدم : واستشهد من املسلمني زيادة على مائيت رجل
أنه ميلك فعوضه اهللا الشهادة،  التتار وألقاه عن فرسه وكان سبب هزميتهم، وكان من أعيان األمراء، وحتدثه نفسه

واألمري سيف الدين بلبان الرومي الدوادار الظاهري، وعلم الدين سنجر اإلربلي، وبدر الدين بكتوت اخلازندار، 
ومشس الدين سنقر العرسي، وشهاب الدين توتل الشهرزوري، وسيف الدين بلبان احلمصي، وناصر الدين حممد بن 

الء الدين على ابن األمري سيف الدين بكتمر الساقي العزيزي، وناصر الدين حممد مجال الدين صربم الكاملي، وع
بن أيبك الفخري، وبدر الدين بيليك الشريف، وشرف الدين بن علكان، وصاحب املوصل، والقاضي مشس الدين 

العادل، بن قريش كاتب الدرج وقد عدم فلم يعرف له خرب، وهو آخر من مات من كتاب امللك الكامل حممد بن 
  .وكان قد كتب له والبنيه العادل والصاحل وملن بعدمها من اململوك

وأما أهل دمشق فإنه ملا كان بعد صالة اجلمعة، يف اليوم الثاين من الوقعة، سقط الطائر بالنصرة، ودقت البشائر 
من ليلة السبت وصل فلما كان بعد نصف الليل . بقلعة دمشق وسر الناس سروراً كبرياً، وزينت القلعة واملدينة

مبا جتدد بعدهم من النصرة، . مبا شاهدوا من الكسرة، و مل يكن عندهم علم. مجاعة كثرية من املنهزمني وأخربوا
فارجتت دمشق واضطرب الناس، وأخذوا يف أسباب الرحيل، وفتحت أبواب دمشق، ومل يبق إال خروج الناس منها 

رب النصر، وكانت موافاته عند أذان الفجر، فقرئ كتابه باجلامع على وجوههم هاربني فورد بعد ساعة الربيد خي
  .فاطمأن الناس

وورد اخلرب إىل مصر يف يوم اخلميس حادي عشري شهر رجب، على جناح الطائر يف بطاقة من قاقون، بأن مجاعة 
نهم ابن من ميسرة العساكر املنصورة وصلوا منهزمني من العدو املخذول، ووصل بعض األمراء إىل قطيا م

  .األيدمري
وقد كان أهل مصر صاروا يقنتون يف صلواهتم، وكثرت قراءة صحيح البخاري، وأقبل الناس على تالوة القرآن، 

فاشتد القلق عند ورود هذا اخلرب، . وجتمعوا يف املشهد احلسيين ويف اجلوامع واملساجد، وكثر ضجيجهم ودعاؤهم
ألمري صارم الدين أربك الفخري يف كثري من العربان إىل قطيا، لرد وجرد امللك الصاحل يف احلال عسكراً عليه ا

  .املنهزمني وإعادهتم إىل السلطان، ومنع أحد منهم أن يعرب إىل القاهرة، فاعتمد ذلك
ومل يستمر قلق الناس غري ساعات من النهار، وإذا بالطيور قد وقعت حملقة حتمل البطائق املخلقة، وخترب فيها 

  .ي من كسر التتاربالبشائر العظم
وقدمت الربيدية بكتب البشائر أيضاً، فدقت البشائر وزينت القاهرة ومصر وقلعة اجلبل، وكتب إىل أعمال مصر 

وكتب امللك الصاحل إىل السلطان والده يشفع يف املنهزمني ويسأل العفو عنهم، وكتب أيضاً إىل األمري بدر . بالزينة
  .فيهمالدين بيسري يؤكد عليه يف الشفاعة 

واتفق أن األمري طرنطاي النائب وقع على مجاعة من أصحاب منكومتر، فأسرهم وفيهم حامل حرمدانة، فوجد يف 
احلرمدار كتبا من األمراء مثل سنقر األشقر، وأيتمش السعدي، وغريهم ممن كان مع سنقر األشقر إىل التتار، 

فشاور طرنطاي السلطان عليها، فأمر بغسلها حيرضوهنم على دخول الشام، ويعدوهنم باملساعدة على أخذها 
  .فغسلت، ومل يطلع عليها أحد

وأما السلطان فإنه وادع األمري سنقر األشقر، ورده ومن محص إىل عمله بصهيون على عادته، ورد معه من كان 
  .وهم أيتمش السعدي، وسنجر الدواداري، وكراي التتري، وغريهم. عنده من األمراء

دمشق، فقدمها يوم اجلمعة ثاين عشري رجب، فكان يوما عظيما إىل الغاية عظم فيه سرور ورحل السلطان إىل 



  .الناس وكثر فرحهم، وقال فيه الشعراء عدة قصائد
يعود السلطان إىل دمشق، وأنه عندما استقر هبا جرد العسكر مع األمري بدر . ورد اخلرب إىل القاهرة: ويف سابع

  .دفع من عليها من التتارالدين األيدمري إىل الرحبة، لي

. وأما أبغا بن هوالكو ملك التتار فإنه مل يشعر وهو على الرحبة إال وقد وقعت بطاقة من السلطان إىل نائب الرحبة،
  .مبا من اهللا به من النصر وكسرة التتار فعندما بلغه ذلك بدق بشائر القلعة رحل إىل بغداد

وبعث يف طلب التتار إىل الفرات، ففروا من الطلب وغرق منهم خلق ووصل األمري بدر الدين األيدمري إىل حلب، 
وتوجه منهم . وعربت طائفة منهم على قلعة البرية، فأتلهم أهلها وقتلوا منهم مخسمائة، وأسروا مائة ومخسني. كثري

سيناين ألف ومخسمائة فارس إىل بغراس، وفيهم أكابر أصحاب سيس وأقارهبم فخرج عليهم األمري شجاع الدين ال
وتوجه منهم على سلمية حنو أربعة . مبن معه، فقتلهم وأسرهم عن آخرهم حبيث مل يفلت منهم إال دون العشرين

آالف، فأخذ عليهم نواب الرحبة الطرقات واملعابر، فساروا يف الربية فماتوا عطشا وجوعا، و مل يسلم منهم إال حنو 
  .ستمائة فارس

وأدرك بقية التتر . رهم، وأحضروا عدة منهم إىل الرحبة ضربت أعناقهم هبافخرج إليهم أهل الرحبة فقتلوا أكث
وغضب " مل ال مت أنت واجليش وال اهنزمت : " امللك أبغا، وفيهم أخوه منكومتر وهو جمروح، فغضب عليه وقال

يرة فنزل جبزيرة ابن فلما دخل أبغا بغداد سار منها إىل جهة مهذان وتوجه منكومتر إىل بالد اجلز. أيضاً على املقدمني
  .عمر، وكانت اجلزيرة ألمه قد أعطاها إياها أبوه هوالكو ملا أخذها

ورسم . قدم األمري بدر الدين األيدمري مبن معه من العسكر، بعدما أنكي يف التتار: ويف يوم اإلثنني حادي عشريه
ألمري حسام الدين الجني السالح دار وهي القاهرة ومصر على يد ا. السلطان أن تكون البشائر إنعاماً على من ذكر

الرومي، وقوض والوجه القبلي خال الفيوم على يد األمري بدر الدين بيدر املنصوري أمري جملس، والفيوم على يد 
األمري علم الدين سنجر أمري خور، واإلسكندرية على يد األمري علم الدين سنجر أمري جاندار، ودمياط على يد 

يك أبو شامة احملسين، والغربية على يد األمري أيبك السالح دار املنصوري، وأمشوم على يد األمري بدر الدين بيل
  .األمري مشس حممد بن اجلمقدار نائب أمري جاندار

مبا من اهللا به من النصر . وورد كتاب السلطان إىل قلعة اجلبل ليجهز إىل امللك املظفر مشس الدين بن رسول باليمن
أعز اهللا أنصار املقام : به امللك الصاحل كتابا من إنشاء حميي الدين بن عبد الظاهر، خوطب فيهعلى التتار، فكتب قري
  .العايل املظفري الشمسي

رتب السلطان غرس الدين بن شاور يف والية لد والرملة، عوضاً عن سعد الدين بن قلج، حبكم : ويف شهر رجب
رتب تقي الدين توبة يف نظر النظار بالشام، شريكا للقاضي تاج و. انتقاله منها إىل والية بلد اخلليل عليه السالم

ورتب األمري علم الدين سنجر . الدين عبد الرحيم بن تقي الدين عبد الوهاب بن الفضل بن حييي السنهوري
  .الدواداري شاداً ومدبراً من غزة إىل الفرات

مري عالء الدين أيدكني الفخري من غزة وقبض وفيه ثارت العشران وهنبوا نابلسي، وقتلوا مقتلة عظيمة، مركب األ
على مجاعة منهم، وشنق اثنني وثالثني من أكابرهم، وسجن كثرياً منهم بصفد، ورتب األمري عالء الدين أيدغدي 

  .الصرخدي نائبا بالبالد الغزاوية والساحلية لردع العشرين
ة جبوار قبة الشافعي من قرافة مصر، على عادة وفيه قرر الشيخ تفي الدين حممد بن دقيق العيد يف تدريس املدرس

  .القاضي تقي الدين بن رزين بعد وفاته



  .واستقر الشيخ علم الدين ابن بنت العراقي يف تدريس املشهد احلسيين بالقاهرة
  .وفيه وصل األمري شهاب الدين أمحد ابن وإىل القلعة أمري شكار من دمشق لتحريج اجلوارح وإصالحها

  .مري سيف الدين بازي املنصوري نائباً حبمص، ومعه األمري صارم الدين احلمصي، مساعداً لهوفيه استقر األ
  .واستقر األمري مجال الدين أقش احلمصي نائبا يف مدينة نابلس، عوضاً عن زين الدين قراجا البدري

  .وفيه افرج عن األمري سيف الدين قطز املنصوري، واألمري سنجر احلموي أبو خرص
نت وقعة يف صحراء عيذاب بني عرب جهينة ورفاعة قتل فيها مجاعة، فكتب إىل الشريف علم الدين وفيه كا

  .صاحب سواكن بأن يوفق بينهم وال يعني طائفة على أخرى، خوفا على فساد الطريق
 واستقر مشس الدين حممد بن. وفيه ويل زين الدين بن القماح نظر البحرية، عوضاً عن موفق الدين بن الشماع

  .مبدرسة الشافعي من القرافة، بتوقيع شريف. القاضي علم الدين بن القماح يف اإلعادة

افترق بنو صورة بناحية املنوفية من أعمال مصر فرقتني، وحشدوا وركبوا بآالت احلرب، فخرج إليهم : ويف شعبان
  .عدة من أجناد احللقة، ورسم بأخذ خيلهم وسالحهم، فسكن ما كان بينهم

سار السلطان من دمشق، وكتب إىل مصر بتجهيز الزينة ونصب القالع، وأن يتقدم إىل : حد ثاين شعبانويف يوم األ
فرتبت اإلقامات يف عاشره على يد األمري . نواب األمراء بالشروع يف تقسيم املواضع لقالعهم واالهتمام بالزينة

وشعريا أربعمائة أردب، وأغناما مائة علم الدين سنجر الشجاعي، وجعل يف كل منزلة من الدقيق ستني قطعة، 
  .رأس، ودجاجا مائيت طائر، ومحاما مخسني طائرا، وأثبانا مائة محل، وحطب سنٍط مائة قنطار

وخرج السلطان من غزة بكرة يوم اخلميس ثالث عشره، ووصل قطيا يوم اإلثنني سابع عشره، وقد تأخرت 
  .وخيم هبا العساكر وراءه، ونزل غيفة يوم اخلميس العشرين منه

ودخل األمري شرف الدين اجلاكي املهمندار من الدهليز السلطاين لترتيب رسل امللوك الذين بالقاهرة، وخروجهم 
  .إىل لقاء السلطان

وخرج امللك الصاحل واألمري زين الدين كتبغا نائب السلطنة إىل امللتقي، واستمر األمري علم الدين سنجر املنصوري 
  .بقلعة اجلبل
سلطان إىل قلعته يف يوم السبت ثاين عشريه حتت صناجقه، وأسري التتار بني يديه، وقد محل بعضهم فصعد ال

فبعث السلطان باألسري وطبول التتار وحتر منكومتر من جهة باب النصر حىت . الصناجق التترية وهي مكسورة
، وكان يوما مشهوداً اجتمع الناس فيه شقوا القاهرة إىل باب زويلة، وساروا إىل القلعة، و مل يشق السلطان القاهرة

  .من األقطار، وكثر فرحهم وسرورهم
  .أفرج السلطان عن األمري ركن الدين منكورس الناصر الفارقاين: ويف يوم األحد ثالث عشري شعبان

 وفيه دخل السلطان إىل اخلزانة الشريفة، ورتب اخللع لسائر األمراء واخلواص والكتاب بالدرد الذين كانوا يف
  .اخلدمة

جلس السلطان، وأحضرت هدية امللك املظفر مشس الدين يوسف بن عمر بن على : ويف يوم اخلميس سابع عشريه
. وهم جمد الدين بن أيب القاسم، والقاضي حميي الدين حييي بن البيلقاين: بن رسول صاحب اليمن على يد رسله

  .لعنرب والصيين ورماح القنا وغري ذلكفقبل السلطان هديته، وكانت من طرائف اليمن، من العود وا
أعيد إقطاع األمري سيف الدين أيتمش السعدي إليه، وهوناي وطنان وإمرة مائة فارس، وكان قد : ويف تاسع عشريه

  .أخذه عند توجهه إىل سنقر األشقر األمري عز الدين أيبك األفرم، وأعيد على األفرم إقطاعه القدمي ممن أخذه



  .ف الدين قطزوفيه أقر األمري سي
وفيه فوض قضاء الشافعية إىل وجيه الدين عبد الوهاب بن حسني املهليب اهلنسي يف سابع شعبان، عوضاً عن تقي 

  .الدين حممد بن رزين حبكم وفاته
  .وفيه قبض على األمري ركن الدين بيربس احلليب املعروف بأياجي احلاجيب، من أجل أنه اهنزم على محص

حضرت رسل امللك املظفر مشس الدين يوسف ابن عمر بن على بن رسول متملك : رمضانويف يوم السبت سادس 
وجهزت إليه . اليمن، وسألوا أن يكتب ملرسلهم أمان على قميص، وتعلم عليه العالمة السلطانية، فأجيبوا إىل ذلك

  .هدايا وحتف فيها قطعة زمرد، وعدة من أكاديش التتار وشيء من عددهم
لف السلطان للملك األشكري صاحب القسطنطنية، وكانت رسله قد وصلت بنسخة ميينه يف وفيه عملت نسخة ح

  .تاريخ موافق آخر احملرم سنة مثانني وستمائة
  .وفيه ويل األمري هباء الدين قراقوش قوص وأمخيم، عوضاً عن األمري بيربس مملوك عالء الدين حرب دار

  .سار احململ إىل احلجاز على العادة: ويف شوال
  .استقر عز الدين أيبك الفخري والياً بقوص وأمخيم، عوضاً عن قراقوش: ويف يوم اخلميس أول ذي القعدة

قبض على األمري أيتمش السعدي وعلى عدة من األمراء واعتقلوا، وقبض أيضاً بدمشق على األمري : ويف خامسه
  .ا ممن كان مع سنقر األشقرسيف الدين بلبان اهلاروين وسيقران الكردي وغريمها، وذلك ألهنم كانو

وفيه سافر األمري ناصر الدين حممد بن احملسين اجلزري احلاجب والقاضي شرف الدين إبراهيم بن فرج كاتب 
  .الدرج، إىل اليمن من جهة عيذاب، يف الرسالة عن السلطان

  .هم إىل الكركأخرج السلطان مجيع نساء امللك الظاهر بيربس وخدامه من القاهرة، وبعث: ويف ذي القعدة

فوض قضاء املالكية بديار مصر إىل تقي الدين أيب على احلسني ابن الفقيه شرف الدين أيب : ويف أول ذي احلجة
الفضل عبد الرحيم بن الفقيه اإلمام مفيت الفرق جالل الدين أيب حممد بن عبد اهللا بن شاس اجلذامي السعدي 

  .مد بن سكر، حبكم وفاتهاملالكي، عوضاً عن قاضي القضاة نفيس الدين حم
  ومات يف هذه السنة من األعيان

القان أبغا بن هوالكو بن طلوي بن جنكزخان بنواحي مهذان عن حنو مخسني سنة، منها مدة ملكه سبع عشرة سنة، 
  .وقام يف امللك بعده أخوه تكدار بن هوالكو

  .ومات األمري عز الدين أيبك الشجاعي بدمشق عن مخس ومثانني سنة
  .األمري مشس الدين سنقر األلفي نائب السلطنة بديار مصر، يف السجن باإلسكندرية عن حنو أربعني سنة ومات

وتويف قاضي القضاة تقي الدين أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن رزين بن موسى ابن عيسي بن موسى بن نصر اهللا 
م الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن حييي بن وتويف قاضي دمشق جن: العامري احلموي الشافعي، عن سبع وسبعني سنة

  .هبة اهللا بن احلسن بن حييي بن سين الدولة الشافعي، عن أربع وستني سنة بدمشق
وتويف قاضي القضاة صدر الدين أبو حفص عمر بن تاج الدين أيب حممد عبد الوهاب بن خلف بن أيب القاسم ابن 

  .بنت األعز العالمي الشافعي، عن مخس ومخسني سنة
وتويف موفق الدين أبو العباس أمحد بن يوسف بن احلسن بن رافع الشيباين املوصلي الكواشي، عن تسعني سنة 

  .باملوصل



وتويف احلافظ مشس الدين أبو حامد حممد بن على بن حممود بن أمحد بن على بن الصابوين احملمودي، بدمشق عن 
  .ست وسبعني سنة

مسلم بن حممد بن مسلم بن مكي بن خلف بن عالن القيسي الدمشقي ناظر  وتويف املسند مشس الدين أبو الغنائم
  .الدواوين بدمشق، عن ست ومثانني سنة هبا

وتويف الشريف شهاب الدين أبو جعفر أمحد بن على بن حممد بن على بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن زيد بن 
  .لب، عن مخس وثالثني سنة هباجعفر بن أيب إبراهيم حممد املمدوح احلسين، كاتب اإلنشاء حب

وتويف األديب الكاتب احلاسب عالء الدين أبو احلسن على بن حممود بن احلسن بن نبهان اليشكري، عن مخس 
  .ومثانني سنة بدمشق

  .وتويف األديب مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن مكتوم البعلبكي، يف وقعة محص شهيدا
احملاسن بن يوسف بن لؤلؤ بن عبد اهللا الذهيب الدمشقي، عن ثالث وسبعني سنة  وتويف األديب بدر الدين أبو

  .بدمشق
  .ومات منكومتر بن هوالكو بن طلوي بن جنكزخان، جبزيرة ابن عمر مكموداً عقب كسرته على محص
إىل مواطأة  ومات عالء الدين عطا ملك بن حممد اجلويين صاحب الديوان ببغداد، بعدما نقم عليه امللك أبغا ونسبه

وكان صدراً كبرياً فاضال، وله شعر حسن، وويل بعده بغداد ابن أخيه هارون . املسلمني، فقبض عليه وأخذ أمواله
  .بن حممد اجلويين

  سنة إحدى ومثانني وستمائة
فأغلق باب زويلة . قبض على األمري بدر الدين بيسري الشمسي، واألمري كشتغدي الشمسي: يف مستهل صفر

  .من أغلق دكانه شنق، ففتحت األسواق: سواق، وارجتت القاهرة حىت نوديوعامة األ
  .وصلت رسل األشكري ورسل ألفونس هبدية: ويف ربيع األول

  .استقر يف الوزارة جنم الدين محزة بن حممد األصفوين: ويف حادي عشر ربيع اآلخر
بن حسن البهنسي من قضاء القاهرة استعفي قاضي القضاة وجيه الدين عبد الوهاب : ويف آخر مجادى اآلخرة

والوجه البحري، وذكر أنه يضعف عن اجلمع بني قضاء املدينتني مصر والقاهرة والوجهني القبلي والبحري، فأعفي 
وفوض السلطان ذلك يف أول رجب لشهاب الدين حممد اخلوي، وكان يلي . من قضاء القاهرة والوجه البحري

  .فنقل منها إىل قضاء القاهرة، وانفرد للبهنسي قضاء مصر والوجه القبليأوال قضاء الغربية من أعمال مصر، 
حلف الشريف أبو مني أمري مكة للسلطان وولده بالطاعة هلما، وأنه التزم تعليق الكسوة الواصلة من : ويف شعبان

ى كل علم يف مصر على الكعبة يف كل موسم، وأنه ال يعلق عليها كسوة غريها، وأن يقدم علم امللك املنصور عل
كل موسم، وأال يتقدمه علم غريه، وأن يسبل زيارة البيت احلرام أيام مواسم احلج وغريها للزائرين والطائفني 
والبادين والعاكفني واآلمني، وأن حيرس احلاج ويؤمنهم يف سرهبم، وأن يستمر بإفراد اخلطبة والسكة باالسم 

  .لص الويل للسلطان، وميتثل مرامسه امتثال النائب للمستنيبالشريف املنصوري، وأن يفعل اخلدمة يف فعل املخ

وفيه وصلت رسل امللك أمحد أغا سلطان بن هوالكو، وهم الشيخ مطب الدين حممود بن مسعود بن مصلح 
الشريازي قاضي سيواس، واألمري هباء الدين أتابك السلطان مسعود صاحب الروم، والصاحب مشس الدين حممد 

وكانوا عند قدومهم إىل البرية قد سار إليهم األمري حسام الدين . دين بن التييت، وزير ماردينبن الصاحب شرف ال
الجني الرومي واألمري سيف الدين كبك احلاجبان، وقد أمرا أن يبالغا يف االحتراز على الرسل وإخفائهم عن كل 



وفيه أنه : قلعة اجلبل بكتاب امللك أمحد واحترزا عليهم حىت مل يشاهدهم أحد، وسارا هبم يف الليل حىت قدموا. أحد
  .مسلم، وأنه أمر ببناء املساجد واملدارس واألوقاف، وأمر بتجهيز احلجاج

وسال اجتماع الكلمة وإمخاد الفتنة واحلرب، وأنه ظفر جباسوس وعادة مثله أن يقتل فجهزه إىل األبواب السلطانية، 
. االتفاق واجتماع الكلمة، وبالغ يف استجالب خاطر السلطانوقال إنه ال حاجة إىل اجلواسيس وال غريهم بعد 

  .وتاريخ الكتاب يف مجادى األوىل، وأنه كتب بواسط
فأجيب بتهنئته باإلسالم، والرضي بالصلح، وأعيدت الرسل وقد أكرموا من غري أن يعلم الناس بدخوهلم وال 

حبة احلاجبني، فوصلوا إىل حلب يف سادس وساروا سراً كما قدموا سراً ليلة السبت ثاين رمضان ص. خروجهم
  .شوال وعربوا إىل بالدهم

  .وصل األمري مشس الدين سنقر الغتمي ورفقته، الذين خرجوا إىل بيت بركة يف الرسالة: ويف رمضان
  .وفيه قبض على األمري بدر الدين بكتوت الشمسي وعالء الدين أقطوان الساقي، وشهاب الدين قرطاي، واعتقلوا

تقر األمري مشس الدين قراسنقر اجلوكندار املنصوري يف نيابة السلطة حبلب، عوضاً عن علم الدين سنجر وفيه اس
وفيه قدم الشيخ على اإلوبراين، وكان قد أسلم وخدم . الباشقردي، وعمر جامعها وقلعتها وكانا قد خرهبما التتار

ن أوالد املغل، فسار هبم إىل الشام ومصر، الفقراء، وسلك طريق اهللا وظهرت على يده كرامات، وتبعه مجاعة م
ومثل حبضرة السلطان من قلعة اجلبل يف ثامن عشر ذي القعدة، ومعه إخوته األقوش وعمر وطوخي وجوبان، 

فأحسن السلطان إليه وإىل من معه، ورتب بعضهم يف محلة اخلاصكية، مث نقل إىل اإلمرايات منهم . ومجاعة غريهم
  .خوةاألقوش ومتر وعمر وهم إ

  .مث ظهر من الشيخ على ما أوجب أن يسجن، فسجن هو واألقوش، ومات متر وعمر يف اخلدمة
وقعت نار بدمشق أقامت ثالثة أيام، فاحترق فيها شيء كثري، منها سوق الكتبيني، واحترق : ويف حادي عشريه

  .لشمس الدين إبراهيم اجلزري الكتيب مخسة عشر ألف جملد سوي الكراريس
قبض بدمشق على األمري عز الدين أيبك كرجي أمري علم، واألمري ناصر الدين حممد بن عز الدين : فةويف يوم عر

أيدمر النائب بدمشق، وعلى زين الدين بن الشيخ على، واعتقلوا، وفيه تزوج السلطان امللك املنصور قالوون 
قاهرة يف الدولة الظاهرية، وهي أم امللك خبوند أشلون ابنة األمري سكناي ابن قراجني بن جنغان نوبن القادم إىل ال

  .الناصر حممد
وتزوج امللك الصاحل على ابن السلطان خبوند منكبك ابنة األمري سيف الدين نوكيه، وكانت حتت األمري زين الدين 

كتبغا املنصوري، فرآها امللك الصاحل يوم حضرت مع نساء األمراء مهم أشلون يوم زفت إىل السلطان، ففتنه 
  .ا حىت كاد يهلك، فمازال السلطان بطرنطاي النائب حىت ألزم كتبغا بطالقها فطلقهاحسنه

وأفرج السلطان عن أبيها نوكيه من سجن اإلسكندرية، وأحضر إىل القاهرة وأنعم عليه بإمرة، وعقد العقد على 
  .مخسة آالف عينا عجل منها ألف دينار

ياري خرج من بالده، ومعه رفيق له امسه طيبغا بن انكواد يريد وفيها بلغ السلطان أن ملك الكرج توماسوطا بن كل
زيارة القدس سرا، فحفظت عليه الطرقات من كل جهة، فلم يصل إىل موضع منذ خرج من بلده إىل أن قدم 

  .فقبض عليه بالقدس، وأحضر إىل قلعة اجلبل هو ورفيقه واعتقال. القدس إال ويصل خربه وهيئة حاله إىل السلطان
وخرج من القاهرة باحململ األمري ناصر . ت زيادة النيل يف هذه السنة إىل سبعة عشر ذراعا ومثانية عشر إصبعاوانته

وحج األمري . الدين ألطنبغا اخلوارزمي، ومعه كسوة الكعبة، وسار بالسبيل حسام الدين مظفر أستادار الفارقاين



  .عالء الدين البندقداري يف ركب كبري
ن أبو حفص عمر بن العفيف أيب املظفر خصر بن منصور الشيباين قضاة الشافعية حبلب، عوضاً وفيها ويل جنم الدي

  .عن تاج الدين أيب املعايل عبد القادر بن حممد بن عبد الرمحن بن علوي السنجاري

وفيها يف آخر شوال خلع متملك تونس أبو إسحاق إبراهيم بن حييي بن عبد الواحد بن أيب حفص، وكانت مدته 
وقام من بعده الدعي أمحد بن مرزوق بن عمار املسبلي اخلياط، وزعم أنه الواثق أبو . الث سنني وسبعة أشهرث

  .زكريا حييي بن املستنصر
وفيها أقيم يف امللك تكدار بن هوالكو، بعد موت أخيه أبغا بن هوالكو يف احملرم، فاظهر أنه أسلم وتسمي أمحد 

  .وكيختوترك أبغا ولدين مها أرغون . سلطان
  ومات يف هذه السنة من األعيان

مشس الدين أبو العباس أمحد بن هباء الدين أيب بكر بن خلكان الربمكي اإلربلي الشافعي، املؤرخ قاضي دمشق يف 
  .رجب

وتويف قاضي املالكية بدمشق زين الدين أبو حممد عبد الكرمي بن على بن عمر الزواوي املالكي، بعد ما عزل نفسه، 
  . وتسعني سنة بدمشقعن اثنتني

وتويف برهان الدين أبو الثناء حممود بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عمر بن عيسي املراغي الفقيه الشافعي، وقد أناف 
  .على مخس وسبعني سنة بدمشق

ومات الصاحب عالء الدين عطا ملك ابن الصاحب هباء الدين حممد بن حممد اجلويين مدبر دول العراق، بناحية 
  .وله فضل وشعر جيد. نأرا

وتويف املسند برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن حييي بن علوي بن الدرجي القرشي 
  .الدمشقي احلنفي، عن اثنتني ومثانني سنة

غ مائة ومات األمري حسام الدين بشار الرومي وهو أحد من قدم يف األيام الظاهرية بيربس من بالد الروم بعد ما بل
  .وعشرين سنة، وناب وحج وترك اإلمرة وعوض عنها براتب أجري عليه

  .وتويف زين الدين إدريس خطب اجلامع األزهر
  .وقد باشر ديوان املرجتع يف األيام الظاهرية، فنقله املنصور قالوون إىل ديوانه. وتويف السديد عبد اهللا املاعز

وملك بعده أخوه . ي خان بن جنكزخان، ملك التتر ببالد الشمالومات أيضاً منكومتر بن طوغان بن باطو بن دوش
  .مبدينة صراي. تدان منكو، وجلس على كرسي امللك

  سنة اثنني ومثانني وستمائة
  .وصل امللك املنصور صاحب محاة، فركب السلطان إىل لقائه، وأنزله مبناظر الكبش وأقيم بواجبه: يف احملرم

وكانت العادة أن تستخرج يف شهر رمضان، فأخر استخراجها إىل احملرم رفقا  وفيه استخرجت اجلوايل من الذمة،
  .هبم، وحضر الصاحب جنم الدين األصفوين بدار العدل حتت القلعة الستخراجها

  .وفيه رسم أن تكون جوايل الذمة بالقدس وبلد اخلليل، وبيت حلم وبيت مجاال، مرصدة لعمارة بركة يف بلد اخلليل
  .ه السلطان، إىل بر اجليزة، وسار إىل البحرية حلفر اخلليج املعروف بالطربية، ومعه صاحب محاةتوج: ويف سادسه

وأقام األمري علم الدين سنجر الشجاعي بالقلعة، ومعه األمري قراسنقر اجلركندار، وعالء الدين أيدغدي السالح 



ىل القاهرة عدة من أصحاب األمراء، دار، وعز الدين أيبك اخلازندار، ورتب مع األمري علم الدين اخلياط وإ
ونودي على األجناد يف القاهرة باخلروج حلفر . يطوفون كل ليلة من بعد العصر حول القلعة ويف ظواهر القاهرة

اخلليج، ووقع العمل فيه فكان طوله ستة آالف ومخسمائة قصبة يف عرض ثالث قصبات وعمق أربع قصبات 
. فحصل بسببه نفع كبري، وروي منه ما مل يكن قبل ذلك يروي. عشرة أيام بالقصبة احلاكمية، وفرغ من عمله يف

  .وفيه وصل من الشروق تسعة عشر وافدا بأوالدهم
وهو صحيفة ذهب . وصلت رسل صاحب بالد سيالن من أرض اهلند وامسه أبو أنكيه بكتابه: ويف رابع عشره

خلوص، مكتوب فيه بقلم مل يوجد يف القاهرة عرض ثالثة أصابع يف طول نصف ذراع بداخلها شيء أخضر يشبه ا
إنه يتضمن السالم واحملبة وإنه ترك صحبة صاحب اليمن وتعلق مبحبة " من حيسن قراءته، فسئل الرسل عنه فقالوا 

السلطان، ويريد أن يتوجه إليه رسول، وذكر أن عنده أشياء عدها من اجلواهر والفيلة والتحف وحنوها، وأنه عبأ 
واب السلطان، وأن يف مملكة سيالن سبعا وعشرين قلعة، وهبا معادن اجلواهر والياقوت، وأن خزائنه تقدمة إىل أب

  " .مآلنة من اجلواهر 
  .عاد املنصور صاحب محاة بلده، وخرج السلطان معه لوداعه: ويف رابع صفر

ا خامس احملرم من هذه جرت اهلدنة بني السلطان وبني الفرنج بعكا مدة عشر سنني، أوهل: ويف خامس ربيع األول
  .السنة

  .ويل الصاحب برهان الدين السنجاري تدريس املدرسة جبوار الشافعي من القرافة: ويف عاشره

ويف مات الصاحب جنم الدين محزة األصفوين، وويل شرف الدين أبو طالب بن النابلسي نظر الوجه القبلي، ونقل 
وبقي األمري علم الدين . نظر الوجه البحري، وخلع عليهما القاضي عز الدين بن شكر من نظر ديوان اجليش إىل

  .سنجر الشجاعي مدير املماليك، ومها بني يديه يصرفان املهمات
وفيها خرجت جتريدة من قلعة كركر إىل حصار قلعة قطيبا إحدى قالع أمد، فأخذوها من أيدي التتار، وأقيم فيها 

  .حصون اإلسالم املنيعةالرجال وعملت هبا األسلحة والغالل، فصارت من 
مبدينة حلب، وشحنت باألسلحة . وأخذت أيضاً قلعة كختا من النصارى بسؤال أهلها، فتسلمها أمراء السلطان

  .وغريها، وصارت مسلطة على األرمن
خرج أرغون بن أبغا على عمه تكدار املسمى أمحد سلطان خبراسان، فسار إليه وقتله وهزمه مث : ويف مجادى األوىل

  .، فقامت اخلواتني مع أرغون، وسألن امللك تكدار أمحد يف اإلفراج عنه وتوليته خراسان، فلم يرض بذلكأسره
وكانت املغل قد تغريت على تكدار، لكونه دخل يف دين اإلسالم وإلزامه هلم باإلسالم، فثاروا وأخرجوا أرغون من 

. وقتلوا تكدار أيضاً، و أقاموا أرغون بن أبغا ملكا االعتقال، وطرقوا ألناق نائب تكدار ليقتلوه ففر منهم فأدركوه
  .فويل أرغون وزارته سعد الدولة اليهودي، وويل ولديه خرابندا وقازان خراسان، وعمل أتبكهما األمري نوروز

  .ومات األشكري متملك قسطنطنية وامسه ميخائيل، وملك بعده ابنه الدوقش
ن قلعة اجلبل إىل بالد الشام، فنزل غزة يف سابع مجادى اآلخرة، توجه السلطان م: ويف النصف من مجادى األوىل

وقبض على غرس الدين بن شاور متويل رملة ولد، وويل عوضه األمري علم الدين سنجر الصاحلي، وعزل عماد 
  .الدين بن أيب القاسم عن القدس، بنجم الدين السوجني

ل من استخدم ترد جامكيته على ما كانت عليه يف ودخل السلطان دمشق يوم اجلمعة ثامن شهر رجب، فرسم أن ك
  .الدولة الظاهرية وتستعاد منه الزيادة، فاستخرج من ذلك مال كبري



عوق قاضي القضاة عز الدين حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن خليل : ويف يوم اجلمعة حادي عشري رجب
وطولب بثمانية آالف دينار أودعها عنده الطواشي األنصاري املعروف بابن الصائغ، مث صرف عن القضاء بدمشق، 

رحيان اخلليفيت وأوصاه عيلها، وطولب بعدة ودائع أخرى، فقام يف حقه األمري حسام الدين الجني نائب الشام 
  .واألمري حسام الدين طرنطاي نائب مصر، ومازاال حىت أفرج عنه يف ثامن عشري شعبان، ولزم داره

  .هباء الدين يوسف بن حميي الدين حييي بن حممد بن على بن حممد بن على الزكي واستقر عوضه يف قضاء دمشق
  .وفيه استقر شرف الدين بن مزهر يف نظر الشام ثالثاً للناظرين

واستقر قراسنقر نائباً حبلب، عوضاً عن سنجر الباشقردي وقيل بل كان ذلك يف سنة إحدى ومثانني كما تقدم، 
  .واستقر بدر الدين بكتوت السعدي نائبا حبمص. مبصر. بدر الدين األزدمر وأنعم على الباشقردي بإقطاع

خرج السلطان من دمشق، ودخل قلعة اجلبل يوم اخلميس رابع عشريه، وخرج احململ على : ويف ثاين رمضان
  .العادة

واقتتلوا مع  غارت العساكر على بالد األرمن، ووصلوا إىل مدينة أياس وقتلوا وهنبوا وحرقوا،: ويف هذه السنة
  .األرمن عند باب إسكندرونة وهزموهم إىل تل محدون، وعادوا ساملني ظافرين بالغنائم

وفيها كانت وقعة ببالد بريوت مع فرج قربس حني قصدهم بالد الساحل، قتل فيها عدة من الفرنج، وأسر منهم 
  .زيادة على مثانني رجال، وأخذت منهم غنائم كثرية

نكو بن طوغان بن باطو بن دوشي بن جنكزخان ملك القبجاق، بكتاب خطه بالقلم وفيها وصلت رسل تدان م
يتضمن أنه أسلم، ويريد أن ينعت نعتا من نعوت أهل اإلسالم، وجيهز له علم خليفيت وعلم سلطاين يقاتل : املغلي
  .مبا سألوا فيه. فجهزت الرسل إىل احلجاز، مث عادوا وساروا إىل بالدهم. أعداء الدين. هبما

وفيها اشتريت الدار القطية خبط بني القصرين من القاهرة، من خالص مال السلطان، وعوض سكاهنا عنها قصر 
  .الزمرد برحبة باب العيد، يف ثامن عشري شهر ربيع األول

وقام األمري علم الدين سنجر الشجاعي يف عمارهتا مارستاناً وقبة ومدرسة باسم السلطان امللك املنصور قالوون، 
وفيها قدم الشيخ عبد الرمحن يف الرسالة من امللك أمحد أغا سلطان . مبثله. ظهر من االهتمام يف العمارة ما مل يسمعفأ

إىل البرية، وعلى رأسه اجلتر كما هي عادته يف بالد التتر، فتلقاه األمري مجال الدين أقش الفارسي أحد أمراء حلب، 
لطريق املسلوك إىل أن أدخله حلب مث إىل دمشق، فوصلها ليلة ومنعه من محل اجلتر والسالح، وعدل به عن ا

وملا وصل إىل دمشق أنزل . الثالثاء ثاين عشر ذي احلجة، من غري أن ميكن أحداً من االجتماع به وال من رؤيته
كل  وأجري عليه يف. بقلعتها، فأقام بقاعة رضوان من القلعة إىل أن وصل السلطان إىل دمشق يف سنة ثالث ومثانني

  .يوم ألف درهم، ومأكل وحلوي وفاكهة بألف أخرى
وفيها استدعى تاج الدين السنهوري من دمشق، واستقر يف نظر الدواوين بديار مصر، عوضاً عن عز الدين إبراهيم 

  .بن مقلد بن أمحد بن شكر، رفيقاً لشرف الدين بن النابلسي
ني ابنة األمري سيف الدين نوكيه، أخت زوجة أخيه وتزوج امللك األشرف صالح الدين خليل ابن السلطان باردك

  .امللك الصاحل على
وفيها ويل جمد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عبد الرمحن بن مكي قضاء احلنفية حبلب، عوضاً عن جنم الدين أيب 

  .حفص عمر بن نصر بن منصور األنصاري البيساين، مدة يسرية مث عزل
الغلة حىت بلغ األردب القمح مخسة وثالثني درمها، فكرة السلطان ذلك وتوجه  حترك سعر: ويف أوائل هذه السنة



بالعسكر إىل الشام ختفيفاً عن الناس، فلم ينحط السعر، فجمع األمراء وأراد أن يكتب بفتح أهراء مصر أدخله 
: فقال له األيدمريحلب مث إىل دمشق، فوصلها ليلة الثالثاء وبيع الغلة منها بسعر مخسة وعشرين درمها األردب، 

مبا يف األهراء، فإهنا خزانة املسلمني، كلما نظروا إليها مآلنة شبعت نفوسهم، وما يؤمن ارتفاع . قلوب الناس متعلقة
والرأي أن األمراء بأسرهم يكتبون بفتح شوهنم وبيع القمح خبمسة وعشرين درمها األردب، فإذا وقع . السعر أيضاً

قاء األهراء مآلنة رجي احنطاط السعر، واألمراء ال يضرهم إذا نقصت شوهنم نصف ما البيع منها دفعة واحدة مع ب
فأعجب السلطان ذلك، وكتب األمراء بفتح شوهنم ففتحت، وبيع القمح منها خبمسة وعشرين درمها " . فيها 

  .األردب، فاحنط السعر إىل عشرين مث إىل مثانية عشر، واستمر كذلك حىت قدم اجلديد من املغل
وفيها قتل متملك الروم غياث الدين كيخسرو بن ركن الدين قلج أرسالن بن كيخسرو بن كيقباد، وأقيم بعده 

مسعود بن عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباد بن كيخسرو بن قلج أرسالن بن مسعود بن قلج أرسالن بن 
من السلجوقية ببالد الروم، وقد  سليمان بن قطلومش بن أرسالن بيغو بن سلجوق، وهو آخر من مسي بالسلطان

  .افتقر وانكشف حاله ومات قريب سنة مثان عشرة وسبعمائة
وفيها كانت وفاة الشيخ اإلمام عماد الدين بن الفضل حممد ابن قاضي القضاة مشس الدين أيب نصر حممد بن هبة اهللا 

صالة العصر جبامع اجلبل، ودفن بتربة الشريازي، ببستانه باملزة يف يوم اإلثنني سابع عشر صفر، وصلي عليه بعد 
وكان شيخ الكتابة أتقن اخلط املنسوب، وبلغ فيه مبلغا عظيما حىت . فيها قرب أخيه عالء الدين، رمحهما اهللا تعايل

  .أتقن قلم احملقق، وكتبه أجود من شيخ الصناعة ابن البواب

أيب القاسم بن أيب طالب بن كسريات املوصلي،  وفيها تويف الصاحب جمد الدين أبو الفداء إمساعيل بن إبراهيم بن
وكانت وفاته يف سابع عشري رمضان بداره جببل الصاحلية، وكان رمحه اهللا تعاىل كثري املروءة واسع الصدر، كثري 

اهليبة والوقار مجيل الصورة حسن املنظر والشكل، كثري التعصب ملن يقصده حمافظا على مودة أصدقائه وقضاء 
وأصله من املوصل من بيت الوزارة، كان والده وزير امللك املنصور عماد الدين زنكي .  التفقد هلمحوائجهم، كثري

ابن امللك العادل نور الدين أرسالن شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر، مث باشر نظر اخلزانة 
ملا فتحها، ووصل إىل الشام صحبة امللك اجملاهد للملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ، مث نقله إىل نظر اجلزيرة العمرية 

سيف الدين إسحاق ملا وصل يف الدولة الظاهرية، وسكن دمشق وويل نظر الرب هبا، مث نقل إىل نظر نابلس، مث أعيد 
إىل دمشق فباشر نظر الزكاة هبا، مث انتقل إىل صحابة الديوان بالشام إىل أن ملك سنقر األشقر دمشق، فاستوزره 

قدم، وبطل بعد ذلك عن املباشرة، وسكن داره اليت أنشأها جببل قاسيون جوار البيمارستان، فكان هبا إىل أن كما ت
  .مات

يا موالنا لو ذكرت أحدا من أصحابك األمراء : " قلت له يوما وقد أضرت به البطالة: قال مشس الدين اجلزري
  :ن لك خدما وتفضالً على الناس، فنظر إيل وأنشدحىت يذكر بك السلطان أو نائب السلطنة، فكاتب يف أمرك، فإ

  وصانين عن كل خملوق... لذ مخويل وحال مره 
  متنعين عن بذل معشوقي... نفسي معشوقي ويل غرية 

تويف امللك العادل سيف الدين أيب بكر ابن امللك الناصر صالح الدين : وفيها يف يوم اخلميس عاشر شهر رمضان
ف الدين عيسي ابن السلطان امللك العادل سيف الدين أيب بكر حممد بن أيوب، وكانت دواد ابن امللك املعظم شر

وكان رمحه اهللا تعاىل قد مجع بني الرياسة . وفاته بدمشق، وصلي عليه بعد صالة اجلمعة، ودفن بالتربة املعظمية
  .اهللا تعايلوالفضيلة والعقل الوافر واخلصال اجلميلة، وكان جمانبا الناس حمبوب الصورة، رمحه 



تويف القاضي عز الدين إبراهيم بن الصاحب الوزير األعز فخر الدين أيب الفوارس : وفيها يف سادس عشري شعبان
وكان قد ويل نظر اجليوش بالديار املصرية يف شهر . مقدام ابن القاضي كمال الدين أيب السعادات أمحد بن شكر

  .اهللا تعايل رمحه. رمضان سنة مخس وسبعني وستمائة، كما تقدم
وفيها تويف الشيخ اإلمام العالمة العابد الزاهد مشس الدين أبو حممد عبد الرمحن ابن شيخ اإلسالم أيب عمر عمد بن 

وكان قد ويل قضاء القضاة على كره منه . أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر القدسي شيخ احلنابلة بالشام
ويقال .  ترك احلكم وتوفر على العبادة والتدريس وأشغال الطلبة والتصنيفسنة أربع وستني وستمائة كما تقدم، مث
سبع وسبعني وستمائة أنه قطب، . ميراء توافقت عليها مجاعة تعرفه يف سنة. إنه قطب بالشام، واستدل على ذلك

. ه قدس اهللا روحهوكانت وفاته يف يوم اإلثنني سلخ ربيع اآلخر منها، ودفن بقاسيون بتربة والد. وكان أوحد زمانه
وملا مات رثاه املويل الفاضل شهاب الدين . ومولده يف السابع والعشرين من احملرم سنة سبع وتسعني ومخسمائة

  :حممود كاتب اإلنشاء بقصيدة أوهلا
  أعراه خطب أم عداه مرام؟... ما للوجوه ومد عاله ظالم 

  لبست عليه حدادها األيام... أم قد أصيب بشمسه فغدا وقد 
  .وجاء منها

  ال تستطيع جحودها األقوام... لكم الكرامات اجلليالت اليت 
  .ورثاه مجاعة رمحه اهللا تعايل. وهي قصيدة تزيد على ستني بيتا

وفيها تويف األمري عالء الدين كندغدي املشرقي الظاهري املعروف بأمري جملس، كان من أعيان األمري بالديار 
يسرية أنه باق على الرق، فاشتراه السلطان امللك املنصور جبملة وأعتقه وقربه لديه، مبدة . املصرية، وظهر قبل وفاته
مبقابر بباب النصر، رمحه اهللا . وكانت وفاته بالقاهرة يف يوم اجلمعة مستهل صفر، ودفن. وكان شجاعا بطال مقداما

  .تعايل

وكانت غراته . مرا، وكانت وفاته ببصريوفيها تويف األمري شهاب الدين أمحد بن حجي بن يزيد الربمكي أمري آل 
تنتهي إىل أقصي جند واحلجاز، وأكثرهم يؤدون إليه أتاوة يف كل سنة، فمن قطعها منهم أغار عليه، وكان يدعي إنه 
من نسل جعفر الربمكي من العباسة أخت الرشيد، ويقول إنه تزوجها ورزق منها أوالداً، وملا جري على الربامكة 

" وكان يقول للقاضي مشس الدين ابن خلكان . ده منها إىل البادية، فأخذهم جده، واهللا أعلمما جري هرب أوال
  .وكان بينهما مهاداة، وانتفع ابن خلكان به وباعتنائه عند السلطان" أنت ابن عمي 

كانت وفاة مشس الدين عيسي بن الصاحب برهان اخلضري السنجاري، كان ينوب : وفيها يف سابع عشري احملرم
ن والده يف الوزارة األوىل يف سنة مثان وسبعني وستمائة، وويل نظر األحباس ونظر خانقاه سعيد السعداء، مث ويل ع

بعد ذلك تدريس املدرسة الصالحية املعروفة بزين التجار، مث قبض عليه مع والده بعد انفصاله من الوزارة الثانية 
صر، وكان هبا إىل أن تويف، وكان حسن الصورة والشكل، رمحه مب. فلما أفرج عنه سكن املدرسة املعزية. كما تقدم
  .اهللا تعايل

توفيت زوجة السلطان امللك املنصور والدة ولده امللك الصاحل عالء الدين على، رمحهما اهللا . وفيها يف سادس شوال
  .تعايل

بت جعفر القرشي التزمنيت تويف الشيخ ظهري الدين جعفر بن حييي : وفيها يف يوم األحد ثاين عشر مجادى األوىل
  .رمحه اهللا تعايل. مبدرسة الشافعي. الشافعي، مدرس املدرسة القطبية بالقاهرة، وأحد املعيدين



تويف األمري علم الدين سنجر أمري جاندار أغاي أحد األمراء بالديار : وفيها يف يوم السبت ثاين عشري رجب
مبيدان احلصا، رمحه اهللا . ، ودفن بظاهرها عند قباب التركماناملصرية، وكانت وفاته بدمشق ملا كان السلطان هبا

  .تعاىل
  سنة ثالث ومثانني وستمائة

توجه عسكر إىل الكرك، وعليه األمري بدر الدين بكتاش الفخري واألمري طقصوا، فضايقوا الكرك ورعت : يف احملرم
  .خيوهلم مزارعها
ي تدريس املدرسة الصاحلية بني القصرين، بعد موت عز الدين ويل الشيخ معز الدين النعمان احلنف: ويف ثاين عشره

  .املارديين
  .واستقر سيف الدين يف والية قوص، عوضاً عن هباء الدين قراقوش

  .واستقر جمد الدين عمر بن عيسي احلرامي يف والية مسيوط، عوضاً عن سيف الدين
  .ن الفارسياستقر عز الدين أيدمري الكوجي يف والية أمخيم، عوضاً عن بلبا

  .واستقر شهاب الدين قرطاي اجلاكي يف والية قليوب، عوضاً عن حسان الدين لؤلؤ الكهاري
استقر األمري مشس الدين إبراهيم بن خليل الطوري يف والية الروحا والطرق السالكة إىل الفرنج : ويف ثاين عشريه

  .عشرة وإىل عثليث وحيفا وعكا، عوضاً عن األمري نور الدين، وأقطع إمرة
توجه األمري سيف الدين املهراين إىل والية البهنسا واألمشونني، عوضاً عن كيكلدي وإىل البهنسا، : ويف أول صفر

  .وعن فخر الدين بن التركماين وإىل األمشونني
  .وورد اخلرب بقتل القان ثكدار ويدعي أمحد أغا سالالن بن هوالكو، ومتلك أرغون ابن أبغا بن هوالكو من بعده

ورد اخلرب حبركة الفرنج ألخذ الشام، فتجهز السلطان للسفر وركب بعساكره يف يوم األحد : يف أول ربيع اآلخرو
  .ثامن مجادى األوىل، وتوجه من قلعة اجلبل إىل دمشق

  .حضر املوفق أمحد بن الرشيد أيب حليقة إىل الدهليز السلكاين، وأسلم وتسمي بأمحد: ويف يوم األربعاء حادي عشره
  .لع السلطان عليه، ورسم له مبساواة أخويه يف العلوم ملا أسلما، وكتب له بذلكفخ

  .كتب بوالية األمري عماد الدين أمحد بن قباخل البحرية: ويف رابع عشره
دخل السلطان إىل دمشق، فقدم القصاد من بالد التتار بقتل أمحد أغا : ويف يوم السبت ثاين عشر مجادى اآلخرة

  .ووالية أرغون

ألبس السلطان ألفاً ومخسمائة من مماليكة أقبيه أطلس أمحر بطرز وكلفتات زركش وحوائص ذهب، : يف تلك الليلةو
واستدعى عبد الرمحن املوصلي يف السنة املاضية من بالد . وأشعل بني يديه ألفا ومخسمائة مشعة مع كل مملوك مشعة

مشس الدين حممد ابن الصاحب شرف الدين التبيت  التتار، فحضر ومعه رفقته األمري صمداغو التتري والصاحب
فقدموا للسلطان حتفاً منها حنو ستني حبل لؤلؤ كبارا، وحجر ياقوت أصفر . املعروف بابن الصاحب وزير ماردين

زنته ما ينيف على مائيت مثقال، وحجر ياقوت أمحر، وقطعة بلخش زنتها اثنان وعشرون درمها، وأدوا رسالة امللك 
فلما فرغوا ردهم السلطان إىل مكاهنم، مث استدعاهم واستعادهم كالمهم، مث ردهم إىل مكاهنم، أمحد أغا، 

وأحضرهم مرة ثالثة وسأهلم، عن أشياء، فلما علم ما عندهم أخربهم أن مرسلهم الذي بعثهم قد قتل، ومتلك بعده 
كانوا هبا منذ وصلوا إىل دمشق،  مث ردهم إىل قاعة بقلعة دمشق، ونقلهم من قاعة رضوان اليت. أرغون بن أبغا



مبا معهم من املال ألمحد أغا، فأنكروا أن يكون معهم مال فتوجه . واقتصر من راتبهم على قدر الكفاية، وطولبوا
قد رسم السلطان بانتقالكم إىل غري هذا املكان، فليجمع : " إليهم األمري مشس الدين سنقر األعسر األستادار، وقال

قاموا حيملون أمتعتهم وخرجوا فأوقفهم يف دهليز الدار وفتشهم، وأخذ منهم مجلة كبرية من ف" كل أحد قماشه 
مبائة ألف درهم، واعتقلوا فمات عبد . الذهب واللؤلؤ وحنوه، منها سبحة لؤلؤ كانت للشيخ عبد الرمحن قومت

مشسي الدين حممد ابن الرمحن يف ثامن عشري رمضان بالسجن، وضيق على البقية مث أطلقوا، ما خال األمري 
  .مبصر واعتقل هبا. الصاحب فإنه نقل إىل قلعة اجلبل

وفيه عزل األمري علم الدين سنجر الدويداري من شد الدواوين بدمشق، وأضيف إىل األمري مشس الدين سنقر 
  .األعسر األستادار بدمشق

  .ية دمشق إىل األمري طوغان وإىل الربونقل ناصر الدين احلراين من والية مدينة دمشق إىل نيابة محص، وأضيفت وال
  .وفيه خرج السلطان من دمشق يريد مصر، بظاهر دمشق
حطم سيل بعد مطر عظيم، فحمل أثقال األمراء : فلما كانت ساعات من يوم األربعاء حادي عشري شعبان

لف ومخسني ألف درهم، واألجناد وخيوهلم ومجاهلم، فعدم لألمري بدر الدين بكتاص ما تزيد قيمته على أربعمائة أ
ودخل املاء إىل إىل املدرسة املقدمية، وبقي . وانتهي السيل إىل باب الفراديس، فكسر أقفاله وما خلفه من املتاريس

  .كذلك حىت ارتفع النهار
مطر شديد هدم عدة مساكن بدمشق وظواهرها، فتلف للناس ما ال حيصي، فأنعم السلطان : مث حدث بعد يومني

  .كل واحد بأربعمائة درهمعلى األجناد 
فقدم اخلرب من . ورحل السلطان من دمشق يف رابع عشريه، فوصل قلعة اجلبل يف يوم الثالثاء ثامن عشر رمضان

مكة بأن الشريف أبا مني طرد جند اليمن واستبد هبا، وكان من خربه أن مكة كانت بينه وبني قتادة، وكان يؤخذ 
ني درمها، ومن حاج مصر على اجلمل مبلغ مخسني درمها مع كثرة النهب من حاج اليمن على كل مجل مبلغ ثالث

. والعسف يف جباية ما ذكر، فمازال الظاهر بيربس حىت صار يؤخذ من حاج مصر مبلغ ثالثني درمها على كل مجل
فجرد املظفر صاحب اليمن إىل مكة عسكرا عليه أسد الدين جغريل، فملكها بعد حرب، فجمع قتادة وأبو مني 

العرب حلربه، موقع االتفاق بينهما أن تكون مكة بينهم نصفني مث اختلفا بعد مدة، وانفرد أبو مني وقوي وأخرج 
فرسم السلطان بسفر ثالمثائة فارس صحبة األمري عالء الدين سنجر . عسكر اليمن، واشتد على احلجاج يف اجلباية

فكانت . مائيت فارس من الشام فتوجهوا صحبة احلاج الباشقردي، وأنفق يف كل فارس ثالمثائة درهم، وكتب خبروج
  .وكان احلاج كثريا، فإهنا كانت وقفة اجلمعة. بينهم وبني أيب مني وقعة، وأخربوا الدرب

وورد اخلرب مبوت امللك املنصور حممد ابن املظفر تقي الدين حممود ابن املنصور حممد ابن املظفر تقي الدين عمر بن 
ب محاة، وكانت وفاته يف حادي عشر شوال، ففوضت محاة لولده امللك املظفر تقي الدين شاهنشاه بن أيوب، صاح

حممود، وجهز إليه الثقليد والتشريف صحبة األمري مجال الدين أقش املوصي احلاجب، ومعه عدة تشاريف جلماعة 
  .من أهل بيته

  .اجلبلقبض على األمري علم الدين سنجر احلليب، واعتقل بقلعة : ويف ذي القعدة

وورد اخلرب بوفاة األمري شرف الدين عيسي بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عضبة بن فضل بن ربيعة، وكانت وفاته 
  .يف تاسع ربيع األول، فاستقر يف إمرة العرب ابنه حسام الدين مهنا بن عيسى

  .جنزت عمارة املارستان الكبري املنصوري واملدرسة والقبة: ويف هذه السنة



  .توجه السلطان إىل دمشق: ف من ذي احلجةويف النص
سرح امللك الصاحل على ومعه أخوه خليل إىل العباسة، ومعهما األمري بيربس الفارقاين وإليه يومئذ : ويف هذه السنة

فصرع الصاحل طرياً خطته الرماة، وصرع . أمر رماة البندق، فأقاموا أياماً يف الصيد، ومعهم مجاعة كثرية من الرماة
فبعث الفارقاين يبشر السلطان بذلك، ويستأذنه ملن يدعي يف الرمي امللك الصاع، . خليل بعده طرياً آخرأخوه 

  .فرسم أن يدعي للمنصور صاحب محاة
فخلع املنصور على الربيدي . فسفر طري الصاع إىل محاة، ومعه هدية سنية وكتاب السلطان وكتاب ابنه الصاحل

ه، وبعث هدية فيها عشرة أنداب بندق ذهب كل ندب مخس بندقات، زنة القادم بذلك، ووضع الطري على رأس
كل بندقة عشرة دنانري، وعشرون ندب فضة زنة البندقة مائة درهم، وبدلة حرير غيار زركش فيها ألف دينار، 

وحياصة مكللة، وجراوة زركش فيها البندق املذكور، وعشرون قوسا، وعدة حتف بلغت قيمة ذلك ثالثني ألف 
  .ردينا

وفيها كانت حرب مبكة سببها أن أبا مني بلغه توجه العسكر، فلم خيرج إىل لقاء احلاج وبعث قواده فقط، فلم يرض 
مبن معه ليمنع من دخول مكة، وروموا باحلجارة . الباشقردي إال حبضوره واستعد للحرب، وقد وقف أبو مني

هان خضر السنجاري حىت أمخد الفتنة، ومحلت فقام الرب. فرماهم الترك بالنشاب، وأحرق الباب ودخل العسكر
  .خلعة أيب مني إليه، وقضي الناس حجهم

  ومات يف هذه السنة من األعيان

صاحب محاة امللك املنصور حممد ابن املظفر حممود بن املنصور حممد ابن املظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن 
  .شادي، عن إحدى مخسني سنة
  .ن مانع بن حديثة بن عضبة بن فضل بن البيعة، بعد عشرين سنة من إمارتهومات األمري عيسي بن مهنا ب

ومات القان تكدار ويدعي أمحد سلطان بن هوالكو بن طلوي بن جنكزخان، عن سبع وثالثني سنة باألردو، منها 
  .مدة ملكه سنة وأشهر

خليل بن مقلد بن جابر بن الصائغ  وتويف قاضي دمشق عز الدين أبو املفاخر حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن
  .األنصاري الشافعي، وهو معزول، عن مخس ومخسني سنة

وتويف قاضي حلب جنم الدين أبو محص عمر بن العفيف أيب املظفر نصر بن منصور األنصاري البيساين الشافعي وهو 
  .معزول، عن نيف ومثانني سنة بدمشق

يم بن املسلم بن هبة اهللا بن حسان ابن حممد بن منصور بن أمحد بن وتويف قاضي محاة مشس الدين أبو الطاهر إبراه
  .البارزي اجلهين احلموي الشافعي، قريبا من املدينة النبوية، ودفن بالبقيع، عن مخس وسبعني سنة

نري وتويف قاضي اإلسكندرية ناصر الدين أمحد بن وجيه الدين أيب املعايل حممد بن منصور بن أيب بكر بن القاسم بن امل
  .اجلذامي اإلسكندرية املالكي هبا، عن ثالث وستني سنة

  .وتويف الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن موسى بن النعمان التلمساين مبصر، عن سبع وسبعني سنة
وقتل الدعي أمحد بن مرزوق بن أيب عماد املسيلي اخلياط، متملك تونس، وكان قد قدم من أطرابلس، وزعم أنه 

  .يي بن املستنصر، وقتل إبراهيم بن حييي، فمشي أمره على الناس مدة سنة وستة أشهرالواثق أبو زكريا حي
  .وبويع بعده األمري أبو حفص عمر بن حييي بن عبد الواحد يف رابع عشري ربيع اآلخر

  سنة أربع ومثانني وستمائة



ابعة بطالع برج السرطان، ولد امللك الناصر حممد بن قالوون، يف الساعة الس: يف يوم السبت سادس عشر احملرم
  .وكان مولده بقلعة اجلبل، فقدمت البشارة بذلك على أبيه وهو مبنزلة خربة اللصوص قبل قدومه إىل دمشق

وقدم السلطان دمشق يف ثاين عشريه، مث سار منها ونازل حصن املرقب وهو حصن اإلسبتار مثانية وثالثني يوما، 
  .سع عشر ربيع األول، وأخرج من فيه إىل طرابلسحىت أخذه من الفرنج عنوة يوم اجلمعة تا

وبعث السلطان إىل سنقر األشقر بتاج الدين أمحد بن سعيد بن األثري، يلومه على مكاتبة التتار واالستنجاد هبم 
  .ويدعوه إىل احلضور، فوخبه تاج الدين والمه حىت أناب ووعد بإرسال ولده

بو احلسن بن املوفق بن النجم بن املهذب أيب احلسن بن مشويل الطيب استقر الشيخ املهذب أ: ويف ثامن ربيع اآلخر
يف رئاسة اليهود، وكتب له توقيع برئاسة سائر طوائف اليهود من الربانيني والقرائني والسامرة، بالقاهرة ومصر 

  .وسائر ديار مصر
مد بن النحاس ناظر قدم السلطان إىل دمشق، وفوض وزارة دمشق للقاضي حميي حم: ويف سابع مجادى األوىل

  .اخلزانة، عوضاً عن تقي الدين توبة التكرييت
عزل طوغان عن والية دمشق، وبقي على والية الرب، واستقر يف والية دمشق عز الدين حممد : ويف خامس عشره

  .بن أيب اهليجاء
شعبان، وكان قد  وسار السلطان من دمشق يوم اإلثنني ثامن عشره، فوصل قلعة اجلبل يوم الثالثاء تاسع عشري

  .أقام يف تل العجول مدة أيام
  .قدمت رسل الفرنج بتقادم من عند األنربور، ومن عند اجلنوية، ومن عند األشكري: ويف سابع رمضان
استقر القاضي مهذب الدين حممد بن أيب الوحش املعروف بابن أيب حليقة يف رئاسة األطباء، : ويف حادي عشره

اهيم وموفق الدين أمحد، وكتب بذلك توقيع سلطاين، واستقر مهذب الدين يف تدريس ومعه أخواه علم الدين إبر
  .الطب باملارستان
استقر القاضي تقي الدين أيب احلسن على ابن القاضي شرف الدين أيب الفضل عبد الرحيم ابن : ويف خامس عشره

  .املدرسة املنصوريةالشيخ جالل الدين أيب حممد عبد اهللا بن شاس املالكي السعدي، يف تدريس 
وهي ثالثة عشر طواشياً، وعشرة أفراس وفيل وكركدن : وصلت رسل صاحب اليمن بتقادمه: ويف أول ذي القعدة

ومثاين نعاج، ومثانية طيور ببغاء، وثالث قطع عود حتمل كل قطعة على رجلني، ومحل رماح قنا، وهبار محل سبعني 
  .فقبل ذلك، وأنعم على رسله وعليه كالعادة. يمن مائة طبقمجال، وقماش محل على مائة قفص، ومن حتف ال

  .احترقت اخلزانة السلطانية والقاعة الصاحلية من قلعة اجلبل: ويف سادس ذي احلجة
وفيه استقر الشيخ مشس الدين حممد بن أيب بكر حممد األيكي الفارسي يف مشيخة الشيوخ خبانقاه سعيد العداء، بعد 

  .حسن البخاريوفاة الشيخ صاين الدين 
وفيها استقر مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن هبرام الشافعي يف قضاء الشافعية حبلب، عوضاً عن جمد الدين 

  .إمساعيل بن عبد الرمحن بن مكي املارديين
  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .راء مصر بالقاهرةاألمري عالء الدين أيدكني البندقدار الصاحلي نائب حلب، وهو من مجلة أم
  .وتويف رشيد الدين أبو حممد شعبان بن على بن سعيد البصراوي احلنفي، بدمشق عن حنو ستني سنة



وتويف رضي الدين أبو عبد اهللا حممد بن على بن يوسف الشاطيب األنصاري النحوي اللغوي األديب املؤرخ، وقد 
  .أناف على الثمانني بالقاهرة
  .أبو القاسم على بن بلبان الناصري عن اثنتني وسبعني سنة بدمشق، قدم القاهرةوتويف احلافظ عالء الدين 

  .وتويف الواعظ زين الدين أبو العباس أمحد بن األشبيلي بالقاهرة
  .وتويف األمري جميد الدين أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن متيم الدمشقي حبماة

  سنة مخس ومثانني وستمائة
ري حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة بعسكر كثيف إىل الكرك، فتلقاه عسكر دمشق سار األم: يف ثاين احملرم

صحبة األمري بدر الدين الصوايب، فتوجه معه إليها، وضايقها وقطع املرية عنها حىت بعث امللك املسعود خضر ابن 
لعة اجلبل باألمان فنزل فبعث إليه السلطان األمري ركن الدين بيربس الدوادار من ق. الظاهر بيربس يطلب األمان

واستقر األمري عز الدين أيبك املوصلي . امللك املسعود وأخوه بدر الدين سالمش إىل األمري طرنطاي يف خامس صفر
  .نائب الشوبك يف نيابة الكرك

وقدم األمري طرنطاي بأوالد الظاهر إىل القاهرة، فخرج . ووردت البشارة بأخذ الكرك إىل قلعة اجلبل يف ثامنه
  .لسلطان إىل لقائه يف ثاين عشر ربيع األولا

وأكرم السلطان امللك املسعود وسالمش، وأمر كل منهما إمرة مائة فارس، وصارا يركبان يف املوكب وامليادين، 
  .ورتبا يركبان مع امللك الصاحل علي

ذره وطلب منه وفيه قدم راجح وزير أيب مني يشكو من الباشقردي، ويتعذر عن تأخر حضوره فقبل السلطان ع
  .خجرة وضربا للسلطان، ووعد بإرسال مثنها إليه

وهو أن : حصل وقت العصر بناحية الغسولة من معاملة مدينة محص أمر غريب: ويف يوم اخلميس رابع عشر صفر
سحابة سوداء أرعدت رعداً شديداً، وخرج منها دخان أسود اتصل باألرض على هيئة ثعبان يف ثخن العمود الكبري 

وصار حيمل . ال حيضنه إال عدة من الرجال، رأسه يف عنان السماء وذنبه يلعب يف األرض، شبه الزوبعة اهلائلة الذي
األحجار الكبار ويرفعها يف السماء مثل رمية سهم وأزيد، فتقع على األرض وتصدم بعضها بعضا، فيسمع هلا 

  .أصوات مرعبة وتبلغ من هو عنها ببعيد
اجملرد حبمص، وعليه األمري بدر الدين بكتوت العالئي وهم زيادة على ألفي فارس،  واتصل ذلك بأطراف العسكر

فحمل السروج واجلواشن وآالت احلرب وسائر الثياب، ومحل : فما مر بشيء إال رفعه يف اهلواء كرمية سهم وأكثر
حىت ارتفعت قدر رمح  خرجا من أدم فيه تطاببق ندال للخيل من حديد حىت عال رمية سهم، ورفع اجلمال بأمحاهلا

  .عن األرض، ومحل كثريا من اجلند والغلمان، فتلف شيء كثري جدا
  .مث غاب الثعبان وقد توجه يف الربية حنو املشرق، ووقع بعده مطر

  .عزل حميي الدين حممد بن يعقوب بن إبراهيم بن النحاس عن وزارة دمشق، وأعيد تقي الدين توبة: ويف سلخه
السلطان إىل الكرك، فوصلها وعرض حواصلها ورجاهلا وشحن هبا ألفي غرارة قمح، وقرر توجه : ويف سابع رجب

هبا حبرية ورتب أمورها، ونظف الربكة، وجعل يف نيابة الكرك األمري ركن الدين بيربس الدوادار، ونقل عز الدين 
  .أيبك إىل نيابة غزة، مث نقله إىل نيابة صفد
  .ري شعبان إىل سبعة عشر ذراعا وإصبعنيوانتهت زيادة ماء النيل يف حادي عش

وسار السلطان من الكرك وأقام يف غاية أرسوف حىت وقع الشتاء وأمن حركة العدو، مث عاد إىل مصر فوصل قلعة 



  .اجلبل يف رابع عشر شوال، فأفرج عن األمري بدر الدين بكتوت الشمسي واألمري مجال الدين أقش الفارسي
استقر تقي الدين عبد الرمحن ابن بنت األعز قضاء مصر والوجه : مجادى األوىل ويف يوم األربعاء خامس عشر

واستمر شهاب الدين حممد اخلويل على قضاء القاهرة واستقر يف قضاء . القبلي بعد وفاة وجيه الدين البهنسي
  .لرحيم بن شاسالقضاة املالكية زين الدين على ابن خملوف ناظر اخلزانة، عوضاً عن تفي الدين حسني بن عبد ا

وفيها كانت وقعة بني األمري بلبان الطباخي . استقر األمري علم الدين أبو خرص احلموي نائباً حبماة: ويف ذي احلجة
نائب حصن األكراد وبني أهل حصن املرقب، بسبب أخذهم قافلة جتارة قتلة فيها عدة من مماليكه وجرح هو يف 

ام، و مل تزل عليه حىت أخذته بعد حروب شديدة يف يوم اجلمعة تاسع كتفه، فكتب مبنازلة، فخرج إليه عاكز الش
  .عشر ربيع األول، واستقر الطباخي نائباً به

وفيها شنع موت األبقار بأرض مصر، حىت إن شخصاً كان له ثالمثائة وأربعني رأساً ماتوا بأمجعهم يف حنو شهر، 
  .وارتفع سعر البقر بزيادة ثلث أمثاهنا

  سنة من األعيانومات يف هذه ال

قاضي دمشق هباء الدين أبو الفضل يوسف بن حميي الدين حييي بن حممد بن على ابن حممد بن على بن عبد العزيز 
  .بن الزكي األموي الشافعي، عن ست وأربعني سنة بدمشق

البهنسي  وتويف قاضي القضاة وجيه الدين أبو حممد عبد الوهاب بن سديد الدين أيب عبد اهللا احلسيين املهليب
  .الشافعي، يف مستهل مجادى اآلخرة

وتويف مجال الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا البكري الوائلي الشريشي املالكي بدمشق، عن أربع 
  .ومثانني سنة، قدم القاهرة

ي الشافعي قاضي وتويف ناصر الدين أبو حممد عبد اهللا ابن إمام الدين أيب حفص عمر بن على الشريازي البيضاو
  .شرياز، مبدينة تربيز

وتويف قاضي القضاة تقي الدين أبو على احلسني بن شوف الدين أيب الفصل عبد الرحيم بن عبد اهللا شاس السعدي 
  .املالكي، عن مثانني سنة

ني سنة وتويف املسند بدر الدين أبو العباس أمحد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيباين الصاحلي، عن مثان ومثان
  .بدمشق، قدم القاهرة

  .وتويف األديب معني الدين أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرمحن بن أمحد القهري، عن مثانني سنة بالقاهرة
وتويف األديب شهاب الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد املنعم بن حممد بن اخليمي األنصاري، وقد أناف على الثمانني 

  .بالقاهرة
وقام من . ك املغرب أبو يوسف يعقوب بن عبد احلق بن حميو بن أيب بكر محامة املريين، يف آخر احملرموفيها مات مل

  .وكانت مدة ملكه مثانيا وعشرين سنة. بعده ابنه أبو يعقوب يوسف بن يعقوب

  سنة ست ومثانني وستمائة

والوجه البحري، عوضاً عن  استقر برهان الدين خضر السنجاري يف قضاء القاهرة: يف يوم األحد نصف احملرم
  .قاضي القضاة شهاب الدين حممد بن أمحد اخلويب



ونقل اخلويب عن قضاة القاهرة إىل قضاة دمشق، عوضاً عن هباء الدين يوسف بن حميي الدين حييي بن حممد بن على 
صورية بني فنزل قاضي القضاة برهان الدين السنجاري من القلعة، وجلس للحكم يف املدرسة املن. بن الزكي

فشق ذلك على ابن . القصرين، ورسم له أن جيلس يف دار العدل فوق قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت األعز
األعز، وسعي أن يعفي من حضور دار العدل، فلم يشعر إال وقد مات الربهان السنجاري يف تاسع صفر فجأة عن 

  .سبعني سنة، فكانت مدة واليته أربعة وعشرين يوما
  .ابن بنت األعز يف قضاء القاهرة، ومجع له بني قضاء البلدين، ونزل فصلي على السنجاري وهو بالشريففاستقر 

توجه األمري حسام الدين طرنطاي نائب السلطة على عسكر كثري لقتال األمري مشس الدين سنقر : ويف هذه السنة
  .األشقر بصهيون

صهيون، مل حيضر إليه سنقر األشقر وبعث إليه ابنه ناصر  وسبب ذلك أن السلطان ملا نازل املرقب وهي بالقرب من
الدين صمغار، فأسرها السلطان يف نفسه، و مل ميكن صمغار من العود إىل أبيه ومحله معه إىل مصر، واستمر احلال 
على ذلك حىت هذه السنة فسار طرنطاي ونازل صهيون حىت بعث األشقر يطلب األمان فأمنه، ونزل سنقر إليه 

  .احلصن، فخرج طرنطاي إىل لقائه ماشيا، فنزل سنقر عندما رآه وتعانقا ليسلم
وسار سنقر إىل خميم طرنطاي، وقد خلع طرنطاي قباءه وفرشه على األرض ليمشي عليه سنقر، فرفع سنقر القباء 
ة عن األرض وقبله مث لبسه، فأعظم طرنطاي ذلك من فعل سنقر وشق عليه وخجل، وأخذ يعامل سنقر من اخلدم

  .بأمت ما يكون
وتسلم طرنطاي حصن صهيون، ورتب فيه نائبا وواليا وأقام به رجاال، بعد ما أنفق يف تلك املدة أربعمائة ألف 

درهم يف العسكر الذي معه، فعتب عليه السلطان بسبب مث سار طرنطاي إىل مصر ومعه سنفر األشقر حىت قرب 
نه امللك الصاحل على، وابنه امللك األشرف خليل، وأوالد امللك من القاهر فنزل السلطان من قلعة اجلبل، وهو واب
وعاد به إىل القلعة، وبعث إليه اخللع والثياب واحلوائص الذهب . الظاهر، يف مجيع العساكر إىل لقاء سنقر األشقر

ابع عشري والتحف واخليول، وأنعم عليه بإمرة مائة فارس وقدمه على ألف، فالزم سنقر اخلدمة مع األمراء إىل س
  .شهر رجب

  .وخرج السلطان من قلعة اجلبل سائرا إىل الشام، فأقام بتل العجول ظاهر غزة
  .انتهت زيادة ماء النيل إىل سبعة عشر ذراعا وثالثة وعشرين إصبعا: ويف ثاين عشري شعبان

لريافع قاضي  وصل من دمشق إىل القاهرة ناصر الدين حممد ابن الشيخ عبد الرمحن املقدسي،: ويف هذه السنة
  .القضاة بدمشق هباء الدين بن الزكي، فوردت وفاته فعدل عنه إىل غريه

واجتمع ناصر الدين باألمري علم الدين سنجر الشجاعي مدبر الدولة، وقرر معه أن ملكة خاتون ابنة األشرف 
احل عماد الدين موسى ابن العادل أيب بكر بن أيوب باعت أمالكها بدمشق، وأنه يثبت سفهها، وأن عمها الص

مبا أخذوه من ريعها، مث . إمساعيل كان قد حجر عليها وذلك حىت يسترجع األمالك ممن اشتراها، ويرجع عليهم
فأعجب ذلك الشجاعي، وكتب يطلب سيف الدين أمحد السامري من دمشق، فإنه ابتاع . يشتري األمالك للخاص

ية املذكورة فادعي أنه وقفها، فأخذ ابن الشيخ عبد قرية حرزما، فوصل إىل القاهرة يف رمضان، وطولب بالقر
الرمحن يف عمل حمضر بأن ابنة األشرف حال بيع حرزما وغريها كانت سفيهة من تاريخ كذا إىل تاريخ كذا، مث إهنا 

فبطل البيع . صلحت واستحقت رفع احلجر عنها من مدة كذا، ولفق بينة شهدت عند بعض القضاة، وأثبت ذلك
زم السامري مبا استأداه من ريع حرزما عن عشرين سنة، وهو مبلغ مائيت ألف وعشرة آالف درهم من أصله، وأل



مببلغ تسعني . من فضة، واعتد له بنظري الثمن الذي دفعه، واشتري منه أيضاً سبعة عشرة سهماً من قرية الزنبقية
  .ألف درهم، ومحل بعد ذلك مبلغ مائة ألف وأربعني ألف درهم إىل بيت املال

واستقر ابن الشيخ عبد الرمحن وكيل السلطان، فشرع يف فتح أبواب البالء على أهل الشام، وعمل عيد الفطر يوم 
وإمنا ثبت عند امللك الصاحل على أن السلطان صام شهر رمضان يف مدينة غزة يوم اجلمعة على . األحد من رؤية

. سك كثري من الناس عن الفطر، وأفطروا يوم اإلثننيالرؤية، فأثبت القاضي املالكي أن أول شوال يوم األحد، فأم
  .وأما السلطان فإنه عاد من تل العجول، ووصل قلعة اجلبل يف ثالث عشري شوال

توجه األمري علم الدين سنجر املسروري املعروف باخلياط متويل القاهرة، واألمري عز الدين : ويف سادس ذي احلجة
د السلطان معهما طائفة من أجناد الواليات بالوجه القبلي والقراغالمية، وكتب وجر. الكوراين، إىل غزو بالد النوبة

إىل األمري عز الدين أيدمر السيفي السالح درا متويل قوص أن يسري معهما بعدته ومن عنده من املماليك السلطانية 
وأوالد عمر، وأوالد شيبان وهم أوالد أيب بكر : املركزين باألعمال القوصية، وأجناد مركز قوص، وعربان اإلقليم

فسار اخلياط يف الرب الغريب بنصف العسكر، وسار أيدمر بالنصف الثاين من الرب . وأوالد الكنز وبين هالل، وغريهم
  .الشرقي، وهو اجلانب الذي فيه مدينة دمقلة

. وعنده بأسفلما وصل العسكر أطراف بالد النوبة أخلي ملك النوبة مسامون البالد، وكان صاحب مكر ودهاء 
وأرسل مسامون إىل نائبة جبوائز ميكائيل وعمل الدو وامسه جريس ويعرف صاحب هذه الوالية عند النوبة بصاحب 
اجلبل يأمره بإخالء البالد اليت حتت يده أمام اجليش الزاحف، فكانوا يرحلون والعسكر وراءهم منزلة مبنزلة حىت 

قاتل األمري عز الدين أيدمر قتاالً شديداً، فاهنزم ملك النوبة وقتل وصلوا إىل ملك النوبة بدمقلة، خمرج مسامون و
فتبع العسكر ملك النوبة مسرية مخسة عشر يوما من رواء دمقلة إىل أن . كثري ممن معه واستشهد عدة من املسلمني

مملكة النوبة أدركوا جريس وأسروه، وأسروا أيضاً ابن خالة امللك وكان من عظمائهم، فرتب األمري عز الدين يف 
ابن أخت امللك، وجعل جريس نائبا عنه، وجرد معهما عسكراً، وقرر عليهما قطعة حيمالهنا يف كل سنة، ورجع 

  .بغنائم كثرية ما بني رقيق وخيول ومجال وأبقار وأكسية
نبوي واحلجرة أمطرت املدينة النبوية يف ليلة الرابع من احملرم مطراً عظيما فوكفت سقوف املسجد ال: ويف هذه السنة

الشريفة، وخربت عدة دور وتلف خنل كثري من السيول مث عقب ذلك جراد عظيم صار له دوي كالرعد، فأتلف 
التمر وجريد النخل وغريه من املزارع، وكانت األعني قد أتلفها السيل، وخرب عني األزرق حىت عادت ملحاً 

ا أن تشمسي يف زمن اخللفاء إذا ويل اخلليفة، فال أجاجا، فكتب بذلك إىل السلطان، وأن احلجرة الشريفة عادهت
  .تزال حىت يقوم خليفة آخر فيشمسوها، وأن املنري والروضة يبعث بكسوهتا يف كل سنة، وإهنما حيتاجان إىل كسوة

وفيها جهز السلطان هدية سنية إىل بر بركة، ومبلغ ألفي دينار برسم عمارة جامع قرم، وأن تكتب عليه ألقاب 
  .، وجهز حجار لنقش ذلك وكتابتها باألصباغالسلطان

وأظهر التزهد . وفيها نزل تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوشي بن جنكزخان عن مملكه التتر ببالد الشمال
  .واالنقطاع إىل الصلحاء، وأشار أن ميلكوا ابن أخيه تالبغا ابن منكومتر بن طغان، فملكوه عوض تدان

  انومات يف هذه السنة من األعي

قاضي القضاة برهان الدين أبو حممد اخلضر بن احلسن بن علي السنجاري الشافعي، يف تاسع صفر، عن سبعني 
  .سنة



وتويف قطب الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن على بن حممد بن احلسن بن القسطالين التوزري املالكي، شيخ دار 
  .احلديث الكاملية بالقاهرة، وقد أناف على السبعني

عز الدين أبو العز عبد العزيز بن عبد املنعم بن على بن نصر بن الصقلي احلراين املسند املعمر، وقد أناف وتويف 
  .على التسعني، بالقاهرة

وتويف األديب ضياء الدين أبو احلسن على بن يوسف بن عفيف األنصاري الغرناطي باإلسكندرية، وقد أناف على 
  .التسعني

  .ر األنصاري املرسي املالكي، باإلسكندريةوتويف أبو العباس أمحد بن عم
وتويف بدر الدين أبو الفضل حممد بن مجال الدين أيب عبد اهللا حممد بن مالك األنصاري اجلياين النحوي بدمشق، وقد 

  .أناف على األربعني
ربلي احلليب وتويف األديب شرف الدين أبو الربيع سليمان بن بنيمان بن أيب اجليش بن عبد اجلبار بن سليمان اإل

  .الشاعر بدمشق، عن تسعني سنة
  .وتويف أبو احلسن فضل بن على بن نصر بن عبد اهللا بن احلسني بن رواحة األنصاري احلموي ببلبيس

وتويف الطيب عماد الدين أبو عبد اهللا حممد بن عباس بن أمحد بن عبيد الربيعي الدنيسري بدمشق، عن إحدى 
  .ومثانني سنة

يم بن أيب اجملد الدسوقي، بناحية دسوق من الغربية، ومولده سنة أربع وأربعني وستمائة ختمينا، وتويف الشيخ إبراه
  .وقربه إحدى املزارات اليت حتمل إليها النذور ويتربك هبا

  سنة سبع ومثانني وستمائة

أبو املكارم، استدعى ناصر الدين حممد ابن الشيخ مشس الدين عبد الرمحن بن نوح بن حممد بن موسى : يف احملرم
املعروف بابن املقدسي، مجاعة من أهل دمشق إىل القاهرة، فحضر عز الدين محزة بن القالنسي، ونصري الدين بن 

سوند، ومشس الدين حممد بن مين، واجلمال بن صصرى، وقاضي القضاة حسام الدين احلنفي، والصاحب تقي الدين 
  .توبة، ومشس الدين بن غامن، وغريه

ي مبائة ومخسني ألف درهم، وابن سويد بثالثني ألف درهم، وابن مين عن قيمة أمالك مائة ألف درهم فألزم القالنس
وتسعني ألف درهم، وابن صصرى بثالمثائة ألف درهم، وحسام الدين بثالثة آالف درهم، وابن غامن خبمسة آالف 

  .درهم
فخافه الشجاعي . ن يقرر عليهم ما حيملونهفاعتذروا إهنم قد حضروا على الربيد، وأن أمواهلم بدمشق، وسألوا أ

إهنم إذا دخلوا دمشق تشفعوا فسوحموا مبا عليهم، فطلب جتار الكارم مبصر وأمرهم أن يقرضوا الدماشقة ماال، 
  .ففعلوا ذلك

 وكتب على الدماشقة مساطري مبا اقترضوه من جتار الكارم، ومحلوا ما أخذوه إىل بيت املال، وأذن هلم يف العود إىل
  .دمشق، فلم جيدوا بدا من وفاء التجار

مث استقر ابن صصرى ناظر الدواوين بدمشق، فانتدب النجيب كاتب بكجري أحد مستوفيي الدولة ملرافعة 
الشجاعي، وبرز له مبرافقة القاضي تقي الدين نصر اهللا بن فخر الدين اجلوجري، وأهنى إىل السلطان عنه أموراً 

  .وحاققه حبضرته السلطان



ا قاله إنه باع مجلة من السالح ما بني رماح وحنوها مما كان يف الذخائر السلطانية للفرنج، فلم ينكر الشجاعي ومم
بعته بالغبطة الوافرة واملصلحة الظاهرة، فالغبطة أنين بعتهم من الرماح والسالح ما عتق وفسد وقل : ذلك، وقال

لم الفرنج أنا نبيعهم السالح هوانا هبم، واحتقاراً بأمرهم االنتفاع به، وأخذت منهم أضعاف مثنه، واملصلحة أن تع
  .فمال السلطان لذلك وقبله. وعدم مباالة بشأهنم

يا مكثل الذي خفي عنك أعظم مما حملت هذا الكالم أنت صورته خباطرك لتعده جوابا، وأما الفرنج : فقال النحيب
ت، ولكنهم يشيعون فيما بينهم، ويتناقله األعداء إىل وسائر األعداء فال حيملون بيع السالح هلم على ما زعمت أن

  .أمثاهلم، بأن صاحب مصر والشام قد احتاج حىت باع سالحه ألعدائه
مبصادرته . فلم حيتمل السلطان هذا، وغضب على الشجاعي وعزله يف يوم اخلميس ثاين شهر ربيع األول، وأمر

يئا من خيله وال سالحه وال رخته، بل حيمل املطلوب ذهباً، على مجلة كثرية من الذهب، وألزمه أال يبيع يف ذلك ش
  .وعصره باملعاصري بني يديه حىت محل ما طلب منه

فبلغه الناس ما اعتمده الشجاعي من الظلم يف مصادرة مجاعة، وأن يف سجنه كثرياً من املظلومني قد مرت عليهم 
فرسم . ، وفيهم من استعلى وسال باألوراقسنون وهم يف السجن، وباعوا موجودهم حىت أعطوه يف التراسيم

السلطان لألمري هباء الدين بغدي الدوداري بالكشف عن أمر املصادرين ومطالعته حباهلم، فخرج لذلك وسأل، 
مبا فيه أهل السجون من الفاقة والضرورة، ففوض أمرهم إىل األمري طرنطاي، فكشف عنهم وأفرج . فكثرت القالة
  .عن سائرهم
  .فطفئ. وقع احلريق خبزائن السالح واملشهد احلسيين بالقاهرة: ثنني سادس عشرهويف ليلة اال

استقر يف الوزارة بديار مصر األمري بدر الدين بيدرا، عوضاً عن سنجر الشجاعي، : ويف يوم الثالثاء سابع عشره
ألمري بيدرا أنه يشاور بعدما عرضت على قاضي القضاة تقي الدين عبد الرمحن ابن بنت األعز فامتنع، وشرط على ا

وكان ابن بنت األعز إذا دخل على السلطان، وهو يومئذ ناظر اخلزانة، ويقول . ابن بنت األعز، ويعتمد ما يشري به
يا خوند ولد صاحل دخلت بواليته اجلنة، وأزلت الظلم، : يا قاضي إيش حال ولدك بيدرا يف وزارته،؟ فيقول: له

  .حيصل بالعسف حصل باللطفواستجلبت لك الدعاء، والذي كان 
وصار ابن بنت األعز كل يوم أربعاء يدخل على بيدرا ويقرر معه ما يفعل، مث استناب بيدرا ضياء الدين عبد اهللا 

  .النشائي وصار جيلس معه

تاج الدين بن السنهوري، وكمال الدين احلرايب، : واستقر تقي الدين نصر اهللا يف نظر الدواوين شريكا لثالثة، وهم
  .فخر الدين بن احلليب صاحب ديوان الصاحل على، وخلع عليهو

استقر اجلمال بن صصرى يف نظر الدواوين بدمشق، وخلع عليه وسافر من القاهرة هو : ويف أول ربيع اآلخر
  .والقاضي تاج الدين بن النصيبين كاتب الدرج حبلب، بعدما أفرج عنه

مبا كان قد . بدمشق، وسافر هو ومشس الدين، بن غامن، وقد سومحوفيه أيضاً استقر ركن الدين بيربس أمري جاندار 
  .قرر عليه

وتوجه ناصر الدين حممد بن الشيخ مشس الدين عبد الرمحن . واستقر تقي الدين توبة يف نظر الدواوين بدمشق أيضاً
وي واملارستان املقدسي إىل دمشق، متحدثا يف وكالة السلطان ونظر سائر األوقاف الشامية، ونظر اجلامع األم

  .النوري وبقية املارستانات، ونظر األشراف واأليتام واألسري والصدقات واخلوانك والربط واألسود وغري ذلك
  .وسافر معه مشسي الدين القشتمري، وصارم الدين األيدمري ليكونا مشدين



يف أمر ابنة األشرف،  فقدم دمشق وتتبع عوارت الناس، وتصدي إلثبات سفه من باع شيئاً من األمالك كما فعل
  .فلم يوافقه القضاة بدمشق وال النائب، وشرع يف مناكدة الناس

أفرج عن األمري علم الدين سنجر الشجاعي، بعد ما أخذ منه مخسة وستون ألف دينار عينا، سوي ما : ويف تاسعه
  .أخذ السلطان وغريه من موجوده

القضاة تقي الدين عبد الرمحن ابن بنت األعز، وخلعت وعزل بيدرا عن الوزارة يف تاسع عشره، واستدعى قاضي 
فتعفف عن التصرف والكتابة يف أشياء، وباشر الوزارة مع قضاء القضاة ونظر اخلزانة، . عليه خلع الوزارة ونزل

وصار جيلس يف اليوم الواحد تارة يف دست الوزارة وتارة يف جملس احلكم وتارة يف ديوان احلكم، و مل يوف منصب 
مث ثقلت عليه الوزارة فتوفر منها، وأعيد األمري بدر الدين بيدرا إليها . اره حقه لتمسكه بظاهر األمور الشرعيةالوز

  .يف وكان حينئذ أمري جملس، مث نقل إىل األستادارية مع الوزارة، واستقر كذلك إىل آخر الدولة املنصورية
صورة أمان ملن اختار احلضور إىل ديار مصر وبالد الشام،  وفيه كتب إىل األكابر ببالد السند واهلند والصني واليمن
  .من إنشاء فتح الدين بن عبد الظاهر، وسري مع التجار

وردت كتب األمري علم الدين سنجر املسروري اخلياط من دمقلة، بفتحها واالستيالء عليها : ويف أول مجادى األوىل
ى يد ركن الدين منكورس الفاقاين، فخلع عليه وكتب وكان الكتاب عل. وأسر ملوكها، وأخذ تيجاهنم ونسائهم

معه اجلواب بإقامة األمري عز الدين أيدمر وإىل قوص بدمقلة، ومعه من رسم هلم من املماليك واجلند والرجال، وأن 
وجهز من قلعة اجلبل سعد ابن أخت داود، ليكون مع األمري أيدمر خلربته . حيضر األمري علم الدين ببقية العسكر

  .لبالد وأهلها، فسار وقد أعطي سيفا حملى، فأقام بقوصبا
  .وفيه استقر زين الدين، بن رشيق يف قضاء اإلسكندرية، عوضاً عن زين الدين بن املنري

أخذ قاع النيل مبقياس الروضة، فكان أربعة أذرع وستة : ويف سابع عشره وهو خامس عشر بؤونة من أشهر القبط
  .دمشق لشرف الدين أمحد بن عيسى السريحي فيه فوضت حسبة. وعشرين أصبعا
وصل األمري علم الدين سنجر املسروري من بالد النوبة، ببقية العسكر املخلف بدمقلة مع عز : ويف تاسع رجب

  .الدين أيدمر، ووصل معه ملوك النوبة ونساؤهم وتيجاهنم وعدة أسري كثرية، فكان يوما مشهودا
  .غريهم، فتهاداهم الناس، وبيعوا بالثمن اليسري لكثرهتموفرق السلطان األسري على األمراء و

وخلع على األمري علم الدين وعمل مهمندارا عوضاً عن األمري شرف الدين اجلاكي، حبكم استقراره يف والية 
  .اإلسكندرية عوضاً عن حسام الدين بن مشس الدين ابن باخل، حبكم عزله والقبض عليه ومصادرته

ون ملكها رجع بعد خروج العسكر إىل دمقلة، وحارب من هبا وهزمهم، وفر منه امللك وجرتس وأما النوبة فإنه عام
  .والعسكر اجملرد، وساروا إىل القاهرة، فغضب السلطان وأمر بتجهيز العسكر لغزو النوبة

 خرج السلطان مربزا بظاهر القاهرة يريد الشام، فركب معه ابنه امللك الصاحل: ويف يوم األحد خامس عشره
وحضر السماط، مث عاد الصاحل إىل قلعة اجلبل آخر النهار، فتحرك عليه فؤاده يف الليل وكثر إسهاله الدموي 

وأفرط، فعاد السلطان لعيادته يف يوم األربعاء ثامن عشره ومل يفد فيه العالج، فعاد السلطان إىل الدهليز من يومه، 
  .لعةفأتاه اخلرب بشدة مرض امللك الصاحل، فعاد إىل الق

فمات الصاحل بكرة . وصعدت اخلزائن يف يوم الثالثاء أول شعبان، وطلعت السناجق والطلب يف يوم األربعاء ثانيه
  .يوم اجلمعة رابعه من دوسنطاريا كبدية، وحتدثت طائفة بأن أخاه امللك األشرف خليال مسه

ن بنت األعز إماماً، والسلطان خلفه يف فحضر الناس للصالة عليه، وصلي عليه بالقلعة قاضي القضاة تقي الدين اب



مث محلت جنازته، وصلي عليه ثانيا قاضي القضاة معز الدين نعمان بن احلسن . بقيه األمراء وامللك األشرف خليل
  .بن يوسف اخلطيب احلنفي خارج القلعة، ودفن بتربة أمه قريباً من املشهد النفيسي

واشتد حزن السلطان عليه، . ن موسى، من زوجته منكبك ابنة نوكايوترك الصاحل ابنا يقال له األمري مظفر الدي
وأنشئت كتب العزاء إىل النواب باملماليك، ورسم فيها . وجلس للعزاء يف يوم األحد ثالث يوم وفاته باإليوان الكبري

  .أال يقطع أحد شعرا وال يلبس ثوب حداد وال يغري زيه
ال وأكثر من الصدقات، واستدعى الفقراء والصاحلني ليدعوا له، ويف مدة مرض امللك الصاحل جاد السلطان بامل

وبعث إىل الشيخ حممد املرجاين يدعوه فأيب أن جيتمع به، فحل إليه مع الطواشي مرشد مخسة آالف درهم ليعمل هبا 
فقرياً يطلب سلم على السلطان، وقل له مىت رأيت : وقتا للفقراء، حىت يطلبوا ولد السلطان من اهللا تعايل، فقال له

  .ورد املال فلم يقبل منه شيئا. أحدا من اهللا؟ فإن فرغ أجله فاهللا ما ينفعه أحد، وإن كانت فيه بقية فهو يعيش
أنت رجل خبيل ما : وطلع الشيخ عمر خليفة الشيخ أيب السعود إىل السلطان، وقد دعاه ليدعو للصاحل، فقال له

صورة لعملوا وقتاً، وتوسلوا إىل اهللا أن يهبهم ولدك لكان  يهون عليك شيء، ولو خرجت للفقراء عن شيء له
طيب خاطرك، الفقراء كلهم : فأعطاه السلطان مخسة آالف درهم عمل هبا مساعاً، مث عاد إىل السلطان وقال. يتعاىف

  .فلم يكن غري قليل حىت مات الصاحل. سألوا اهللا ولدك، وقد وهبه هلم
يا شيخ عمر أنت قلت إن الفقراء طلبوا ولدي من اهللا ووهبه : هذا، فقال لهفرأي السلطان يف صبيحته الشيخ عمر 

  .نعم الفقراء طلبوه، ووهبهم إياه أال يدخل جهنم، ويدخله اجلنة، فسكت السلطان: هلم، فقال على الفور
فوض السلطان والية العهد البنه امللك األشرف صالح الدين خليل، فركب بشعار : ويف حادي عشر شعبان

لسلطنة من قلعة اجلبل إىل باب النصر، وعرب إىل القاهرة وخرج من باب زويلة، وصعد إىل القلعة وسائر األمراء ا
وحلف القضاة له مجيع العسكر، وخلع على سائر أهل الدولة، وخطب له . وغريهم يف خدمته، ودقت البشائر

سائر البالد، وكتب له تقليد فتوقف السلطان بوالية العهد واستقر على قاعدة أخيه الصاحل على، وكتب بذلك إىل 
  .من الكتابة عليه

  .استقر يف حسبة دمشق مشس الدين حممد بن السلموس، عوضاً عن ابن السريجي: ويف ثاين شهر رمضان
استقر بدر الدين حممد بن مجاعة خطيباً بالقدس، عوضاً عن الشيخ قطب الدين عبد املنعم بن حييي : ويف رابع شوال

  .اهيم القرشي القدسي، حبكم وفاته، وكانت ذلك بعناية األمري علم الدين سنجر الدواداري، لصحبة بينهمابن إبر
واستقر يف تدريس القيمرية بدمشق عوضاً عن ابن مجاعة عالء الدين أمحد بن تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت 

  .األعز يف سابع عشره
ي يف والية البهنسا، وويل معه عز الدين مقدام نظرها، واستقر استقر علم الدين سنجر املسرور: ويف ذي احلجة

  .قاضي القضاة مجال الدين الزواوي يف قضاء امللكية بدمشق
ورد كتاب نائب الشام بأن الفرنج بطرابلس نقضوا اهلدنة، وأخذوا مجاعة من التجار وغريهم، : ويف هذه السنة

قلعة املرقب قد بعثوا إليه هدية، وصاحلوه على أال يتركوا  وكانوا ملا ملك السلطان. وصار بأيديهم عدة أسري
  .عندهم أسرياً، و ال يتعرضوا لتاجر وال يقطعوا الطريق على مسافر، فتجهز املسلطان ألخذ طرابلس

  .وفيها قدم الشريف مجاز بن شيحة من املدينة النبوية وملك مكة، فجاء الشريف أبو مني يف آخر السنة وملكها منه
   هذه السنة من األعيانومات يف



  .امللك الصاحل على ابن السلطان امللك املنصور قالوون، وقد أناف على الثالثني، يف رابع شعبان
وتويف تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد اجلعربي الشافعي، عن سبع ومثانني سنة 

  .بالقاهرة
  .محدون اهلذباين احلموي الزاهد احملدث، عن مثانني سنة حبلب، قدم القاهرة وتويف اجملد أبو املعايل حممد بن خالد بن

وتويف خطيب القدس قطب الدين أبو الذكاء عبد املنعم بن حييي بن إبراهيم بن على بن جعفر القرشي الزهري، 
  .وقد أناف على الثمانني

حنو تسعني سنة وتويف أمني الدين أبو اليمن عبد  وتويف الربهان أبو عبد اهللا حممد بن حممد النسفي احلنفي، ببغداد عن
الصمد بن عبد الوهاب بن احلسن بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي الشافعي احملدث، عن ثالث 

  .وسبعني سنة باملدينة النبوية
قد أناف على سبعني وتويف األديب الشاعر ناصر الدين أبو حممد احلسن بن شاور بن طرخان بن النقيب الكناين و

  .سنة، بالقاهرة
وتويف احلكم عالء الدين أبو احلسن على بن أيب احلزم ابن النفيس القرشي الدمشقي وليس األطباء، عن حنو مثانني 

  .سنة بالقاهرة
  سنة مثان مثانني وستمائة

ابنه امللك األشرف واستخلف . خيم السلطان بظاهر القاهرة، ورحل يف خامس عشره: يف يوم اخلميس عاشر احملرم
خليال بالقلعة، واألمري بيدرا نائباً عنه ووزيرا، وكتب عند الرحيل إىل سائر ممالك الشام بتجهيز العساكر لقتال 

  .طرابلس
وسار إىل دمش فدخلها يف ثالث عشر صفر، وخرج منها يف العشرين منه إىل طرابلس فنانزهلا، وقد قدم لنجدة 

  .لك قربصأهلها أربعة شوان من جهة متم
فواىل السلطان الرمي باجملانيق عليها والزحف والنقوب يف األسوار، حىت افتتحها عنوة يف السلعة السابعة من يوم 

الثالثاء رابع ربيع اآلخر، بعدما أقام عليها أربعة وثالثني يوما، ونصب عليها تسعة عشر منجنيقاً، وعمل فيها ألف 
وفر أهلها إىل جزيرة جتاه طرابلس فخاض الناس فرساناً ورجاالً وأسرومها . مخسمائة نفس من احلجارين والزرافني

وقتلوهم وغنموا ما معهم، وظفر الغلمان واألوشاقية بكثري منهم كانوا قد ركبوا البحر فألقاهم الريح بالساحل، 
  .وكثرت األسري حىت صار إىل زردخاناه السلطان ألف ومائتا أسري

عز الدين معن، واألمري ركن الدين منكورس الفارقاين، ومخسة ومخسون من رجال  واستشهد من املسلمني األمري
  .احللقة

وأمر السلطان مبدينة طرابلس فهدمت، وكان عرض سورها مير عليه ثالثة فرسان باخليل، وألهلها سعادات جليلة 
  .منها أربعة آالف نول قزازاة

  .، وأخذ بريوت، وجبلة وما حوهلا من احلصونوأقر السلطان بلدة حبيل مع صاحبها على مال أخذه منه
وعاد السلطان إىل دمشق يف نصف مجادى األوىل، واستقر العسكر على عادته حبصن األكراد مع نائبه األمري سيف 

  .الدين بلبان الطباخي
ونزل البزك إىل طرابلس من حصن األكراد وأضيف إىل الطباخي، واستقر معه مخسمائة جندي وعشرة أمراء 



مث عمر املسلمون مدينة جبوار النهر فصارت مدينة . لخاناه، ومخسة عشر أمراء عشرات، وأقطعوا إقطاعاتطب
  .جليلة، وهي اليت تعرف اليوم بطرابلس

وقدم على السلطان وهو بطرابلس رسل سيس يسألون مزامحة، فطلب منهم مرعش وهبنا والقيام بالقطيعة على 
  .العادة، وأعادهم وقد خلع عليهم

وأقام األمري سنجر الشجاعي متحدثا يف األموال بدمشق، فأوقع . خرج األمري طرنطاي نائب السلطنة إىل حلبو
احلوطة على تقي الدين توبة، وأخذ حواصله وباعها على الناس بأغلى األمثان حىت مجع من ذلك مخسمائة ألف 

  .منهم وعاد طرنطاي يف سابع رحب. درهم، فخاف منه الناس وفر كثري
ورد على السلطان كتاب ولده األشرف بأن سالمش وخضرا ابين السلطان الظاهر بيربس قد راسال الظاهرية، و

فكتب السلطان بأن خيرجا وأمهما إىل ثغر اإلسكندرية، وحيملوا يف البحر إىل بالد . وأنه خيشى عاقبة ذلك
  .األشكري، فأخرجوا ليال
رج قاقان وعليا ابين املعز أيبك إىل بالد األشكري ومعهما أمهما، فإن الظاهر بيربس أخ: وكان يف ذلك أعظم عربة

  .مبثل ذلك وأخرج ولداه وأمهما ليجزي اهللا كل نفس مبا كسبت. فعوقب
  .وخرج السلطان من دمشق يف ثاين شعبان، ومعه تقي الدين توبة مقيدا، وقد نال أهل دمشق ضرر كبري

د األمري عز الدين أيبك األفرم أمري جاندرا إىل بالد النوبة، ومعه فدخل السلطان قلعة اجلبل يف آخر شعبان، وجر
من األمراء قبجاق املنصوري وبكتمر اجلوكندار وأيدمر وإىل قوص، وأطالب كثري من األمراء، وسائر أجناد املراكز 

متملك النوبة بالوجه القبلي ونواب الوالة، ومن عربان الوجهني القبلي والبحري عدة أربعني ألف راجل، ومعهم 
وجريس فساروا يف ثامن شوال، وصحبتهم مخسمائة مركب ما بني حراريق ومراكب كبار وصغار حتمل الزاد 

فطالع األمري عز الدين األفرم . فلما وصلوا ثغر أسوان مات متملك النوبة، فدفن باسوان. والسالح واألثقال
كان بالقاهرة ليملكه، فأدرك العسكر على خيل الربيد  السلطان مبوته، فجهز إليه من أوالد أخت امللك داود رجال

أحدمها األمري عز الدين األفرم وقبجاق يف نصف العسكر من الترك : وقد انقسموا نصفني. بأسوان وسار معه
والعرب يف الرب الغريب، وسار األمري أيدمر وإىل قوص واألمري بكتمر بالبقية على الرب الشرقي، وتقدمهم جريش 

فكان العسكر إذا قدم إىل بلد خرج إليه . النوبة ومعه أوالد الكنز ليؤمن أهل البالد وجيهز اإلقامات نائب ملك
املشايخ واألعيان، وقبلوا األرض وأخذوا األمان وعادوا، وذلك من بلد الدو إىل جزائر ميكائيل، وهي والية 

من جزائر ميكائيل إىل دمقلة، فإن أهلها جلوا جريس وأما ما عدا ذلك من البالد اليت مل يكن جلريس عليها والية، 
فنهبها العسكر وقتلوا من وجدوه هبا، ورعوا الزروع وخربوا السواقي إىل أن وصلوا . عنها طاعة ملتملك النوبة

مدينة دمقلة، فوجدوا امللك قد أخالها حىت مل يسبق هبا سوي شيخ واحد عجوز، فأخربا أن امللك نزل جبزيرة يف 
فتتبعه وإىل قوص، ومل يقدر مركب على سلوك النيل هناك لتوعر النيل . عدها عن دمقلة مخسة عشر يوماًحبر النيل ب
  :وقال يف ذلك األديب ناصر الدين بن النقيب، وكان ممن جرد إليها. باألحجار

  من كل ناحية وكل مكان... يا يوم دمقلة ويوم عبيدها 
  السودان نوحي قد سكوا قفا... من كل نويب يقول ألخته 

  ومات يف هذه السنة من األعيان



كاتب اإلنشاء حبماة جنم الدين أبو حممد عبد الغفار بن حممد بن حممد بن نصر اهللا ابن املغيزل العبدي احلموي هبا، 
  .عن أربع وستني سنة

  .القاهرةوتويف العالمة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممود بن عباد األصبهاين، عن اثنني وسبعني سنة ب
وتويف األديب مشس الدين حممد بن العفيف أيب الربيع سليمان بن على بن عبد اهللا ابن على بن ياسني العابدي 

  .التلمساين
وتويف علم الدين أبو العباس أمحد بن يوسف عبد اهللا بن على الشهري بابن الصاحب صفي الدين بن شكر، بعدما 

  .تغري عقله، وقد أناف على الستني
  سع ومثانني وستمائةسنة ت

سار األمري طرنطاي النائب إىل بالد الصعيد ومعه عسكر كبري، فوصل إىل طوخ جتاه قوص، وقتل مجاعة : يف احملرم
وعاد مبائة ألف رأس من . من العربان، وحرق كثريا منهم بالنار، وأخذ خيوالً كثرية وسالحا ورهائن من أكابرهم

  .سالح ال يقع عليه حصرالغنم وألف ومائيت فرس وألف مجل، و
وفيه توجه األمري سيف الدين التقوي ومعه ستمائة فارس لينزل بطرابلس وهو أول جيش استخدم بطرابلس بعد 

  .فتحها، وكان العسكر قبل ذلك باحلصون
ويف ربيع األول استدعى األمري سنقر األعسر شاد الدواوين بدمشق إىل القاهرة على الربيد، فلما حضر أكرمه 

لطان وأكد عليه يف حتصيل األموال، وأضاف إليه احلصون بسائر املمالك الشامية والساحل وديوان اجليش، الس
  .فعاد إىل دمشق يف العشرين من ربيع اآلخر، وقد زاد جتربه وكثر تعاظمه. وخلع عليه

 طرنطاي النائب، قبض على األمري سيف الدين حرمك الناصري ملطاوصة جرت بينه وبني األمري: ويف مجادى األوىل
  .أغلظ عليه فيها حبضرة األمراء

استقر شرف الدين حسن بن أمحد بن أيب عمر بن قدامه املقدسي يف قضاة احلنابلة بدمشق، : ويف أول مجادى اآلخرة
وكتب توقيعه عن األمري . بعد وفاة قاضي القضاة جنم الدين أمحد بن عبد الرمحن القدسي احلنبلي، بأمر السلطان

  .الدين نائب الشام، يف تاسع الشهرحسام 
  ممن معه إىل جتاه اجلزيرة اليت هبا عامون ملك النوبة، فرأوا. وفيه وصل وإىل قوص

فأقام العسكر جتاهه ثالثة أيام، فخاف . هبا عدة من مراكب النوبة، فبعثوا إليه يف الدخول يف الطاعة وأمنوه فلم يقبل
زم إىل جهة األبواب، وهي خارجة عن مملكته وبينها وبني اجلزيرة اليت كان من جميء احلراريق واملراكب إليه، فاهن

ففارقة السواكرة وهم األمراء وفارقه األسقف والقسوس، ومعهم الصليب الفضة الذي كان حيمل . فيها ثالثة أيام
دينة دمقلة وهم على رأس امللك وتاج امللك، وسألوا األمان فأمنهم وإىل قوص وخلع على أكابرهم، وعادوا إىل م

  .مجع كبري
واجتمع األمراء بدمقلة، . فعند وصوهلم عدي األمري عز الدين األقرم وقبجاق إىل الرب الشرقي، وأقام العسكر مكانه

ومد األمراء . ولبس العسكر آلة احلرب وطلبوا من اجلانبني، وزينت احلراريق يف البحر ولعب الزراقون بالنفلط
 كنائس دمقلة وأكلوا، مث ملكوا الرجل الذي بعثه السلطان قالوون وألبسوه التاج، السماط يف كنيسة أسوس أكرب

وحلفوا وسائر األكابر، وقرروا البقط املستقر أوال، وعينوا طائفة من العسكر تقيم عندهم وعليها بيربس العزي 
، وساروا إىل القاهرة يف وعاد العسكر إىل أسوان بعدما غاب عنها ستة أشهر. مملوك األمري عز الدين وإىل قوص
وأما مسامون فإنه عاد بعد رجوع العسكر إىل دمقلة خمتفياً، وصار بطريق باب كل . آخر مجادى األوىل بغنائم كثرية



واحد من السواكرة ويستدعيه، فإذا خرج ورآه قبل له األرض وحلف له، فما طلع الفجر حىت ركب معه سائر 
امللك، وأخرج بيربس العزي ومن معه إىل قوص، وقبض على الذي وزحف عامون بعسكره على دار . عسكره

متلك موضعه وعراه من ثيابه، وألبسه جلد ثور كما ذبح بعدما قده سيوراً ولفها عليه، مث أقامه مع خشبة وتركه 
 وكتب عامون إىل السلطان يسأله العفو، وأنه يقوم بالبقط املقرر وزيادة، وبعث. حىت مات، وقتل جريس أيضاً

  .رقيقا وغريه تقدمة فقبل منه، وأقره السلطان بعد ذلك بالنوبة
كتب بالكشف على ناصر الدين بن املقدسي وكيل السلطان بالشام، فظهرت له : ويف ثاين عشري مجادى اآلخرة

مث رسم حبمله إىل القاهرة، فوجد يف يوم . أفعال منكرة، وقبض عليه يف تاسع رجب وضرب بالقارع وألزم مبال
معة ثالث شعبان وقد شنق نفسه فحضر أولياء والقضاء والشهود وشاهدوه على تلك الصورة، وكتبوا حمضرا اجل

  .بذلك، ودفن واستراح الناس من شره
استقر األمري عز الدين أيبك املوصلي يف تقدمة العسكر بغزة والساحل، عوضاً عن األمري آقسنقر : ويف رابع رجب

  .كرتيه
السلطان أال يستخدم أحد من أهل الذمة اليهود والنصارى يف شيء من املباشرات خرج مرسوم : ويف شعبان

  .الديوانية، فصرفوا عنها
وفيه ثار أهل عكا بتجار املسلمني وقتلوهم، فغضب السلطان وكتب إىل البالد الشامية بعمل جمانيق وجتهيز 

ىل امللك املنصور هديتهم يف كل سنة، مث كثر وذلك أن الظاهر بيربس هادهنم، فحملوا إليه وإ. زردخاناة حلصار عكا
طمعهم وفسادهم وقطعهم الطريق على التجار، فأخرج هلم السلطان األمري مشس الدين سنقر املساح على عسكر، 

ونزلوا اللجون على العادة يف كل سنة، فإذا بفرسان من الفرنج بعكا قد خرجت فحاربوهم، واستمرت احلرب 
فضرع األمري مشس الدين . وكتب إىل السلطان بذلك، فأخذ يف االستعداد حلرهبم. أيام بينهم وبني أهل عكا مدة

دمشق ماالً على كل رجل ما بني ألفي درهم إىل . سنقر األعسر يف عمل ذلك، وقرر على ضياع املرج وغوطة
ع أخشاب اجملانيق، وسار إىل واد بني جبال عكا وبعلبك لقط. مخسمائة درهم، وجيب أيضاً من ضياع بعلبك والبقاع

فسقط عليه ثلج عظيم كاد أن يهلكه، فركب وساق وترك أثقاله وخيامه لينجو بنفسه، فطمها الثلج حتته إىل زمن 
أفرج عن األمري الكبري علم الدين سنجر احلليب، فكانت مدة اعتقاله : ويف سادس شوال. الصيف، فتلف أكثرها

  .مخس سنني وتسعة أشهر وأياما

فأصابه وعك يف أول ليلة . مبخيمه مبسجد ترب، يريد فتح عكا. برز السلطان بظاهر القاهرة، ونزل: ويف آخر شوال
وأقام يومني بغري ركوب، مث اشتد مرضه وصار األشرف ينزل إليه كل يوم من القلعة ويقيم عنده إىل بعد العصر 

، فأخرج النائب طرنطاي قراقوش فكثرت القالة وانتشرت حىت ورد اخلرب حبركة العرب ببالد الصعيد. ويعود
واشتد مرض السلطان إىل أن مات مبخيمه جتاه مسجد ترب خارج القاهرة . الظاهري واألمري أبا شامة لتدارك ذلك

وكانت مدة سلطنته إحدى . يف ليلة السبت سادس ذي القعدة، فحمل إىل القلعة ليال، وعادت األمراء إىل بيوهتا
وهم : وترك ثالثة أوالد ذكورا أشهر وأياماً. ين يوما، وعمره حنو سبعني سنةعشرة سنة وشهرين وأربعة وعشر

امللك األشرف خليل الذي ملك بعده، وامللك الناصر حممد وملك أيضاً، واألمري أمحد وقد مات يف سلطة أخيه 
ة وهي أم الناصر ومها ألتطمش وتعرف بدار خمتار وأختها دار عنرب، وزوجة واحد: وترك من البنات ابنتني. األشرف
وناب عنه مبصر األمري عز الدين أيبك األفرم مث استعفي، فاستقر بعده حسام الدين طرنطاي حىت مات . حممد

وكان نائبة بدمشق بعد سنقر األشقر األمري حسام الدين الجني السالح دار املعروف بالصغري، ونوابه . السلطان



ت مجال الدين استقر األمري علم الدين سنجر الباشقردي، وصرف حبلب األمري مجال الدين أقش الشمسي، فلما ما
وناب عنه حبصن األكراد بلبان الطباخي، وبصفد عالء الدين الكبكي، وبالكرك أيبك . باألمري قراسنقر اجلوكندار
ووزر له الصاحب برهان الدين خضر السنجاري مرتني، وفخر الدين إبراهيم بن . املوصلي مث بيربس الدودار

مان، وجنم الدين محزة األصفوين، وقاضي القضاة تقي الدين عبد الرمحن ابن بنت األعز، مث األمري علم الدين لق
فإذا مل يكن يف الدولة وزير حتدث يف الوزارة، مث استقل بالوزارة بعد . سنجر الشجاعي وكان يلي شد الدواوين

وجهه، فكرهه كل أحد ومتنوا زوال دولة املنصور من أجله األصفواين، وكان جباراً عسوفاً مهيباً جيمع املال من غري 
وبلغت عدة ممالكيه اثنا عشر ألف مملوك، وقيل سبعة آالف . مث األمري بدر الدين بيدرا، ومات املنصور وبيدرا وزير

وكان قد أفرد من مماليكه ثالثة آالف وسبعمائة من اآلص . تأمر منهم كثري، وتسلطنت مجاعة. وهو الصحيح
وكان مجيل الصورة مهيباً، عريض املنكبني قصري العنق، . ركس، وجعلهم يف أبراج القلعة ومساهم الربجيةواجل

  .فصيحاً بلغة الترك والقبجاق، قليل املعرفة بالعربية
  السلطان صالح الدين خليل ابن امللك املنصور

وون األلفي الصاحلي النجمي جلس السلطان امللك األشرف صالح الدين خليل ابن امللك املنصور سيف الدين قال
على ختت امللك بقلعة اجلبل يوم األحد سابع ذي القعدة سنة تسع ومثانني وستمائة، وجدد العسكر له احللف يف يوم 

  .االثنني ثامنه
وطلب السلطان امللك األشرف من القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر تقليده بوالية العهد، فأخرجه إليه مكتوبا 

وكان ابن عبد الظاهر قد قدمه إليه ليعلم عليه فلم يرض، وتكرر طلب األشرف له، . المة امللك املنصوربغري ع
يا فتح الدين أنا ما أويل خليال على املسلمني فلما رأي : وابن عبد الظاهر يقدمه واملنصور ميتنع إىل أن قال له

تنع أن يعطيين، وقد أعطاين اهللا، ورمي إليه التقليد، يا فتح الدين إن السلطان ام: األشرف التقليد بغري عالمة قال
  .فما زال عند ابن عبد الظاهر

مث إن األشرف خلع على سائر أرباب الدولة، وركب بشعار السلطنة يف يوم اجلمعة ثاين عشره بعد الصالة، وسري 
وعاد إىل القلعة قبل العصر  .إىل امليدان األسود حتت القلعة بالقرب من سوق اخليل واألمراء والعساكر يف خدمته

فلما سري أربعة . مسرعا، فإنه بلغه أن األمري حسام الدين طرنطاي يريد الفتك به إذا قرب من باب اإلصطبل
ميادين، وقد وقف طرنطاي ومن وافقه عند باب سارية، وحاذي السلطان باب اإلسطبل، ويف الظن إنه يعطف إىل 

عادة، حرك فرسه يريد القلعة وعرب من باب اإلسطبل، فساق طرنطاي مبن معه حنو باب سارية ليكمل التيسري على ال
وبادر األشرف بطلب طرناي، فمنعه األمري زين الدين كتبغا أن يدخل إليه وحذره منه، . سوقا حثيثا ليدركه ففاته

ل ومعه األمري زين واهللا لو كنت نائما ما جسر خليل ينبهين، وغره إعجابه بنفسه وكثرة أيام سالمته، ودخ: فقال
فعندما وصل إىل حضرة األشرف قبض عليه وعلى كتبغا وسجنا، وقتل طرنطاي يف يوم اإلثنني خامس . الدين كتبغا

عشره وقيل يوم اخلميس ثامن عشره بعد عقوبة شديدة، وترك بعد قتله يف جملسه مثانية أيام، مث أخرج ليلة اجلمعة 
قرافة، فغسل بزاوية أيب السعود وكفنه شيخنا صدقة عنه، ودفنه بظاهر سادس عشريه يف حصري على جنوية إىل ال

  .فلما تسلطن كتبغا نقله إىل مدرسته بالقاهرة ودفنه هبا، وهو إىل اليوم هناك. الزاوية ليال
وكان سبب قتله كراهة األشرف له من أيام أبيه، فإن طرنطاي كان يطرح جانب الشرف، ويهني نوابه ومن ينسب 

ذلك بعد موت الصاحل، بل جري على عادته يف إهانة من ينسب  و مل يتالف. رجح أخاه امللك الصاحل عليهإليه، وي



مث وشي به إىل . إليه، وأغري امللك املنصور بشمس الدين السلعوس ناظر ديوان امللك األشرف حىت ضربه وصرفه
األشرف أنه يريد القبض عليه عند ركوبه إىل امليدان، ويقال إنه ملا دخل عليه وجد البساً عدة احلرب، وعندما 

إىل داره، وأوقع احلوطة على موجوده، فوجد له من الذهب  -وكان عدوه  -قبض على طرنطاي نزل الشجاعي 
العني ألف ألف وستمائة ألف دينار مصرية، ومن الفضة سبعة عشر ألف رطل ومائة رطل باملصري، ومن العدد 

والنحاس املكفت واملطعم والزردخاناه والقماش واخليول واملماليك والبغال واجلمال والغالل، واآلالت واألمالك 
والسروج واللجم، وقماش الطشتخاناه والركاب خاناه والفراش خاناه، واحلوائص والبضائع واملقارضات 

  .والودائع، والقنود واألعسال ما ال حيصر
ل طرنطاي من عاش بعد عدوه يوما فقد بلغ املين، وبعد أيام من مقت: وملا محلت أموال طرنطاي إىل األشرف قال

شيء وذكر : سئل ولده احلضور، فلما وقف بني يدي األشرف إذا هو أعمي، فبكي ومد يده كهيئة السؤال وقال
  .تبلغوا بريعها: أن ألهله أياما ما عندهم ما يأكلون، فرق له السلطان، وأفرج عن أمالك طرنطاي، وقال

، بعد موت جنم الدين أمحد بن قدامة، وحتدث وفيه ويل شرف الدين احلسني بن قدامة يف قضاء احلنابلة بدمشق
األمري علم الدين سنجر الشجاعي يف النيابة بعد طرنطاي، من غري أن خيلع عليه، وال كتب له تقليد النيابة، مث 

  .استقر يف نيابة السلطنة األمري بدر الدين بيدرا، وخلع عليه
واوين بالشام، فحضر يف ذي احلجة، فأمر األشرف طلب األمري سنقر األعسر شاد الد: ويف تاسع عشر ذي القعدة

واستقر عوضه سيف الدين طوغان املنصوري، وأعيد تقي الدين توبة إىل وزارة الشام، فأوقع . بضربه فعوقب مراراً
  .احلوطة على موجود سنقر األعسر

لدين سنقر احلسامي وفيه أحضر األمري بدر الدين بكتوت العالئي من محص إىل القاهرة، وتوجه األمري حسام ا
  .بتقليد األمري حسام الدين الجني نائب الشام واستمراره على عادته، فوصل يف ثامن عشره

أكثر السلطان من تفرقة األموال، وأبطل عدة حوادث، ومنها ما كان قد جتدد على الغلة ببالد : ويف هذه السنة
  .الشام، وسامح ما تأخر من الرباقي بأرض مصر والشام

  ها من األعيانومات في

قاضي احلنابلة بدمشق جنم الدين أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن الشيخ أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن 
  .قدامة املقدسي، عن حنو أربعني سنة بدمشق

  .وتويف قاضي الشافعية حبلب جمد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عبد الرمحن بن مكي عن أربع وستني سنة بدمشق
  .تويف رشيد الدين أبو حفص عمر بن إمساعيل ابن مسعود الفارقاين الشافعي، عن تسعني سنة، خارج دمشق خمنوقاو

  .وتويف عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن أمحد بن سعيد الدمريي الديريين الشافعي

  .ق عن ستني سنةوتويف فخر الدين أبو الطاهر إمساعيل بن على بن حممد بن عبد الواحد بن القضاة، بدمش
وتويف احملدث مشس الدين حممد بن عبد الرزاق بن أيب بكر بن احملدث الرسعين احلنبلي، غريقاً بنهر األردن، وهو 

  .عائد من مصر لدمشق، عن مثان وستني سنة
م وفيها كانت حرب بني أمري الركب الفارقاين وبني أهل مكة عند ورود الثنية، قتل فيه رجل من بين حسن، مث قد
  .أبو خرص يبشر بسلطة األشرف خليل، فكانت وقعة أخرى بعد احلج، فبادر احلجاج إىل الرحيل وخرجوا ساملني

  سنه تسعني وستمائة



أفرج عن امللك العزيز فخر الدين عثمان بن املغيث فتح الدين عمر بن العادل أيب بكر بن امللك : يف سادس احملرم
وب، وكان قد اعتقله امللك الظاهر بيربس يف رابع عشر ربيع األول سنة تسع الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أي

وستني، فأقام يف االعتقال عشرين سنة وتسعة أشهر واثنني وعشرين يوما، ورتب األشرف له ما يقوم حباله، ولزم 
  .داره واشتغل باملطالعة والنسخ، وانقطع عن السعي إال للجمعة أو احلمام أو ضرورة ال بد منها

يا شقري يا : وفيه كتب األشرف إىل مشس الدين حممد بن السلعوس وهو باحلجاز كتابا، وكتب خبطه بني األسطر
وجه اخلري عجل السري فقد ملكنا، فلما أتاه الكتاب وهو عائد من احلج انضم الناس إليه، وتوددوا له وبالغوا يف 

  .إكرامه، حىت وصل قلعة اجلبل يوم عاشوراء
سنجر الشجاعي قد حتدث يف الوزارة منذ تسلطن األشرف، من غري أن خيلع عليه وال كتب له تقليداً، وكان األمري 

فلما كان يوم اخلميس ثاين عاشره استقر ابن السلعوس يف الوزارة، وخلع عليه وفوض إليه سائر أمور الدولة، 
ه، ويقفون بني يديه وميتثلون أمره وجرد معه عدة من املماليك السلطانية يركبون يف خدمته ويترجلون يف ركاب

فتمكن متكنا مل يتمكنه وزير قبله يف الدولة التركية، وصار إذا أراد الركوب إىل القلعة اجتمع ببابه نظار الدولة 
ومشد الدواوين ووايل القاهرة ومصر، ومستوفو الدولة ونظار اجلهات ومشدو املعامالت، وحنوهم من األعيان، مث 

أعز اهللا موالنا الصاحب، قد : ة األربعة وأتباعهم فإذا تكامل اجلميع ببابه دخل إليه حاجبه وقالحيضر قضاة القضا
تكمل املوكب، كان عالمة تكملة املوكب ببابه حضور القضاة األربعة، فيخرج حينئذ ويركب والناس سائرون بني 

الكي، ومسريمها معا بني يديه أمام فرسه، يديه على طبقاهتم ومقرهبم إليه قاضي القضاة الشافعي وقاضي القضاة امل
وقدام املذكورين قاضي القضاة احلنفي وقاضي القضاة احلنبلي، مث نظار الدولة مث املستوفون بالدولة مث نظار اجلهات 

على قدر مراتبهم، فال يزالون حىت يستقر مبجلسه من قلعة اجلبل فينصرف القضاة، مث يعودون عشية النهار إىل 
  .يركبون معه إىل أن يصل دارهالقلعة، و

واتفق ليلة إنه تأخر يف القلعة إىل عشاء اآلخرة وأغلق باب القلعة، فانقلب املوكب إىل جهة باب اإلسطبل، ووقف 
القضاة على بغالهتم بظاهر باب اإلسطبل حىت خرج وساروا يف خدمته إىل داره و مل جيسر أحد أن يتأخر قط عن 

ذلك ال ينتصب قائماً ألحد، وملا عظم موكبه وصار األكابر يزدمحون يف طول الركوب يف موكبه، وكان مع 
الشارع بالقاهرة، ويضيق هبم لكثرة من معه، وتزدحم الغلمان أيضاً، حتول من القاهرة وسكن بالقرافة، وتعاظم يف 

مل قائماً ألحد نفسه واستخف بالناس، وتعدي طور الوزراء، فكان أكابر األمراء يدخلون إىل جملسه فال يستك
فالن أمري جاندار، أو فالن األستادار بامسه من غري نعته، : منهم، ومنهم من ال يلتفت إليه، وإذا استدعى أمرياً قال

مث ترقي حىت استخف بنائب السلطنة األمري بيدرا، وعارضه وحتدث فيما يتحدث فيه، فلم يقدر على إظهار الغضب 
  .ملا يعلم من ميل السلطان إليه

تفق أنه قام يوما من جملس الوزارة بالقلعة يريد الدخول إىل اخلزانة، فصادف خروج األمراء من اخلدمة مع النائب وا
بيدرا، فبادر األمراء األكابر إليه وخدموه وقبل بعضهم يده، وفسحوا بأمجعهم له ومهوا باملشي قدامه، فأشار إليهم 

ايف هناك األمري بيدرا، وسلم كل منهما على اآلخر وأومأ باخلدمة، أن ينصرفوا، فلما وطئ عتبة باب القلعة برجله و
إال أن النائب بيدرا خدم الوزير أكثر مما خدمه الوزير، فرجع بيدرا معه و مل يكن يسامته يف املشي، بل كان النائب 

سلعوس بيد بيدرا النائب، يتقدم قليال ومييل بوجهه إليه إذا حدثه الوزير، حىت انتهيا إىل باب اخلزانة، فأمسك ابن ال
  .بسم اهللا يا أمري بدر الدين ومل يزده على ذلك: وأشار إليه بالرجوع، وقال

: قدمت رسل عكا يسألون العفو، فلم يقبل منهم ما اعتذروا به، وقدم أمراء العربان من كل جهة: ويف هذا الشهر



: ين عقبة، وقدما التقادم، فأنعم عليهم مجيعاًفقدم األمري مهنا بن عيسي أمري آل فضل وسابق الدين عبية أمري ب
  .وأعيدوا، وقدم امللك املظفر صاحب محاة، فحمل إليه ما جرت به العادة، وكتب تقليده

قبض على األمري مشس الدين سنقر األشقر، واألمري جرمك الناصري، وعد على سنقر : ويف يوم اجلمعة سابع صفر
ليه، بعدما أحسن إليه طرنطاي غاية اإلحسان، ومنع امللك املنصور من األشقر إنه أفشي سر طرنطاي حىت قبض ع

  .القبض عليه مرارا، فلم يرع له ذلك
  .وفيه أفرج عن األمري كتبغا وأعيد إىل إمرته، وأنعم عليه إنعاما زائداً

ندار إىل الشام شرع السلطان يف االهتمام بفتح عكا، وبعث األمري عز الدين أيبك األفرم أمري جا: ويف هذا الشهر
لتجهيز أعواد اجملانيق، فقدم دمشق يف سلخه وجهزت أعواد اجملانيق من دمشق، وبرزت يف أول ربيع األول 

وتكاملت يف ثاين عشره، وسار هبا األمري علم الدين سنجر الدواداري أحد أمراء الشام، مث فرقت على األمراء 
قله منها، وتوجه األمري حسام الدين الجني نائب الشام باجليش مقدمي األلوف، فتوجه كل أمري ومضافيه مبا أمر بن

من دمشق يف العشرين منه، وخرج من القاهرة األمري سيف الدين طغريل األيغاين إىل استنفار الناس من احلصون 
 فوصل املظفر صاحب محاة إىل دمشق يف ثالث عشريه، بعسكره ومبجانيق وزردخاناه، ووصل األمري: مبمالك الشام

سيف الدين بلبان الطباخي نائب الفتوحات بعساكر احلصون وطرابلس، وباجملانيق والزردخاناه يف رابع عشريه، 
  .وسار مجيع النواب بالعساكر إىل عكا

وأما السلطان امللك األشرف، فإنه ملا عزم على التوجه إىل عكا، أمر فجمع العلماء والقضاة واألعيان والقراء بالقبة 
ني القصرين من القاهرة عند قرب أبيه، يف ليلة اجلمعة ثامن عشري صفر، فباتوا هناك وعمل مهم عظيم، املنصورية، ب

وحضر األشرف بكرة يوم اجلمعة إىل القبة املنصورية، وتصدق جبملة كبرية من املال والكساوي، وفرق على القراء 
  .والربط ماالً وثيابا، وعاد إىل القلعةوالفقراء ماالً كثرياً، وفرق يف أهل املدارس والزوايا واخلوانك 

توجه السلطان بالعساكر يريد أخذ عكا، وسري حرميه إىل دمشق فوصلوا إليها يف : ويف يوم الثالثاء ثالث ربيع األول
سابع ربيع اآلخر، وسار السلطان فنزل عكا يف يوم اخلميس ثالث ربيع اآلخر، ووصلت اجملانيق يوم ثاين وصوله 

وتسعون منجنيقاً، فتكامل نصبها يف أربعة أيام، وأقيمت الستائر ووقع احلصار، وقد أتت مجائع الفرنج  وعدهتا اثنان
إىل عكا أرساالً من البحر، صار هبا عامل كبري، فاستمر احلصار إىل سادس عشر مجادى األوىل، وكثرت النقوب 

ف، فرتب كوساته على ثالمثائة مجل، وأمر بأسوار عكا، فلما كان يوم اجلمعة سابع عشره عزم السلطان على الزح
أن تضرب كلها دفعة واحدة، وركب السلطان وضربت فهال ذلك أهل عكا، وزحف بعساكره ومن اجتمع معه 
قبل شروق الشمس، فلم ترتفع الشمس حىت علت الصناجق اإلسالمية على أسوار عكا، وهرب الفرنج يف البحر 

سلمون يقتلون ويأسرون وينهبون فقتلوا ما ال حيصي عده كثرة، وأخذوا وهلك منهم خلق كثري يف االزدحام، وامل
من النساء والصبيان ما يتجاوز الوصف، وكان عند فتحها أن أقبل من الفرنج حنو عشرة آالف يف هيئة مستأمنني، 

  .ففرقهم السلطان على األمراء فقتلوهم عن آخرهم

د من املسلمني األمري عالء الدين كشتغدي الشمسي ودفن وكانت مدة حصار عكا أربعة وأربعني يوما، واستشه
جبلجولية، وعز الدين أيبك العزي نقيب العساكر، وسيف الدين أقمش الغتمي، وبدر الدين بيليك املسعودي، 

  .وشرف الدين قريان السكزي، وأربعة من مقدمي احللقة ومجاعة من العسكر
عكا، فهدمت األسوار والكنائس وغريها وحرقت، ومحل كثري من  وقع اهلدم يف مدينة: ويف يوم السبت ثامن عشره

  .األسري هبا إىل احلصون اإلسالمية



وفتحت صور وحيفا وعثليث وبعض صيدا بغري قتال، وفر أهلها خوفا على أنفسهم، فتسلمها األمري علم الدين 
سع عشره، وبتسليم صيدا يف سنجر الشجاعي يف بقيه مجادى األوىل، فقدمت البشائر بتسليم مدينة صور يف تا

العشرين منه، وأن طائفة من الفرنج عصوا يف برج منها، فأمر السلطان هبدم صور وصيدا وعثليث وحيفا، فتوجه 
وهو أن الفرنج ملا . األمري مشس الدين نبا اجلمقدار ابن اجلمقدار يف حادي عشريه هلدم صور، واتفق أمر عجيب

نبا واليا عليها من قبل املصريني، فباع صور للفرنج مبال، وصار إىل دمشق، فقدر قدموا إىل صور كان هبا عز الدين 
اهللا خراهبا على يد األمري مشس الدين نبا بن اجلمقدار واتفق أيضاً أن الشيخ شرف الدين، البوصريي رأي يف منامه 

  :قبل أن خيرج األشرف إىل عكا قائال ينشده
  افرين صكاوأشبعوا الك... قد أخذ املسلمون عكا 

  خيال تدك اجلبال دكا... وساق سلطاننا إليهم 
  ال تركوا للفرنج ملكا... وأقسم الترك منذ سارت 

فأخرب بذلك مجاعة، مث سار األشرف بعد ذلك وفتح عكا وخرهبا، مل يدع يف بقية الساحل أحداً من الفرنج، وقال 
  :حميي الدين بن عبد الظاهر يف ذلك

  نقمة اهللا اليت ال تنفصل...  يا بين األصفر قد حل بكم
  فأبشروا منه بصفع متصل... قد نزل األشرف يف ساحلكم 

وقد أكثر الشعراء يف ذكر هذا الفتح، وقال الشهاب حممود احلليب كاتب اإلنشاء ملا عاين يف جوانب عكا، وقد 
  :تساقطت أركاهنا

  وزند أوار النار يف وسطها واري... مررت بعكا بعد ختريب سورها 
  جموسية األبراج تسجد للنار... عاينتها بعد التنصر قد غدت و

  :وقال ابن ضامن الضبع بعكا
  شم األنوف جحاجح أبطال... أدمي الكنائس إن تكن عبثت بكم 

  الليايل أو تغري حال... فلطاملا سجدت لكن فوارض 
  يوم بيوم واحلروب سجال... فعزاء عن هذا املصاب فإنه 

  ولكل دهر دولة ورجال... نا هذا بذاك وال نعري دهر
ويف هذه املدة وشي األمري علم الدين سنجر احلموي املعروف بأيب خرص إىل السلطان باألمري حسام الدين الجني 

نائب الشام، مث أوهم الجني بأن السلطان يريد القبض عليه، فركب الجني من الوطاق بعكا ليال يريد الفرار، فساق 
باهللا ال تكن السبب يف هالك املسلمني، فإن الناس قد : جر الدواداري وأدركه، وقال لهخلفه األمري علم الدين سن

أشرفوا على أخذ عكا، وإن بلغ الفرنج فرارك، وأن العسكر قد ركب خلفك قويت نفوسهم وفتر احلصار فرجع 
هذه الليلة خلع  معه وظن أن األمر ال يبلغ السلطان، وكان ذلك يف ثامن مجادى األوىل، فلما كان يف صبيحة

  .السلطان عليه وطيب خاطره، مث قبض عليه يف ثاين يوم اخللعة، وبعثه إىل قلعة صفد مث محل إىل قلعة اجلبل مبصر
ورحل السلطان إىل دمشق، فدخلها يف ثاين عشر مجادى اآلخرة، وقد زينت دمشق منذ فتحت عكا فكان يوما 

  .عظيما

جاعي يف نيابة دمشق، وزاد السلطان يف إقطاعه وراتبه عما كان لنواب وفيه استقر األمري علم الدين سنجر الش
الشام، وأذن له أن يطلق من اخلزائن ما أراد من غري مشاورة، وجعل له يف كل يوم ثالمثائة درهم على دار الطعم، 



ل بيربس إىل إمرة واستقر أيضاً األمري مجال الدين أقش األشريف يف نيابة الكرك، عوضاً عن ركن الدين بيربس، ونق
مبصر، وقبض أيضاً على األمري علم الدين سنجر أرجواش نائب قلعة دمشق، وضرب حبضرة السلطان ضرباً كثرياً، 
وألبس عباءة واستعمل مع األسري يف العمل، وأخرق به وأهني إىل الغاية، ووقعت احلوطة على موجوده، مث حبس 

من أثناء الطريق بشفاعة بعض األمراء وأفرج عنه، مث أعيد لنيابة القلعة،  بالقلعة، مث محل على الربيد إىل مصر، مث رد
وسبب هذا أن األمري شرف الدين بن اخلطري كان ميزح حبضرة السلطان مع األمراء، ويومئ إليه السلطان بذلك 

ري وهو واقف بني فيحتمل منه ما يتكلم به، وكان أرجواش على النمط األول من البعد عن اجملون، فقال له ابن اخلط
يا موالنا السلطان كان عند والدك امللوك ببالد الروم محار أشهب أعور، أشبه شيء هبذا األمري علم : يدي األشرف

  .هذه صبيانية فحنق منه األشرف وعمل ما ذكر: الدين أرجواش فضحك األشرف، وغضب أرجواش وقال
إىل والية الرب، واستقر سنقر األعسر يف شد  عزل طوغان عن شد الدواوين بدمشق، وعيد: ويف ثامن عشره
  .الدواوين بدمشق
عزل تقي الدين توبة عن وزارة دمشق، واستقر فيها حميي الدين ابن النحاس، ومنع أن يقال له : ويف ثاين رجب

  .وزير ولكن ناظر الشام
  .الدين بن الشريازي استقر شرف الدين أمحد بن عيسي بن السريجي يف حسبة دمشق، وعزل تاج: ويف ثامن عشره

سار السلطان من دمشق إىل مصر، فدخل إىل القاهرة من باب النصر يف بكرة يوم : ويف يوم األربعاء تاسع عشره
اإلثنني تاسع شعبان، وخرج من باب زويلة إىل القلعة وقد زينت قبل وصوله بأيام، فكانت زينة مل يسمع مبثلها، 

  .وكثر سرور الناس ولعبهم
سنجر الشجاعي نائب الشام قد سار يف رابع رجب إىل صيدا، وحاصر الربج حىت فتحه يف خامس  وكان األمري

عشره، وعاد إىل دمشق يوم رحيل السلطان منها، مث توجه إىل بريوت، فتلقاه أهلها طائعني فنزل بقلعتها، وقبض 
دمشق يف سابع عشري  على الرجال وقيدهم وألقاهم يف اخلندق، وافتتحها يف ثالث عشري رجب، وعاد إىل

  .رمضان، و مل يبق يف مجيع الساحل من الفرنج أحد
أوقف امللك األشرف على القبة املنصورية بني القصرين من قري عكا الكابرة وتل امليشوح وكردانة، : ويف شعبان

من عكا،  ومن ساحل صور معركة وصريفني، وأوقف أيضاً على املدرسة األشرفية جبوار السيدة نفيسة قرية الفرح
  .وقرية شعر عمر وقرية احلمراء منها، ومن ساحل صور قرية طربية

أفرج السلطان عن األمري بدر الدين بيسري الشمسي الصاحلي، وكان السلطان امللك املنصور : ويف ثامن عشره
ير قالوون قد اعتقله يف أوائل دولته كما تقدم ذكره، فأفرج األشرف عنه، وكتب إفراجه وجعل يف كيس حر

أصفر، وختم عليه خبامت السلطان، وتوجه به إىل اجلب األمري بدر الدين بيدرا النائب واألمري زين الدين كتبغا وعدة 
ال يفك القيد من رجلي، : من األمراء، وأخرجوه وقرءوا عليه اإلفراج، وأحضروا تشريفة ومهوا بكسر قيده، فقال

لسلطان وصمم على ذلك فأعلم السلطان به، فأمر بإحضاره بعد وال ألبس التشريف، إال بعد أن أمتثل بني يدي ا
فك قيده وهو مبلبوسه الذي عليه يف اجلب، فكسر حينئذ قيده ومشي إىل السلطان، فلما عاينه قام إليه وأكرمه 
له  وألبسه التشريف وأجلسه جبانبه، وأنعم عليه باألموال وأنواع الثياب، وأعطاه يف جملسه إمرة مائة فارس، وعني

منه منية بين خصيب دربستا جبواليها ومواريثها احلشرية ونزل إىل داره، فصار ينتسب إىل امللك : إقطاعا وافرا
  .األشرف ويكتب بيسري األشريف، بعدما كان يكتب الشمسي

أفرج عن األمري الدين مشس سنقر األشقر، واألمري حسام الدين الجني الصغري نائب الشام، : ويف رابع رمضان



األمري ركن الدين بيربس طقصوا، واألمري مشس الدين سنقر الطويل، وأمروا على عادهتم، وقبض على األمري علم و
  .الدين سنجر الدواداري بدمشق، ومحل إىل قلعة اجلبل مقيدا، فوصل يف سابع عشره

عن وظيفة القضاء عزم السلطان على صرف قاضي القضاة تقي الدين عبد الرمحن ابن بنت األعز : ويف هذا الشهر
  .وسائر ما بيده من املناصب، بكثرة حط الوزير ابن السلعوس عليه

وخرج الربيد يف يوم تاسع رمضان بطلب بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا ابن مجاعة خطيب القدس، ليلي 
قهاء الشافعية مبصر القضاء مبصر وكان السبب يف طلبه أن ابن بنت األعز ملا عزل استدعى السلطان أعيان الف

والقاهرة، وجعل كل واحد يف مكان فلم يعلم واحد منهم بالبقية، وأحضرهم واحدا واحدا وسأله عن اجلماعة من 
يصلح فيهم لوالية القضاء، فما منهم إال من أساء القول يف أصحابه ورماه مبا ال يليق فانصرفوا وقد انكف السلطان 

عوس مبا قال بعضهم يف حق بعض من الفحش، فأشار السلعوس عليه بوالية ابن عن واليتهم، وأعلم وزيره ابن السل
مجاعة خطيب القدس لصحبة تقدمت له معه، فوصل إىل القاهرة يف يوم اإلثنني رابع عشره، وأفطر عند الوزير وبالغ 

عزل ابن بنت الوزير يف خدمته، وسار يف موكبه يوم اخلميس سابع عشره إىل القلعة ودخل به على السلطان، ف
األعز، وويل ابن مجاعة قضاء القضاة، وفوض إليه تدريس املدرسة الصاحلية بني القصرين وخطابة اجلامع األزهر، 
فكتم ابن مجاعة الوالية وأفطر ليلة اجلمعة عند الوزير، فصار خياطبه بقاضي القضاة، وأعلن بعزل ابن بنت األعز 

اعة من دار الوزير وصل إليه التقليد مع ابن عز الدين احلنبلي باخللعة فهنأ الناس ابن مجاعة، وعندما خرج ابن مج
فلما أصبح يوم اجلمعة ثامن، عشره لبس اخللعة، ومشي الشهود يف خدمته فركب باخللعة إىل دار الوزير وخدمه مث 

إىل الصاحلية يوم  سار إىل منزله وركب إىل اجلامع األزهر باخللعة، فخطب وصلي بالناس وعاد إىل منزله، مث حتول
  .اجلمعة خامس عشريه، ودرس بالصاحلية يف يوم األحد ثاين عشري شوال وكان درساً حفال ويوماً مشهوداً

وأما ابن األعز فإن األمري علم الدين سنجر الشجاعي دخل به إىل السلطان وقرر معه أن يوليه قضاء الشام، فلما 
فلما . فيتمكن هبا يف الدولة فرتب له عدة من الناس ليثوروا بهشعر بذلك ابن السلعوس خشي أن يبقي له حاله 

جلس السلطان بدار العدل رسم البن سعلوس أن جيهز ابن بنت األعز قاضياً يف دمشق، ويعين بتشريفه ويكتب 
تقليده فما انفصل جملس دار العدل حىت أحضر الشريف ابن ثعلب وادعي على ابن بنت األعز مبا قرره معه الوزير 

فانتدب السلطان ملرافعته . ابن السلعوس قبل ذلك، وكان قد جهز آخر إىل أن يفيت بتعزيزه وآخر ليشهد بفسقه
مجاعة، ورموه بعظائم بغياً منهم وعدواناً من حتت ثيابه، وأنه نصراين وما زال، حىت رسم السلطان أن يركب محاراً 

  .ال كثري وشنع يف إهانته وأراد ضربه فحماه اهللا منهفقبض عليه الوزير ونكل به ورسم عليه وطالبه مب. ويشهر
ومازال ابن بنت األعز يف اإلهانة إىل أن أخذ يوماً بالترسيم إىل القلعة وهو ماش واألعوان حتتاطه، فرأي ثالثة من 

ء الرسل؟ يا أمراء أما تنظرون يف حايل وما أنا فيه من اإلهانة مع هؤال: خواص األمراء نازلني من القلعة، فقال هلم
قاضي القضاة ماش، وأنتم ركاب؟ : فساءهم ذلك وجردوا دبابيسهم وحطموا يريدون ضرب الرسل، وقالوا

الصاحب أمرنا هبذا، ما لنا ذنب وال نريد هذا الفعل فشق عليهم ما رأوا وعادوا إىل السلطان، وألقوا : فقالوا
أن ميشي والرسل ركاب وذكروا ما هو فيه من يا خوند قد بلغ األمر من حال قاضي القضاة : سيوفهم وقالوا

يا : فقالوا. يستأهل أكثر من هذا، ألهنم قالوا عنه إنه كافر يشهد الزنار من حتت ثيابه: اإلهانة، فقال هلم السلطان
  .خوند إن كان قاضي القضاة كافراً فابن السلعوس مسلم، إما هتبه لنا، وإما متكنا من ابن السلعوس، وإما أن تنفينا

وكان األمري بدر الدين بكتاش الفخري أمري سالح له عناية به أيضاً، فتحدث مع األمري بيدرا النائب، وكان بيدرا 
حتدث مع السلطان يف أمر سنجر احلموي أيب خرص أن : بينه وبني ابن بنت األعز شحناء، فقال بيدرا لبكتاش



بيدرا يف ابن بنت األعز، وشفع بكتاش يف أيب خرص،  فاتفقا على ذلك، وشفع! يطلقه، وأنا أشفع يف ابن بنت األعز
  .فأفرج السلطان عنهما معا

ولزم ابن بنت األعز يف داره، و مل يترك بيده شيء من الوظائف، وكان بيده سبعة عشر منصبا وهي قضاء القضاة 
ر التركة الظاهرية بديار مصر كلها وخطابة اجلامع األزهر، ونظر اخلزانة، ونظر األحباس، ومشيخة الشيوخ، ونظ

بيربس وأوالده وأوقافه وأمالكه، وعدة تداريس، وكان عندما عزل قد رسم عليه يف شوال، وألزم باإلقامة يف زواية 
الشيخ نصر املنبجي خارج القاهرة حىت قام مبا قرر عليه من املال، بعدما باع ورهن واقترض، مث انتقل إىل القرافة 

دين بيدرا يف تدريس املدرسة الناصرية جبوار ضريح اإلمام الشافعي، فوليه وحتول إىل إىل أن حتدث له األمري بدر ال
  .املدرسة املذكورة، فكان هذا سببا حملنته الثانية، ويقال إنه محل من جهته مبلغ مثانية وثالثني ألفا

على الفيت بن األمري أيب أفرج السلطان عن اخلليفة احلاكم بأمر اهللا أمحد بن األمري أيب : ويف خامس عشري رمضان
بكر بن اإلمام املسترشد باهللا العباسي، ورسم له أن خيطب يف يوم اجلمعة، فخطب يوم اجلمعة رابع عشر شوال، 

فخرج بسواده وهو متقلد سيفا حملي، وخطب جبامع القلعة وذكر اخلطبة اليت خطب هبا يف أيام امللك الظاهر بيربس 
نه ذكر فيها امللك األشرف، وكان بني اخلطتني مدة ثالثني سنة وتسعة أشهر وهي من إنشاء شرف الدين وإال إ

وثالثة وعشرين يوما، فلما فرغ من اخلطبة مل يصل بالناس، وقدم قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة فصلي هبم 
عبد الرب بن قاضي  صالة اجلمعة، واستمر اخلليفة خيطب جبامع القلعة، واستناب عنه باجلامع األزهر صدر الدين

  .القضاة تقي الدين حممد بن رزين
قبض على األمري سيف الدين قرا رسالن املنصوري واألمري مجال الدين أقوش األفرم بدمشق، : ويف تاسع شوال

  .واعتقال بقلعتها، وأقطع عز الدين أزدمر العالئي إقطاع قرا رسالن، وسنقر املساح إقطاع األفرم
عمل ختم بالقبة املنصورية، حضره األمري بيدرا النائب والوزير مشس الدين بن : ع ذي القعدةويف ليلة االثنني راب

السلعوس، ونزل إليه السلطان واخلليفة بكرة يوم اإلثنني، فخطب وعليه سواده خطبة بليغة حرض فيها على أخذ 
فاجتمع الناس يف ليلة الثالثاء  العراق، وكان يوماً مشهوداً، فرقت فيه صدقات وكتب إىل نائب الشام بعمل ختم،

  .حادي عشره بامليدان األخضر خارج دمشق وختموا القرآن، وحضر الوعاظ واألعيان
قبض بدمشق على الشيخ سيف الدين الرجيجي وهو من أوالد الشيخ يونس، ومحل إىل قلعة اجلبل : ويف هذا الشهر

  .على الربيد
  .ليها اسم امللك األشرفكملت عمارة قلعة حلب، وكتب ع: ويف هذه السنة

وفيها أخرج بولدي امللك الظاهر بيربس، ومها املسعود جنم الدين خضر والعادل بدر الدين سالمش من االعتقال، 
األمري عز الدين أيبك املوصلي األستادار إىل اإلسكندرية،  -ومعهما والدهتما  -ونفيا إىل ملك الفرنج فسار هبما 

طينية، فلما وصلوا أكرمهم األشكري متملكها وأجري عليهم ما يقوم هبم، وكانت ومحلهم يف البحر إىل القسطن
  .حرمهم معهم

وفيها كملت عمارة قلعة حلب، وكان األمري قرا سنقر نائب حلب قد شرع يف عمارة حلب، فأحكم بنياهنا وأدار 
ه ووقع الشروع يف عمارة دمشق سورها وأقام شعائر جامعها، وكان هلا منذ خرهبا هوالكو ثالث وثالثني سنة خرابا

من شوال، فبنيت هبا األدر السلطانية والطارمة والقبة الزرقاء، وتويف ذلك األمري علم الدين سنجر الشجاعي وبالغ 
  .يف حتسينها، فكانت مجلة ما عمل يف سقوفها أربعة آالف مثقال ذهب

  .وفيها مل حيج الشريف أبو مني خوفاً من املصريني



مات ملك الططر بفارس، وهو أرغون بن أبغا بن هوالكو بن طلو بن جنكزخان، وملك : األول منهاويف شهر ربيع 
بعده أخوه كيختو بن أبغا، وترك أرغون ولدين ومها قازان وخربندا، وكانا خبراسان فأفحش كيختو يف الفسق 

منكومتر بن طوغان، قتله نغيه بن معل بنسوان املغل واللواط بولداهنم، حىت أبغضته رعيته وفيها مات قتيال تالبغا بن 
وقام بعده يف امللك طقطغا بن منكومتر بن طوخان، وهو ابن عم تالبغا، . بن ططر بن دوشي خان بن جنكزخان

  .فرتب نغيه إخوة طقطغا معه، وهم بزلك وصراي بغا وتدان
  ومات يف هذه السنة من األعيان

ببلد اسطنبول عن اثنتني وعشرين سنة ومات القان أرغون بن السلطان امللك العادل سالمش بن الظاهر بيربس، 
أبغا بن هوالكو بن طلوي بن جنكزخان، ملك التتار بفارس يف ربيع األول، عن حنو سبع سنني من ملكه، وقام من 

  .بعده أخوه كيختو بن أبغا

لشام، عن ست وستني سنة وتويف تاج الدين أبو حممد عبد الرمحن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الشافعي فقيه ا
  .بدمشق

وتويف املسند فخر الدين أبو احلسن على بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن بن إمساعيل بن منصور 
  .املعروف ابن البخاري املقدسي السعدي عن أربع وتسعني سنة بدمشق، وقد انفرد بعلو اإلسناد

بن عبد اهللا بن الزبري بن أمحد بن سليمان الشيباين اخلابوري وتويف خطيب حلب مشس الدين أبو العباس أمحد 
  .الشافعي، عن تسعني سنة حبلب

وتويف خطيب محاة وفقيهها بدر الدين أبو حممد عبد اللطيف بن حممد بن حممد بن نصر اهللا بن املغيزل العبدي 
  .احلموي هبا، عن سبعني سنة، قدم القاهرة

بن الكمال أيب حممد عبد الواحد بن عبد الكرمي ابن خلف بن نبهان بن الزملكاين وتويف عالء الدين أبو احلسن على 
  .األنصاري الشافعي، بدمشق عن نيف ومخسني سنة

وتويف حميي الدين أبو يعلى حممد بن عمر بن عبد املنعم بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الباقي بن أمني الدولة الرعباين 
  .سنة حبلب احلليب احلنفي، عن نيف ومثانني

  .وتويف العفيف أبو الربيع سليمان على بن عبد اهللا بن على بن ياسني التلمساين العابدي عن مثانني سنة بدمشق
  .وتويف طبيب الشام عز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن جنم بن طرخان األنصاري الدمشقي، عن تسعني سنة

  .د اهللا الوايلوتويف األديب شرف الدين عيسي بن فخر الدين أياز بن عب
  سنة إحدى وتسعني وستمائة

  .وقع حريق يف بعض خزائن قلعه اجلبل، تلف فيه كثري من الكتب وغريها: يف رابع عشر صفر
  .ونزل السلطان وتصدق مبال كثري. ختم بالقبة املنصورية: ويف مجادى عشر ربيع األول
امع قلعة اجلبل خطة بليغة حث فيها على اجلهاد، خطب اخلليفة احلاكم بأمر اهللا جب: ويف يوم اجلمعة تاسع عشريه
  .وصلي بالناس صالة اجلمعة

وفيه نودي بالنفري للجهاد، وخرج السلطان يف الثامنة من يوم السبت ثامن ربيع اآلخر جبميع عساكره فورد الربيد 
  .بأن التتار أغاروا على الرحبة واستاقوا مواشي كثرية، وخرجت إليهم جتريدة من دمشق



  .دخل السلطان إىل دمشق، وأنفق يف العساكر يوم االثنني ثامنه: يوم السبت سادس مجادى األوىل ويف
تزوج األمري سنقر األعسر بابنه الصاحب مشس الدين بن السلعوس، على صداق مجلته ألف ومخسمائة : ويف نصفه

  .دينار، املعجل مبلغ مخسمائة دينار
  .السلطان عساكره، وقدم جيش الشام فسار إىل حلب وفيه وصل امللك املظفر صاحب محاة، وعرض

مث خرج السلطان من دمشق يف اخلامسة من يوم اإلثنني سادس عشره، فدخل حلب يف ثامن عشريه، وخرج منها 
يف رابع مجادى اآلخرة يريد قلعة الروم فنزل عليها يوم الثالثاء ثامنه، ونصب عشرين منجنيقا ورمي عليها، وعملت 

األمري سنجر الشجاعي نائب دمشق سلسلة وشبكها يف شراريف القلعة وأوثق طرفها باألرض،  النقوب وعمل
فصعد األجناد فيها وقاتلوا قتاالً شديداً، ففتح اهللا القلعة يوم السبت حادي عشر رجب عنوة، وقتل من هبا من 

حصارها ثالثة وثالثني يوما، وقد  وكانت مدة. املقاتلة، وسيب احلرمي والصبيان، وأخذ بترك األرمن وكان هبا فأسر
مساها السلطان قلعة املسلمني فعرفت بذلك، ومحل إليها زردخاناه وألفا ومائيت أسري، واستشهد عليها األمري شرف 

فلما وردت البشائر إىل دمشق بفتح قلعة الروم زينت البلد ودقت البشائر، ورتب السلطان . الدين بن اخلطري
  .ئب الشام لعمارة قلعة املسلمني، فعمر ما هدمته اجملانيق والنقوب، وخرب ربضهااألمري سنجر الشجاعي نا

وعاد السلطان راجعاً يف يوم السبت ثامن عشره، فأقام حبلب إىل نصف شعبان، وعزل قرا سنقر عن نيابة حلب، 
وصلي شاد الدواوين وويل عوضه األمري سيف الدين بلبان الطباخي املنصوري، ورتب هبا األمري عز الدين أيبك امل

ورحل السلطان إىل دمشق، فدخلها يف الثانية من بوم الثالثاء عشري شعبان، وبني يديه بترك األرمن صاحب قلعة 
  .الروم وعدة من األسري

وفيه خرج األمري بدر الدين بيدرا نائب السلطنة بديار مصر ومعه معظم العسكر إىل جبال كسروان من جهة 
اجلبال وعاد بيدرا شبه املهزوم، واضطرب العسكر اضطرابا عظيما، فطمع أهل اجلبال فيهم، الساحل، فلقيهم أهل 

فلما عاد إىل دمشق تلقاه السلطان . وتشوش األمراء من ذلك وحقدوا على بيدرا ونسبوه أنه أخذ منهم الرشوة
ملوت، وحتدث أنه سقي وترحل له عند السالم عليه، وعاتبه سرا فيما كان منه، فمرض بيدرا حىت أشفي على ا

السم، مث عويف وتصدق يف رمضان بصدقات مجة، ورد أمالكا اغتصبها ألرباهبا، وأطلق عدة من سجونه، ومجع 
  .الناس يف عاشره جبامع بين أمية وعمل مهما لقراءة ختمة كرمية

اإلنشاء، وهو تويف حميي الدين حممد بن عبد اهللا بن عبد الظاهر صاحب ديوان : ويف خامس عشر شهر رمضان
وأقر السلطان يف . بدمشق، فأجري السلطان معلومه على ولده عالء الدين على، وجعله من مجلة كتاب اإلنشاء

  .ديوان اإلنشاء تاج الدين أمحد بن سعيد بن حممد بن األثري التنوخي احلليب، عوضاً عن ابن عبد الظاهر
اخليل، فأذن السلطان لضعفاء العسكر يف العود إىل القاهرة، وفيه كثر موتان اجلمال حىت محل األمراء أثقاهلم على 

وحضر األمري علم الدين سنجر الدواداري من قلعة اجلبل بعدما أفرج عنه، . فساروا من دمشق يف ثاين عشريه
  .فأنعم عليه بإمرة يف ديار مصر

من السلطان ملا بلغه من أنه يريد  فر األمري حسام الدين الجني الصغري من داره بدمشق، خوفا: ويف ليلة عيد الفطر
القبض عليه، فنودي بدمشق من أظهر الجني فله ألف دينار ومن أخفاه شنق، وركب السلطان يف خاصته وترك 

مساط العيد، وساق يف طلب الجني وأخذ عليه الطريق، مث عاد بعد العصر يف أسوأ حال من التعب، ومل جيد له أثرا 
وقبض السلطان على . لى طائفة من العرب، فقبضوه وأحضروه إىل السلطان فاعتقلهواتفق أن الحني نزل ع. فقلق

  .األمري ركن الدين بيربس طقصوا محي الجني، ومحل هو والجني إىل قلعة اجلبل مبصر



استقر األمري عز الدين أيبك احلموي يف نيابة دمشق، عوضاً عن الشجاعي واستقر األمري سيف الدين : ويف سادسه
  .إليغاين نائباً بالفتوحات، عوضاً عن بلبان الطباخي حبكم انتقاله إىل نيابة حلبطغريل ا

  .وفيه قدم الشجاعي من قلعة املسلمني بعدما عمر ما هدم منها، فشق عليه عزله عن دمشق
واق خرج السلطان من دمشق عائدا إىل مصر، بعدما رسم جلميع أهل األس: ويف الثلث اآلخر من ليلة الثالثاء تاسعه

أن خيرج كل واحد منهم وبيده مشعة موقودة عند ركوب السلطان، فخرجوا بأمجعهم ورتبوا من باب النصر إىل 
ونقل حميي . مسجد القدم، فعندما ركب السلطان أشعلت تلك الشموع دفعة واحدة، فسار بينها حىت نزل خميمه

أمني الدين بن هالل، وأقيم يف نظر دواوين  الدين بن النحاس من نظر دواوين دمشق إىل نظر اخلزانة، عوضاً عن
دمشق مجال الدين بن إبراهيم بن صصرى، واستقر األمري مشس الدين قرا سنقر اجلوكندار املنصوري مقدم املماليك 

  .السلطانية
 .وقدم السلطان إىل القاهرة يوم األربعاء ثاين ذي القعدة، ودخل من باب النصر، وصعد إىل القلعة من باب زويلة

وقد عمل من الزينة والقالع والتهاين شيء كثري، وأوقد من الشموع ما جيل وصفه، فإن الناس احتفلوا لذلك 
وويل صحابه ديوان اإلنشاء عماد الدين إمساعيل بن أمحد بن سعيد ابن . احتفاال عظيما فاق مجيع ما تقدم يف معناه

ابة السر إال حنو شهر، ومات بغزة عند عوده من دمشق يف حممد بن األثري بعد وفاة والده، فإن والده مل يقم يف كت
  .تاسع عشر شوال
ندب الوزير ابن السلعوس العلم ابن بنت العراقي ملرافعة تقي الدين ابن بنت األعز، وعقد له : ويف ذي القعدة

  .جملس وادعي عليه العلم املذكور بعظائم، فاستمر يف احملنة بقية السنة
على األمري مشس الدين سنقر األشقر، واألمري سيف الدين جرمك الناصري، واألمري  قبض: ويف آخر ذي احلجة

  .سيف الدين اهلاروين، واألمري بدر الدين بكتوت، واعتقلوا
  ومات فيها من األعيان

امللك املظفر قرا أرسالن بن السعيد غازي بن املنصور أرتق بن إيلغازي بن أليب بن مترتاش بن إيلغازي بن أرتق، 
  .احب ماردين بعدما ملك ثالثا وثالثني سنةص

  .ومات األمري سنقر األشقر عن سبعني سنة
وتويف كاتب السر فتح الدين أبو عبد اهللا حممد بن حميي الدين أيب الفضل عبد اهللا بن عبد الظاهر، عن أربع ومخسني 

  .سنة بدمشق

الفضل سعيد ابن حممد بن سعيد بن األثري شرف الدين أيب . وتويف كاتب السر تاج الدين أبو العباس أمحد بن
  .احلليب، بغزة

  .ومات جمد الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الطربي املكي الشافعي بالقدس، عن اثنني وستني سنة، قدم القاهرة
  .ستنيوتويف كاتب اإلنشاء بدمشق سعد الدين أبو الفضل سعد اهللا بن مروان أيب عبد اهللا الفارقي، وهو يف عشر ال

وتويف كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن حممد بن عبد 
  .الباقي بن أمني الدولة احلليب بالقاهرة عن سبعني سنة

وهو يف وتويف فخر الدين أبو عمرو عثمان بن خضر بن غزي عامر األنصاري املصري املؤدب، يف مجادى اآلخرة 
  .عشر الثمانني، وقد حدث عن ابن باقا ومكرم الفارسي



وفيها قبض األمري بكتوت على الشريف راجح بن إدريس من ينبع ومحله إىل مصر وكانت اخلطبة مبكة لألشرف 
خليل إىل آخر ربيع األول، مث انقطعت النقطاع أخبار مصر، فلما قدم احلجاج وهم قليل حج أبو مني، وقدم حاج 

  .يف ركبني وكانت جفلة بعرفة وعز املاء، فأبيعت الراوية بأربعة دنانري مكية الشام
  سنة اثنني وتسعني وستمائة

وهم سنقر األشقر وجرمك واهلاروين وبكتوت وبيربس وطقصوا : أخرج من يف اجلب من األمراء: يف ليلة أول احملرم
وتويل خنق الجني األمري قرا سنقر، فلما وضع . اوالجني، وأمر خبنقهم قدام السلطان، فخنقوا بأمجعهم حىت ماتو

وكان قرا سنقر له به . يا خوند مايل ذنب إال محيي طقصوا وقد هلك، وأنا أطلق ابنته: " الوتر يف عنقه انقطع، فقال
. عناية، فتلطف به ومل يعجل عليه، ملا أراد اهللا من أن الجني يقتل األشرف وميلك موضعه، وانتظر أن تقع به شفاعة
فشفع األمري بدر الدين بيدرا يف الجني، وساعده من حضر من األمراء، فعفي عنه ظنا أنه ال يعيش، فحمل وكان 

  .من أمره ما سيذكره إن شاء اهللا
استقر األمري عز الدين أيبك اخلازندار املنصوري يف نيابة طرابلس واحلصون، عوضاً عن طغريل : ويف أول احملرم

  .اهرةاإليغاين، فسار من الق
فانتهي . سار السلطان من قلعة اجلبل إلىالصعيد، واستخلف األمري بيدرا النائب بقلعة اجلبل وهو مريض: ويف رابعه

وكشف الوزير السلعوس الوجه القبلي، فوجد اجلاري . السلطان إىل مدينة قوص ونادي هناك بالتجهيز لغزو اليمن
اعاته، وما اشتراه وما محاة أكثر مما هو جار يف اخلاص السلطاين، يف ديوان األمري بيدرا من اجلهات عما هو يف إقط

فأبلغ ذلك إىل السلطان وأغراه ببيدرا . ووجد الشون السلطانية بالوجه القبلي خالية من الغالل وشون بيدرا مملوءة
أمحر بأطناب حرير حىت تغري عليه، فبلغ اخلرب بيدرا فخاف وأخذ يتاليف األمر، وجهز تقدمة جليلة منها خيمة أطلس 
فلما عاد . وأعمدة صندل حمالة ومفصلة بفضة مذهبة وبسطها من حرير، وضرهبا بناحية العدوية مع ما أعده

  .السلطان نزل هبا ومل يكترث بالتقدمة، وطلع إىل القلعة، فارجتع عدة من جهات بيدرا للخاص السلطاين
دمت ثالثة أبراج من قلعة الكرك، وتوالت األمطار وقع بغزة والرملة ولد والكرك زالزل عظيمة ه: ويف صفر

والسيول حىت خربت طواحني العوجاء وتكسرت أحجارها، ووجد يف السيل أحد عشر أسداً مويت، وزلزلت أيضاً 
البالد الساحلية فاهندمت عدة أماكن، فلما ورد اخلرب بذلك خرج األمري عالء الدين أيدغدي الشجاعي من يف 

وورد كتاب األمري عز الدين أيبك الرومي من قلعة املسلمني بطلب ثالثني . دم مبرسوم شريفدمشق لعمارة ما هت
  .سراقوجا، حىت إذا وجه لكشف أخبار العدو لبسها من يبعثه فال يعرف من هم

وفيه عيب السلطان برسم األمري حسام الدين مهنا بن عيسي ملك العرب تعبئة قماش حرير بسبب زواج ابنته، وأمر 
ورسم السلطان ببناء بئر يف العريش وأخرج هلا . ل تعبئة لوالدته أيضاً، وجهز ذلك على يد حاجبه من اخلزانةبعم

  .عدة من الغواصني، فلما مت بناؤها ركب عليها ساقية
وقبض على األمري عز الدين . وفيه قتل عالء الدين الربيدي وإىل األمشونني نفسه، فاستقر عوضه بكتمر املوسكي

  .العالئي أحد أمراء دمشق، ومحل إىل القاهرة فقدم أول ربيع األولأزدمر 

وركب السلطان على اهلجن . وفيه رسم بتجهيز العساكر إىل دمشق، فسار هبا األمري بيدرا، مث سار الوزير باخلزائن
إىل الشام،  يف أول مجادى األوىل ومعه مجاعه من أمرائه وخواصه، وسار إىل الكرك من غري الدرب الذي يسلك منه

وتوجه إىل دمشق، فقدمها يف تاسع مجادى اآلخرة بعد وصول األمري بيدرا والوزير بثالثة أيام، فأمر . فرتب أحواهلا



فقدم رسل سيس يطلبون العفو، فاتفق احلال معهم على تسليم . بالتجهيز إىل هبسنا وأخذها من األرمن أهل سيس
ن وإىل الرب بدمشق معهم ليتسلما، وقدم الربيد إىل دمشق بتسليمها هبسنا ومرعش وتل محدون، فسار األمري طوغا

  .يف أول رجب، فدقت البشائر
وقدم األمري . واستقر األمري بدر الدين بكتاش يف نيابة هبسنا، وعني هلا قاض وخطيب، واستخدم هلا رجال وحفظة

  .السلطان، فتبعوه طوغان ومعه رسل سيس باحلمل والتقادم إىل دمشق يف ثاين عشريه بعد توجه
وكان السلطان قد خرج يف ثاين رجب إىل محص ومعه مجاعة من العسكر، وقد سري ضعفة العسكر إىل القاهرة، مث 
سار من محص إىل سلمية، وطرق مهنا بن عيسي بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غضية بن فضل بن ربيعة أمري آل 

وبعثهم مع األمري حسام الدين الجني إىل دمشق، فقدمها  فضل، وقبض عليه وعلى إخواته حممد وفضل ووهبة،
وقدم السلطان يف يومه أيضاً، فأقام يف إمرة العرب األمري مشس الدين حممد بن أيب بكر بن على بن . الجني يف سابعه

إىل وبعث السلطان األمري عز الدين أيبك األفرم، أمري جاندار . حديثه بن غضية بن فضل بن ربيعة أمري آل على
  .الشوبك، فهدم قلعتها و مل يبق منها إال قلتها فقط

وقع ببعلبك أمطار وسيول خارجة عن احلد، ففد من كرومها ومزارعها ومساكنها ما تزيد قيمته : ويف شهر رجب
  .على مائة ألف دينار
السلطان يف سار األمري بيدرا بالعساكر والوزير ابن السلعوس باخلزائن من دمشق، مث ركب : ويف حادي عشره

خواصه يوم السبب ثالث عشره، فقدم غزة بكرة األربعاء سابع عشره، ودخل قلعة اجلبل يف ثامن عشريه، وقدم 
وفيه ويل طوغان وإىل الرب بدمشق نيابة قلعة املسلمني، وويل أسندمر كرجي بر . األمري بيدرا مبن معه أول شعبان

  .دمشق
ي احلنفي يف قضاء القضاة احلنفية بالقاهرة، بعد وفاة قاضي القضاة معز استقر مشس الدين أمحد السروج: ويف شعبان

  .الدين نعمان بن احلسن بن يوسف اخلطييب األرزنكاين
أفرج عن تقي الدين ابن بنت األعز، بعدما اشتد به البالء واعتقل يف سجن احلكم وتوعد : ويف أول شهر رمضان

، ومدح ابن السلعوس بقصدة أراد إنشادها بنفسه فحلف الوزير عليه، بالقتل، فعاد إىل بيته بالشافعي من القرافة
  .مث إنه ثبتت براءته مما رمي به، وتوجه إىل احلج مع الركب. فأنشدها أخوه عالء الدين
قبض على األمري عز الدين أيبك األفرم أمري جاندار، وأحبط على مجيع موجوده مبصر : ويف يوم السبت ثاين شوال

  .والشام
رسم بعمل املهم خلتان األمري ناصر الدين حممد أخي السلطان، فنصب القبق حتت القلعة مما يلي : ذي احلجة و يف

باب النصر يف العشرين منه، وفرقت األموال واخللع على من أصاب يف رميه، وكان قد رسم بعرض العساكر 
أن بعض العسكر يستعري العدة، فرسم بعرض حبضور األمري بيدرا، فأقامت يف العرض أياماً، فرمي بيدرا بتغاضيه، و

وممن أصاب يف رمي القبق األمري بيسري، فأنعم عليه خبمسة . اجلميع مجلة واحدة يف امليدان، فكان يوماً مشهوداً
وثالثني ألف دينار عيناً سوي اخللع وغريها، وخنت األمري حممد وأوالد األمراء يف يوم اإلثنني يف ثاين عشريه، ونثر 

  .اء الذهب حىت امتألت الطشوت منهاألمر
استقر يف كتابة السر القاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا العمري عوضاً عن عماد : ويف آخر ذي احلجة

  .الدين إمساعيل بن األثري
خطب الشريف أبو مني مبكة للملك األشرف، بعدما كان خيطب فيها لصاحب اليمن، ونقش : ويف هذه السنة



  .اً بامسه، وجهز بذلك حماضر مع، ابن القسطالينالسكة أيض
وفيها قدم رسل كيختو ملك التتار بكتابه يتضمن إنه يريد اإلقامة حبلب، فإهنا مما فتحه أبوه هوالكو، وإن مل يسمح 

فأجابه السلطان بأنه قد وافق القان ما كان فح نفسي، فإين كنت على عزم من أخذ . له بذلك أخذ بالد الشام
وقتل رجاله، فإين أرجو أن أردها دار إسالم كم كانت، وسينظر أينا يسبق إىل بالد صاحبه وكتب إىل بالد  بغداد،

  .الشام بتجهيز اإلقامات وعرض العساكر

وحلف أمري الركب . وفيها وقف احلجاج يوم اإلثنني والثالثاء، ومل يصلوا اجلمعة من خوف العطش لقلة املاء
  .يتوجه إىل السلطان، وكان قد أعطاه ألف دينار عيناً، بعث هبا إليه السلطان من مصرالشريف أبا مني ميينا إنه 

  .وفيها تلف يف البحر ستة عشر مركباً من جالب اليمن، أكثرها من عدن
  ومات يف هذه السنة من األعيان

ن شادي صاحب امللك األفضل على بن املظفر حممود بن املنصور حممد بن املظفر عمر بن شاهنشاه ابن أيوب ب
  .محاة، وهو متوجه إىل القاهرة، عن سبع ومخسني سنة

  .ومات األمري علم الدين سنجر احلليب الثائر بدمشق، وهو من أبناء الثمانني بالقاهرة
  .وتويف قاضي القضاة احلنفي معز الدين أبو عبد اهللا النعمان بن احلسن بن يوسف اخلطييب، بالقاهرة

ضل عبد اهللا بن رشيد الدين حممد عبد الظاهر بن نشوان ابن عبد الظاهر السعدي وتويف حميي الدين أبو الف
  .الكاتب، لسان ديوان اإلنشاء، عن اثنتني وسبعني سنة بالقاهرة

وتويف شهاب الدين أبو املعايل أمحد بن احلافظ مجال الدين أبو حامد حممد بن على ابن حممود بن أمحد بن على بن 
  .القاهرة عن اثنتني وستني سنةالصابوين احملمودي، ب

وتويف كمال الدين أبو عباس أمحد بن زيد الدين أيب عبد اهللا حممد بن رضي الدين أيب حممد عبد القادر بن هبة اهللا 
  .بن عبد القادر بن عبد الواحد بن طاهر بن يوسف بن النصييب احلليب هبا، عن ثالث ومثانني سنة، له رحلة

حاق إبراهيم بن قدوة الشام يوسف املدعو عبد اهللا بن يونس بن إبراهيم بن سلمان وتويف قدوة الشام أبو إس
  .األرموي الزاهد، عن سبع وسبعني سنة بدمشق

وتويف األديب كمال الدين أبو احلسن على بن على بن حممد بن املبارك بن سامل ابن األعمي الدمشقي هبا، عن اثنتني 
  .ومثانني سنة

  ئةسنة ثالث وتسعني وستما
. عدي السلطان النيل إىل بر اجليزة يريد البحرية للصيد، ومعه األمري بيدرا والوزير ابن السلعوس: يف ثالث احملرم

واستخلف بقلعة اجلبل األمري على الدين سنجر الشجاعي، وقد اشتدت العداوة بني األمري بيدرا وبني ابن 
زير إىل االسكندرية ليعيب القماش وحيصل األموال، فوصل السلطان إىل تروجة ونزل هبا، وتوجه الو. السلعوس

فوجد الوزير أن نواب بيدرا قد استولوا على املتاجر واالستعماالت فكتب . بعدما خلع السلطان عليه طرد وحش
فاشتد غضب . يعرف السلطان ذلك ويغريه ببيدرا، وأنه مل جيد بالثغر ما يكفي اإلطالقات على جاري العادة

. بيدرا وسبه حبضرة األمراء، وتوعده بأنه البد أن ميكن ابن السلعوس من ضربه مبا ال يذكرالسلطان، وطلب 
فتلطف بيدرا حىت خرج إىل خميمه وقد اشتد خوفه، فجمع أعيان األمراء من خشداشيته ومنهم األمري الجني واألمري 

ألكابر أن خيرجوا إىل إقطاعاهتم فساروا قرا سنقر ومن يوافقه، وقرر معهم قتل السلطان، فإنه كان قد أذن لألمراء ا



فتوصل األمري بيدرا إىل أن أشري على السلطان بتقدم العسكر إىل القاهرة، . إليها وبقي يف خواصه إىل يوم تاسوعاء
فبعث األمري سيف الدين أبا بكر بن اجلمقدار نائب أمري جاندار إىل بيدرا يأمره أن يسري حتت الصناجق باألمراء 

فلما بلغه نائب أمري جاندار الرسالة نفر فيه، مث قال له السمع والطاعة وقد تبني الغضب يف وجهه، فرجع والعسكر 
  .ابن أمري جاندار ومحل الزردخاناه وسار، ورحل الدهليز والعسكر

وأصبح السلطان يوم عاشوراء، فبلغه أن بتروجة طرياً كثرياً، فساق وضرب حلقة صيد، وعاد إىل خميمه آخر 
مث ملا كان احلادي عشر توجه الناس إىل القاهرة، وحضر بيدرا ومن قرر معه قتل السلطان إىل الدهليز، فلم . هارالن

  .خيرج السلطان وأعطاهم دستوراً فتوجهوا إىل خيامهم
وركب السلطان جريدة وليس معه سوي األمري شهاب الدين أمحد بن األشل أمري شكار، وأراد أن يسبق 

أنا جيعان، فهل معك ما آكل؟ . طرياً فصرع منه بالبندق شيئاً كثرياً مث التفت إىل أمري شكار وقالاخلاصكية، فرأي 
مث قال . ناولنيه فناوله ذلك فأكله كله: واهللا ما معي غري رغيف واحد فرج يف صولقي ادخرته لنفسي فقال: فقال" 
ما فيها حيلة، السلطان : السلطان، فقالأمسك فرسي حىت أنزل أبول وكان األمري شهاب الدين ينبسط مع : له

أنزل أنت واركب خلفي حىت أنزل أنا فنزل وناول : فقال له السلطان. ركب حصانا وأنا راكب حجر وما يتفقان
السلطان عنان فرسه وركب خلفه، فنزل السلطان وقضي حاجته، مث قام وركب حصانه، ومسك فرس أمري شكار 

  .حىت ركب، وأخذا يتحدثان

فلم . مبن وافقه. بعث بيدرا من كشف له خرب السلطان، فقيل له ليس معه أحد، كشف: ان وقت العصرفلما ك
فساق إليه فوجد األمري بيدرا . اكشف خرب هذا الغبار: يشعر السلطان إال بغبار عظيم قد ثار، فقال ألمري شكار

السلطان وهو وحده، فابتدرا بالسيف  ومروا يف سوقهم حىت وصلوا إىل. ومجاعة من األمراء، فسأهلم فلم جييبوه
يا بيدرا من يريد ملك مصر والشام : فتقدم األمري الجني إليه وقال له. وضربه أبان يده، مث ضربه ثانيا هد كتفه

تكون هذه ضربته وضرب السلطان على كتفه حله، فسقط إىل األرض، فجاءه هبادر رأس نوبة وأدخل السيف يف 
وهم قرا سنقر، وآقسنقر احلسامي، : وتناوب األمراء ضربه بالسيوف. أخرجه من حلقهدبره، واتكا عليه إىل أن 

  .ونوغاي، وحممد خواجا، وطرنطاي الساقي، وألطنبغا رأس نوبة، وذلك يف يوم اإلثنني ثاين عشر احملرم
وإىل تروجة، فوجده فبقي امللك األشرف ملقي يف املكان الذي قتل به يومني، مث جاء األمري عز الدين أيدمر العجمي 

يف موضعه عريانا بادي العورة، فحمله على مجل إىل دار الوالية، وغسله يف احلمام وكفنه، وجعله يف بيت املال بدار 
الوالية إىل أن قدم األمري سعد الدين كوجبا الناصري من القاهرة، ومحله يف تابوته الذي كان فيه إىل تربته بالقرب 

  .مصر، ودفنه هبا سحر يوم اجلمعة ثاين عشري صفرمن املشهد النفيسي ظاهر 
فكانت مدة سلطنتة ثالث سنني وشهرين وأربعة أيام، وعمره حنو ثالثني سنة ومات عن ابنتني، و مل يترك ولدا 

فتح عكا وصور وبريوت وهبسنا وقلعة : وكان ملكا كرمياً شجاعاً مقداماً، سريع احلركة مظفراً يف حروبه. ذكرا
مع ما فيه من شدة البادرة حسن النادرة، يطارح األدباء بذهن رائق وذكاء مفرط، ال يعلم على  وكان. الروم

مكتوب حىت يقرأه كله، والبد أن يستدرج على الكتاب فيه ما يتبني هلم فيه الصواب، إال أنه تعاظم يف آخر أيامه 
من زعيم . كتب ألحد الزعيمي، وقالوصار ال يكتب امسه وإمنا يكتب خ إشارة إىل أول حروف امسه، ومنع أن ي

وأبطل من دمشق مشمسا كان يؤخذ يف باب اجلابية على كل محل قمح مخسة دراهم، وكتب خبطه ! اجليوش غريي؟
ولنكشف عن رعايانا هذه الظالمة، : الذي يكتب به العالمة بني أسطر املسموح الذي كتب بإبطال ذلك ما نصه

  .عامة،ونستجلب الدعاء لنا من اخلاصة وال



وأما األمراء، فإن األمري زين الدين كتبغا املنصوري كان قد انفرد ومعه مجاعة من األمراء عن امللك األشرف 
وساروا للصيد، وبقي يف الدهليز السلطاين من األمراء سيف الدين برغلي، وركن الدين بيربس اجلاشنكري، وحسام 

فلما قتل بيدرا السلطان عاد . ، ومجاعة من املماليك السلطانيةالدين الحني األستادار، وبدر الدين بكتوت العالئي
مبن معه من األمراء، ونزل بالدهليز وجلس يف دست السلطة، وقام األمراء فقبلوا األرض بني يديه وحلفوا له، 

لسالح مث قبض بيدرا على األمري بيسري واألمري بكتمر ا. وتلقب بامللك األوحد وقيل املعظم، وقيل امللك القاهر
  .دار أمري جاندار، وقصد قتلهما مث تركهما حتت االحتياط لشفاعة األمراء فيهما، وركب إىل الطرانة فبات هبا

وقد سار األمراء واملماليك السلطانية ومعهم األمري برغلي، وهم الذين كانوا بالدهليز والوطاق، وركبوا يف آثار 
كتبغا ومن معه مقتل السلطان وسلطنة بيدرا، فلحق مبن معه األمري  فبلغ األمري. بيدرا ومن معه يريدون القبض عليه

برغلي ومن معه من األمراء واملماليك، وجدوا بأمجعهم يف طلب بيدرا ومن معه، وساقوا يف تلك الليلة إىل الطرانة 
واألمري ركن  وقد حلق بيدرا بسيف الدين أيب بكر بن اجلمقدار نائب أمري جاندار، واألمري صارم الدين الفخري،

الدين بيربس أمري جاندار، ومعهم الزرد خاناه، عند املساء من يوم السبت الذي قتل فيه السلطان، فعندما أدركهم 
. نعم أنا قتلته: مبشورة األمراء؟، فقال. يا خوند هذا الذي فعلته كان: تقدم إليه بيربس أمري جاندار وقال له

مث شرع يعدد مساوئ األشرف وخمازيه واستهتاره باألمراء ومماليك . مبشورهتم وحضورهم، وها هم كلهم حاضرون
أبيه، إمهاله ألمور املسلمني، ووزارته ابن السلعوس، ونفور األمراء منه ملسكه عز الدين األفرم وقتل سنقر األشقر 

ل بيدرا عن األمري مث سأ. وطقصوا وغريه، وتأمريه مماليكه، وقلة دينه وشربه اخلمر يف شهر رمضان وفسقه باملردان
  .نعم هو أول من أشار هبا: هل كان عند كتبغا من هذه القضية علم؟ قال: كتبغا فلم يره فقيل له

وايف األمري كتبغا يف طلب كبري من املماليك السلطانية عدته حنو األلفي : فلما كان يوم األحد ثاين يوم قتلة األشرف
. ري حسام الدين الجني ألاستادار الطرانة وهبا بيدرا يريدون قتالهفارس، ومجاعة من احللقة والعسكر ومعهم األم

وميز كتبغا أصحابه بعالئم حىت يعرفوا من مجاعة بيدرا، وهم أهنم جعلوا مناديل من رقاهبم إىل حتت آباطهم فأطلق 
مجاعة ترمي  ورتب كتبغا. بيدوا حينئذ األمريين بيسري وبكتمر السالح دار، ليكونا عونا له فكانا عونا عليه

يا بيدرا : بالنشاب، وتقدم مبن معه ومحلوا على بيدرا محلة منكرة، وقصد األمري كتبغا بيدرا وقد فوق سهمه، وقال
وقتل بيدرا بعدما . أين السلطان؟ ورماه بسهم وتبعه البقية بسهامهم، فويل بيدرا مبن معه وكتبغا يف طلبه حىت أدركه

. ف، ومحلت رأسه علىرمح وبعث هبا إىل قلعة اجلبل فطيف هبا القاهرة ومصرقطعت يده مث كتفه كما فعل باألشر
ما يقول السادة الفقهاء يف رجل يشرب اخلمر يف شهر رمضان، ويفسق باملرداد : ووجد يف جيب بيدرا ورقة فيها

هرب الجني وقرا  وعندما اهنزم بيدرا. يقتل وال إمث على قاتله. وال يصلي فهل على قاتله ذنب أو ال؟ فكتب جواهبا
  .سنقر، ودخال القاهرة فاختفيا

وملا بلغ األمري علم الدين سنجر . وكان الذي وصل إىل قلعة اجلبل خبرب مقتل السلطان سيف الدين سنكو الدوادار
الشجاعي قتل السلطان ضم احلراريق واملعادي وسائر املراكب إىل بر مصر والقاهرة، وأمر أال يعدي بأحد من 

ملماليك إال بإذنه، موصل األمري زين الدين كتبغا ومن معه مت األمراء واملماليك، بعد قتل بيدرا وهزمية األمراء وا
فأشار على من معه من األمراء وهم حسام الدين الجني األستادار، . أصحابه، ملم جيدوا مركباً يعدون به النيل

غجي، وعز الدين طقطاي، وسيف الدين قطبة، وركن الدين بيربس اجلاشنكري، وسيف الدين برلغي وسيف الدين ط
وغريهم أن ينزلوا يف بر اجليزة باخليام حىت يراسلوا األمري سنجر الشجاعي، فوافقوه وضربوا اخليام وأقاموا هبا، 

وما زالت الرسل بينهم وبينه حىت وقع االتفاق على إقامة امللك الناصر . وبعثوا إىل الشجاعي فلم ميكنهم من التعدية



د بن قالوون، فبعث عند ذلك احلراريق واملراكب إليهم باجليزة، وعدوا بأمجعهم وصاروا إىل قلعة اجلبل يف رابع حمم
  .عشر احملرم

  السلطان الناصر ناصر الدين

السلطان امللك الناصر ناصر الدين حممد بن السلطان امللك املنصور سيف الدين قالوون األلفي العالئي الصاحلي 
ولد يوم السبت النصف من احملرم سنة أربع . ون ابنة األمري سكناي بن قراجني بن جنكاي نوينأمه أشلون خات

ومثانني وستمائة بقلعة اجلبل من مصر، فلما قتل أخوه امللك األشرف صالح الدين خليل بالقرب من تروجة، 
عي ومن كان بالقاهرة والقلعة وعدي األمري زين الدين كتبغا واألمراء، اجتمع هبم األمري علم الدين سنجر الشجا

من األمراء الصاحلية واملنصورية، وقرروا سلطنة الناصر حممد وأحضروه وعمره تسع سنني سوا يف يوم السبت 
ورتبوا األمري زين الدين كتبغا نائب . سادس عشر احملرم سنة ثالث وتسعني وستمائة، وأجلسوه على سرير السلطنة

ري علم الدين سنجر الشجاعي وزيراً ومدبراً عوضاً عن ابن السلعوس، واألمري السلطنة عوضاً عن بيدرا، واألم
حسام الدين الجني الرومي األستادار أطابك العساكر، واألمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري أستادارا، واألمري ركن 

وان اإلنشاء يف املكاتبات الدين بيربس الدوادار دواداراً، وأعطي إمرة مائة فارس وتقدمة ألف، وجعل إليه أمر دي
وأنفق يف العسكر وحلفوا فصار كتبغا هو القائم جبميع أمور الدولة، وليس للملك الناصر من . واألجوبة والربيد

  .السلطنة إال اسم امللك من غري زيادة على ذلك، وسكن كتبغا بدار النيابة من القلعة، وجعل اخلوان ميد بني يديه

إنا قد استنبنا أخانا امللك الناصر : دمشق كتاب على لسان امللك األشرف، ومضمونهوأما الشام فإنه كتب إىل 
حممداً، وجعلناه ويل عهدنا حىت إذا توجهنا إىل لقاء عدو يكون لنا من خيلفنا ورسم فيه بتحليف الناس للملك 

ن ساطلمش وسيف الدين وتوجه بالكتاب األمري سيف الدي. الناصر حممد، وأن يقرن امسه باسم األشرف يف اخلطبة
هبادر التتري، فدخال دمشق يوم اجلمعة رابع عشريه، ومجع األمري عز الدين أيبك احلموي نائب دمشق األمراء 

واملقدمني والقضاة واألعيان وحلفهم، وخطب باسم امللك األشرف وامللك الناصر ويل عهده، وكان ذلك من تدبري 
باحلوطة على موجود بيدرا والجني وقرا سنقر، وطرنطاي الساقي  الشجاعي، فقدم من الغد الربيد إىل دمشق

  .وسنقرشاه وهبادر رأس نوبة، فظهر قتل األشرف وإقامة أخيه الناصر بعده
فاستمر األمر يف اخلطبة بالشام على ذلك إىل حادي عشر ربيع األول، حىت ورد مرسوم ناصري باخلطبة للملك 

يف يوم اجلمعة حادي عشر ربيع األول، وترحم على أبيه املنصور وأخيه  الناصر وحده بالسلطنة، فخطب له كذلك
  .األشرف

مث كتب إىل ووقع الطلب على األمراء الذين كانوا مع بيدرا يف قتل األشرف، فأول من وجد منهم األمري سيف 
داهنما يف اجملاير الدين هبادر رأس نوبة، واألمري مجال الدين أقش املوصلي احلاجب، فضربت أعناقهما وأحرقت أب

وهم حسام الدين طرنطاي الساقي، ونوغاي السالح دار، : مث أخذ بعدمها سبعة أمراء. ثامن يوم سلطنة الناصر
وسيف الدين الناق الساقي السالح دار، وسيف الدين أروس احلسامي السالح دار، وعالء الدين ألطبغا اجلمدار، 

ا مث قبض على قوش قرا السالح دار، وذلك يف العشرين من احملرم وأقسنقر احلسامي، وناصر الدين حممد بن خوج
فسجنوا خبزانة البنود من القاهرة، وتويل بيربس اجلاشنكري عقوبتهم ليقروا على من كان معهم، مث أخرجوا يوم 
ة، االثنني ثامن عشره، وقطعت أيديهم بالساطور على قرم خشب بباب القلعة، ومسروا على اجلمال وأيديهم معلق

واجتمع لرؤيتهم من العامل ما ال ميكن حصره، حبيث . وشقوا هبم ورأس بيدرا على رمح قدامهم القاهرة ومصر



ومروا هبم على أبواب دورهم، فلما جازوا على دار عالء الدين الطنبغا خرجت . كادت القاهرة ومصر أن تنهبا
وكانت زوجته بأعلى الدار، . عظم صياحهمجواريه حاسرات يلطمن، ومعهن أوالده وغلمانه قد شقوا الثياب و

ليتين فداك، وقطعت شعرها ورمته عليه فتهالك الناس من . فألقت نفسها لتقع عليه فأمسكنها جواريها، وهي تقول
فمنهم من مات على ظهور اجلمال، ومنهم من فكت مسامريه : كثرة البكاء رمحة هلم واستمروا على ذلك أياماً

  .مرة ثانية وأعيد تسمريه فماتومحل إىل أهله مث أخذ 
هذا وجواري امللك األشرف وسيال حواشيه قد لبسن احلداد وتذرعن السخام، وطفن يف الشوارع بالنواحات 

مث أخذ بعد ذلك األمري سيف الدين قجقار الساقي فشنق بسوق . يقمن املأمت، فلم ير مبصر أشنع من تلك األيام
  . على خرب ألبتةاخليل، ومل يوقف لقراسنقر وال لالجني

وبلغ الوزير ابن السلعوس وهو باإلسكندرية مقتل امللك األشرف، فخرج ليال وسار إىل القاهرة فنزل بزاوية الشيخ 
مث ركب منها بكرة هبيئته ودسته إىل . مجال الدين أمحد بن حممد بن عبد اهللا الظاهري خارج القاهرة وبات عنده

ا عليه، فجري معهم على عادته من الترفع والكرب، و مل يقم ألحد وال احتفل داره، فأتاه القضاة واألعيان وسلمو
هذا ال نفعله وال نرضاه لعامل من عمالنا، : الرأي أن ختتفي حىت تسكن الفتنة فقال: فقال له بعض أصدقائه. بكبري

م امللك األشرف بعثن إىل فكيف خنتاره ألنفسنا واستمر يف بيته والناس تتردد إليه مخسة أيام، وذلك من أجل أن حر
فشق ذلك على الشجاعي وحتدث مع كتبغا . األمري كتبغا النائب يشفعن فبه، فإنه من أحباب السلطان وأخصائه

وغريه من األمراء، وحرضهم عليه وأغراهم به، فاستدعاه كتبغا يف اليوم السادس وهو ثاين عشري احملرم، فركب 
قبض عليه وأسلمه للشجاعي فأحاط به، وأنزله من القلعة ماشياً إىل داره يف دسته على عادته، فعندما دخل إليه 

وأخذه أعدي أعاديه األمري هباء الدين قراقوش الظاهري شاد . واألعوان حميطة به، فلم ميكن من العبور إليها
أنكر عليه الشجاعي الصحبة ليطالبه باألموال، فضربه ضرباً شديداً بلغ يف مرة واحدة ألفاً ومائة ضربة باملقارع، ف

ذلك ونقل ابن السلعوس إىل األمري بدر الدين لؤلؤ املسعودي شاد الدواوين، فعاقبه بأنواع العقوبات وعذبه أشد 
التذاكر إىل الشام، . منه مبلغ تسعة آالف دينار حتت يد شخص بالشام، فكتب: عذاب، واستخرج منه ماالً كثرياًً

  .وأخذ املبلغ املذكور
ابن السلعوس يف املدرسة الصاحبية بسوبقة الصاحب من القاهرة، ويف كل يوم يضربه لؤلؤ باملقارع وكانت عقوبة 

وخيرجه من الصاحبية إىل القلعة وهو على محار، فيقف له أراذل الناس يف طول الطريق ومعهم املداسات املقطعة 
وكان . اخلزي والنكال ما ال يعرب عنه يا صاحب علم لنا على هذه ويسمعونه كل مكروه، فينزل به من: ويقولون له

لؤلؤ هذا ممن أنشأه ابن السلعوس، فإنه كان قد طلب من دمشق ملا قتل خمدومه األمري طرنطاي النائب وكان يلي 
ديوانه بالشام فأحسن إليه ابن السلعوس وواله شد الدواوين مبصر، وصار يقف يف خدمته كأنه بعض النقباء، فال 

در اهللا أنه وقع يف يده، فبالغ يف إهانته وصارت العقوبة يف كل يوم تتزايد عليه والشدائد يسميه إال لؤلؤ، فق
تتضاعف، ويتوىل عقوبته شر الظلمة وأبعدهم من الشفقة، إىل أن مات يف يوم السبت عاشر صفر، وقيل خامس 

  .عشره، وقيل سابع عشره، وضرب بعد موته ثالث عشرة مقرعة، ودفن بالقرافة
عزل قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة عن وظيفة القضاء، وأعيد قاضي القضاة تقي، : عشر صفر ويف تاسع

الدين عبد الرمحن ابن بنت األعز إىل سائر ما كان بيده من املناصب واستقر ابن مجاعة يف تدريس املدرسة الناصرية 
  .جبوار قبة الشافعي من القرافة، وتدريس املشهد احلسيين بالقاهرة



أحكم الشجاعي أمر الوزارة، فاشتدت مهابة الناس له وقويت نفسه، وأحب أن يستبد باألمور، : ويف هذه املدة
فشرع يف إعمال التدبري على األمري كتبغا ليقبض عليه، واستمال األمراء الربجية واملماليك السلطانية، وفرق فيهم 

رأس أمري من األمراء الذين مع كتبغا فإنه يعطيه إقطاعه، وأن حنو الثمانني ألف دينار سرا، وقرر معهم أن من أتاه ب
وكان ممن اطلع على هذا األمري . األمري علم الدين سنجر البندقداري يقبض على كتبغا إذا جلس على السماط

 سيف الدين قنغر التتري الوافد يف الدولة الظاهرية وهو من جنس كتبغا، فأعلمه اخلرب، فاحترز كتبغا على نفسه
وأعلم أصحابه من األمراء وغريهم، فلما كان يوم اخلميس ثاين عشري صفر اجتمع األمراء مبساطب باب القلة من 
قلعة اجلبل على العادة، ينتظرون فتح باب القلعة لريكبوا يف خدمة األمري كتبغا يف املوكب كما جرت به العادة، فلم 

وهم سيف الدين قبجق، وبدر : بطلب مجاعة من األمراءيشعروا إال برسالة قد خرجت على لسان أمري جاندار 
الدين عبد اهللا السالح دار حامل اجلتر، وسيف الدين قبليي، وركن الدين عمر السالح دار أخو متر، وسيف الدين 
كرجي، وسيف الدين طرجني، وقرمشي السالح دار، وبوري السالح دار، والجني جركسي، ومغلطاي املسعودي، 

وقام بقية األمراء للركوب، فبينما هم يسريون حتت القلعة بامليدان . فدخلوا إىل اخلدمة السلطانيةوكرد الساقي، 
األسود، جاء األمري قنغر ومعه ابنه جاورجي، فأخربا النائب كتبغا أن األمراء الذين استدعوا اعتقلوا، وأن 

فعرف كتبغا األمراء . السماطالشجاعي قد دبر أنك إذا طلعت قبض عليك وعلى من معك وقت اجللوس على 
  .الذين معه مبا قال قنغر وولده، فتوقفوا عن الطلوع إىل القلعة

واستعجل األمري علم الدين البندقداري، وعمل ما ال كان ينبغي، وذلك أنه كان يف املوكب سيف الدين برلغي أمري 
بة دبوس جاءته يف رأسه أثرت فيه أثراً جملس، وركن الدين بيربس اجلاشنكري األستادار، فلم يشعر بيربس إال وضر

وعند قبضهما قال سنجر البندقداري . بقي فيه بعد ذلك، وقبض عليه وعلى برلغي وبعث هبما إىل اإلسكندرية
واهللا هو عندك : ما هو عندي فقال سنجر: أين الجني؟ أحضره فقال كتبغا: لكتبغا النائب يف مجلة كالم فاوضه به

بغا، فبادره من ورائه بكتوت األزرق مملوك كتبغا وضربه بسيف حل كتفه، ونزل إليه وجرد سيفه ليضرب به كت
  .بقية مماليك كتبغا وذحبوه

وهم بيسري وبكتاش الفخري أمري سالح وبكتوت العالئي وهباء الدين يعقوب : وساق كتبغا ومن معه من األمراء
ىل باب احملروق وخرجوا منه، فنزلوا بظاهر السور ونوكاي وأيبك املوصلي واحلاج هبادر وأقسنقر كرتيه وبلبان إ

وبعث كتبغا نقباء احللقة يف طلب املقدمني وأجناد احللقة والتتر واألكراد الشمهرزورية، . ولبسوا عدة احلرب
وركب الشجاعي وخرج إىل باب القلعة، وحرك الكوسات ليحضر إليه األمراء وأجناد احللقة، فإنه . فحضروا إليه
عدة صرر من ذهب، وراسل املقدمني وأجناد احللقة يعدهم إذا وافقوا وقاموا معه، فصار من حيضر إليه كان قد صر 

مث إن كتبغا بعث إىل . يعطيه صرة ذهب على قدره، فلم حيضر إليه هذا اليوم إال من ال يغين وال جيدي جميئه شيئا
لى األمراء والبد من حضوره، فإنه بلغنا عنه ما قد انفرد هذا برأيه يف القبض ع: السلطان يطلب الشجاعي، وقال له

فأرسل السلطان يعرف الشجاعي بذلك، فامتنع أن حيضر إليه، ورجف كتبغا وأخذ حياصر القلعة وقطع . أنكرناه
فلما كان يوم اجلمعة نزل األمراء الربجية من القلعة على محية، وقاتلوا كتبغا ومن معه . عنها املاء وباتوا على ذلك

  .عساكر، وهزموهم وساقوا خلفهم إىل البئر البيضاء، ومر كتبغا إىل ناحية بلبيسمن ال
وكان بيسري وبكتاش يف عدة من األمراء مل يركبوا مع كتبغا يف هذا اليوم، فلما مسعوا بكسرته شق عليهم ذلك 

ضم مع بيسري فقدم كتبغا بعد كسرته وان. وركبوا إىل الربجية وقاتلوهم، وكسروهم حىت ردوا إىل القلعة
فجدوا يف حصار القلعة حىت طلع امللك الناصر على الربج األمحر وتراءى هلم، فنزل . وبكتاش، وتالحق هبم الناس



حنن مماليك السلطان، و مل ختلع يدا من طاعته، وما قصدنا : األمراء عن خيوهلم إىل األرض وقبلوا له األرض، وقالوا
  .إزالة الفسادإال حفظ نظام الدولة واتفاق الكلمة و

واستمر احلصار سبعة أيام، ويف كل يوم ينزل الشجاعي ومعه األمري سيف الدين بكتمر السالح دار واألمري سيف 
الدين طغجي يف عدة من املماليك السلطانية، فيكون بينه وبني كتبغا وأصحابه قتال، إال أنه يتسلل ممن معه يف كل 

احلصار طلعت أم السلطان على سور القلعة، وسألت األمراء عن غرضهم فلما اشتد . يوم عدة ويصريون إىل كتبغا
ما لنا غرض إال القبض على الشجاعي وإمخاد الفتنة، ولو بقي من بيت أستاذنا بنت عمياء كنا : حىت تعمل، فقالوا

الدين األتابك  فاخندعت لقوهلم، واتفقت مع األمراء حسام. مماليكها، السيما وولده امللك الناصر حاضر وفيه كفاية
فعند ذلك تفرق عنه أصحابه ونزلوا إىل . وغلقوا باب القلة من القلعة، وصار الشجاعي بداره من القلعة حمصورا

إن كنت أنا الغرمي فأنا أتوجه إىل احلبس طوعا : " كتبغا، فلم جيد بدا من طلب األمان فلم جتبه األمراء، فتحري وقال
باب الستارة السلطانية وحل سيفه بيده، وذهب حنو الربج ومعه األمري هباء الدين  مين، وأبرأ مما قيل عين وخرج إىل

  .األقوش واألمري سيف الدين صمغار
وقيل إن الشجاعي ملا أيب األمراء أن يؤمنوه بعثوا آخر النهار عند العصر مجاعة فيهم األقوش إىل عند أم السلطان، 

حضر تكاثرت عليه املماليك، ووثب عليه منهم أحد مماليك األقوش وطلبوا الشجاعي ليستشريوه فيما يفعل، فلما 
وكان عمره . وضربه من ورائه بسيف أطار يده، وثين بأخرى أسقطت رأسه عن بدنه، ورفعت يف احلال على السور

  .حنو مخسني سنة
خلوين : ند فقالألجلك يا خو: يا عمي ألي شيء هذا الذي أنتم فيه؟ فقال: ويقال إنه ملا حضر قال له السلطان

أعمل شيئا تبقوا مطمئنني وأنا معكم، وهو أنك تروح يا أمري علم الدين تقعد يف مكان بالقلعة وترسل ورائه األمراء 
فقام األمراء احلاضرون وقبضوا . ليطلعوا، وبعد أيام نوفق بينكم، ونعطيك قلعة بالشام تروح إليها ونستريح منهم

  .يسجن فيه، فتوجه به األقوش حنو الربج اجلواينعليه، وقيدوه وأخرجوه إىل مكان 
فلما كان يف أثناء، الطريق قتله، وقطع رأسه ويده وأخذها يف ذيل قرظيته ونزل إىل سوق اخليل والربجية واملماليك 

خبز سخن أرسله السلطان إىل األمراء، ليعلموا أن عندنا : ما معك فقال: السلطانية حميطة بباب القلعة، فقالوا له
. فظنوه صادقاً وتركوه، ولو علموا بأنه معه رأس الشجاعي ملا خلص منهم. الشيء بكثرة يريد بذلك النجاة منهم

  .فصار إىل األمراء وناوهلم الرأس، فبعثوا يف احلال من حلف السلطان واألمراء الذين عنده
ة، ثاين يوم، ودقت البشائر، وذلك يوم وفتح باب القلعة، وطلع كتبغا واألمراء إىل القلعة وهم راكبون إىل باب القل

فنودي بعد ذلك باألمان، ففتحت أبواب القاهرة وكانت كلها مغلقة إال باب زويلة، وكذلك . الثالثاء سابع عشريه
  .األسواق كانت معطلة يف هذه املدة

يه، وجبوا عليه مث رفع رأس الشجاعي على رمح وطيف هبا القاهرة ومصر، و مل يدعوا زقاقا حىت طافوا بالرأس ف
هذه رأس : ويف الناس من كان يضرب الرأس باملداسات، ومنهم من يصفعه ويسبه، وصاروا يقولون. ماالً كثرياً

  .وسر كثري من الناس ملوته، فإنه أكثر من املصادرات، ونوع الظلم والعسف أنواعا. امللعون الشجاعي
. م وأمواهلم، وجددت األميان للسلطان ولنائبه األمري كتبغاوفيه أفرج عن األمراء املعتقلني، وأعيدت هلم إقطاعاهت

وأنزل من كان ساكنا يف األبراج والطباق بقلعة اجلبل من املماليك السلطانية الذين رموا بأهنم أثاروا هذه الفتنة، 
د من القاهرة، وأسكنت طائفة منهم يف مناظر الكبش جبوار اجلامع الطولوين، وطائفة يف دار الوزارة برحبة باب العي

  .وطائفة يف مناظر امليدان الصاحلي بأرض اللوق، واعتقلت طائفة



استقر يف الوزارة الصاحب تاج الدين حممد بن الصاحب هباء الدين حممد بن : ويف يوم اخلميس تاسع عشريه
ارة الصحبة، الصاحب هباء الدين على بن حنا، واستقر ابن عمه عز الدين الصاحب حميي الدين هباء الدين يف وز

  .وصارا جيلسان مجيعاً يف شباك الوزارة بقلعة اجلبل، والصاحب تاج الدين هو الذي يوقع
  .أفرج عن األمري عز الدين أيبك األفرم: ويف سلخه

  .أوقعت احلوطة بدمشق على موجود األمري علم الدين سنجر الشجاعي، وقبض على نوابه: ويف ثالث ربيع األول
حلف نائب دمشق واألمراء هبا للسلطان ونائبه وويل عهده األمري كتبغا، ودعي له معه يف  :ويف العشرين من رجب

  .اخلطبة

ركب امللك الناصر يف أهبة امللك، وشق القاهرة من باب النصر حىت خرج من باب زويلة عائدا : ويف خامس عشريه
  .قت البشائر بالقلعةإىل القلعة، وكتبغا واألمراء ميشون يف ركابه، فكان يوماً مشهوداً، ود

: ظهر األمري حسام الدين الحني الصغري واألمري مشس الدين قرا سنقر املنصوريان من االستتار: ويف يوم عيد الفطر
وكانا وقت فرارمها عند وقعة بيدرا قد أطلعا األمري سيف الدين بتخاص الزيين مملوك األمري كتبغا حباهلما، فتلطف 

حىت صار يتحدث مع السلطان إىل أن عفا عنهما، مث حتدث كتبغا مع األمري بكتاش يف  مع أستاذه كتبغا يف أمرمها
أمرمها، وانتدبه إلصالح حاهلما مع األمراء، فركب ودار على األمراء وأعيان املماليك، وأزال ما كان يف نفوسهم 

بيت األمري كتبغا بقلعة اجلبل، وقرر احلال على أهنما يصعدان إىل القلعة يوم العيد، فأتيا سرا إىل . من الوحشة
فأخذمها معه ودخل إىل السماط، فقبال األرض للسلطان على العادة، فأكرمهما وخلع عليهما وأمرمها كما كانا، 

وكانت هذه الفعلة من كتبغا مع الجني كعنز السوء حبثت . ونزال فحمل األمراء إليهما من التقادم ما جيل وصفه
  .ه قريباً من خربمها إن شاء اهللاعن حتفها بظلفها، كما سترا

  .وفيه أفرج عن األمري حسام الدين مهنا بن عيسي وأخوته وأوالده
  .قصر مد النيل ومل يوف، بل كانت هنايته مخسة عشر ذراعاً وثلث ذراع، فغلت األسعار: ويف هذه السنة

قاضي القضاة شهاب الدين حممد وفيها استقر يف قضاء دمشق قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة، عوضاً عن 
  .اخلويي حبكم وفاته

وفيها سار الشريف أبو مني أمري مكة يريد مصر حىت يلقي السلطان امللك األشرف، ألنه حلف على ذلك، فلما 
نزل ينبع رد إليه الشريف راجح بن إدريس ينبع، وجاءه اخلرب بقتل السلطان امللك األشرف، فرجع من ينبغ إىل 

  .مكة
وقدم حاج اليمن يف . سعار مبكة، فأبيع املد امللح بستة دنانري مكية، وغلت هبا املياه يف شعبان ورمضانوغلت األ

مث أغاث اهللا باألمطار وكانت مبين قبله يف يوم . كثرة، فبلغت الراوية أربعة دنانري، ومحل املاء من عرفة إىل مكة
  .ماألحد، فسار الناس منها يوم األربعاء ومضوا إىل بالده

  .وويل بعده بيدو بن طوغاي بن هوالكو. وفيها قتل امللك كيختو بن أبغا بن هوالكو
  ومات يف هذه السنة من األعيان

قاضي قضاة الشام شهاب الدين أبو عبد اهللا حممد بن قاضي القضاة مشس الدين أيب العباس أمحد بن اخلليل بن 
الشافعي بدمشق عن سبع وستني سنة، ويل قضاء حلب سعادة بن جعفر بن عيسى املهليب الشهري بابن اخلويي 

  .ودمشق ومصر، ومل يربح مشكور السرية



وتويف الوزير الصاحب فخر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن لقمان بن أمحد بن حممد الشيباين اإلسعردي عن إحدى 
  .ومثانني سنة، وزر مرتني

مان بن أيب الرجا بن السلعوس التنوخي، عن مخسني سنة وتويف الوزير الصاحب مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عث
  .مقتوال

  .وتويف الزاهد املعتقد تقي الدين أبو حممد عبد اهللا بن على بن حممد بن منجد السروجي بالقاهرة
وتويف احملدث شرف الدين أبو على احلسن بن على بن عيسي بن احلسن بن على ابن الصرييف اللخمي عن حنو سبع 

  .وستني سنة
. ومات قبالي خانة بن طلوي بن جنكزخان ملك الصني، وهو أكرب اخلانات واحلاكم على كرسي مملكة جنكزخان

  .وكانت مدته قد طالت، فقام يف مملكة الصني بعده ابنه شربدون بن قبالي
  سنة أربع وتسعني وستمائة

أرغون يف سنة تسعني، قتل يف سنةثالث  ورد اخلرب بأن كيختو بن أبغا بن هوالكو، الذي تسلطن بعد أخيه: يف احملرم
وملك بعده ابن عمه بيدو، وهو ابن طرغاي بن هوالكو، فخرج عليه غازان بن أرغون بن أبغا نائب . وتسعني

  .خراسان، وكسره وأخذ امللك منه، ويقال إنه أسلم على يد الشيخ صدر الدين بن محويه اجلويين

اليك األشرفية الذين بالكبش وخرجوا إىل اإلسطبالت اليت حتت القلعة، اجتمع املم: ويف ليلة األربعاء حادي عشره
وداروا على خوشداشيتهم فأركبوهم ومضوا إىل باب سعادة من أبواب . وركبوا اخليول وهنبوا ما قدروا عليه

هم، القاهرة فأحرقوه، ودخلوا إىل دار الوزارة ليخرجوا من فيها من املماليك، فلم يوافقوهم على ذلك فتركو
وقصدوا سوق السالح بالقاهرة، وفتحوا احلوانيت وأخذوا السالح، ومضوا إىل خزانة البنود وأخرجوا من فيها من 

فركب األمراء الذين بالقلعة وقاتلوهم، فلم يثبتوا . املماليك، وساروا إىل إسطبل السلطان ووقفوا حتت القلعة
و مل يفلت منهم أحد، فضربت رقاب بعضهم بباب القلعة، فقبض عليهم من القاهرة وضواحيها . واهنزموا وتفرقوا

وقطعت أيدي مجاعة وأرجلهم، وغرق غري منهم، وفيهم من أكحل، وفيهم من قطعت ألسنتهم، ومنهم من صلب 
  .على باب زويلة، ومنهم من بقي، وفرق بعضهم على األمراء وكانوا زيادة على ثالمثائة مملوك

لع امللك الناصر ابن قالوون، وكانت أيامه سنة واحدة تنقص ثالثة أيام، مل يكن خ: ويف يوم األربعاء حادي عشره
  .يل فيها أمر وال هني

  السلطان زين الدين كتبغا املنصوري

السلطان امللك العادل زين الدين كتبغا املنصوري كان يف مدة سلطنة امللك الناصر هو القائم جبميع أمور الدولة، 
وملا دخل احملرم انقطع يف دار . مث إنه أخذ يف أسباب السلطة بعد قتل الشجاعي. بتةوليس للناصر معه تصرف أل

فلما . النيابة وأظهر أنه ضعيف البدن، وباطن أمره إنه يريد أن يقرر أموره يف السلطنة فخرج إليه الناصر وعاده
قد اخنرق ناموس اململكة، : مكانت فتنة املماليك جلس يف صباح تلك الليلة بدار النيابة ومجع األمراء وقال هل

فاتفقوا على خلعه وإقامة كتبغا مكانه، وحلفوا له على ذلك، وقدم إليه . واحلرمة ال تتم بسلطنة الناصر لصغر سنه
فرس النوبة بالرقبة امللوكية، وركب من دار النيابة قبلي أذان العصر من يوم أيامه سنة واحدة تنقض ثالثة أيام 

حملرم، ودخل من باب القلة إىل األدر السلطانية، واألمراء مشاة بني يديه حىت جلس على األربعاء حادي عشر ا
  .التخت بأهبة امللك، وتلقب بامللك العادل، فكانت أيامه شر أيام من الغالء والوباء وكثرة املوتان



غا بشعار السلطنة، ومن عجيب االتفاق أن مشرف املطبخ السلطاين بالقلعة ضرب بعض املرقدارية فبلغه ركوب كتب
إن هذا هنار حنس فجري ! يا هنار الشوم: فنهض املشرف وصبيان املطبخ لرؤية السلطان وفيهم املضروب وهو يقول

  .هذا الكالم يف هذا اليوم على ألسنة مجيع الناس
  .وفيه نقل امللك الناصر حممد من القصر، وأسكن هو وأمه يف بعض قاعات القلعة

. عادل مساطا عظيماً وجلس عليه، فدخل إليه األمراء وقبلوا يده، وهنئوه بالسلطنة وأكلوا معهمد ال: ويف ثاين عشره
فلما انقضى األكل خلع على األمري حسام الدين الجني الصغري، واستقر يف نيابة السلطنة بديار مصر، وخلع على 

ري سيف الدين احلاج هبادر، واستقر أمري األمري عز الدين أيبك األفرم الصاحلي، وجعل أمري جاندار، وخلع على األم
  .جاجب

خرج الربيد بالكتب إىل البالد الشامية بسلطنة العادل كتبغا، وخرجت كتب دمشق على يد : ويف رابع عشره
  .األمري ساطلمش املنصوري، فقدم دمشق يف سابع عشره وحلف النائب واألمراء، ودقت البشائر

سائر األمراء وأرباب الدولة، وأنعم على املماليك املقيمني بدار الوزراة من خلع على : ويف يوم اخلميس تاسع عشره
  .أجل أهنم امتنعوا من إقامة الفتنة

ركب السلطان على عادة امللوك واللواء اخلليفيت على رأسه والتقليد بني : ويف يوم األربعاء أول شهر ربيع األول
القاضي مجال الدين حممد بن املكرم بن أيب احلسن بن أمحد  يديه، وكتبت البشائر بذلك لسائر النواب من إنشاء

  .األنصاري
وهم بتخاص وقد جعله أستادارا، وأغرلو وبكتوت األزرق وقطلو بك، : وشرع السلطان يؤمر مماليكه فأمر أربعة

يف أيام وفوض السلطان وزارة دمشق للصاحب تقي الدين توبة التكرييت على عادته . فركبوا باإلمرة يف يوم واحد
  .املنصور قالوون وكتب له برد ما أخذ منه يف الدولة األشرفية، وسار من القاهرة

عزل الصاحب تاج الدين حممد ابن حنا من الوزارة، واستقر : ويف يرم الثالثاء خامس عشري مجادى األوىل
وانه وناظر الدواوين يف بالقاضي فخر الدين عمر بن الشيخ جمد الدين عبد العزيز اخلليلي الداري وكان ناظر دي

  .الوزارة

وتزايد الغالء . استسقى الناس بدمشق لتوقف نزول الغيث، وخرج النائب وسائر الناس مشاة: ويف هذا الشهر
. بديار مصر بعدما أقامت خيول السلطان يؤخذ هلا العلف من دكاكني العالفني، وكانت التقاوي املخلدة قد أكلت

غالل، فإن األشرف كان قد فرق الغالل وأطلقها لألمراء وغريهم حىت نفد ما يف  و مل يكن باألهراء السلطانية
وقصر مد النيل كما تقدم، فصار الوزير يشتري الغالل للمئونة بدور السلطان وللعليق، فتزايد الغالء حىت . األهراء

  .بلغ تسعني درمها األردب
باء، وعظم يف القاهرة ومصر، وتزايد حىت كان ميوت بديار مصر كلها و: ووقع يف شهر ربيع األول من هذه السنة

فيهما كل يوم ألوف، ويبقي امليت مطروحا يف األزقة والشوارع ملقى يف املمرات والقوارع اليوم واليومني ال يوجد 
  .من يدفنه، الشتغال األصحاء بأمواهتم والسقماء بأمراضهم

يف قضاء العسكر بدمشق وسافر من القاهرة، وأنعم استقر جنم الدين أمحد بن صصرى : ويف سادس عشري رمضان
على امللك األوحد شادي بن الزاهر جمري الدين دوادار بن اجملاهد أسد الدين شريكوه بن ناصر الدين حممد بن أسد 

الدين شريكوه األيويب بإمرة يف دمشق، فاستقر من مجلة أمراء الطبلخاناه هبا، وهو أول من أمر طبلخاناه من بين 
فقدم اخلرب مبوت امللك املظفر مشس الدين أيب املظفر يوسف بن امللك املنصور نور الدين . ب يف دولة التركيةأيو



عمر بن علي بن رسول التركماين صاحب اليمن يف شهر رمضان فكانت مدته حنو مخس وأربعني سنة وكانت سريته 
يون، فنازعه أخوه امللك املؤيد هزبر الدين داود وملك بعده ابنه امللك األشرف ممهد الدين عمر ويل عهد هأ. جيدة

ومجع لقتاله، وحاصر عدن ثالثة عشر يوما وملكها وأخذ األموال بغري حق، وسار يريد تعز فبعث إليه األشرف 
  .جيشا قاتله وأسره ومحله إليه، فاعتقله

شق، زيادة على ما بيده من وفيها استقر قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة من خطابة اجلامع األموي بدم
  .قضائها، فخطب وصلى بالناس يوم اجلمعة سادس شوال، وهو أول من مجع له بني القضاء واخلطابة بدمشق

وفيها قبض على األمري عز الدين أيبك اخلازندار املنصوري نائب البالد الطرابلسية، ومحل إىل القاهرة، فقدمها يف 
  .بدله األمري عز الدين أيبك املوصلي املنصوريحادي عشر ذي القعدة واعتقل، وأقيم 

. وفيها قصر مد النيل وبلغ ستة عشر ذراعاً وسبع عشر إصبعا، مث هبط من ليلته ومل يعد، فتزايد الغالء واشتد البالء
وأجدبت بالد برقة أيضاً، وعم الغالء والقحط ممالك املشرق واملغرب واحلجاز، وبلغ سعر األردب القمح مبصر 

وتزايد موت الناس حىت بلغت عدة من أطلق من الديوان يف شهر ذي احلجة سبعة عشر . ومخسني درمها فضةمائة 
ألفا ومخسمائة، سوى الغرباء والفقراء وهم أضعاف ذلك وأكل الناس من شدة اجلوع امليتات والكالب والقطاط 

نفس، سوى من مل يثبت امسه يف وأناف عدد من عرف مبوته يف كل يوم ألف . واحلمري، وأكل بعضهم حلم بعض
  .فلما اشتد األمر فرق السلطان الفقراء على أرباب األموال حبسب حاهلم. الديوان

  .وفيها كثرت الفلوس، فعلمت كل أوقية بسدس درهم
وفيها مات ملك تونس األمري أبو حفص عمر بن حيىي بن عبد الواحد هلن أيب حفص ليلة اجلمعة رابع عشري ذي 

وبويع أبو عبد اهللا حممد املعروف بأيب عصيدة بن حيىي بن حممد . ت مدته إحدى عشرة سنة ومثانية أشهراحلجة، فكان
  .بن حيىي بن عبد الواحد

  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .القان كيختو بن أبغا بن هوالكو بن طلو بن جنكزخان ملك التتار قتيال، فكانت مدة ملكه حنو أربع سنني
و بن طرغاي، بن هوالكو القائم بعد كيختو مقتوال، فكانت مدة ملكه حنو مثانية أشهر، وقام بعده ومات القان بيد

ومات امللك املظفر حممد بن املنصور عمر بن علي بن رسول ملك اليمن . عازان بن أرغون بن أبغا بن هوالكو
  .بقلعة تعز وقد جتاوز مثانني سنة، منها مدة ملكه حنو سبع وأربعني سنة

ت امللك السعيد داود بن املظفر قرا أرسالن بن السعيد غازي بن املنصور أرتق ابن إيلغازي بن ألىب مترتاش بن وما
  .إيلغازي بن أرتق صاحب ماردين، وقام بعده أخوه املنصور غازي

ي، عن وتويف شرف الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن نعدة بن أمحد بن جعفر بن احلسني ابن محاد القدسي الشافع
وتويف عز الدين أبو العباس . ثالث وسبعني سنة بدمشق، وقد انتهت إليه رياسة الفتوي وويل خطابة اجلامع األموي

أمحد بن إبراهيم بن عمر بن فرج بن أمحد بن سابور الفاروثي الواسطي الشافعي، عن مثانني سنة بواسط، وكان قد 
  .ة فنونويل اخلطابة بعد ابن املرحل، وكان إماماً يف عد

وتويف حمب الدين أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم الطربي املكي الشافعي فقيه 
  .احلجاز، مبكة عن تسع وسبعني سنة



  .وتويف مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن الساكن الطوسي املشهدي، بالقاهرة
  سنة مخس وتسعني وستمائة

وهو أن شابا من أهلها خرج بثور له يسقيه املاء، : حدث بقرية جبة عسال من قرى دمشق أمر عجيب: يف احملرم
فلما كان يف اليوم الثاين خرج . فلما فرغ الثور من شربه محد اهللا، فتعجب الصيب من ذلك، وحكاه فلم يصدق

فخرج به يف اليوم . ر ذكر ذلك بالقريةصاحب الثور به ليسقيه، فشرب ومحد اهللا بعد فراغه، فمضى به، وكث
فتقدم بعضهم وسأله، فقال . الثالث وقد حضر أهل القرية، فعندما فرغ الثور من شربه مسعه اجلميع وهو حيمد اهللا

إن اهللا عز وجل كان قد كتب على األمة سبع سنني جدباً، ولكن بشفاعة النيب صلى : الثور بكالم مسعه من حضر
قال الثور . وذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره بتبليغ ذلك إىل الناس. هلا اهللا تعال باخلصباهللا عليه وسلم أبد

أن متوت عقيب اإلخبار مث مضى الثور إىل موضع مرتفع وسقط : يا رسول اهللا ما عالمة صدقي عندهم؟ قال: فقلت
لعة اجلبل حمضر ثابت على قاضي الوالية هبذه ميتاً، فتقاسم أهل القرية شعره للتربك به، وكفنوه ودفنوه وحضر إىل ق

  .احلادثة
قدم الربيد بوصول طائفة األويراتية من التتار ومقدمهم طرغاي زوج بنت هوالكو، وإهنم حنو : ويف ربيع األول

فكتب إىل نائب الشام أن . الثمانية عشر ألف بيت، وقد فروا من غازان ملك التتار وعربوا الفرات يريدون الشام
ث إليهم األمري علم الدين سنجر الدواداري إىل الرحبة ليلقاهم، فخرج من دمشق، مث توجه بعده األمري سنقر يبع

األعسر شاد الدواوين بدمشق، وخرج األمري قراسنقر املنصوري من القاهرة أيضاً، فوصل دمشق يف ثاين عشريه، مث 
بدمشق حىت وصلت أعيان األويراتية صحبة سنقر تبعه األمري سيف الدين احلاج هبادر احلليب احلاجب، فأقام 

وكانت عدهتم مائة وثالثة عشر رجال، ومقدمهم طرغاي، ومن أكابرهم الوص وككباي، . األعسر يف ثالث عشريه
  .فتلقاهم النائب واألمراء واحتفل لقدومهم احتفاالً زائداً

خر، فلما وصلوا بالغ السلطان يف إكرامهم مث سار هبم األمري قراسنقر إىل القاهرة يوم اإلثنني سابع ربيع اآل
وبقوا على كفرهم، ودخل شهر رمضان فلم يصم منهم أحد، وصاروا يأكلون . واإلحسان إليهم، وأمر عدة منهم

فأنف األمراء من جلوسهم معهم . اخليل من غري ذحبها، بل يربط الفرس ويضرب على وجهه حىت ميوت فيؤكل
لى الناس إكرامهم، وتزايد بعضهم يف السلطان، وانطلقت األلسنة بذمه حىت أوجب بباب القلة يف اخلدمة، وعظم ع
  .ذلك خلع السلطان فيما بعد

وأما بقية األويراتية فإنه كتب إىل سنجر الدواداري أن ينزهلم ببالد الساحل، فمر هبم على مرج دمشق، وأخرجت 
. و مل ميكن أحد من األويرايتة أن يدخل مدينة دمشقاألسواق إليهم فنصبت باملرج ومبنزلة الصنمني ويف الكسوة، 

  .وأنزلوا من أراضي عثليث ممتدين يف بالد الساحل، وأقام األمري سنجر عندهم إىل أن حضر السلطان إىل الشام
وقد هلك منهم عامل كبري، وأخذ األمراء أوالدهم الشباب للخدمة، وكثرت الرغبة فيهم جلماهلم، وتزوج الناس 

وتنافس األمراء واألجناد وغريهم يف صبياهنم وبناهتم، مث انغمس من بقي منهم يف العساكر، فتفرقوا يف ببناهتم، 
  .املمالك، ودخلوا يف اإلسالم واختلطوا بأهل البالد

استقر يف قضاء القضاة بديار مصر تقي الدين حممد بن جمد الدين علي بن : ويف يوم السبت ثامن عشر مجادى األوىل
يع القشريي املعروف بابن دقيق العيد الشافعي، بعد وفاة قاضي القضاة ذي الرياستني تقي الدين عبد وهب بن مط

  .الرمحن بن قاضي القضاة ذي الرياستني تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر العالمي املعروف بابن بنت األعز



ائة ومثانني درمها، والشعري تعدي األردب منه اشتد الغالء، وبلغ سعر األردب القمح املصري إىل م: ويف هذه السنة
وبلغ الترس ستني درمها األردب بعد مخسة دراهم، وأبيع اخلبز . مائة درهم، والفول بنحو تسعني درمها األردب

وذحبت فراريج للمرضى مث وزن حلمها . كل رطل بدرهم نقرة، وأبيع الفروج بعشرين درمها بعد ثالثة دراهم
نها بدرهم فضة، وأبيعت بطيخة صيفية للمرضى مبائة درهم فضة، وأبيع الرطل منه بأربعة فوقف كل وزن درهم م

وأبيعت سفرجلة بثالثني درمها، وكل رطل حلم بسبعة دراهم، وكل سبع حبات من بيض الدجاح بدرهم، . دراهم
  .و مل يزد سعر القمح يف بالد الصعيد األعلى على مخسة وسبعني درمها األردب

وانكشف حال . الدواب لعدم العلف حىت مل توجد دابة للكراء، وهلكت الكالب والقطاط من اجلوعوهلك معظم 
. كثري من الناس، وشحت األنفسي حىت صار أكابر األمراء مينعون من يدخل عليهم من األعيان عند مد أمسطتهم

فأكل الناس امليتة من الكالب  وكثر تعزير حمتسب القاهرة ومصر لبياعي حلوم الكالب وامليتات، مث تفاقم األمر
ورأي بعض األمراء بباب داره امرأة هلا هيئة حسنة وهي . واملواشي وبين آدم، وأكل النساء أوالدهن املوتى

تستعطي، فرق هلا وأدخلها داره فإذا هي مجيلة، فأحضر هلا رغيفا وإناء مملوءاً طعاماً أكلته كله ومل تشبع، فقدم إهلا 
جلوع، فما زال يقدم هلا وهي تأكل حىت اكتفت، مث استندت إىل احلائط ونامت، فلما حركوها مثله فأكلته وشكت ا

وجدت ميتة، فاخذوا من كتفيها جرابا فلفوا فيه يد إنسان صغري ورجله، فأخذ األمري ذلك وصعد به القلعة وأراه 
  .السلطان واألمراء

خبمسة وثالثني درمها، والشعري خبمسة وعشرين  مث إن األسعار احنلت يف شهر رجب، حىت أبيع األردب القمح
  .درمها األردب

وأما النيل فإنه توقف، مث ويف ستة عشر ذراعا وكسر اخلليج، فنقص يف يوم عيد الفطر بعد الكسر نقصا فاحشا مث 
فتزايد السعر وساءت ظنون الناس، وكثر الشح وضاقت األرزاق ووقفت األحوال، واشتد البكاء وعظم . زاد

  .الناس يف األسواق من شدة الغالء ضجيج
وتزايد الوباء حبيث كان خيرج من كل باب من أبواب القاهرة يف كل يوم ما يزيد على سبعمائة ميت، ويغسل يف 
امليضأة من الغرباء الطرحاء يف كل يوم حنو املائة واخلمسني ميتا، وال يكاد يوجد باب أحد من املستورين بالقاهرة 

مث تزايد األمر فصارت األموات . ى بابه عدة أموات قد طرحوا حىت يكفنهم، فيشتغل هنارهومصر إال ويصبح عل
تدفن بغري غسل وال كفن، فإنه يدفن الواحد يف ثوب مث ساعة ما يوضع يف حفرته يؤخذ ثوبه حىت يلبس مليت آخر، 

  .فيكفن يف الثوب الواحد عدة أموات
ثرهتم وقلة من حيفر هلم، فعملت حفائر كبار ألقيت فيها األموات من وعجز الناس عن مواراة األموات يف القبور لك

وانتدب أناس حلمل األموات ورميهم يف احلفر، . الرجال والنساء والصبيان حىت متتلئ احلفرة، مث تطم بالتراب
. يباً منهفكانوا يأخذون عن كل ميت نصف درهم، فيحمله الواحد منهم ويلقيه إما يف حفرة أو يف النيل إن كان قر

وصارت الوالة بالقاهرة ومصر حتمل األموات يف شباك على اجلمال، ويعلقون امليت بيديه ورحليه من اجلانبني، 
  .ويرمي يف احلفر بالكيمان من غري غسل وال كفن، ورمي كثري من األموات يف اآلبار حىت متأل مث تردم

أكلته الكالب، وأكل كثرياً منها بنو آدم أيضاً  ومات كثري من الناس بأطراف البالد فبقي على الطرقات حىت
وحصر يف شهر واحد من هذه السنة عدة من مات ممن قدر على معرفته، فبلغت العدة مائة ألف وسبعة وعشرين 

  .ألف إنسان، وعظم املوتان يف أعمال مصر كلها حىت خلت القرى
س صفر وهو سادس عشر كانون األول ومل يقع وتأخر املطر ببالد الشام حىت دخل فصل الشتاء ليلة اخلميس ساد



وجفت املياه، فكانت الدابة تسقي بدرهم شربة واحدة، ويشرب . املطر، فتزايدت األسعار يف سائر بالد الشام
وبلغ القمح كل غرارة يف دمشق مبائة وسبعني درمها، . الرجل بربع درهم شربة واحدة، و مل يبق عشب وال مرعي

 بدرهم، واللحم كل رطل بأربعة دراهم ونصف مث إن الشيخ شرف الدين أمحد بن إبراهيم واخلبز كل رطل وأوقتني
بن سباع الفزاري قرأ صحيح البخاري حتت قبة النسر باجلامع األموي بدمشق يف يوم األحد تاسع صفر، فسقط 

واشتد الغالء . مث احنطتاملطر يف تلك الليلة واستمر عدة أيام وعقبه ثلج، فسر الناس، إال أن األسعار تزايدت، 
  .باحلجاز، حىت أبيعت الغرارة القمح يف مكة بألف ومائيت درهم

وقعت صاعقة على قبة زمزم، فقتلت الشيخ علي بن حممد بن عبد السالم مؤذن احلرم وهو يؤذن على : ويف رجب
  .سطح القبة

د القسطنطينية إىل دمشق يف حادي وفيها قدمت أم امللك العادل سالمش بن السلطان امللك الظاهر بيربس من بال
وفيها مات امللك السعيد إيلغازي بن املظفر فخر الدين قرا . عشر رمضان، وسارت إىل القاهرة يف ثامن عشره

أرسالن األرتقي صاحب ماردين، فكانت أيامه قريباً من ثالث سنني، وقام من بعده أخوه امللك املنصور جنم الدين 
  .عازي

خرج السلطان من قلعة اجلبل بعساكر مصر يريد الشام، واستخلف األمري مشس : ع عشر شوالويف يوم السبت ساب
فدخل دمشق يف يوم السبت خامس عشر ذي القعدة، . الدين كرتيه يف نيابة السلطنة، وولده امللك اجملاهد أنص

  .ومحل األمري بيسري اجلتر على رأسه
بدمشق، عوضاً عن شرف الدين حسن بن عبد اهللا بن حممد بن  وفيه استقر تقي الدين سليمان يف قضاء احلنابلة
  .قدامة املقدسي حبكم وفاته يف ثاين عشري شوال

وملا استقر السلطان بدمشق خلع يف سادس عشره على األمراء وأهل الدولة، وشرع الصاحب فخر الدين اخلليلي 
اد الدواوين، وعزل أسندمر كرجي وإىل يف مصادرات أهل دمشق من الوالة والشادين ورسم على سنقر األعسر ش

  .الرب، وويل عوضه عالء الدين ابن اجلاكي، وألزم األعسر وسائر املباشرين بأموال جزيلة
  .قدم امللك املظفر صاحب محاة إىل دمشق، فتلقاه السلطان وأكرمه وخرج عسكر كبري إىل حلب: ويف رابع عشريه

اجلامع األموي، وخلع على خطيبه قاضي القضاة بدر الدين حممد بن صلى السلطان ب: ويف يوم اجلمعة ثامن عشريه
  .مجاعة

عزل األمري عز الدين أيبك احلموي عن نيابة دمشق، ووقعت احلوطة على خيوله : ويف يوم اإلثنني ثاين ذي احلجة
ستقر أيبك احلموي وأمواله، واستقر يف نيابة دمشق األمري سيف الدين أغرلو العاديل، وعمره حنو الثالثني سنة، وا

  .نائب دمشق على إقطاع أغرلو بديار مصر، وخلع عليه
استقر يف وزارة دمشق عوضاً عن تقي الدين توبة وكيل السلطان شهاب الدين أمحد بن أمحد بن عطاء : ويف ثامنه

  .األذرعي احلنفي حمتسب دمشق
. وحضر إليه نائب حلب وبقية النوابخرج السلطان إىل محص ليتصيد، فدخلها يف تاسع عشره، : ويف ثاين عشره

  .وانسلخت هذه السنة والسلطان على جوسية من قرى محص مبخيمه، وكان قد اشتراها
وفيها ويل الشريف مشس الدين حممد بن شهاب الدين احلسني بن مشس الدين حممد قاضي العسكر نقابة األشراف 

عبد الرمحن احلليب واستقر يف قضاء احلنابله بدمشق تقي بديار مصر، بعد وفاة الشريف عز الدين أمحد بن حممد ابن 
الدين أبو الفضل ابن عبد الرمحن احلليب سليمان بن محزة بعد موت شرف الدين حسن بن عبد اهللا بن الشيخ أيب 



  .عمر
شرف وفيها استقر امللك املؤيد هزبر الدين داود بن املظفر حممد بن عمر بن على مملكة اليمن، بعد موت أخيه األ

  .ممهد الدين عمر
  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .امللك األشرف عمر بن املظفر حممد بن املنصور عمر بن علي بن رسول متملك اليمن، وقد قارب سبعني سنة
وتويف قاضي القضاة ذو الرياستني تقي الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن تاج الدين أيب حممد عبد الوهاب بن خلف 

  .قاسم ابن بنت األعز العالمي الشامي بالقاهرة عنبن أيب ال
وتويف قاضي احلنابلة بدمشق شرف الدين أبو الفضائل احلسن بن عبد اهللا بن الشيخ أيب عمر حممد بن احلسن بن 

  .حممد بن قدامة املقدسي بدمشق، عن سبع ومخسني سنة
ن املنجا التنوخي الدمشقي احلنبلي، عن حنو مخس وتويف العالمة زين الدين أبو الربكات املنجا بن عثمان بن أسعد ب

  .وستني سنة بدمشق
وتويف الصاحب حمىي الدين أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن إبراهيم بن هبة اهللا ابن طارق بن سالمة بن النحاس 

قضاء  اآلمدي احلليب احلنفي، بدمشق عن إحدى ومثانني سنة، وكانت قد انتهت إليه مشيخة فقه احلنفية، وويل
  .حلب مث وزارة دمشق

وتويف تاج الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد السالم بن املطهر بن أيب سعد عبد اهللا ابن حممد بن هبة اهللا بن علي بن 
  .املطهر بن أيب عصرون التميمي املوصلي الشافعي، بدمشق عن مخس ومثانني سنة

محد بن مبادر بن ضحاك التاذيف بدمشق عن إحدى وسبعني وتويف املقرىء الزاهد شرف الدين أبو الثناء حممد بن أ
  .سنة

  .وتويف السراج أبو حفص عمر بن حممد بن احلسن الوراق الشاعر، عن حنو سبعني سنة

  .وتويف أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن خلف بن حممود الشافعي الفقيه األديب، مبصر
  ؟

  سنة ست وتسعني وستمائة

  .قدم السلطان من محص إىل دمشقيف ثاين احملرم 
صلى صالة اجلمعة باجلامع األموي، وأخذ قصصاً كثرية رفعت إليه، ورأي بيد رجل قصة : ويف يوم اجلمعة رابعه

  .فتقدم إليه بنفسه ومشي عدة خطوات حىت أخذ القصة منه بيده
الصاحل عماد الدين إمساعيل بن أنعم على امللك الكامل ناصر الدين حممد بن امللك السعيد بن : ويف سابع عشره

  .العادل أيب بكر بن أيوب بإمرة طبلخاناه بدمشق
قبض على األمري أسندمر كرجي، واعتقل بقلعة دمشق، وعزل سنقر األعسر عن شد الدواوين : ويف حادي عشريه

  .بدمشق، واستقر عوضه األمري فتح الدين عمر بن حممد ابن صربة
رحل السلطان من دمشق بعساكره يريد القاهرة، وقد توغرت صدور األمراء : ريهويف بكرة يوم الثالثاء ثاين عش

فسار إىل أن نزل بالعوجاء قريباً من الرملة، وحضر األمراء عنده بالدهليز، فأمر بإحضار . وتواعدوا على الفتك به



ونسبه إىل أنه كاتب التتار، األمري بيسري فطلب طلبا حثيثاً، فلما حضر مل يقم له على عادته، وأغلظ له يف الكالم 
  .فكانت بينهما مفاوضة، مث هنض السلطان، وانفض األمراء وقد حرك منهم ما كان عندهم كامناً

إن مماليك : فاجتمعوا عند األمري حسام الجني النائب وفيهم بيسري، وسألوه عما كان من السلطان يف حق فقال
إليه وقالوا إنك كتبتها، ونيته القبض عليك إذا وصل إىل مصر، السلطان كتبوا عنك كتباً إىل التتار، وأحضروها 

فأمجعوا عند ذلك على مبادرة السلطان، فركبوا يوم . وأن يقبض على أيضاً وعلى أكابر األمراء، ويقدم مماليكه
ن، وهم الجني بيسري وقرا سنقر وقبجاق واحلاج هبادر احلاجب يف آخري: الثالثاء سابع عشري احملرم وقت الظهر

فركب عدة من العادلية . واستصحبوا معهم محل نقارات وساقوا ملبسني إىل باب الدهليز، وحركت النقارات حربياً
واقتتلوا، فتقدم تكالن العاديل فضربه األمري الجني يف وجهه ضربة أخذت منه جانباً كبرياً، وجرح تكالن فرس 

خيمته، وقتل األمري سيف الدين بتخاص العاديل، وقد فر  الجني وقتل األمري بدر الدين بكتوت األزرق العاديل يف
فلم يثبت العادل، وخرج من ظهر . إىل الدهليز فأدركوه بباب الدهليز فقتلوه، وجرحوا عدة من املماليك العادلية

الدهليز، وركب فرس النوبة ببغلطاق صدر، وعرب على قنطرة العوجاء يريد دمشق من غري أن يفطن به أحد، و مل 
وهجم الجني على الدهليز فلم جيد العادل وبلغه أنه فر، فساق خلفه فلم يدركه . ركه سوي مخسة من مماليكهيد

فكانت مدة كتبغا، منذ جلس على . ورجع إىل الدهليز، فلما عاينه األمراء ترجلوا له ومشوا يف ركابه حىت نزل
وتسعني وستمائة، وإىل أن فارق الدهليز مبنزلة التخت بقلعة اجلبل يف يوم األربعاء حادي عشر احملرم سنة أربع 

  .العوجاء يف يوم الثالثاء سابع عشري احملرم سنة ست وتسعني وستمائة، سنتني وسبعة عشر يوما
  السلطان حسام الدين الجني

  السلطان امللك املنصور حسام الدين الجني املنصووي املعروف بالصغري

علي بن امللك املعز أيبك، فلما خلع اشتراه األمري سيف الدين قالوون وهو  كان أوال من مجلة مماليك امللك املنصور
أمري بسبعمائة ومخسني درمها، من غري مالك شرعي، فلما تبني له أنه من مماليك املنصور اشتراه مرة ثانية، حبكم بيع 

وعرف حني بيعه . شكريقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت األعز له عن املنصور وهو غائب ببالد األ
مث أمره قالوون . بشقري، فريب عند قالوون وقيل له الجني الصغري، وترقى يف خدمته من األوشاقية إىل السالح دارية

واستنابه بدمشق ملا ملك، وهو ال يعرف إال بالجني الصغري، فشكرت سريته يف النيابة، وأحبته الرعية لعفته عما يف 
خليل بن قالوون قبض عليه وعزله عن نيابة دمشق، مث أفرج عنه وواله إمرة السالح  أيديهم، فلما ملك األشرف

مث بلغه أن األشرف يريد القبض عليه ثانياً، ففر من داره بدمشق، فقبض . دار كما كان قبل استنابته على دمشق
 بدر الدين بيدرا، وأعيد إىل مث جنا من القتل بشفاعة األمري. عليه ومحل إىل قلعة اجلبل، وأمر خبنقه قدام السلطان

مث اختفى خربه مدة، وتنقل يف املدن . اخلدمة على عادته، واشترك مع بيدرا يف قتل األشرف خليل، كما تقدم ذكره
فلما صار زين الدين كتبغا . إىل أن حتدث األمري زين الدين كتبغا يف أمره، فعفى عنه وأعيد إىل إمرته كما كان

 نيابة السلطنة بديار مصر، إىل أن ركب على كتبغا وفر منه، فنزل بالدهليز من العوجاء سلطانا، استقر الجني يف
  .وقيل من اللجون

واجتمع األمراء عنده، وهم بدر الدين بيسري الشمسي، ومشس الدين قراسنقر املنصوري، وسيف الدين قبجاق، 
الجني السالح دار الرومي أستادار، وسيف الدين هبادر احلاج أمري حاجب، وسيف الدين كرد، وحسام الدين 

وبدر الدين بكتاش الفخري أمري سالح، وعز الدين أيبك اخلازندار، ومجال الدين أقوش املوصلي، ومبارز الدين 
أمري شكار، وسيف الدين بكتمر السالح دار، وسيف الدين سالر، وسيف الدين طغي، وسيف الدين كرجي، وعز 



وساروا يف خدمة . ي يف آخرين، حىت محلت اخلزائن على البغال ورمي الدهليزالدين طقطاي، وسيف الدين برلطا
الجني إىل قريب املغرب، ونزلوا قريباً من يازور وحضروا بأمجعهم بني يدي الجني واتفقوا على سلطنته، وشرطوا 

. وه على ذلكعليه أن يكون معهم كأحدهم، وال ينفرد برأي دوهنم، وال يبسط أيدي مماليك وال يقدمهم، وحلف
خنشى أنك إذا جلست يف منصب السلطنة تنسى هذا الذي تقرر بيننا : فلما حلف قال له األمري قبجاق املنصوري

وكان منكومتر مملوك . وبينك، وتقدم مماليك وختول مملوكك منكومتر علينا، فيصيبنا منه ما أصابنا من مماليك كتبغا
فحلف الجني مرة ثانية أنه ال يفعل ذلك، وال خيرج . متمكنة من قلبهالجني، وكان يوده ويؤثره، وله عنده مكانة 

وتلقب بامللك املنصور، وركب بشعار السلطنة يف يوم . عما التزمه وشرطوه عليه، فحلف له األمراء وأرباب الدولة
ة، فلما دخل غزة الثالثاء سابع عشرى احملرم، وبات تلك الليلة ورحل إىل سكرير ومنها إىل غزة يريد الديار املصري

  .محل األمري بيسري اجلتر على رأسه، فخطب له بغزة والقدس وصفد والكرك ونابلس، وضربت هبا البشائر
. وهذا وقد ركب الربيد من غزة، وساق األمري سيف الدين سالر الربيد إىل قلعة اجلبل ليحلف من هبا من األمراء

ونزل . ام بالبواقي، مث سار منها يف يوم اخلميس أول صفرورسم السلطان الجني يف غزة مبساحمة أهل مصر والش
ظاهر بلبيس يف ثامنه، وقد خرج إليه أمراء مصر وحلفوا له، مث سار منها ضحوة وبات مسجد ترب، وركب بكرة 

مث ركب إىل امليدان السلطاين بشعار السلطة على العادة، وشق القاهرة من باب . يوم اجلمعة تاسعه إىل قلعة اجلبل
لنصر إىل باب زويلة، وعليه اخللعة اخلليفتية وهي جبة سوداء بزيق وأكمام واسعة والتقليد حممول بني يديه، حىت ا

  .عاد إىل القلعة واخلليفة إىل جانبه، وذلك يف يوم اخلميس خامس عشره
ا األردب إىل ما ويف يوم قدومه احنطت األسعار إىل نصف ما هي عليه، فسر الناس به، فإن القمح كان أربعني درمه

دوهنا، فأبيع بعشرين، وكان الشعري بثالثني درمها األردب، فأبيع بعشرة، وكان الرطل اللحم بدرهم ونصف، فأبيع 
  .بدرهم وربع، ودرت األرزاق وكثر اخلري

وفوض السلطان الجني نيابة السلطة بديار مصر إىل األمري مشس الدين قراسنقر املنصوري، واستمر بالصاحب فخر 
الدين بن اخلليلي يف الوزارة، وجعل األمري سيف الدين سالر أستادارا، واألمري سيف الدين بكتمر السالح دار أمري 

جاندار، واألمري سيف الدين هبادر احلاج حاجبا، واألمري سيف الدين قبجاق املنصوري نائب الشام، ومنع الوزير 
  .ع على التجار، فكثر الدعاء لهمن الظلم وأخذ املواريث بغري حق، وأال يطرح البضائ

وأما كتبغا فإنه قدم قبله إىل دمشق أمري شكاره وهو جمروح، ليعلم األمري أغرلو نائب دمشق مبا وقع، فوصل يف يوم 
فوصل . األربعاء سلخ احملرم، فكثر بدمشق القال والقيل، وألبس أغرلو العسكر السالح ووقفوا خارج باب النصر

قبل الغروب وصعد القلعة، وحضر إليه األمراء والقضاة وجددت له األميان، مث أوقع احلوطة كتبغا يف أربعة أنفس 
وقدم يف أول صفر األمري زين الدين غلبك العاديل بطائفة من املماليك العادلية، وجلس شهاب . على أموال الجني

فاشتهرت بدمشق سلطنة . حوال السلطنةالدين احلنفي وزير امللك العادل كتبغا يف الوزارة بالقلعة، ورتب األمور وأ
فصار كتبغا مقيماً بقلعة دمشق ال ينزل منها، . الجني يف يوم ثالث عشره، وأن البشائر دقت بصفد ونابلس والكرك

فأمر كتبغا . وبعث األمري سيف الدين طقصبا الناصري يف مجاعة لكشف اخلرب، فعادوا وأخربوا بصحة سلطنة الجني
  .طل عدة مكوس يف يوم اجلمعة سادس عشره، وكتب بذلك توقيعاً قرئ باجلامعمجاعة من دمشق، وأب

فوصل إىل ظاهر دمشق يف رابع عشره، . فبعث امللك املنصور الجني من مصر األمري سنقر األعسر وكان يف خدمته
ىل قارا وكان وسار إ. وأقام ثالثة أيام، وفرق عدة كتب على األمراء وغريهم وأخذ األجوبة عنها، وحلف األمراء

وسار إىل لد، فأقام هبا يف مجاعة . هبا عدة أمراء جمردين فحلفهم وحلف عدة من الناس، وكتب بذلك كله إىل مصر



  .كبرية حلفظ البالد، ومل يعلم كتبغا بشيء من ذلك
فلم  وصل األمري سيف الدين كجكن وعدة من األمراء كانوا جمردين بالرحبة،: فلما كان يوم السبت رابع عشريه

يدخلوا دمشق، ونزلوا مبيدان احلصا قريباً من مسجد القدم، فأعلنوا باسم السلطان امللك املنصور الجني، وراسلوا 
السلطان امللك : واحنل أمر كتبغا، فتدارك نفسه وقال لألمراء. األمراء بدمشق فخرجوا إليهم طائفة بعد طائفة

كون يف بعض القاعات بالقلعة إىل أن يكاتب السلطان ويرد املنصور خوشداشي، وأنا يف خدمته وطاعته، وأنا أ
واجتمع األمراء بباب امليدان، وحلفوا . جوابه مبا يقتضيه فيأمري فأدخله األمري جاغان احلسامي مكاناً من القلعة

ال للملك املنصور وكتبوا إليه بذلك، وحفظ جاغان القلعة ورتب هبا من حيفظ كتبغا، وغلقت أبواب دمشق كلها إ
باب النصر، وركب العسكر بالسالح ظاهر دمشق، وأحاط مجاعة بالقلعة خوفا من خروج كتبغا وحتيزه يف جهة 

وكثر كالم الناس واختلفت أقواهلم، وعظم اجتماعهم بظاهر دمشق حىت أنه سقط يف اخلندق مجاعة لشدة . أخرج
  .الزحام فيما بني باب النصر وباب القلعة، فمات حنو العشرة

ر احلال على هذا يوم السبت املذكور، مث دقت البشائر بعد العصر على القلعة وأعلن بالدعاء للملك واستم
وفتحت األبواب يف يوم األحد، . املنصور، ودعي له على املآذن يف ليلة األحد، وضربت البشائر على أبواب األمراء

. أغرلو نائب الشام، وحلف هو وأظهر السرور وحضر األمراء والقضاة بدار السعادة وحلفوا األمراء حبضور األمري
وركب أغرلو واألمري جاغان الربيد إىل مصر، وبلغ ذلك األمري سنقر األعسر بلد، فنهض إىل دمشق ودخلها يوم 

اخلميس تاسع عشريه، وقد تلقاه الناس وأشعلوا له الشموع، وأتاه األعيان، ونودي من له مظلمة فعليه بباب األمري 
  .نقر األعسرمشس الدين س

  .خطب بدمشق للملك املنصور: ويف يوم اجلمعة أول شهر ربيع األول
وصل األمري حسام الدين األستادار بعسكر مصر ليحلف األمراء، فحلفوا بدار : فلما كان يوج اجلمعة ثامنه

ختت امللك السعادة يف يوم السبت تاسعه، وقرئ عليهم كتاب امللك املنصور باستقراره يف امللك وجلوسه على 
بقلعة اجلبل، واجتماع الكلمة عليه وركوبه بالتشاريف اخلليفتية والتقليد بني يديه من أمري املؤمنني احلاكم بأمر اهللا 

  .أيب العباس أمحد

وصل األمري جاغان احلسامي من مصر، وحلف كتبغا مييناً مستوفاة مغلظة حبضرة : ويف يوم اإلثنني حادي عشره
ألستادار، واألمري سيف الدين كجكن، وقاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة على أنه يف األمري حسام الدين ا

طاعة امللك املنصور وموافقته، وقد أخلص النية له ورضي باملكان الذي عينه له وهو قلعة صرخد وأنه ال يكاتب 
  .وال يشاور وال يستفسد أحداً

قر أمني الدين بن هالل يف نظر اخلزانة، عوضاً عن تقي الدين وفيه استقر تقي الدين توبة يف وزارة دمشق، واست
  .توبه، واستقر الشيخ أمني الدين يوسف الرومي يف حسبة دمشق

وصل األمري سيف الدين قبجق املنصوري نائب دمشق من مصر، ونزل بدار السعادة على عادة : ويف سادس عشره
  .النواب

ن قلعة دمشق إىل قلعة صرخد ومعه مماليكه، وجرد من دمشق معه حنو خرج كتبغا م: ويف ليلة الثالثاء تاسع عشره
املائيت فارس ساروا به حىت عرب قلعة صرخد مث رجعوا، فكانت مدة مفارقته الدهليز من العرجاء إىل أن خلع نفسه 

  .بدمشق يف يوم السبت رابع عشري صفر أربعة وثالثني يوما، وجهز إليه ابنه أنص وأهله
حنو ستمائة تشريف فرقت على األمراء والقضاة واألعيان، ولبسوها يوم اإلثنني ثاين شهر ربيع  ووصل إىل دمشق



  .اآلخر
وأفرج امللك املنصور عن األمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري وجعله أحد األمراء، وعن األمري سيف الدين برلغي 

وعن مجاعة من املماليك السلطانية الذين كانوا وبعثه إىل دمشق على إمرة هبا، وعن األمري سيف الدين اللقماين، 
فكان هلم يوم مشهود، فإنه كان فيهم مخسة . بدمياط واإلسكندرية وخبزانة البنود من القاهرة وخبزانة مشايل

  .وعشرون أمرياً، أنعم على مجيعهم وخلع عليهم
ر إمرة، ومملكوه عالء الدين أيدغدي وفيها أمر السلطان الجني مجاعة من مماليكه، فأعطى مملوكه سيف الدين منكومت
  .شقري إمرة، ومملوكه سيف الدين جاغان إمرة، ومملوكه سيف هبادر املعزي إمرة

وتقدم السلطان إىل األمري علم الدين الدواداري بعمارة اجلامع الطولوين، وعني لذلك عشرين ألف دينار عينا، 
اجليزية عليه، ورتب فيه درس تفسري ودرس حديث نبوي، فعمره وعمر أوقافه، وأوقف منية أندونة من األعمال 

  .وأربعة دروس فقه على املذاهب األربعة، ودرساً للطب وشيخ ميعاد ومكتب سبيل لقراءة األيتام القرآن
وسبب ذلك إنه ملا هرب يف وقعة بيدرا من بر اجليزة واختفى مبنارة اجلامع الطولوين وكان إذ ذاك مهدوراً ال يوقد 

سراج واحد يف الليل، وال يؤذن أحد مبنارته، وإمنا يقف شخص على بابه ويؤذن فأقام به مدة مل يظهر به سوى 
  .خربه، فأراد أن يكون من شكر نعمة اهللا عليه عمارة هذا اجلامع فعمر، وهو اآلن حبمد اهللا عامر بعمارته له

مللك الظاهر بيربس إىل القاهرة مكرمني، وفيها كتب السلطان الجني إىل األشكري بالقسطنطنية أن جيهز أوالد ا
فجهز امللك املسعود جنم الدين خضر ووالدته وحرمه، وكان امللك العادل بدر الدين سالمش قد مات بالقسطنطنية 

وقدم امللك السعيد خضر إىل السلطان، وسأل . سنة تسعني وستمائة، فأحضر يف تابوت مصربا، فدفن بقرافة مصر
  .ه وسافر مع الركباإلذن باحلج، فأذن ل

وفيها نقل اخلليفة احلاكم بأمر اهللا من الربج بقلعة اجلبل إىل مناظر الكبش جبوار اجلامع الطولوين، وأجرى له ما 
  .وبعث إليه امللك املنصور مبال سين، وصار يركب مع السلطان يف املوكب. يكفيه

ام الدين أبو الفضائل احلسن بن قاضي القضاة وفيها قدم من قضاة دمشق وأعياهنا مجاعة، منهم قاضي القضاة حس
تاج الدين أيب املفاخر أمحد بن احلسن بن أنوشروان الرازي احلنفي الرومي، فواله السلطان قضاء القضاة احلنفية 

مما مل يعامل به أحدا، وأقر . بديار مصر، عوضاً عن قاضي القضاة مشس الدين أمحد السروجي، وعامله من اإلكرام
وقدم أيضاً قاضي القضاة إمام الدين عمر بن عبد . ل الدين أبا املفاخر على قضاء القضاة احلنفية بدمشقولده جال

أنوشروان فعرض السلطان عليه قضاء القضاة بديار  -الرمحن بن عمر بن أمحد بن عبد الكرمي القزويين الشامي 
ادى األوىل، عوضاً عن قاضي القضاة بدر مصر، فلم يقبل واختار دمشق، فواله قضاء القضاة بدمشق يف رابع مج

وقدم أيضاً قاضي القضاة . الدين حممد بن مجاعة، واستقر ابن مجاعة يف خطابة جامع دمشق وتدريس القيمرية هبا
مجال الدين يوسف الزواوي املالكي، فأعيد إىل واليته بدمشق، وخلع عليه وعلى إمام الدين القزويين، فعادا إىل 

وقدم أيضاً عز الدين محزة بن القالنسي، فأكرمه السلطان وخلع عليه، واستعاد له من . ر رجبدمشق يف ثامن شه
  .ورثة امللك املنصور قالوون، ما كان قد أخذ منه، وعاد إىل دمشق يف خامس عشري رمضان

عمر بن صربة وعزل األمري فتح الدين . وفيها ظهر بأرض مصر فأر كثري أتلف الزروع، حىت مل يؤخذ منه إال اليسري
  .عن شد الدواوين بدمشق، واستقر عوضه األمري سيف الدين جاغان احلسامي يف ثامن عشر رجب

وملا . طلب السلطان األمري سنقر األعسر من دمشق يف شهر رجب، فركب الربيد إىل القاهرة: ويف هذه السنة
سادس عشريه، وسلمه الصاحب فخر  حضر أكرمه السلطان وجعله من أمراء مصر، مث واله الوزارة بديار مصر يف



واشتدت حرمته وعظمت مهابته، فال يراجع وال . الدين بن اخلليلي، فألزمه مبائة ألف دينار وقبض على أتباعه
  .خياطب إال جوابا

وفيها توقف النيل عن الزيادة قبل الوفاء، فتزايد السعر، وبلغ يف ذي القعدة األردب القمح مخسة وأربعني درمهاً، مث 
  .حنل السعرا

قبض على األمري مشس الدين قراسنقر نائب السلطنة، وعلى مجاعة من : ويف يوم الثالثاء النصف من ذي القعدة
األمراء واعتقلوا، وأحيط مبوجود قراسنقر الذي مبصر والشام، وضرب كاتبه شرف الدين يعقوب حىت مات حتت 

مملوكه األمري سيف الدين منكومتر احلسامي يف نيابة  وأراد السلطان إقامة. الضرب، وضيق على نوابه ودواوينه
السلطنة، فعارضه األمراء وغضبوا من منكومتر، فشق ذلك عليه وأراد تفريقهم، فبعث طغريل اإليغاين إىل الكشف 

وسنقر املساح إىل كشف الغربية، وبيسري إىل كشف اجليزة، مث قبض على قراسنقر النائب واحلاج هبادر . بالشرقية
الدين أيبك احلموي وسنقر شاه الظاهري واألقوش وعبد اهللا وكوري والشيخ علي، وقيدوا وويل منكومتر  وعز

  .النيابة من غد مسكهم يف عشري ذي القعدة واستقر يف نيابة السلطنة
وفيه ركب السلطان إىل امليدان ولعب بالكرة، فتقنطر عن الفرس وانكسر أحد جانيب يده اليمين، وهتشم بعض 

وخيف عليه، فكسر اجملربون عظم اجلانب اآلخر من يده حىت يتم هلم اجلرب، فإنه قصر . عه وانصدعت رجلهأضال
أنا حصل يل مثل هذا، فلما : عن اجلانب اآلخر، وكان قد توقف السلطان عن موافقتهم، فقال الوزير سنقر األعسر

كلمه جبفاء وغلظة واستخفاف من غري احتجت إىل كسر النصف اآلخر ضربته بدقماق حديد، فانكسر مث جرب و
  .أدب فاحتمل السلطان ذلك منه، وأجاب اجملربين ملا قصدوه، وأسر لسنقر األعسر يف نفسه

  .قبض عليه، ومل يول أحدا غريه: فلما كان يف يوم السبت ثالث عشري ذي احلجة
ري بثالثني، واللحم بدرمهني كان األردب القمح من أربعني درمها إىل مخسني، واألردب الشع: ويف هذه السنة
  .فنزل القمح إىل عشرين، والشعري إىل عشرة دراهم، واللحم إىل درهم وربع. ونصف الرطل

  .مما عليهم من بواقي اخلراج املنكسرة. وفيها كتب مبساحمة أهل النواحي
عظيمة الثمن، واقتصد منع السلطان من لبس الكلفتاه الزركش والطرز الزركش واألقبية احلرير ال: ويف هذه السنة

وجلس بدار العدل يومني يف األسبوع لسماع شكوى املتظلمني، وأعرض عن اللهو مجلة . هو وخواصه يف امللبس
  .ومقت من يعاينه، وصام شهري رجب وشعبان، وتصدق يف السر

  ومات يف هذه السنة من األعيان

ر بن عوض املقدسي عن مخس وستني سنة قاضي القضاة احلنبلي عز الدين أبو حفص عمر بن عبد اهللا بن عم
  .بالقاهرة يف صفر

وتويف قاضي احلنفية حبلب تاج الدين أبو املعايل عبد القادر بن عز الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب الكرم بن عبد 
  .الرمحن علوي، عن ثالث وسبعني سنة حبلب، وهو معزول

لقاهر بن هبة اهللا بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هبة اهللا بن وتويف ضياء الدين أبو املعايل حممد بن عمد بن عبد ا
  .طاهر بن يوسف بن النصييب احلليب وزير محاه عن مثان وسبعني سنة حبلب

وتويف مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن الظاهري احلليب احلنفي شيخ احلديث، عن سبعني سنة، 
  .بيع األولبزاويته خارج القاهرة يف ر



وتويف عفيف الدين أبو حممد عبد السالم بن حممد بن مزروع البصري احلنبلي باملدينة النبوية عن إحدى وسبعني 
  .سنة، بعدما جاور هبا مخسني سنة

وتويف األديب سيف الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن جعفر السامري بدمشق عن ست وسبعني سنة، 
  .وكان هجاء
شريف احلافظ عز الدين أبو القاسم أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن علي ابن حممد بن حممد احلسيين، وتويف ال

  .املعروف بابن احلليب، نقيب األشراف بديار مصر يف ومولده سنة ست وثالثني
  سنة سبع وتسعني يف ستمائة

شكري إىل القاهرة، بشفاعة أخته امرأة فيها قدم امللك املسعود جنم الدين خضر بن امللك الظاهر بيربس من بالد األ
. السلطان امللك املنصور الجني، ومعه أمه وأخوه امللك العادل سالمش وقد مات وصرب، فدفن سالمش بالقرافة
وكان السلطان قد احتفل لقدومهم، وأخرج األمراء إىل لقائهم وبالغ يف إكرامهم، وأجرى على امللك املسعود 

  .الرواتب وجهزه للحج
ه توجه األمري سيف الدين سالر أستادار إىل الكرك، وأحضر ما كان هبا من األموال، وقدم معه األمري مجال وفي

  .الدين أقش نائب الكرك، فخلع عليه وأعيد إىل نيابته
ركب السلطان، بعدما انقطع ملا به من كسر يده حنو الشهرين، ونزل إىل امليدان، ودقت : ويف حادي عشري صفر

وكان يوم ركوبه من األيام املشهودة، اجتمع . زينت القاهرة ومصر، وكتب بالبشائر إىل األعمال بذلكالبشائر، و
الناس لرؤيته من كل مكان، وأخذ أصحاب احلوانيت من كل شخص أجرة جلوسه نصف درهم فضة، واستأجر 

ن امليدان، فألبس األمراء، وفرق وعاد السلطان م. الناس البيوت بأموال جزيلة فرحا به، فإنه كان حمبباً إىل الناس
  .الصدقات يف الفقراء، وأفرج عن احملابيس

استدعى السلطان قاضي القضاة زين الدين على بن خملوف املالكي، وصي امللك الناصر حممد بن : ويف هذا الشهر
القيام بأمرها، والرأي امللك الناصر ابن أستاذي، وأنا قائم يف السلطنة كالنائب عنه إىل أن حيسن : قالوون، وقال له

لو علمت أهنم خيلوك سلطانا : مث قال السلطان للملك الناصر حممد بن قالوون. أن يتوجه إىل الكرك وأمره بتجهيزه
واهللا تركت امللك لك، لكنهم ال خيلونه لك وأنا مملوكك ومملوك والدك، احفظ لك امللك، وأنت اآلن تروح إىل 

حرج وجترب األمور وتعود إىل ملكك، بشرط أنك تعطيين دمشق وأكون هبا مثل الكرك إىل أن تترعرع وترجتل وتت
فاحلف يل أن تبقي على نفسي وأنا أروح فحلف كل منهما على ما أراده : فقال له الناصر. صاحب محاة فيها

ر فخرج الناصر يف أواخر صفر، ومعه األمري سيف الدين سالر أمري جملس، واألمري سيف الدين هباد. اآلخر
احلموي، واألمري أرغون الدوادار، وطيدمر جوباش رأس نوبة اجلمدارية، فوصل إىل الكرك يف رابع ربيع األول، 

  .فقام خلدمته األمري مجال الدين أقوش األشرف نائب الكرك

يب قبض على األمري بدر الدين بيسري الشمسي، وعلى األمري مشس الدين احلاج هبادر احلل: ويف يوم اإلثنني سادسه
احلاجب، واألمري مشس الدين سنقر شاه الظاهري، وسبب ذلك أن منكومتر يف مدة ضعف السلطان كان هو الذي 

يعلم عنه على التواقيع والكتب، وصار خيشى أن ميوت السلطان ومل يكن له ولد ذكر، فيجعل بعده يف السلطنة 
ك وأن يعهد ألحد، فاقتضى رأيه أن جيعل فحسن منكومتر ملن خيل السلطان من ذل. بيسري، وكان يكره منكومتر

األمري منكومتر ويل عهده، ويقرن امسه بامسه يف اخلطبة والسكة، واستشار يف ذلك األمري بيسري فرده رداً خشناً، 



منكومتر ال جييء منه جندي، وقد أمرته وجعلته نائب السلطة، ومشيت األمراء واجليوش يف خدمته فامتثلوه : وقال
ما تقدم من حلفك أال تقدم مماليكك على األمراء وال متكنهم منهم، فما قنعت هبذا حىت تريد أن رضاء لك، مع 

جتعله سلطانا، وهذا ال يوافقك أحد عليه وهناه أن يذكر هذا لغريه وخوفه العاقبة، وانصرف عنه، فلشدة حمبة 
ذ يدبر عليه وعلى األمراء، ويغري السلطان يف منكومتر أعلمه مبا كان من بيسري، فأسرها يف نفسه وعاداه وأخ

  .السلطان به وهبم
واتفق جميء اخلرب باحللف بني املغل، وخروج التجريدة إىل سيس، فلما تفرق األمراء ومل يبق من خيافه منكومتر توجه 

 مث. واستمال أستاداره هباء الدين أرسالن بن بيليك حىت صار من خواصه، ورتبه فيما يقوله. إىل األمري بيسري
حسن منكومتر للسلطان أن ينتدب بيسري لكشف جسور اجليزة، فتقدم له بذلك مع أهنا غض منه، إذ حمله أجل 

من ذلك، فلم يأب وخرج إىل اجليزة مبماليكه وأتباعه، وصار حيضر اخلدمة السلطانية بالقلعة يف يومي اإلثنني 
يثي ألجل تقدمه، ويعود إىل اجليزة حىت أتقن واخلميس، وجيلس رأس امليمنة حتت الطواشي حسام الدين بالل املغ

  .عمل اجلسور
فلما تكامل إتقان اجلسور استأذن بيسري السلطان يف عمل ضيافة له، فإذن يف ذلك، فاهتم هلا اهتماماً زائداً 

فأمكنت الفرصة منكومتر ووجد سبيال إىل بيسري، فخدع أرسالن استادار بيسري . ليحضر إليه السلطان باجليزة
فاخندع أرسالن ودخل مع منكومتر إىل السلطان، وقال له . به يف كالم يقوله السلطان، ووعده بإمرة طبلخاناهورت

  .بأن بيسري رتب أنه يقبض عليك إذا حضرت لضيافته فتخيل السلطان من قوله
بعثه إليه من غري واتفق أن بيسري بعث إىل منكومتر يطلب منه الدهليز السلطاين، لينصبه السلطان يف مكان املهم، ف

فلما مر الدهليز على اجلمال من حتت القلعة ليتوجهوا به إىل اجليزة رآه السلطان، فأنكر ذلك . أن يعلم السلطان
  .وبعث إىل منكومتر يسأل منه

إمنا بيسري استدعى به من مقدم الفراشني، وأخذه مماليكه من الفرش خاناه بغري : فأنكر أن يكون له علم به، وقال
فرد السلطان الدهليز إىل الفرش خاناه، وغلب على ظنه صدق ما . وشرع حيتج لصدق ما قاله أرسالن هبذا إذن،

  .نقل له عن بيسري

وملا وقع ذلك أطلع عليه بعض األمراء األكابر، فبعث أحدهم وهو األمري سيف الدين طقجي األشريف يعلم بيسري 
فبعث أرغون أحد ممالك السلطان إىل بيسري . فلم يلتفت إىل قولهمبا جرى، ويعده بأنه معه هو مجاعة من األمراء، 

فلما أراده اهللا . باخلرب على جليته، وحذره من احلضور إىل خدمة السلطان، وأنه إن حضر أن يكون على استعداد
ما قدم فل. حضر بيسري يوم اإلثنني املذكور إىل اخلدمة على العادة، فقام له السلطان على عادته وأجلسه جبانبه

السماط مل يأكل بيسري واعتذر بأنه صائم، فأمر السلطان برفع جممع من الطعام برسم فطوره فرفع له، وأخذ حيادثه 
وخرج األمراء وقام األمري بيسري معهم، فلما مشى عدة خطوات استدعاه السلطان إليه وحدثه . حىت رفع السماط

مث قام بيسري من عند السلطان ومشى خطوات، . ى اخلروجطويال، وكان احلجاب والنقباء يستحثون األمراء عل
فاستدعاه السلطان ثانيا فعاد، وحدثه أيضاً حىت علم أن اجمللس والدهاليز مل يبق هبا أحد سوى مماليك السلطان 

فقام بيسري ومشى، فاعترضه سيف الدين طقجي وعالء الدين أيدغدي شقري، وعدال به إىل جهة . فقط، فتركه
ض أيدغدي شقري على سيفه وأخذه من وسطه، فنظر إليه طقجي وبكى، وجبذاه إىل القاعة الصاحلية أخرى، وقب
ووقعت . فارجتت القلعة، وطار اخلرب إىل القاهرة فأغلق باب زويلة وماج الناس، مث فتح باب زويلة. فاعتقل هبا

بيسري يف القاعة مكرما، ومحلت إليه  احلوطة على مجيع موجوده، وقبض على مجاعة من مماليكه مث أفرج عنهم وأقام



ومن العجب أن كال من السلطان . فما زال معتقال حىت مات. امرأته وهي والدة أمحد بن السلطان امللك املنصور
فإن أرسالن ابن بدر الدين بيليك أمري جملس، وكان بدر الدين هذا : وبيسري أتى عليه يف هذه من أخص أصحابه

رباه بيسري كالولد حىت كرب، وقدمه على أكابر مماليكه وعمله أستاداره، وبالغ يف مملوكا لألمري بيسري، و
وأرغون كان . اإلحسان إليه حىت أنه أعطاه يف يوم واحد سبعني فرسا، وكان هو السبب يف سلب نعمته كما ذكر

أخذ إمرة طبلخاناه أخص مماليك السلطان وأقرهبم إليه، فأفشى سره إىل بيسري من حنقه ألن غريه من املماليك 
  .وأعلى هو إمرة عشرة، فبقي يف نفسه لذلك إحنة

وملا قبض على بيسري واألمراء نفرت القلوب، وأكدت الوحشة موت عشرة أمراء يف مخسة أيام، فاهتم السلطان 
  .بأنه مسهم

  .أقيمت اخلطة باملدرسة املعظمية، بفسخ قاسيون خارج دمشق: ويف يوم اجلمعة عاشر ربيع اآلخر
أعيد الصاحب فخر الدين عمر بن الشيخ جمد الدين عبد العزيز اخلليلي إىل الوزارة بديار مصر، : ويف سابع عشره

  .فتتبع ألزام األمري سنقر األعسر، وأحض أستاداره سيف الدين كيكلدي من دمشق وأحاط مبوجوده
ن احللي عن نظر اجليش، وأخذ خطه وصرف هباء الدي. قبض السلطان على مجاعة من أمراء مصر: ويف مجادى األوىل

بألف ألف درهم، واستدعى عماد الدين، بن املنذر ناظر اجليش حبلب، واستكتب إىل أن حضر أمني الدين بن 
إن دولة السعيد ما : وسبب ذلك أن ابن احللي كان قد استشاره السلطان يف تولية منكومتر النيابة، فقال له. الرقاقي

األشرف أخرهبا بيدرا، ودولة العادل تلفت بسبب مماليكه، ومنكومتر شاب كبري النفس  أخرهبا إال كوندك، ودولة
فسكت عنه السلطان وأعلم منكومتر بذلك، فأخذ منكومتر . ال يرجع ألحد، وخياف من حتكمه وقوع فساد كبري

وأخذ منكومتر . طرقهذا بربكة وعظك للسلطان فأ! يا قاضي: يعاديه حىت إنه ملا ويل النيابة ودخل عليه قال له
وكان ابن احللي حيب بعض املماليك . مبصر والشام، وأنه كثري اللعب. يغري السلطان به، ويذكر سعة أمواله

اخلاصكية، فترصده منكومتر حىت علم أنه عنده فأعلم بذلك السلطان، فأرسل إليه الطواشي املقدم يف عدة نقباء، 
ذوه واململوك، فسلم إىل األمري أقوش الرومي، وقبض على حواشيه فهجموا على بستانه بالقرب من امليدان وأخ

  .وأحيط مبوجوده مصراً وشاماً

وفيه قدم الربيد بأن رجل من قرية جينني بالساحل ماتت امرأته، فلما دفنها وعاد إىل منزله تذكر أنه نسي يف القرب 
والفقيه على شفري القرب، فإذا باملرأة جالسة  منديال فيه مبلغ دراهم، فأخذ فقيه القرية ونش القرب ليأخذ املال،

مكتوفة بشعرها ورجالها أيضاً قد ربطا بشعرها، فحاول حل كتفها فلم يقدر، فأخذ جيهد نفسه يف ذلك، فخسف 
فبعث السلطان خبرب هذه احلادثة وما قد . به وباملرأة إىل حيث مل يعلم هلما خرب فغشي على فقيه القرية مدة يوم وليلة

  .ه من الشام فيها إىل الشيخ تقي الدين حممد بن دقيق العيد، فوقف عليه وأراه الناس ليعتربوا بذلككتب ب
وفيه قدم الربيد من حلب بوقوع اخللف بني طقطاي وطائفة نغية حىت قتل منهم كثري من املغل، وانكسر امللك 

ى أخذ سيس ما دام اخللف بني املغل، وأن فاتفق الرأي عل. طقطاي، وأن غازان قتل وزيره نريوز وعدة ممن يلوذ به
خيرج األمري بدر الدين بكتاش أمري سالح ومعه ثالثة أمراء وعشرة آالف فارس وكتب لنائب الشام بتجريد األمري 

فلما جتهزوا سار األمري . يف مجادى األوىل. بيربس اجلالق وغريه من أمراء دمشق وصفد وطرابلس، وعرض اجليش
لفخري إىل غزاة سيس، ومعه من األمراء حسام الدين الجني الرومي األستادار ومشس الدين بدر الدين بكتاش ا

أقسنقر كرتاي ومضافيهم، فدخلوا دمشق يف خامس مجادى اآلخرة، وخرج معهم منها األمري بيربس اجلالق العجمي 
وا بعسكر صفد ومحص وبالد واألمري سيف الدين كجكن واألمري هباء الدين قرا أرسالن ومضافيهم يف ثامنه، وسار



فلما بلغ مسريهم متملك سيس بعث إىل السلطان . الساحل وطرابلس وامللك املظفر تقي الدين حممود صاحب محاة
  .يسأله العفو، فلم جيبه

ووصلت هذه العساكر إىل حلب، وجهز السلطان األمري علم الدين سنجر الدواداري مبضافيه من القاهرة ليلحق 
وخرجوا منها بعسكر حلب إىل العمق، وهو عشرة آالف فارس، فتوجه األمري بدر . ساكر حبلبهبم، فأدرك الع

الدين بكتاش يف طائفة من عقبة بغراس إىل اسكندرونة، ونازلوا تل محدون، وتوجه امللك املظفر صاحب محاة 
إىل هنر جهان، ودخلوا مجيعاً واألمري علم الدين سنجر الدوادراي واألمري مشس الدين أقسنقر كرتاي يف بقية اجليش 

وهناك اختلفوا، فأشار األمري بكتاش باحلصار ومنازلة القالع، وأشار . دربند سيس يف يوم اخلميس رابع رحب
سنجر الدواداري بالغارة فقط، وأراد أن يكون مقدم العسكر، ومنع األمري بكتاش من احلصار ومنازلة القالع فلم 

هنر جهان للغارة، ونزل صاحب محاة على مدينة سيس، وسار األمري بكتاش إىل أذنة، فوافقه بكتاش وقطعوا . ينازعه
مث عادوا من . واجتمعت العساكر مجيعها عليها بعد أن قتلوا من ظفروا به من األرمن وساقوا األبقار واجلواميس

العساكر إىل بغراس، ونزلوا أذنة إىل املصيصة بعد الغارة، وأقاموا عليها ثالثة أيام حىت نصبوا جسراً مرت عليه 
  .مبرج أنطاكية ثالثة أيام، مث رحلوا إىل جسر احلديد يريدون العود إىل مصر

وكان األمري بكتاش ملا نازعه الدواداري يف التقدمة على العساكر، ومنعه من احلصار، قد كتب إىل األمري بلبان 
فورد اجلواب إىل األمراء باإلنكار على . السلطان الطباخي نائب حلب بذلك ليطالع به السلطان، فكتب باخلرب إىل

الدواداري يف تقدمه على األمري بكتاش، وكونه اقتصر على الغارة، وإنه مل خيرج إال على مضافيه، وأن التقدمة على 
سائر العساكر لألمري بكتاش وأن العساكر ال ترجع إال بعد فتح تل محدون، وإن عادت من غري فتحها فال إقطاع 

  .بالديار املصرية هلم

وسار كجكن وقرا . فعادت العساكر من الروج إىل حلب وأقاموا هبا مثانية أيام، وتوجهوا إىل سيس من عقبة بغراس
أرسالن إىل أياس وعادا شبه املنهزم، فإن األرمن أكمنوا يف البساتني، فأنكر عليهما األمري بكتاش، فاعتزرا بضيق 

مث رحل بكتاش جبميع العساكر إىل تل محدون، فوجدوها خالية . تمكن من العدواملسلك والتفاف األشجار وعدم ال
وقد نزح من كان فيها من األرمن إىل قلعة جنيمة فتسلمها يف سابع رمضان وأقام هبا من حيفظها، وسري األمري بلبان 

تاش وهو على تل وجاء اخلرب إىل األمري بك. الطباخي نائب حلب عسكرا فملكوا قلعة مرعش يف رمضان أيضاً
محدون بأن واديا حتت قلعة جنيمة ومحيص قد امتأل باألرمن، وأن أهل قلعة جنيمة حتميهم، فبعث طائفة من العسكر 

فسار األمراء يف عدة وافرة وقاتلوا أهل جنيمة حىت . إليهم فلم ينالوا غرضاً، فسري طائفة ثانية فعادت بغري طائل
ادي وقتلوا وأسروا من فيه، ونازلوا قلعة جنيمة ليلة واحدة، وسار العسكر إىل ردوهم إىل القلعة، وزحفوا على الو

الوطأة، وبقي األمري بكتاش وامللك املظفر يف مقابلة من بالقلعة خشية أن خيرج أهل جنيمة فينالوا من أطراف 
  .العسكر، حىت صار العسكر بالوطأة، مث اجتمعوا هبا

ة جنيمة حىت تفتح فعادوا إىل حصارها، واختلف األمري بكتاش واألمري سنجر فقدم الربيد من السلطان مبنازلة قلع
مىت نازهلا اجليش بأسره ال يعلم من قاتل ممن عجز وختاذل، والرأي أن : الدواداري على قتاهلا، فقال الدواداري

فسلموا له واتفقوا  أنا آخذها يف حجري: وأخذ يدل بشجاعته، ويصغر شأن القلعة، وقال. يقاتل كل يوم أمري بألفه
فتقدم الدواداري إليها بألفه حىت الحف السور، فأصابه حجر املنجنيق فقطع مشط . على تقدميه لقتاهلا قبل كل أحد

رجله، وسقط عن فرسه إىل األرض، وكاد األرمن يأخذونه، إال أن اجلماعة بادرت ومحلته على جنوبة إىل وطاقه، 
نها إىل القاهرة، وقتل يف هذه النوبة األمري علم الدين سنجر طقصبا ولزم الفراش، فعاد إىل حلب، وسار م



وزحف يف هذا اليوم األمري كرتاي ونقب سور القلعة وخلص منه ثالثة أحجار، واستشهد معه ثالثة . الناصري
مث زحف األمري بكتاش وصاحب محاة ببقيه اجليش طائفة بعد طائفة، وكل منهم يردف اآلخر حىت . عشر رجال

  .لوا إىل السور وعليهم اجلنويات، وأخذوا يف النقب وأقاموا الستائر، وتابعوا احلصار أحدا وأربعني يوماًوص
وكان قد اجتمع هبا من الفالحني ونساء القرى وأوالدهم خلق كثري، فلما قل املاء عندهم أخرجوا مرة مائيت رجل 

مث أخرجوا مرة أخرى مائة . اقتسموا النساء والصبيانوثالمثائة امرأة ومائة ومخسني صبيا، فقتل العسكر الرجال و
مث أخرجوا مرة ثالثة طائفة . ومخسني رجال ومائيت امرأة ومخسة وسبعني صبيا، ففعلوا هبم مثل ما فعلوا مبن تقدم

بالسيوف وقلت املياه عندهم حىت اقتتلوا . أخرى، فأتوا على مجيعهم بالقتل والسيب، حىت مل يتأخر بالقلعة إال املقاتلة
وأخذ أيضاً أحد عشر . على املاء، فسألوا األمان فأمنوا، وأخذت القلعة يف ذي القعدة، وسار من فيها إىل حيث أراد

حصنا من األرمن، ومنها النقري وحجر شغالن وسرقندكار وزجنفرة ومحيص، وسلم ذلك كله األمري بكتاش إىل 
نه نائبا هبا، فلم يزل أسندمر هبا حىت قدم التتار، فباع ما األمري سيف الدين أسندمر كرجي من أمراء دمشق، وعي
  .فيها أنا آخذ عمن احلواصل ونزح عنها، فأخذها األرمن

وبعث السلطان إليهم األمري سيف . وملا مت هذا الفتح عادت العساكر إىل حلب وكان الشتاء شديداً، فأقاموا هبا
، واألمري مبارز الدين أوليا بن قرمان، واألمري عالء الدين الدين بكتمر السالح دار، واألمري عز الدين طقطاي

أيدغدي شقري احلسامي، يف ثالثة آالف فارس من عساكر مصر، فدخلوا دمشق يوم الثالثاء سابع عشر ذي 
  .وبعث متملك سيس إىل السلطان يسأل العفو. القعدة، وساروا منها إىل حلب يف عشريه، وأقاموا هبا مع العسكر

كان الروك احلسامي، وذلك أن أرض مصر قد قسمت على أربعة وعشرين قرياطا، وأفرد منها : السنةويف هذه 
للسلطان أربعة قراريط، وجعل لألمراء وبرسم اإلطالقات والزيادات عشرة قراريط، وجعل ألجناد احللقة عشرة 

حللقة أحد عشر قرياطا، ويستجد قراريط، فأراد السلطان امللك املنصور تغيري ذلك، وأن جيعل لألمراء وأجناد ا
فندب لروك أراضي مصر األمري بدر الدين بيليك الفارسي احلاجب، واألمري هباء الدين . عسكرا بتسعة قراريط

قراقوش الظاهري املعروف بالربيدي، وانتصب هلذا العمل مجاعة من الكتاب، وكان املشار إليه فيهم تاج الدين عبد 
لة، وهو من مساملة القبط، وممن يشار إليه يف معرفة صناعة الكتابة، ويعتمد على قوله الرمحن الطويل مستويف الدو

  .فخرج األمراء للروك، ومعهم الكتاب ووالة األقاليم يف سادس عشر مجادى األوىل. ويرجع إليه
وأن جيعل القرياط وتقدم األمري منكومتر نائب السلطنة إىل التاج الطويل بأن يفرد لألمراء واألجناد عشرة قراريط، 

وأفرد خلاص السلطان األعمال اجليزية واإلطفيحية واإلسكندرية . احلادي عشر برسم من يتضرر من قلة عربة خبزه
ودمياط ومنفلوط وكفورها، وهو والكوم األمحر من أعمال القوصية، وغري ذلك، وأفرد للنائب منكومتر إقطاع 

وكفورها، وحرجة قوص، ومدينة أدفو وما يف هذه النواحي من عظيم من مجلته مرج بين مهيم وكفور، ومسهود 
الدواليب، وكان متحصلها ينيف على مائة ألف أردب وعشرة آالف أردب من الغلة، خارجا عن املال العني 

وكان يف خاصه سبعة وعشرون معصرة لقصب السكر، سوى ما . والقنود واألعسال، والتمر واألغنام واألحطاب
  .واملتاجر، وما له ببالد الشام من الضياع والعقار، وما يرد إلية من التقادم له من املشتريات

  .فلما انتهي الروك يف ثامن رجب فرقت مثاالت األمراء
  .فرقت مثاالت مقدمي احللقة: ويف تاسعه
جلوايل وأقطعت البالد لألمراء واألجناد دربستا، مل يستثن منها سوى ا. فرقت مثاالت أجناد احللقة: ويف عاشره

واملواريث احلشرية فإهنا من مجلة اخلاص السلطاين، وسوى الرزق األحباسية، وما عدا ذلك فإنه داخل يف اإلقطاع 



  .وحولت سنة ست وتسعني إىل سنة سبع وتسعني على العادة
فمنعه . زيادهتموتوىل تفرقة املثاالت على األمراء واملقدمني السلطان، فبان له يف وجوههم التغري لقلة العربة، وهم ب

منكومتر من فتح هذا الباب، وحذره أنه مىت فتح باب الزيادة تعب، ولكن من تضرر من إقطاعه حييله على منكومتر، 
وتوىل تفرقة مثاالت األجناد منكومتر، فجلس بشباك دار النيابة ووقف احلجاب بني يديه، . ففعل السلطان ذلك

  .أن يتكلم خوفا منه، فاستمر على ذلك أياماً وأعلى لكل تقدمة مثاال هبا، فلم جيسر أحد
وكانت اإلقطاعات قد تناقصت عما كانت عليه يف الدولة املنصورية قالوون، فإن أقلها كان يتحصل منه عشرة 

آالف درهم، وأكثرها ينيف على ثالثني ألفا، فصار أكثرها يبلغ عشرين ألفا، فعمل يف هذا الروك أكثر اإلقطاعات 
إنا مل نعتد مبثل : ة آالف، فشق ذلك على األجناد، وجتمعت طائفة منهم ورموا مثاالهتم، وقالوايتحصل منه عشر

فحنق منهم منكومتر . هذا، فإما أن تعطونا ما يقوم بكفايتنا، وإال فخذوا أخبازكم، وإما خندم األمراء، أو نقيم بطالني
أميا قواد جييء : وصار ينظر إىل األمراء ويقولوأمر احلجاب فضربوهم، وأخذ سيوفهم وسجنهم، وبالغ يف الفحش، 

. يشتكي من خبزه ويقول أعرف السلطان، فإين أعرف إيش يقول السلطان، فإما أن يرضى خيدم وإال فإىل لعنة اهللا
فعرف األمراء أنه يعنيهم، فسكتوا على ضغن وبلغ السلطان ذلك عن منكومتر فأنكر عليه، وأمره الزيادة يف 

فكان هذا الروك أكرب األسباب يف زوال . يفعل، وأقام األجناد يف السجن مدة أيام مث أفرج عنهماإلقطاعات فلم 
  .الدولة

وفيها أنعم بطبلخاناه األمري سيف الدين بلبان الفاخري نقيب اجليش بعد موته على األمري سيف الدين بكتمر 
استقر سيف الدين كرت أمري آخور يف و. احلسامي أمري آخور، وكان السلطان قبل ذلك قد أعطاه إمرة عشرة

  .نيابة طرابلس، بعد وفاة عز الدين أيبك املوصلي
  .وفيها عدم الثلج بدمشق، وغارت العيون، وهلك أكثر الزرع وحفت أشجار البساتني

وفيها بلغ سيف الدين جاغان شاد الدواوين بدمشق أن لألمري عز الدين اجلناحي نائب غزة وديعة عند رحل، 
فلما أراد عقوبته حضر إليه فخر الدين . قد أخذ الوديعة قبل موته: به بعد موت اجلناحي وطالبه فقال فاستدعى

إن هذه الوديعة أخذها اجلناحي من هذا الرجل وجعلها حتت يدي وأحضر : اإلعزازي أحد جتار دمشق، وقال
وثالثني دينارا عينا، وحوائص وطرزا قيمتها صندوقاً، فوحد األمري جاغان فيه اثنني وثالثني ألف دينار ومائيت وأربعة 

  .مخسون ألف دينار
وفيها خرج األمري سيف الدين محدان بن صلغاي إىل بالد الشام يف صورة أنه يستحث العساكر على أخذ سيس، 
 وقد لقنه األمري منكومتر أموراً مكتومة، كان فيها زوال الدولة ومنها أنه يفرج عن األمري كرجي من قلعة دمشق

ويسفره إىل سيس، ويتفق هو وأيدغدي شقري املتوجه قبله صحبة بكتمر السالح دار مع مجاعة من خشداشيته على 
  .ما يأيت ذكره

وفيما أنعم على صمغار بن سنقر بإمرة، وأنعم على كل من بن أيتمش السعدي وسيف الدين طقصبا الظاهري 
  .بإمرة

ري العرب، فأكرمه السلطان وألبسه خلعة طرد وحش، وهو أول من وفيها قدم األمري حسام الدين مهنا بن عيسى أم
  .واستأذن مهنا السلطان يف احلج فأذن له. ألبس ذلك آلل مهنا، وإمنا كانت خلعهم مسمطا أو كنجيا

وفيها قوي أمر منكومتر، وحتكم حتكمة امللوك يف مجيع أمور اململكة، وقصد إخراج طغجي أيضاً من مصر، ففطن 
  .فسأل اإلذن يف السفر إىل احلج فأذن له، وعمل أمري الركب طغجي لذلك،



وفيها بعث منكومتر إىل قاضي القضاة تقي الدين حممد بن دقيق العيد يعلمه أن تاجراً قد مات وترك أخا و مل خيلف 
ك، فلم يوافق قاضي القضاة على ذل. غريه ممن يرثه، وأراد أن يثبت استحقاقه اإلرث مبجرد هذا اإلخبار عنه

وترددت الرسل بينهما، فخرج منكومتر من ذلك، وبعث إليه األمري كرت احلاجب، فلما دخل كرت وقف بعدما 
وأخذ كرت يتلطف به يف إثبات أخوة التاجر بشهادة . سلم، فقام له القاضي نصف قومة ورد عليه السالم وأجلسه

: يا سيدي ما هو عندكم عدل؟ فقال: قال له وماذا ينبين على شهادة منكومتر؟: منكومتر، فقال له قاضي القضاة
  :سبحان اهللا مث أنشد

  ومن أنتم حىت يكون لكم عند... يقولون هذا عندنا غري جائز 
واهللا مىت مل تقم عندي بينة شرعية ثبتت عندي، وإال فال حكمت له بشيء باسم : وكرر ذلك ثالث مرات، مث قال

سالم وعاد إىل منكومتر واعتذر إليه بأن هذا األمر البد فيه من واهللا هذا هو اإل: فقام كرت وهو يقول. اهللا،
  .اجتماعك بالقاضي إذا جاء إىل دار العدل

فلما كان يوم اخلدمة، ومر القاضي على دار النيابة بالقلعة ومنكومتر جالس يف الشباك، تسارعت احلجاب واحدا 
فلم يلتفت إىل أحد منهم، . ر االجتماع بك خلدمتكيا سيدي األمري ولدك خيتا: بعد آخر إىل القاضي وهم يقولون

أشهدكم أين : قولوا له ما وحبت طاعتك علي والتفت إىل من معه من القضاة، وقال: فلما أحلوا عليه قال هلم
وعاد إىل داره وأغلق بابه، وبعث نقباءه إىل النواب يف احلكم وعقاد . عزلت نفسي باسم اهللا، قولوا له يول غريي

  .مينعهم من احلكم وعقد األنكحةاألنكحة 
فلما بلغ السلطان ذلك أنكر على منكومتر، وبعث إىل القاضي يعتذر إليه ويستدعيه، فأىب واعتذر عن طلوعه، 
فقام . فبعث إليه الشيخ جنم الدين حسني بن حممد بن عبود والطواشي مرشداً، فما زاال به حىت صعدا به إىل القلعة

زم عليه أن جيلس يف مرتبته، فبسط منديله وكان خرقة كتان خلقة فوق احلرير فبل أن إليه السلطان وتلقاه، وع
يا سيدي هذا : وما برح السلطان يتلطف به حىت قبل الوالية مث قال له. جيلس، كراهة أن ينظر إليه، ومل جيلس عليه

اة ساعة، وصار يفتح يده ولدك منكومتر خاطرك معه، ادعوا له وكان منكومتر ممن حضر، فنظر إليه قاضي القض
فأخذ السلطان اخلرقة اليت وضعها على . منكومتر ال جييء منه شيء وكررها ثالث مرات، وقام: ويقبضها وهو يقول

  .املرتبة تربكا هبا، وتفرقها األمراء قطعة قطعة ليدخروها عندهم رجاء بركتها

ندب إليه من مسك األمري بكتمر السالح دار  وأما محدان بن صلغاي، فإنه قدم إىل دمشق وعرف األمري جاغان ما
واألمري فارس الدين ألبكي نائب صفد وعز الدين طقطاي واألمري بزالر واألمري عزاز، وكان األمري قبجق نائب 

الشام قد خرج بالعساكر، إىل مساعدة األمراء على أخذ سيس، مث سار محدان إىل محص، والتقي هناك باألمري قبجق 
مث توجه إىل حلب، وأوقف النائب على ما جاء فيه من قبض األمراء الذين . دمشق، فتلقاه وأكرمهوهو عائد إىل 

  .عينهم منكومتر، فبلغهم ذلك فاحترزوا على أنفسهم وحلقوا حبمص يريدون األمري قبجق واالتفاق معه
  .وفيها أفرج عن ابن احللي، بعد أن بالغ أقوش الرومي يف عقوبته، فاختفى

ر األمري بكتمر احلسامي أمري آخور كبرياً، واستقر عالء الدين طيربس اخلازنداري نقيب اجليش، عوضاً وفيها استق
  .عن بلبان الفاخري

وفيها رسم بعمل استيمار جيمع أرباب الرواتب والرزق، ليحضروا بتواقيعه للعرض على منكومتر، ويقطع من خيتار 
  .وبلغ السلطان ذلك فمنع منكومتر منه منهم، فلما شرعوا يف الكتابة اشتد قلق الناس،

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر



صدر الدين إبراهيم بن حمىي الدين أمحد بن عقبة بن هبة اهللا بن عطاء البصراوي الدمشقي الفقيه احلنفي، ولد يف 
هرة وأقام هبا، مث سنة تسع وستمائة، وبرع يف الفقه والنحو، وأفىت ودرس وويل قضاء حلب، وقدم بعد عزله إىل القا

ومات شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمة املقرئ . ويل حلب ثانياً فمات بدمشق يف رمضان
  .الفقيه احلنبلي عابر الرؤيا، كانت له عجائب يف عبارة الرؤيا وصنف فيها، ومات آخر ذي القعدة

نصورية، وقد تنقلت به اخلدم حىت ويل نيابة طرابلس إىل أن ومات األمري عز الدين أيبك املوصلي أحد املماليك امل
  .مات يف

  .ومات األمري سيف الدين بلبان الفاخري نقيب اجليش، يف رابع عشر ربيع اآلخر
  .ومات األمري علم الدين سنجر طقصبا، استشهد يف حماصرة قلعة جنيمة يف

يف سابع عشري مجادى األوىل، وكان شجاعا مقداما، ومات األمري علم الدين سنجر أحد األمراء الناصرية بدمشق 
  .مسع احلديث وعرف باخلري وحدث

وتويف شيخ الشيوخ حبلب جنم الدين أبو حممد عبد اللطيف بن أيب الفتوح نصر بن سعيد بن سعد بن حممد بن ناصر 
  .امليهين، عن مثان ومثانني سنة

  .اإلثنني حادي عشر مجادى األوىل ومات األمري سعد الدين كوجبا نائب دار العدل، يف يوم
ومات موفق الدين حممد بن احلسني بن ثعلب األدفوي خطيب أدفو، وله نظم ونثر، وفيه كرم وعنده إغضاء وحلم، 

  .ومات يف
ومات مجال الدين حممد بن سامل بن نصر اهللا بن سامل بن واصل احلموي قاضي محاة، وهو أحد األئمة األعالم، قدم 

ومات الشيخ مشس الدين أبو املعايل حممد بن . حبماة يف ثاين عشري شوال، عن ثالث وتسعني سنة القاهرة، ومات
بكر بن حممد األيكي الفارسي الشافعي، شيخ اخلانكاه الصالحية سعيد السعداء، مات بدمشق يف رابع رمضان عن 

  .ست وستني سنة
  .دومات األمري مشس الدين سنفر التكرييت، أستادار امللك السعي

  .ومات األمري علم الدين طرطج الصاحلي، وهو كاتب له مكارم، وفيه غقدام وشجاعة، وله أثار محيدة
  .ومات األمري طقطاي األشريف أحد األمراء واألكابر

و مات األمري مشس الدين سنقر التكرييت، عرف باملساح، وكان مشهوراً بالشجاعة، خيرج كل سنة إىل عكا فتكون 
ها، وكان يركب جبانب املنصور قالوون يف املواكب، وكان قالوون يستشريه يف املهمات، وكان له وقائع مع أهل

  .مبفرده، وفيه مكارم. من دون أمراء مصر يركب بالزناري، على فرسه
ومات الفقيه تقي الدين أبو العباس أمحد بن الفقيه علم الدين أيب عبد اهللا حممد بن رشيق، يوم اخلميس رابع عشري 

  .ى اآلخرةمجاد
  .وتويف الشيخ زين الدين أبو احملاسن يوسف بن حممد بن احلسن بن احلسن عدي مبصر وله تربة جليلة بالقرافة

  سنة مثان وتسعني وستمائة
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ملقريزي : املؤلف   ا

. قدم اخلرب بأن التتر على عزم احلركة إىل الشام، فخرجت العساكر، مث خرج األمري أقش األفرم: يف أول احملرم
وتوجه محدان بن صلغاي وعالء الدين أيدغدي شقري على الربيد إلخراج األمري قبجق نائب الشام بالعسكر إىل 

فوصال إىل دمشق يف سابعه، فشرع قبجق يف االهتمام للسفر، وخرج بعسكرها وبالبحرية يف يوم األربعاء حلب، 
وعلم قبجق أن األمر خبالف ما أشيع من حركة التتار، وإمنا القصد عمل . رابع عشره، وتأخر جاغان بدمشق

  .مكيدة به وبغريه من األمراء، فكان ذلك سببا لفراره إىل بالد التتر
خص ذلك أن األمري منكومتر نائب السلطنة ثقلت عليه وطأة األمراء بديار مصر والشام، فأراد إزاحتهم عنه ومل

وإقامة غريهم من مماليك السلطان ليتمكن من مراده، فما زال بالسلطان حىت قبض على أمراء مصر، مث أخذ يف 
ردفه حبمدان بن صلغاي وعلى يده ملطفات إىل التدبري على من ببالد الشام من األمراء، فبعث أيدغدي شقري، مث أ

بلبان الطاخي نائب حلب بالقبض على األمري بكتمر السالح دار وهو جمرد على حلب، وعلى األمري فارس الدين 
األلبكي الساقي نائب صفد واألمري عز الدين طقطاي واألمري سيف الدين بزالر واألمري سيف الدين عزاز، ومن 

  .سقاه، وأن يبحث احلسام األستادار مبفرده على الربيد إىل مصرعجز عن القبض عليه 
وقدم محدان دمشق وأوقف األمري جاغان شاد الدواوين على ما جاء فيه، وأمره أال ميكن قبجق نائب دمشق من 

وخرج محدان يريد حلب، فصادف األمري قبجق بالقرب من محص واجتمع به، فتخيل . الدخول إليها إال مبرسوم
من قدومه، وبعث إىل بكتمر السالح دار وغريه من األمراء يوصيهم باالحتراز، وبعث جنابا إىل أصحابه مبصر قبجق 

فلما قدم محدان حلب وأوقف األمري بلبان الطباخي على أمره توقف فيه، فأخذ محدان . يستعلم منهم اخلرب
فبعث محدان . واهتم محدان بسقيهفاتفق موت األمري طقطاي، . وأيدغدي شقري يستحثانه على قبض األمراء

وأيدغدي إىل منكومتر بتوقف نائب حلب يف مسك األمراء، فغضب من ذلك وأراد عزل بلبان عن حلب وتولية 
وكتب منكومتر إىل األمري بلبان الطباخي نائب حلب . أيدغدي شقري عوضه، فخوف من ذلك حىت كف منه
بنيابة طرابلس، وكان ذلك خديعة من منكومتر قصد هبا أنه إذا  يستحثه يف مسك األمراء، وكتب إىل األمري بكتمر

حضر بكتمر بلبس الشريف يقبض عليه وعلى األمراء، وقدم األمري احلسام األستاداري إىل مصر، فعزم منكومتر 
  .على مسكه، مث انتظر ما يرد عن األمراء حبلب

قبجق نائب الشام أن خروجه من دمشق إمنا كان  وبلغ بلبان الطباخي أن أيدغدي شقري قد عني لنيابه حلب، وبلغ
حيلة عليه، وأن جاغان يستقر يف نيابة دمشق عوضه، فكتما كل منهما ذلك، وأخذ احلسامية يف اإلحلاح على نائب 

حلب يف قبض األمراء عند حضورهم السماط يوم املوكب، فبعث سراً إىل األمراء يعلمهم ذلك فاستعدوا 
م املوكب على العادة إال األمري بكتمر السالح دار فإنه تأخر واعتذر بعارض فلم ميكن ألنفسهم، وركبوا يف يو

احلسامية القبض على من حضر خوفا من فوات األمر فيمن تأخروا، واتفقوا على أن ذلك يكون يف موكب اآلخر، 
بلغه خروجه إىل فبعث الطباخي نائب حلب يعرفهم ذلك، فكتب بكتمر السالح دار إىل قبجق نائب دمشق وقد 

محص يعرفه مبا هم فيه، فلما كان املوكب الثاين ركب األمراء ليقرأ عليهم كتاب السلطان باستقرار األمري بكتمر يف 
نيابة طرابلس، وقد احترزوا على أنفسهم، وتأخر بكتمر أيضاً عن الركوب واعتذر بوجع فؤاده، فعزموا على 

  .مسك من حضر، مث أخذ بكتمر من خيمته



نت العادة أهنم يقفون حتت القلعة على خيوهلم، فإذا قرىء الكتاب نزلوا وقبلوا األرض، فبيت احلسامية أن وكا
فعندما قرئ الكتاب ترجل نائب حلب على العادة، وتبعه . األمراء إذا نزلوا لتقبيل األرض داسوهم وأخذوهم باليد

زل كل منهم وعنان فرسه يف يده ومماليكه حميطة به، بقية األمراء وقد أوقفوا مماليكهم على خيوهلم ليحموهم، ون
  .وقبل األرض ووثب سريعا على فرسه، ومضوا يداً واحدة

فاخنرم األمر على احلسامية، وأخذوا يلومون نائب حلب يف كونه مل يقبض عليهم، وهر يهول األمر عليهم، إىل أن 
فلما . الليل، وأن يبدءوا باإلرسال إىل بكتمر أمري سالحاتفقوا على اإلرسال إىل األمراء ليجتمعوا بدار النيابة يف 

كان بعد عشاء اآلخرة توجه احلاجب إىل أمري سالح يعلمه بأن قصادا قد قدموا من البالد، فيحضر للمشهورة مع 
األمراء، فلم ميكن احلاجب من االجتماع به، واعتذر بوجع رجله، فمضى احلاجب إىل األمري كرتاي وابن قرمان، 

ما أبرد ذقن األبعد، وذقن من أرسله مىت مسعت مشورة تكون ثلث : غهما الرسالة، فضحكا وقال كل منهماوبل
  .الليل؟ إىل غد حنضر مع األمراء

مث إن األمري سيف الدين بكتمر السالح دار واألمري فارس الدين ألبكي واألمري سيف الدين عزاز اجتمعوا، وركبوا 
ألمري قبجق، فخرج قبجق إىل لقائهم، واتفقوا على العبور إىل بالد غازان، فأمهلهم من ليلتهم يريدون محص ولقاء ا

وقدم جواب قبجق من كرجي وطغجي أهنم عن قريب . قبجق حىت يرد عليه جواب األمراء من مصر، فنزلوا معه
اكر إليهم، وساروا يقضون الشغل، فليقم مبوضعه حىت اخلرب، فلم يوافقه األمراء على اإلقامة خوفاً من جميء العس

  .ليلة الثالثاء من ربيع اآلخر وقصدوا سلمية
وكان األمري قبجق ملا قدم عليه األمراء من حلب قد بعث على الربيد األمري سيف الدين بلغاق بن كوجنك 

 مث سار األمري قبجق من. اخلوارزمي إىل السلطان يعلمه حضور األمراء إليه، ويسأل األمان هلم وتطييب خواطرهم
محص ليلة السبت خامس ربيع األول، وبعث عالء الدين بن اجلاكي إىل دمشق يستدعي من األمري جاغان ماال 

وخلعا من اخلزانة للنفقة على األمراء وتطييب خواطرهم، فامتنع جاغان من ذلك، وكتب يلومه على إغفاله القبض 
، وأنه إن مل يقبض عليهم ركبوا عليه عليهم، وكتب إليه أيضاً أيدغدي شقري وسيف الدين كجكن باإلنكار

وتبني لعسكر دمشق خمالفة قبجق، فتسللوا عنه طائفة بعد طائفة، وعادوا من محص إىل . وقبضوه، فزاده ذلك نفوراً
  .دمشق، فشكرهم جاغان على مفارقتهم إياه، فبقي قبجق يف قلة من املال والرجال

ركب من بكرة النهار أيدغدي شقري ومحدان بن طغان واألمراء وأما أهل حلب، فإن األمراء ملا شاروا يف الليل 
احلسامية إىل نائب حلب، وبطقوا إىل األعمال بالقبض على األمراء، وتوجه أيدغدي شقري يف عسكر إىل جهة 

فورد اخلرب بوصوهلم إىل قبجق نائب دمشق، وأهنم . الفرات، وسار عسكر إىل جهة محاة، وهنبت أثقال األمراء
وخرج العسكر يف طلبهم حنو الفرات، وأوقع جاغان احلوطة . لى طريق سلمية، فقام العزاء والنواح حبلبساروا ع

  .بدمشق على بيت قبجق يف خامس عشره، وتكامل جميء العسكر الذي كان مع قبجق يف سابع عشره
رأس عني فورد اخلرب  وانتهى سيف الدين كجكن وأيدغدي شقري إىل الفرات، فوجدا األمراء قد قطعوا الفرات إىل

إىل حلب بقتل السلطان ونائبه منكومتر، فركب سيف الدين بلبان الربيدي وحلق األمري قبجق برأس عني وأعلمه 
  .بذلك، فظن أهنا حيلة عليه ومل يرجع

وأما السلطان فإن منكومتر مل يزل يدبر بشؤم رأيه حىت قتل، وذلك أن األمري طغجي قدم من احلجاز أول صفر، 
قرر منكومتر خروجه إىل نيابة طرابلس، فلما استراح من تعب السفر استدعاه السلطان، وتلطف به يف اخلروج  وقد

وقام األمري طغجي فأعلم كرجي وبيربس اجلاشنكري بذلك، فاتفقوا على . إىل طرابلس، فاعتذر بأنه ال يصلح للنيابة



فشق ذلك على منكومتر، وأنكر . الوا به حىت أعفاهالتحدث مع السلطان يف صرفه عن تسفريه، ودخلوا عليه وما ز
على كرجي وجتهم له، وتكلم فيه ويف من حتدث معه يف إعفاء طغجي من السفر، وبالغ يف إهانتهم، فحرك ذلك من 

وانقطع منكومتر من اخلدمة حنقاً من إعفاء طغجي، فداراه السلطان . كرجي كوامن كانت يف نفسه من منكومتر
القضاة حسام الدين احلسن بن أمحد بن احلسن الرومي ليحضره، فما زال به حىت حضر بشريطة  وبعث إليه قاضي

  .أن خيرج طغجي من مصر وميسك كرجي أن خيرج أيضاً

واتفق مع ذلك وصول قاصد األمري قبجق نائب دمشق يف السر إىل طغجي وكرجي مبا تقدم ذكره، فأوقفوا بيربس 
وشرعوا يف السعي بني األمراء املماليك . لك، واتفقوا على الفتك بالسلطانوسالر وغريه ممن يثقون به على ذ

املنصورية واألشرفية يستميلوهنم، وأخذ كرجي يستميل املماليك أرباب النوب فإنه كان مقدما عليهم، حىت 
يوم  هذا ومنكومتر مقيم على إخراج طغجي، وبعث يأمره أن يتجهز للسفر، ومتادى احلال إىل. أحكموا أمرهم

  .اخلميس عاشر ربيع اآلخر
أصبح السلطان صائماً، وأفطر مث جلس يلعب بالشطرنج وعنده إمامه جنم الدين بن العسال : ففي ذلك اليوم

وقاضي القضاة حسام الدين، فدخل األمري كرجي على عادته وأعلمه بأنه قد بيت الربجية وغريهم من املماليك يف 
قد رتب قبل دخوله مجاعة يف أماكن بالدهاليز فشكره السلطان وأثىن عليه،  أماكنهم وغلق عليهم األبواب وكان

فقبل كرجي األرض وجلس على . لوال األمري سيف الدين كرجي ما وصلت إىل السلطة: وقال لقاضي القضاة
ن عادته، مث قام ليصلح الشمعة فأصلحها، وألقى فوطة خدمة كانت بيده على منجاه السلطان ليسترها عنه، وكا
مث قال . سالح دار النوبة تلك الليلة األمري سيف الدين نغاي الكرموين السالح دار قد وافق كرجي على ما هو فيه

نعم وقام يريد الصالة، فأخذ السالح دار النمجاه من : ما يصلي موالنا السلطان العشاء؟ فقال: كرجي للسلطان
ى كتفه فالتفت السلطان يريد بالنمجاه فلم جيدها حتت الفوطة، وعند ذلك جرد كرجي سيفه وضرب السلطان عل

وانقلب السلطان على . فقبض على كرجي وألقاه إىل األرض، فضرب نوغاي رجل السلطان باملنجاه فقطع رجله
ظهره، فأخذته السيوف من كل جانب حىت صار كوم حلم، وفر ابن العسال إىل خزانة، وصرخ القاضي حسام 

  .به كرجي مث كفه اهللا عنه ال حيل هذا لكم فهم: الدين
وخرج كرجي وأغلق الباب على املقتول والقاضي، فإذا باألمري طغجي قد استعد وقعد يف عدة من الربجية بداركاه 

فوقع الصوت يف . نعم وأعلمه اخلرب: قضيت الشغل؟ قال: فعندما رآه طغجي قال. القلعة ينتظر ما يكون من كرجي
فركب األمري مجال الدين قتال السبع يف عدة من األمراء إىل خارج . وقته إىل املدينةالقلعة بقتل السلطان، وطار من 

  .املدينة، ووقعت الصرخة حتت القلعة فركب أكثر العسكر
فلم يشعر منكومتر وهو بدار النيابة إال . وأما طغجي فإنه استدعى بقية األمراء املقيمني بالقلعة، وبسط باب القلة

ففطن منكومتر . اب القله قد فتح، واألمراء قد اجتمعت، والشموع توقد، والضجيج يزدادبالصرخة قد قامت، وب
بقتل السلطان، وأغلق األبواب، وألبس مماليكه فصار يف أربعمائة ضارب سيف وأزيد، ولكن اهللا خذله فجاءه 

إىل باب القلة، فقبل يد احلسام أستادار وعرفه من حتت الشباك بقتل السلطان، وتلطف به حىت خرج إليه وسار معه 
فقام إليه طغجي وأجلسه، مث أمر به أن ميضى إىل اجلب فأخذ وأرخي فيه، فقام إليه األمري مشس الدين سنقر . طغجي

األعسر واألمري عز الدين أيبك احلموي نائب الشام وغريمها ممن كان باجلب، وملا عاينوه أنكروا ذلك، فقال 
  .لف أن حيبسين، وقصد بذلك دفعهم عنه لئال يقتلوهقد غضب على السلطان وح: منكومتر

فلم يكن غري بعض ساعة إال وقد أرخيت القفة من رأس اجلب، وصاحوا على منكومتر فقام وجلس هبا، ويف ظن 



فعندما صار برأس اجلب وجد كرجي واقعاً يف طائفة من املماليك، فضربه . أهل اجلب أن السلطان قد رضي عنه
صرعه، وذحبه عند اجلب وانصرف، وذلك أنه ملا حضر منكومتر إىل طغجي مل يكن كرجي كرجي بلت من حديد 

إيش عمل يب السلطان حىت : حاضراً، فلما بلغه جميئه أقبل يريده فأعلم أنه يف اجلب، فصاح على األمراء، فقال
وما . عده واهللا ما قتلتهقتلته؟ واهللا لقد أحسن إيل وكربين وأنشأين، ولو علمت أين إذا قتلت منكومتر يبقيين ب

  .أحوجين أقتله إال ما كان يقع من منكومتر ومضى مسرعاً إىل اجلب حىت قتله، وهنبت داره
وكان منكومتر عفيفاً عن األموال، ضابطا لناموس اململكة متيقظاًً، وهو أول من نزل عن إقطاعات اجلند اليت كانت 

وكان بعيداً عن اللهو مهيباً مصمما، مل . أردب غلة، فتركها هللا تعاىليف ديوان النيابة، ومتحصلها يف السنة مائة ألف 
إال إنه كان صيب العقل . يسمع منه قط أنه شتم أحدا، وال جرى على لسانه فحش، مع كثرة التحري ورفع املظامل

عوا على قتله حىت عظيم الكرب حمتقراً لألمراء، فمقتوه وعلموا أهنم ال يصلون إىل ازاحته إال بقتل السلطان، فاجتم
  .كان ما كان

وكان الذين اتفقوا على قتل السلطان من األمراء سيف الدين كرجي، وسيف الدين نوغاي، وقرا طرنطاي، 
  .وحجك، وأرسالن، وأقوش، وبيليك الرسويل

نني ثامن وكانت مدة سلطة الجني منذ فارق امللك العادل كتبغا الدهليز مبنزلة العوجاء، وحلف األمراء يف يوم اإلث
عشري احملرم سنة ست وتسعني، وإىل أن قتل سنتني وشهرين وثالثة عشر يوما، ومنذ خلع كتبغا نفسه بدمشق، 
واجتمعت الكلمة مبصر والشام على الجني يف يوم السبت رابع عشري صفر منها، وإىل أن قتل، سنتني وشهرين 

اخلمسني سنة، وكان أشقر أزرق العني معرق الوجه،  غري ثالثة عشر يوما، وقتل السلطان الجني وله من العمر حنو
طواال مهيباً شجاعا مقداما، عاقال متديناً حيب العدل، ومييل إىل اخلري وحيب أهله، مجيل العشرة مع تقشف وقلة 

وكان حيب جمالسة الفقهاء والعامة ويأكل . إن عشت ال تركت مشمسا ألبتة: وأبطل عدة مكوس، وقال. أذى
و مل يعب بشيء سوى انقياده إىل مملوكه ونائبه األمري منكومتر، ورجوعه إىل رأيه وموافقته له . أكوال طعامهم، وكان

واتباعه لكل ما يهواه من شدة حبه له، حىت أدى ذلك إىل قتلهما، مث إىل خراب البالد مبجيء غازان، فإن قبجق 
لحاق بغازان وحتريضه على املسري إىل الشام، ومن معه من األمراء محلهم بغضهم يف منكومتر وخوفهم منه على ال

  .حىت كان منه ما يأيت ذكره إن شاء اهللا
وكان الجني منذ قتل امللك األشرف يستشعر أنه البد أن يقتل، حىت أنه يف يوم اخلميس الذي قتل يف مسائه أحضر 

من قتل قتل ويكرر : هو يقولإليه بعد العصر بندب فارس ميداين من السالح خاناه، فجعل يفتل فردة بعد فردة و
  .هذا مراراً، فكان الفأل موكال باملنطق، إذ قتل بعد أربع ساعات من كالمه

ونظري هذا أن امللك األشرف وقف يف حلقة صيد، والنوبة يومئذ يف محل السالح خلفه لالجني هذا فجاء الجني إىل 
د تقدم إىل مكانه من احللقة وأعطاه سالح السلطان، بدر الدين بكتوت العالئي وله أيضاً النوبة يف محل السالح، وق

فأخذ بكتوت السالح وتوجه به إىل اخلدمة، ووقف الجني حيث كان . وأمره بالتوجه إىل السلطان فإنه أمر بذلك
فلما جاء بكتوت وجد األشرف على فرسه، وقد جعل طرف عصاة مقرعته حتت جبهته، واتكأ . بكتوت واقفا

يا بكتوت واهللا لقد : مث التفت األشرف وقال. تة حبذاء سرجه، وكأنه يف غيبة من شدة الفكربرأسه عليها وهي ثاب
التفت فرأيت الجني خلفي وهو حيمل السالح والسيف يف يده، فتخيلت أنه يضربين به، فنظرت إليه وقلت يا شقري 

باهللا أن خيطر هذا بباله، أعيذ موالنا السلطان : فقال بكتوت. أعط السالح لبكتوت حيمله، وقف أنت مكانه
وهو مملوك السلطان، ومملوك موالنا . والجني أقل من هذا وأضعف نفساً أن يقع هذا بباله، فضال عن أن يقدم عليه



: قال بكتوت. واهللا ما عرفتك إال ما خطر يل وتصورته: فقال األشرف. السلطان الشهيد وتربية بيته الشريف
باهللا جتنب السلطان وال : ل هذا فيه وأردت نصحه، فقلت له يف تلك الليلةفخشيت على الجني كون السلطان ختي

: واهللا هذا يبكي منه فقال: فقلت. تكثر محل السالح وال تنفرد معه وأخربته اخلرب، فضحك ضحكا كثرياً وتعجب
: قال بكتوت. هواهللا ملا نظر إىل وقال يا شقري، كنت على عزم من جتريد سيفه وقتله ب. ما ضحكي إال من إحساسه

فعجب من ذلك غاية العجب ومن العجب أيضاً أن الضرب الذي كان يف امللك األشرف عند قتله وجد مثله سواء 
  .يف الجني ملا قتل

وكان الجني يف سلطنته كثرياً ما يقف إذا أراد أن يصلي، ويكشف رأسه ويسأل أن ميد يف عمره حىت يلقي غازان، 
  .ركين األجل قبل لقائه فكان كذلكلكن أنا خائف أن يد: مث يقول

وكان يف شبابه منهمكا على اخلمر، حىت صار وهو بدمشق يعاقر أعيان أهلها وينعم يف جمالس اللهو عليهم، حبيث ملا 
أفرط يف اللهو قال الشجاعي للملك املنصور قالوون إنه قد أخبس حرمة السلطان مبعاشرته عامة دمشق واهنماكه يف 

وكان . قالوون على لسان األمري طرناي نائب السلطنة ينهاه ويهدده، وكتب إليه أيضاً بذلك فبعث إليه. الشرب
أالجني كثري احلركة، حبيث يغيب يف الصيد الشهر والشهرين ومعه أرباب املالهي، فلما تسلطن أعرض عن اللهو، 

د والعامة، فأفسد ذلك مملوكه وسار أحسن سرية من العدل واإلنصاف والعطاء واإلنعام، وأحبه األمراء واألجنا
  .منكومتر بسوء تدبريه

واتفق أن الجني ملا اختفى هو وقرا سنقر بعد قتل امللك األشرف، رأى قرا سنقر رؤيا فبعث إىل الجني ليحضر إليه 
فجاءه الجني يف صندوق محل إىل دار قراسنقر حبارة هباء الدين من . بسببها، وكان كل منهما يعرف موضع اآلخر

يا شقري رأيت رؤيا أنا خائف أن أقصها فتطمع نفسك : اهرة حيث كان خمتفياً، فتحادثا، مث قال له قرا سنقرالق
رأيت كأنك قد ركبت وبني يديك خيول معقودة : فقال قراسنقر. وتتغري نيتك وتغدر يب فحلف له أنه ال خيونه

وك، مث نزلت وجلست على منرب وأنت البس األذناب مضفورة املعارف جمللة بالرقاب الذهب على عادة ركوب املل
مث دفعتين برجلك فسقطت من . خلعة اخلالفة، واستدعتين وأجلستين على ثالث درجة من املنرب وحتدثت معي قليال

وهذا يدل على قريب منك ورميك يل وأنا واهللا يا شقري حنس قد خلفتك، وما أدري . املنرب، وانتبهت عند سقوطي
وكان كذلك، فإنه استناب قراسنقر ملا تسلطن قليال، مث كان من أمره ما تقدم . الجني هل تصدق أو ال؟ فضحك

يا أخي اجعل يف نظري بشاريت : فكان قراسنقر كل قليل يبعث إليه برسول وهو سجني، ويقول. ذكره من سجنه له
وقل له إن شاء اهللا بقي  سلم عليه: مبا آتاك اهللا أن تفرج عين وتنفيين حيث أردت فيبتسم الجني، ويقول للرسول

  .القليل
واتفق أن الجني رأى يف املنام كأنه بباب القلة من القلعة وقد جلس يف موضع النائب، والنائب قدامه وقف وشد 

فاستدعى الجني . وسطه، فلما قام من مكانه صعد درجا، وإذا برجل وهو كرجي وقد طعنه برمح فصار كوم رماد
تدل هذه الرؤيا على أن السلطان يستشهد على يد : ر الرؤيا، وقص رؤياه عليه، فقالعالء الدين ابن األنصاري عاب

اهللا املستعان وأوصاه بكتمان ذلك، وأعطاه مخسني دينارا وانصرف ابن األنصاري فإذا قاصد : فقال الجني. كرجي
فقال . يتعلق باحلرمي شيء: األمري منكومتر ينتظره، فلما دخل عليه سأله عن رويا السلطان فكتمها عنه، وقال

قد رأيت أنا أيضاً كأين خرجت من اخلدمة إىل دار النيابة، فإذا بالدهليز عمود رخام فوقه قاعدة، فجذبت : منكومتر
قد : فعمى ابن األنصاري عليه، وقال. سيفي وضربت رأس العمود فألقيته، ففار من العمود دم عظيم مأل الدهليز

من شره، وانصرف متعجباً من اتفاق تأويل املنامني فلما كان بعد أحد عشر يوماً من  انقطع الكالم برؤية الدم خوفاً



رؤيامها، حضر إليه خادم بورقة فيها أن امرأة السلطان وهي ابنة امللك الظاهر رأت السلطان جالساً، وإذا بطائر 
ف على الدار وصاح كرجي كالعقاب انقض عليه واختطف فخذه األيسر وطار إىل أعلى الدار، فإذا غراب قد أشر

هذا منام ال يفسر حىت متضى ثالث مجع وأراد بذلك الدفع عن نفسه، فقتل : فقال ابن النصاري. ثالث مرات
  .الجني يف اجلمعة الثانية من هذا املنام على يد كرجي

نه كان حاضراً وبعث األمري علم الدين سنجر الدواداري وراء ابن األنصاري، واستحكاه عن تأويل رؤيا الجني، فإ
. فأخربه ابن األنصاري مبا قاله له، ومبنامي منكومتر وامرأة الجني. عندما قصها عليه، مث قام حىت ال يسمع تأويله

ملا قمت من عند السلطان الجني استدعاين وأخربين مبا قال لك، وقال عرفت من الذي : فقال له األمري علم الدين
مث استدعاين بعد أيام وذكر يل أنه أعلم منكومتر بأن خاطره ينفر من . رجيطعنين بالرمح؟ قلت ال، فأشار إىل ك

واهللا ال تربح تتهاون يف أمرك حىت يقتلوك ويقتلوين ومتوت مماليكك يف احلبس، وما : كرجي، فقال له منكومتر حبنق
مصمم على قتله هلذا القواد إال قتله يعين كرجي وحلف أنه كلما رأي كرجي يود لو ضربه بسيفه، وهنض وهو 

  .فحال اهللا بينهما وبني كرجي، حىت أمضى فيهما على يده ما قدره من قتلهما

وذلك أن االتفاق كان قد وقع بني السلطان وبني منكومتر على مسك كرجي وطغجي وشاورشي يف مجاعة من 
ب رأيه فيما قرره مع واشتد فكر السلطان واضطرا. األمراء وقت اخلدمة يوم اإلثنني، فعرف منكومتر ثقاته بذلك

فلما . منكومتر، فتارة يعزم على إمضائه، وتارة يرجع عنه حىت يرد عليه خرب األمراء اجملردين وهل قبض عليهم أو ال
أصبح استدعى األمري سيف الدين سالر أمري جملس، وبعثه إىل منكومتر يأمره أال يفعل شيئاً مما قرره مع السلطان 

سه شيء أوجب تأخريه فلما ذكر سالر هذا ملنكومتر ظن أن السلطان أعلمه باألمر على حىت يعرفه، فإنه خطر يف نف
وجهه، وأخذ ينكر على السلطان تأخريه ما اتفقا عليه، وشرح له احلال كله ومل يكتمه شيئاً فسكن سالر من حنقه، 

 كرجي وطغجي ومن وأعاد اجلواب على السلطان بالسمع والطاعة، وكتم ما أطلعه منكومتر عليه، ومضى إىل
  .معهما، وأعلمهم باألمر كله، فشمروا للحرب، وكان ما كان

. واتفق أيضاً أن يف الليلة اليت قتل فيها الجني ظهر يف السماء جنم له ذنب، خييل ملن رآه أنه قد وصل إىل األرض
ما يدل عليه هذا  ترى: فلما رآه الجني تعجب منه، ومتعر وجهه، وقال لقاضي القضاة حسام الدين، وهو معه

يا قاضي حديث كل قاتل مقتول صحيح وتغري تغرياً : فسكت الجني، مث قال له. ما يكون إال خري: النجم؟، فقال
وجلس وكررها، فقتل يف " إنا هللا وإنا إليه راجعون : " فشرع احلسام يبسطه ويطيب خاطره، وهو يقول. زائداً

  .جملسه ذلك
لك الليلة بعض السالح دارية سيفا من اخلزانة، فقلبه وأعجب به، فأخذ كرجي واتفق أيضاً أنه أحضر إليه يف ت

هذا ما يصلح لك والتفت إىل طغاي : نعم واهللا يا خوند فقال الحني: كأنك تريده قال: يشكر منه، فقال له الجني
  .خذ هذا اقتل به عدوك فكان أول ما ضرب به الحني بعد ساعة فأطار يده: وناوله إياه وقال

اتفق أيضاً أن الجني دفن يف تربة جبانب تربة العادل كتبغا من القرافة، فكان أوالد كتبغا يأتون قربه ويضربونه و
  .بالنعال ويسبونه، وأقاموا على هذا مدة يشفون أنفسهم بذلك

 وكان الجني معظما للشرع وأهله منفذاً ألوامره، ومن ذلك أنه طلب أموال األيتام من األمراء وكانت حتت
أيديهم، ونقلها إىل مودع حديد ملال األيتام استجده، وكتب توقيعا بأن من مات وله ورثة صغار ينقل مرياثهم إىل 
مودع احلكم ويتحدث فيه قاضي القضاة الشافعي، فإن كان للميت وصي فيقيم القاضي الشافعي معه عدوال من 

، منها قرية ضمري من عمل دمشق، وكانت جهته ورد الجني عدة أمالك كانت قد أخذت بغري حق إىل مالكها



ورد على عز الدين بن القالنسي ما أخذ منه يف األيام املنصورية قالوون من املال . وقف امللك الزاهر على أوالده
ووضع عن أهل بلقس األشراف ما كان عليهم من املظامل، وهو يبلغ ثالثني ألف درهم يف كل . بغري طريق شرعي

ورد وقف قراقوش على الفقراء، وكان قد أقطع منذ سنني، فتسلمه القاضي . دل ذلكسنة، وعوض مقطعيه ب
الشافعي وبلغه يف السنة عشرة آالف درهم، وعوض مقطعيه عنه ورد الدار القطبية إىل من وقفت عليه من جهة 

ت بيد األمراء وكانت عدة من اإلقطاعا. امللك الكامل، وكانت بيد أحد مقدمي احللقة وورثته من حنو ستني سنة
فردها إىل أرباهبا، وكانت العساكر من ذلك يف مضرة، ألهنم ال حيصل هلم من دواوين األمراء كبري شيء، ويبقي 

  .اإلقطاع يف محي األمري يأوي إليه كل مفسد وقاطع طريق
من لبس الكلفتاه وكان الجني شجاعا مقدما على أقرانه يف الفروسية وأعماهلا، كثري الوفاء ملعارفه وخدامه، ومنع 

الزركش والطرزكش ومالبس الذهب، وشدد يف املنع من احملرمات كلها، وحد يف اخلمر بعض أوالد األمراء، 
  .وكان يصوم رجب وشعبان، ويقوم الليل، ويكثر من الصدقات، مع لني اجلانب وخفض اجلناح

  تدبري األمراء بعد قتل امللك املنصور

  الجني األمر

نصور الجني ونائبه األمري منكومتر اتفق من كان بالقلعة من األمراء وهم عز الدين أيبك اخلازندار وملا قتل امللك امل
املنصوري، وركن الدين بيربس اجلاشنكري وسيف الدين سالر األستادار، وحسام الدين الجني الرومي األستادار 

ح دار، واألمري كرت احلاجب مع األمري الواصل من حلب، ومجال الدين أقوش األفرم، وبدر الدين عبد اهللا السال
طغجى وكرجي على مكاتبة امللك الناصر حممد بن قالوون واحضاره من الكرك واقامته يف السلطنة، وأن يكون 

فلما طلع . طغجى نائب السلطنة، وأال يقع أمر من األمور إال مبوافقة األمراء عليه وحتالفوا على ذلك يف ليلة اجلمعة
القلعة، وركب األمري مجال الدين أقوشق قتال السبع وبقية األمراء إيل القلعة، وكتبوا إىل األمري النهار فتح باب 

مما وقع، وطلبوا منهما القبض على أيدغدي شقري و جاغان و . قبجق نائب الشام واألمري بلبان الطباخي نائب حلب
ري بلغاق من أمراء دمشق، وكان قد حضر وسار الربيد بذلك على يد األم. محدان بن صلغاي واألمراء احلسامية

  .بكتاب األمري قبجق يف يوم السبت ثاين عشره بعد قتل الحني، فأخذ طغجى منه الكتاب
ودار الكالم يف اإلرسال . وجلس طغجى مكان النيابة وبقية األمراء مينة ويسرة، ومد السماط السلطاين على العادة

مراء أنا الذي قتلت السلطان الجني وأخذت ثأر أستاذي، وامللك الناصر يا أ: إيل امللك الناصر، فقام كرجي وقال
صغري ما يصلح، وال يكون السلطان إال هذا وأشار لطغجى وأنا أكون نائبه، ومن خالف فدونه فسكت األمراء 

 يا خوند الذي فعلته أنت قد علمه األمراء، ومهما رمست ما مث من خيالف: كلهم إال كرت احلاجب فإنه قال
  .وانفضوا، وتأخر اإلرسال إيل امللك الناصر

هذا : فبعث طغجي إيل التاج عبد الرمحن الطويل مستويف الدولة وسأله عن إقطاع النيابة فذكره له، فقال طغجي
فلما خرج التاج عبد الرمحن الطويل من عنده . كثري، أنا ال أعطيه لنائب ورسم أن توفر منه مجلة تستقر للخاص

هذا ما يكفيين وال أرضي به وعني بالدا : وسأله عن إقطاع النيابة، فلما ذكره له استقله وقالاستدعاه كرجي 
  .يطلبها زيادة على إقطاع منكومتر، فأخذ التاج يتعجب منهما يف استعجماهلما بذلك قبل انعقاد األمر هلما

ح بيلبيس بالعسكر اجملرد إىل سيس وقع الطائر بنزول األمري بدر الدين بكتاش الفخري أمري سال: ويف ليلة األحد
وصار أهل الدولة . فسر األمراء بذلك، وكتبوا إليه وإىل من معه جبميع ما وقع واتفاق طغجي وكرجي مفصال



مما يشري به األمري بكتاش إذا حضر، وأما طغجي وكرجي وشاورشي واملماليك . األمراء ورأيهم معدوق: قسمني
نة طغجى ونيابة كرجي، وإهنم ال ينزلون إيل لقاء األمري بكتاش، بل يقيمون مع األشرفية فإهنم يد واحدة على سلط
  .ممن معه وكان رأي األمراء النزول إىل لقائهم. طغجي بالقلعة حىت حيضر بكتاش
. نزل األمري بكتاش بركة احلاج، وشرع األمراء بالقلعة يف التجهيز إيل لقائه: فلما كان يوم األحد ثالث عشره

رجي من أن ينزل إليه أحد، بل أشار أن ينزل كل أحد إيل بيته، ويطلع اجلميع من الغد القلعة، فيلبس فامتنع ك
فعلم األمراء إهنم ما مل ينزلوا إىل لقاء األمري بكتاش فاهتم ما دبروه، فلما . طغجي خلعة السلطنة، وانفضوا على ذلك

للقاء، فإن األمريبكتاش قدمي هجرة وأتابك  اجتمعوا بعد العصر اخذوا مع طغجى وكرجي يف حتسني النزول
العساكر، وقد أثر يف سبيل اهللا أثاراً مجيلة وملك إحدى عشرة قلعة، وله غائب بالعسكر حنو سنة ونصف، فإن مل 

ال نزول، : هذا وطغجى وكرجي يقوالن. يتلقهم األمراء صعب عليهم، ولو كان السلطان حياً خلرج إيل لقائهم
الصواب فيما قاله األمراء، : ا إن اخترمت فلما طال حتاورهم استحيا طغحى من األمراء وقال لكرجيوأما أنتم فانزلو

والرأي أن أركب معهم ومعي مماليك السلطان ونلقي األمري بكتاش، وتقيم أنت بالقلعة يف طائفة من املماليك، 
ب مع طغجى، وأخرجت هلم اخليول وعرض طغحى املماليك ومعه كرجي، وعينا أربعمائة تركي. فاتفقوا على ذلك

  .من اإلسطبل، وأن يقيم مع كرجي بقيتهم بالقلعة، وباتوا على ذلك

مبن معه إيل جهة الفرات . وأما دمشق فان بلغاق قدم إليها يوم السبت تاسع عشره، وقد بلغه تسحب األمري قبجق
بض األمري بلبان من وقته على محدان فاخفي أمره وتوجه إيل حلب وأوقف األمري بلبان الطاخيب على اخلرب، فق

فصدف . صلغاي وسجنه بالقلعة، وبعث الربيد يف طلب قبجق ومن معه، وكتب يعرفه بقتل الجني ومنكومتر
الربيدي أيدغدي شقري وكجكن وبالوج يف الطائفة احلسامية، وقد خرجوا يف طلب قبجق ومن معه، فأنكروا أمره 

ح ما وقع مبصر، فخاف أيدغدي شقري من نائب حلب لسوء ما عامله به، وفتشوه، فإذا يف الكتب اليت معه شر
ودفع الكتب إيل الربيدي وخاله لسبيله، فمضى إيل قبجق، وحتري أيدغدي يف أمره، مث قوي عليه كجكن حىت سار 

  .به إيل حلب، فلم يتعرض إليه األمري بلبان النائب بل عزاه وتوجع له
را أرسالن املنصوري، وقبض على األمري سيف الدين جاغان احلسامي الشاد، وعلى وقام بدمشق األمري هباء الدين ق

األمري حسام الدين الجني احلسامي وإيل الرب، وقدم األمري كجكن من حلب فقبفر عليه أيضاً، وسلمهم مجيًعا 
ار يركب وحتدث األمري هباء الدين قرا أرسالن املنصوري حديث نواب السلطة، وص. ألرجواش نائب القلعة

بالعصائب واجلاويش، وجيلس بدار السعادة وترفع له القصص على هيئة النواب، أوقع احلوطة على أبواب األمراء 
فلم تطل مدته، ومات يف ثاين مجادى األوىل بقولنج وصارت . املقتولني وحواصلهم، وحلف العسكر للملك الناصر

  .دمشق بغري نائب وال مشد وال حمتسب
را أرسالن قد ورد إيل األمراء مبصر، فخرج الربيد يف سادس عشرى ربيع اآلخر باستقرار سيف وكان خرب قيام ق

الدين قطوبك املنصوري يف الشد عوضاً عن جاغان، فعاشر ذلك يوم األحد خامس مجادى األوىل، عند قدوم الربيد 
  .إيل دمشق

ارس الدين ألبكي وسيف الدين عزاز وسيف وأما قبجق نائب دمشق، فإنه توجه ومعه األمري بكتمر السالح دار وف
وتسامع هبم املغل، فركب جنكلي بن البابا أمري ديار بكر . الدين بزالر يريدون غازان، فمات بزالر قريباً من سنجار

فلحقه بريد نائب حلب هبا، وأوقفه على . من قبل غازان وبالغ يف إكرامهم، وتلقاهم صاحب ماردين وقام بأمرهم
نة لقتل الجني ومنكومتر، فبكى قبجق واألمراء نادماً على سرعة مفارقتهم بالد الشام، و مل يعجبهم الكتب املتضم



  .العود، فكتبوا اجلواب باالعتذار
وكان غازان فد بلغه جميئهم إليه، فبعث أمرياً يتلقاهم، وسار هبم إىل األردوا فركب غازان يف موكبه وتلقاهم 

مث استدعاهم وباسطهم، فلما انصرفوا محل إيل قبجق . مما يصلح هلم. مر هلموأكرمهم، وضرب هلم اخلركاوات وأ
وأنعم غازان عليهم وعلى من . عشرة آالف دينار ولبكتمر مثلها، ولعزاز واأللبكي ستة آالف دينار لكل منهما

دوا بسبب ضيافتهم معهم باخليول وغريها، وتقدم إيل أمرائه بأن يعمل كل منهم هلم ضيافة، فأقامت األفراح يف األر
  .عدة أيام، وصار قبجق قي غاية املسمرة، فإنه أتاه طائفة من أهله وأقاربه، وأما بكتمر فإنه مل تطب نفسه باإلقامة

ومن غريب االتفاق أن السلطان امللك املنصور قالوون جري مرة عنده أمر جتريد عسكر إيل حلب، فذكر له قبجق 
أجرد قبجق إيل حنو الشام، فإنين ما أمنه أن يدخل البالد، ويظهر يل من وجهه  أعوذ باهللا أن: هذا أن جبرد، فقال

إن عشت يا أمري، وخرج قبجق إيل الشام، فستذكر قويل : مث التفت قالوون إىل سنقر املساح، وقال. امليل إيل املغل 
  .لك فكان كذلك

اق به استدعى منه طمغا الربيد اليت يركب ويقال إنه كان مدة نيابته لدمشق يكاتب غازان، وعندما عزم على اللح
هبا األمراء عندهم، فبعثها غازان إليه، وصارت عنده حىت ركب من ماردين فحملها إليه، وكان هو أكرب أسباب 

  .قدوم غازان إيل دمشق، كما يأيت ذكره إن شاء اهللا
  سلطنة امللك الناصر حممد بن قالوون

  ثانيًا

الدين احلاج آل ملك اجلوكندار واألمري علم الدين سنجر اجلاويل قدما إىل  وكان من خرب ذلك أن األمري سيف
ودخل األمري مجال الدين أقوش األفرم نائب الكرك إيل أم . الكرك، فوجد امللك الناصر يتصيد بالغور، فوجها إليه

ا زال هبا حىت السلطان ليبشرها، فخافت أن تكون مكيدة من الجني، وتوقفت يف املسري وابنها إيل مصر، فم
ووصل األمريان إيل امللك الناصر فقبال األرض بني يديه وأعلماه اخلرب، فأيت إيل املدينة وأخذ يف جتهيز . أجابت

أحواله، والربيد يتواتر من مصر باستحثاثه على القدوم إليها، إىل أن هيا له نائب الكرك ما يليق به، وسار به إيل 
إيل لقائه، وكادت القاهرة ومصر أال يتأخر هبا أحد من الناس فرحا بقدومه، القاهرة فخرج األمراء والعساكر 

  .وخرجوا إليه عامة مي يوم السبت رابع مجادى األوىل
وجلس السلطان امللك الناصر على سرير امللك يف يوم اإلثنني سادسه، وجددت له البيعة، وكتب شرف الدين 

  .ة احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحدحممد بن فتح الدين القيسراين عهده عن اخلليف
وفيه استقر األمري سيف الدين سالر يف نيابة السلطة بديار مصر، واألمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري أستادار، 
واألمري مجال الدين أقوش األفرم الداوداري املنصوري نائب دمشق عوضاً عن األمري قبجق املنصوري، واألمري 

جب يف نيابة طرابلس، واستقر عوضه حاجًبا سيف الدين قطلوبك وأفرج عن األمري قرا سيف الدين كرت احلا
سنقر، واألمري عز الدين أيبك احلموي، والوزير مشس الدين سنقر األعسر، واستقر قرا سنقر يف نيابة قلعة الصبيبة، 

  .ك على العادةوخلع على سائر أهل الدولة، وكتب إيل األعمال بذلك، ودقت البشائر وزينت املمال
ركب السلطان خبلعة اخلالفة والتقليد بني يديه، وعمره أربع عشرة سنة، وأقر الوزير فخر الدين عمر بن : ويف ثامنه

وسار األمري أقش األفرم على الربيد إيل دمشق، فقدمها يف ثاين عشريه، ولبس من الغد . اخلليلي يف الوزارة
ادة، ومد السماط بدار السعادة، وأخرج األمري سيف الدين قطلوبك إيل التشريف، وقبل عتبة باب القلعة على الع



  .مصر
افرج األمري أقش الفرم عن جاغان احلسامي وبعثه على الربيد إيل مصر، فرده السلطان من : ويف تاسع عشريه

قاهرة مطر، ووقع بال. وقدم الربيد من حلببدخول قبجق ومن معه إيل بالد املغل. طريقه، وجعله أحد أمراء دمشق
وسال املقطم إيل القرافة فافسد عدة ترب، ووصل املاء إيل باب النصر من القاهرة، وأفسد السيل هناك عدة ترب 

  .أيضاً
وصار األمراء جيتمعون بقلعة اجلبل يف يوم املوكب عند السلطان، ويقررون األمور مع بيربس وسالر فتصدر 

  .لزامهمااألحوال عنهما، وشرعا يف تقدمي حواشيهما وأ
واستقر األمري سيف الدين بكتمر أمري جاندار، وأنعم على أمري موسى بن الصاحل على ابن قالوون بإمرة، وعلى 
كل من عز الدين أيدمر اخلطريي وبدر الدين بكتوت الفتاح وعلم الدين سنجر اجلاويل وسيف الدين متر وعز 

بن الشيخي وإىل القاهرة بإمرة، واستقر والًيا باجليزة  وأنعم على ناصر الدين حممد. الدين أيدمر النقيب بإمرة
وأعماهلا مع والية القاهرة، وأنعم على كل من الجني أخي سالر وأقطاي اجلمدار وبكتوت القرماين بإمرة وقبض 
على األمري، العمري واألقوش وقراقوش الظاهري وحممد شاه األعرج وعد على قراقوش وحممد شاه من الذنوب 

  .غجى وكرجيقتلهما ط
ألبس األمري أقش األفرم نائب دمشق األمراء واألعيان اخللع، وفيه : وإيل يوم اخلميس خامس عشر مجادى اآلخرة

  .قدم طلبه وأثقاله من مصر، فتلقاها واألمراء يف خدمته وعليه التشاريف، ودخل دخوالً حسًنا
  .ابة محاةوفيه كتب عن السلطان تقليد امللك املظفر تقي الدين حممود بني

  .توجه األمري كرت احلاجب إيل نيابة طرابلس: ويف شهر رجب

قبض بدمشق على األمري سيف الدين كجكن واعتقل بالقلعة وورد الربيد من حلب مبحاربة نغاي : ويف ثاين عشره
زخان وطقطاي، وإنه قتل بينهما من املغل خلق كثري، وأن غازان بن أرغون بن أبغا بن هوالكو بن طولو بن جنك

قتل وزيره نوروز، وأنه تأهب لعبور الشام وبعث يف مجع املغل، وإنه بعث سالمش بن أفال بن بيجو التتري إىل بالد 
فاهتم األمراء بتجريد العسكر، واتفقوا على جتهيز األمري . الروم، على عسكر يبلغ حنو اخلمسة وعشرين ألف فارس

عبد اهللا السالح دار، واألمري مبارز الدين سوارالرومى أمري شكار،  سيف الدين بلبان احلبيشي، واألمري مجال الدين
وكتب إىل دمشق . ومقدمهم األمري مجال الدين أقش قتال السبع، وصحبتهم من أمراء الطبلخاناه عشرون أمرياً

  .بتجريد أربعة أمراء مقدمني، فساروا وقدموها يف سابع رجب
سة يف البحر إىل ساحل بريوت، يف كل بطسة منها حنو سبعمائة، وقدم الربيد من دمشق بورود حنو ثالثني بط

فاجتمع الناس لقتاهلم، فبعث اهللا رًحيا . وقصدوا أن يطلعوا من مراكبهم إىل الرب، وحتصل إغارهتم على الساحل
خريات كسرت املراكب وألقتها بالشاطئ، فأخذ أهل بريوت منها ما بقى من الغرق، وأسروا مثانني إفرجنياً، وذلك أ

وقام . وقويت شوكة الربجية بديار مصر، وصارت هلم احلمايات الكبرية، وتردد الناس إليهم يف األشغال. شعبان
بأمرهم األمري بيربس اجلاشنكري وأمر منهم عدة، وصار يف قبالته األمري سيف الدين الدين سالر ومعه الصاحلية 

يعاً إىل أخذ اإلقطاعات، ووقع احلسد بني الطائفتني، وصار واملنصورية، إال أن الربجية أكثر وأقوى، وشرهوا مج
وأخذ األمري سيف الدين . بيربس إذا أمر أحداً من الربجية وقفت أصحاب سالر وطلبت منه أن يؤمر منهم واحداً

  .برلغي يشارك بيربس وسالر يف األمر والنهي، وقويت شوكته والتف عليه املماليك األشرفية
وصل سالمش بن أفال نائب الروم إىل دمشق، مع األمري عز الدين الزردكاش :  عشر شعبانويف يوم اخلميس ثاين



فتلقاه عسكر دمشق وأهلها مع النائب وقد اهتم للقائه وبالغ يف التجمل . نائب هبسنا، يف عشرين من أصحابه
  .لنصف لريى الوقيد جبامع بىن أميةمما يليق به، وأحضر يف ليلة ا. وأنزله على امليدان وقام. الزائد، فكان يوما هبجاً

أركبه الربيد هو وأخوه قطقطوا، فقدما إىل قلعة اجلبل ومعهما خملص الدين الرومي : ويف ليلة اإلثنني سادس عشره
  .فأكرمهم األمراء وقاموا بواجبهم

مبلك الروم . دوكان من خرب سالمش أن غازان ملا بعثه ألخذ بالد الروم خرج عن طاعته، وحسن يف رأيه االستبدا
فاستخدم عشرة آالف، وكاتب ابن فرمان أصر التركمان، وكتب إىل امللك املنصور الجني سلطان مصر يطلب 

فأجيب يف شهر رحب بالشكر والثناء، وكتب إىل دمشق . جندة على قتال غازان على يد خملص الدين الرومي
  .خبروج العسكر لنصرته

خروج سالمش عن طاعته، فأعرض عن املسري إىل الشام، وجهز العساكر وكان غازان قد وصل إىل بغداد، فبلغه 
إىل بالد الروم، وأخرجهم أول مجادى اآلخرة وعدهتم حنو اخلمسة وثالثني ألفاً وعليهم بوالي وعاد غازان إىل 
ني، مث تربيز، ومعه األمري قبجق وبكتمر السالح دار واأللبكي وبزالر، وسار بوالي إىل سنجار ونزل على رأس ع

  .توجه إىل أمد
ومجع سالمش حنو الستني ألفًا، وامتنع عليه أهل سيواس وهو حياصرهم، فلما قرب منه بوالي بعساكر غازان فر 
عنه من كان معه من التتار إىل بوالي يف أول ليلة من رجب، مث التحق به أيضاً عسكر الروم، وفر التركمان إىل 

. اخلمسمائة ، فإهنزم عن سيواس إىل جهة سيس، ووصل هبسنا آخر رجبو مل يبق مع سالمش إال حنو . اجلبال
. فورد خربه إىل دمشق يف خامس شعبان واألمراء هبا على عزم اخلروج لنجدته، فتوقفت احلركة عن تسيري العساكر
فما كان بعض أيام إال وسالمش قد وصل إىل دمشق، فخرج إليه عساكر دمشق والتقوه يف موكب عظيم، ووصل 

  .حبته من هبسنا األمري بدر الدين الزردكاش نائب السلطنة هباص

مث توجه سالمش وأخوه قطقطوا إىل األبواب السلطانية، يف يوم األحد خامس عشر شعبان على خيل الربيد، فلما 
قدم إىل قلعة اجلبل أنعم على أخيه قطقطوا بإقطاع، ورتب ملخلص الدين الرومي جار، وخري سالمش بني املقام 

بالديار املصرية أو الشام أو أن يعود إىل بالده، فسال أن جيرد معه جيش ليعود إىل بالده وحيضر بعياله، ويرجع إىل 
. فوافقه السلطان على ذلك، فركب الربيد إىل حلب، ورسم أن خيرج معه األمري بكتمر اجللمي. خدمه السلطان

ه األمري بدر الدين الزردكاش، وملا وصل إىل فقدم سالمش دمشق يف حادي عشر رمضان، وخرج من الغد ومع
ففطن به التتار . حلب جرد معه األمري بكتمر حسب املرسوم إىل جهة سيس، بعدما مر حبلب وخرج منها بعسكر

  .فقاتلوه، فقتل األمري بكتمر، وفر سالمش إىل بعض القالع فقبض عليه ومحل إىل غازان فقتله
وذلك إنه هنب بعسكر حلب ماردين يف شهر : حركة غازان إىل بالد الشام وكان سالمش هذا من أكرب األسباب يف

  .رمضان حىت أخذ ما كان جبامعها، وفعل أفعاالً قبيحة، فحرك فعله ما عند غازان وجعله حجة ملسريه
  .انعم على األمري قرا سنقر بنيابة الصبيبة وبانياس، فسار إليهما وتسلمهما فيه: ويف شعبان
األمري عالء الدين كجكن إىل القاهرة مقيداً، هو ومحدان بن صلغاي وقد وكل هبما مائة فارس من  قدم: ويف رمضان
وقدمت رسل صاحب سيس و صاحب القسطنطينية . فأرسل حبمدان إىل صفد، فكان آخر العهد به. عسكر الشام

احب فخر الدين عمر بن واستقر األمري مشس الدين سنقر األعسر يف الوزارة عوضاً عن الص. هبدايا يف سادسه
واستقر مشس الدين أمحد السروجي يف . اخلليلي، فضرب التاج بن سعيد الدولة باملقارع فأسلم، وكان مستوفيا

قضاء القضاة احلنفية بالقاهرة ومصر، عوضاً عن حسام الدين حسن بن أمحد بن احلسن الرومي، يف أول ذي 



  .عوضاً عن والده جالل الدين أمحد بن احلسنونقل احلسام إىل قضاء احلنفية بدمشق، . احلجة
. نقل األمري قرا سنقر من نيابة الصبيبة إىل نيابة محاة، بعد وفاة امللك املظفر تقي الدين: ويف آخر ذي القعدة

واستناب األمري بيربس اجلاشنكري يف األستادارية األمري علم الدين سنجر اجلاويل، وحكمه يف سائر أمورها، فترك 
. الناصر االستدعاء ملا يريده من مأكل أو مشرب لشدة احلجر عليه، وصار ليس له من اململكة سوى االسمامللك 

وذلك إهنم جيلسونه يف يومي اخلميس واإلثنني، وحتضر األمراء األكابر ويقف األمري سالر النائب واألمري بيربس 
مث . السلطان قد رسم بكذا، فيمضى ذلك: يقولاألستادار، ويعرض سالر عليه ما يريده، مث يشاور فيه األمراء و

  .خيرج اجلمع، فيجلس سالر وبيربس ويتصرفان يف سائر أمور اململكة، ويتفقان على قلة مصروف السلطان
وقدم الربيد بتحرك غازان ومجعه على السري إىل الشام، فكتب إىل األمري كزناي واألمري قطلوبك احلاجب باخلروج 

ووقع العزم على سفر السلطان واألمراء، . ردين، فقدموا دمشق يف رابع عشرى ذي احلجةواللحاق باألمراء اجمل
واستدعيت اجلند من بالد مصر، وألزم الوزير سنقر األعسر بتجهيز األموال، فتحسن سعر اخليل واجلمال 

وسالر على النفقة  وانتظر العسكر النفقة فيهم، فاجتمع األمراء لذلك، فلم يوافق بيربس. والسالح وآالت السفر
وخرج . خوفا من تالف املال، وقصدا تأخريها إىل غزة، فلم ترض بقية األمراء بذلك، وانفضوا على غري رضى

السلطان يف رابع عشرى ذي احلجة بالعساكر ونزل خارج القاهرة، واستناب يف غيتبه األمري ركن الدين بيربس 
  .املنصوري الدوادار

  .ر آفة عظيمة من الفارووقع يف هذه السنة بأرض مص
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

  .األمري عز الدين أيبك املوصلي نائب طرابلس، يف صفر
ومات جنم الدين أيوب ابن امللك األفضل نور الدين على ابن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب ، يف رابع 

  .عشر ذي احلجة بدمشق
وقد أقام يف نيابتها أربعني سنة ومات األمري سيف الدين . ب البرية هباومات األمري مجال الدين أقش املغيثي نائ

  .بكتمر اجللمي قتل على سيس

أصله من الغرب، فواله املنصور الجني دوادارا، وأقامه . ومات األمري بدر الدين بدر الصوايف أحد أمراء الدوادار
هاب بن فضل اهللا كاتب السر مرض، فبعث واتفق أن شرف الدين عبد الو. على جتديد عمارة جامع ابن طولون

ما بقى جييء منه شىء، فبعد أسبوع مات بدر الدين، وطلع كاتب السر إىل اخلدمة : إليه السلطان بدر الدين وقال
ال اله إال اهللا كان يف ظن الدوادار إنه يعزينا يف كاتب : وقد عويف، وعزى السلطان يف الدوادار، فقال السلطان

  .ب السر فيهالسر عزانا كات
وكان قد . ومات األمري سيف الدين متر بغا، وله مسجد بالقرب من امليدان التحتاين بني القاهرة ومصر، وكان كرميا

  .توجه مع امللك الناصر إىل الكرك، مث نقل إىل طرابلس فمات هبا
وعني الغزال، وكيكلدى ومات حبلب من اجملردين األمري سيف الدين البسطي وأمحد شاه، وحممد بن سنقر األقرع، 

  .األمري سيف الدين طقطاي -وكان قد توجه إليها  -بن السرية ومات بناحية مسنود 
ومات شهاب الدين يوسف بن الصاحب حمي الدين حممد بن يعقوب بن إبراهيم ابن هبة اهللا سامل بن طارق النحاس 

  .مراراً بن األسدي احلليب، يف ثالث عشر ذي احلجة بدمشق، وقد قدم القاهرة



ومات أمني الدين سامل بن حممد بن سامل بن احلسن بن هبة اهللا بن حمفوظ بن صصري التغليب، ناظر الدواوين 
ومات األمري علم الدين سنجر املسروري وايل القاهرة، وهو . بدمشق، يف ثامن عشرى ذي احلجة، وهو مصروف

  .املعروف باخلياط
  سنة تسع وتسعني وستمائة

فرحل السلطان . متوجه بعساكر مصر إىل الشام، واإلرجاف يقوى مبسري غازان إىل الشامأهلت والسلطان 
بالعساكر من الريدانية أول يوم من احملرم، واألمراء قد كثر حتاسدهم وتنافسوا بكثرة سعادهتم، فلما وصلوا غزة 

ا يف أيام العادل كتبغا، من أجل قتلى فاشتد حنق الطائفة األويراتية الذين قدمو. أقبلوا على الصيد واالجتماع والنزه
. من قتل من أمرائهم يف أيام املنصور الجني، ومن خلع كتبغا وإخراجه إىل صرخد، ومن استبداد الربجية باألمور
وعزموا على إثارة الفتنة، وصاروا إىل األمري عالء الدين قطلو برس العاديل وأقاموه كبرياً هلم، واتفقوا على أن 

ملماليك السلطانية وألوص أحد كرباء األويراتية يهجم كل منهما على األمريين بيربس وسالر ويقتله، برنطاي أحد ا
  .ويعيدون دولة كتبغا

فلما رحل السلطان بالعسكر من غزة ونزل تل العجول، ركب األمراء للخدمة على العادة، وكان بيربس يتأدب 
 -يبق على فرسه سوى بيربس وسالر، شهر برنطاى سيفه  مع سالر ويركب بني يديه، فعندما ترجل األمراء و مل

وضربه، فوقعت الضربة على كفل الفرس فحلت ظهره، وضرب برنطاي ثانيًا،  -وكان ماشًيا يف ركاب بيربس 
  .فوقعت الضربة على الكلفة فقطعتها وجرحت الوجه، فتبادرته السيوف حىت قتل

ويراتية الدهليز السلطاين يريدون اهلجمة على السلطان حىت ووقعت الصرخة يف العسكر فركب اجلميع، وقصد األ
صاروا يف داخله، وقد ركب األمراء يف طلبهم، فركب األمري سيف الدين بكتمر اجلوكندار واملماليك السلطانية 

وعاد بيربس وسالر إىل خميمهما، وأمرا احلجاب . ويف ظنهم أن القصد قتل السلطان، ونشروا العصائب ووقفوا
قباء جبمع العسكر إىل خميم األمري سالر النائب، فكان العسكر إذا أتوا ورأوا سنجق السلطان وعصائبه منشورة والن

  .مضوا إليه وتركوا سالر، فريدهم احلجاب فال يلتفت منهم أحد، وال يعود حىت يقف حتت السنجق السلطاين
ارهتا يف هذا الوقت وحنن على لقاء العدو وقد بلغنا ما هذه الفتنة اليت تريدون إث: فبعث سالر إىل أمري جاندار يقول

فإن . أن األويراتية قد وافقت املماليك السلطانية على قتلنا، وكان هذا برأيك ورأى السلطان، وقد دفع اهللا عنا
كان األمراء كذلك فنحن مماليك السلطان ومماليك أبيه الشهيد، وحنن نكون فداء املسلمني، وان مل يكن األمر 

  .ك فابعثوا الينا غرماءناكذل
ولكن ملا وقع : مما ذكر، وحلف أمري جاندار أيضاً وقال. فلما مسع السلطان هذا بكى، وحلف إنه مل يكن عنده علم

إمنا يريد األمراء هبذا الفول أن تقبض على : ما وقع ظنوا إهنم يريدون قتل السلطان وإقامة غريه مث قال أمري جاندار
ة بعد أخرى حىت تتمكن من مرادها، وان كان السلطان ومماليكه قد شوشوا على األمراء فأنا مماليك السلطان طائف

  .أخذ السلطان ومماليكه وأسري إىل الكرك 

فلما بلغ األمراء ذلك عزموا أن يركبوا على أمري جاندار، مث توقفوا حىت بعثوا إىل األمري بدر الدين بكتاش أمري 
يش وبينهما مرحلة، فلم يدخل يف شيء من ذلك، وأوصى أال يتعرض للسلطان وكان على اجلال. سالح األتابك

فرجع سالر إىل املداراة، وركب حىت أصلح بني أمري جندار واألمراء الربجية، وقبلوا مجيعهم األرض . بسوء
العادل  مما عزموا عليه من قتل بيربس وسالر وإعادة دولة. للسلطان وقبضوا على األويراتية وعاقبوهم، فاقروا



  .كتبغا، فزال ما كان يف أنفس الربجية من موافقة السلطان وأمري جاندار لألويراتية
هذا جزاء من يقصد إقامة الفنت بني : وشنق من الغد حنو اخلمسني من األويراتية بثياهبم وكلفاهتم، ونودي عليهم

فر إىل غزة واختفي هبا، فنهبت أثقاله  وطلب األمري قطلوبرس فلم يوجد، وكان قد. املسلمني ويتجاسر على امللوك 
كلها، وأنزل باملصلوبني يف اليوم الرابع فأخذت الربجية تغرى بيربس، وتوحش بينه وبني سالر بأنه متفق عليه مع 

فلما بلغ ذلك سالر تلطف مع بيربس، واتفقا على إرسال طائفة من املماليك السلطانية إىل الكرك . مماليك السلطان
  .مبوافقة األويراتية وحبساهم بالكرك. ا السلطان، فأخذا منهم عدة ممن اهتماهمفلم خيالفهم

مث رحل السلطان بعد عدة أيام إىل قرتية، ورسم باإلقامة عليها حىت يعود الرسل بأخبار العدو، وبعثوا القصاد 
وافتقر عدة منهم للكشف عن ذلك، ويف هذه املنزلة سالت األودية، واتلف السيل كثرياً من أثقال العسكر، 

وعقب هذا السيل خرج جراد سد األفق . لذهاب مجاهلم وأثقاهلم، وتشاءموا به وتطريوا منه، فكان األمر كذلك
حبيث حجز األبصار عن السماء فزاد تطري العسكر، وخشوا أن يكون منذراً بقدوم العدو وكسرة العسكر، وحتدث 

ربيع األول إىل جهة دمشق، فدخلها السلطان يوم اجلمعة  مث وقع الرحيل يف أول. بذلك كل أحد حىت السوقة
  .ثامنه

قدم اجلفل من حلب وغريها إىل دمشق، وقدم الربيد من حلب وغريها بنزول غازان على : ففي يوم السبت تاسعه
رجاف الفرات، وإنه يف عسكر عظيم إىل الغاية، فأنفق يف العساكر لكل ما بني ديناراً وأربعني ديناراً وقد كثر اإل

وتتابع وصول الناس يف اجلفلة، وشحت أنفس اجلند بإخراج النفقة يف شراء ما حيتاجون إليه لغالء كل ما يباع من 
  .ذلك، ولكثرة ما أحرى اهللا على األلسنة بكسرة العسكر، ولتمكن بعض اجلند يف األمراء الربجية

أهل الضياع قد جفلوا عن آخرهم، وقدم  مبسري جاليش غازان من الفرات وعبوره، وأن. وقدم الربيد من حلب
فخرج . األمري أسندمر كرجي متويل فتوحات سيس بعدما أخذ حاصل تل محدون، وأحضر معه صاحب سيس

عسكر دمشق، وخرج السلطان بعده بعساكر مصر وقت الزوال من يوم األحد سابع عشره، وسار إىل محص فنزل 
التتر بالقرب من سلمية ، وهلج كل أحد بأن العسكر مسكور،  وقد نزل. عليها، وبعث العربان لكشف األخبار

  .وأقام العسكر البس السالح ثالثة أيام، وقد غلت األسعار
ركب السلطان بالعساكر، وجد يف السري إىل الرابعة من النهار، فظهرت : فلما كان سحر يوم األربعاء ثامن عشريه
وا الرماح واعتمدوا على ضرب السيف والدبوس، فألقوا أن ارم: طوالع التتر، فنودي عند ذلك يف العساكر

 -ويعرف اليوم بوادي اخلزندار  -ومشوا ساعة، ورتبوا العساكر مبجمع املروج . رماحهم كلهم على األرض
فوقف األمري عيسى بن مهنا وسائر العربان رأس . وعدهتم بضعة وعشرون ألف فارس، والتتار يف حنو مائة ألف

األمري بلبان الطباخي نائب حلب بعساكر حلب ومحاة، ووقف يف امليسرة األمري بدر الدين بكتاش امليمنة، ويليهم 
أمري سالح واألمري أقش قتال السبع وعلم الدين سنجر وطغريل اإليغاين واحلاج كرت نائب طرابلس، يف عدة من 

ار، يف عدة من األمراء، وقد األمراء، وكان يف القلب بيربس وسالر وبرلغي وقطلوبك احلاجب وأيبك اخلازند
جعلوا جناحهم املماليك السلطانية، ووقف حسام الدين الجني األستادار مع السلطان على بعد من اللقاء حىت ال 

  .يعرف فيقصد، وقدموا مخسمائة مملوك من الزراقني يف مقدمة العساكر
كن منه أن يثبت على الفرس، فركب ويف وقت الترتيب عرض لألمري بيربس اجلاشنكري حدة وإسهال مفرط مل يتم

احملفة واعتزل القتال، وأخذ األمري سالر النائب معه احلجاب واألمراء والفقهاء، ودار على العساكر كلها والفقهاء 
  .تعظ الناس وتقوى عزائمهم على الثبات حىت كثر البكاء



هم حىت حيمل هو بنفسه، فيتحركون هذا وغازان ثابت مل يتحرك، وقد تقدم إىل أصحابه كلهم أال يتحرك أحد من
عند ذلك يداً واحدة، فبادر عساكر املسلمني للحركة، وأشعل الزراقون النفط ، ومحلوا على غازان فلم يتحرك، 

فمرت خيول العساكر بقوة شوطها يف العدو، مث ملا طال املدى . وكان يف الظن أن غازان أيضاً يتحرك إىل لقائهم
مبن معه محلة واحدة حىت اختلط بالعساكر، بعدما قدم . فحمل عند ذك غازان. النفط قصرت يف عدوها، ومخد نار

وكثرت نكاية العرب . عشرة آالف مشاة يرمون بالنشاب حىت أصابت سهامهم خيوالً كثرية، وألقى الفرسان عنها
وصدمت امليسرة ميمنة  .بالسهام، فوىل العرب أوالً وتبعهم جيش حلب ومحاة، فتمت هزمية امليمنة من ميسرة غازان

وهو  -غازان صدمة فرقت مجعها وهزمتها عن آخرها، وقتلت منها حنو اخلمسة آالف، وكتب بذلك للسلطان 
  .فسر بذلك -معتزل يف طائفة مع حسام األستادار 

وكاد غازان أن يويل اإلدبار، واستدعى قبجق نائب دمشق فشجعه قبجق وثبته حىت تالحق به من اهنزم وعاد له 
أمره، فحمل محلة واحدة على القلب فلم يثبت له، ووىل سالر وبكتمر اجلوكندار وبرلغى وسائر األمراء الربجية، 

  .وركب غازان أقفيتهم حىت كانت سهامه تصيب خوذة الفارس فتقدح ناراً
سلمني، ويهم أن يا رب ال جتعلين كعباً حنساً على امل: هذا والسلطان معتزل ومعه احلسام، وهو يبكى ويبتهل ويقول

ما هي كسرة، لكن املسلمني قد تأخروا، ومل يبق معه من املماليك غري اثىن : يفر مع القوم، فيمنعه احلسام ويقول
  .عشر مملوكاً

وعادت امليسرة اإلسالمية بعد كسرة ميمنة غازان إىل محص بعد العصر ومعهم الغنائم، فإذا األمراء الربجية أهل 
وخشى غازان من الكمناء فكف عن اتباع العساكر، وكان ذلك من . غل يف أعقاهبم فبهتواالقلب قد انكسروا وامل

  .لطف اهللا هبم، فلو قد مر يف طلبهم هللكوا من عند آخرهم
ووصل املنهزمون إىل محص وقت الغروب، وقد غنم التتر سائر ما كان معهم مما ال يدخل حتت احلصر، وألقوا عن 

اهللا اهللا يف املسلمني وقد كلت اخليول، : ، فاشتد صراخ أهل محص، وصاحوا بالعسكرأنفسهم السالح طلبا للنجاة
فمروا إىل بعلبك ونزلوا عليها بكرة يوم اجلمعة وقد غلقت أبواهبا، فامتاروا منها ومروا يف سريهم إىل دمشق 

 أن دخلوا دمشق حىت فما هو إال. فدخلوها يوم السبت أول ربيع اآلخر، وقد توجه أكثرهم على الساحل إىل مصر
وقع الصارخ مبجيء غازان، فخرجوا بعد حنو ساعة من قدومهم وتركوا سائر ما هلم، وجعل أهل دمشق فتشتتوا يف 

  .سائر اجلهات، ومر بالعسكر من العشري والعربان أهوال، وأخذوا أكثر ما معهم هنباً وسرقة
اصر الدين حممد ابن األمري أيدمر احلليب، وبلبان التقوى وقتل يف هذه الواقعة األمري كرت نائب طرابلس، واألمري ن

من أمراء طرابلس، وبيربس الغتمي نائب قلعة املرقب، وأزبك نائب بالطنس، وبيليك الطيار من أمراء دمشق، 
ونوكاي التتري، وأقش كرجي احلاجب، وأقش الطروحي حاجب دمشق، وحنو األلف من األجناد واملماليك وعدم 

حسام الدين بن أمحد الرومي احلنفي قاضي احلنفية بدمشق، وعماد الدين إمساعيل بن امحد بن سعيد  قاضي القضاة
  .وقتل من التتار حنو أربعة عشر ألفا. بن حممد بن سعيد بن األثري املوقع

لعسكر، و هبا اخلزائن السلطانية وأثقال ا -وقت عشاء اآلخرة  -وأما غازان فإنه نزل بعد هزمية العسكر إىل محص 
  .فأخذها من األمري ناصر الدين حممد بن الصارم، وسار إىل دمشق بعدما امتألت أيدي أصحابه بأموال جليلة القدر

هذا وأهل دمشق قد وقع بينهم يف وقت الظهر من يوم السبت أول ربيع اآلخر ضجة عظيمة، فخرجت النساء 
فمات من الزحام يف األبواب خلق كثري، . املدينة باديات الوجوه، وترك الناس حوانيتهم وأمواهلم، وخرجوا من



  .وانتش الناس برءوس اجلبال ويف القرى، وتوجه كثري منهم إىل جهة مصر
  .خرج أرباب السجون، وامتدت األيدي لعدم من حيمى البلد: ويف ليلة األحد

يسألون األمان ألهل البلد،  وأصبح من بقى باملدينة وقد اجتمعوا مبشهد على من اجلامع األموي وبعثوا إىل غازان
فتوجه قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة وشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية والشريف زين الدين بن 

عدنان والصاحب فخر الدين، بن الشريجي وعز الدين محزة بن القالنسي يف مجع كبري من األعيان والفقهاء والقراء 
. الثه بعد الظهر، فلقوه بالنبك وهو سائر، فنزلوا عن دواهبم ومنهم من قبل له األرضإىل غازان يف يوم اإلثنني ث

فوقف غازان بفرسه هلم، ونزل مجاعة من التتار عن خيوهلم، ووقف الترمجان وتكلم بينهم وبني غازان، فسألوا 
م األمان، وصرفهم، قد بعثت إليك: األمان ألهل دمشق، وقدموا له مأكل كانت معهم فلم يلتفت إليها، وقال

  .فعادوا إىل املدينة بعد العصر من اجلمعة سابع الشهر، ومل خيطب هبا يف هذه اجلمعة ألحد من امللوك
وكان قد وصل إىل دمشق يف يوم اخلميس سادس الشهر أربعة من التتار من جهة غازان، ومعهم الشريف القمي، 

مث قدم يف . مشق إىل غازان، فعاد وبيده أمان ألهل دمشقوكان قد توجه قبل توجه اجلماعة هو وثالثة من أهل د
يوم اجلمعة سابعه بعد صالة اجلمعة األمري إمساعيل التتري جبماعة من التتر، ودخل املدينة يوم السبت ليقرأ الفرمان 

اعيل إىل منزله باجلامع فاجتمع الناس، وقرأ بعض العجم الواصلني مع األمري إمساعيل الفرمان بتأمني الكافة، وعاد إمس
  .بعدما صلى العصر
أخذ أهل دمشق يف مجع اخليل والبغال واألموال، فنزل غازان على دمشق يوم اإلثنني عاشره، : ويف يوم األحد

مبن معهما يف امليدان . وعاثت عساكره يف الغوطة وظاهر املدينة هتب وتفسد، ونزل قبجق وبكتمر السالح دار
  .دس والكرك تنهب وتأسراألخضر، وامتدت التتر إىل الق

وامتنع األمري علم الدين سنجر املنصوري املعروف باسم أرجواش بقلعة دمشق، وسب قبجق وبكتمر سباً قبيحاً، 
  .وكانا قد تقدما إليه وأشارا عليه بالتسليم

جواش يف تقدم األمري إمساعيل التتري إىل القضاة واألعيان باحلديث مع أر: ويف بكرة يوم الثالثاء حادي عشره
فاجتمع عامل كبري وبعثوا إىل أرجواش يف ذلك . تسليم القلعة، وإنه إن امتنع هنب املدينة ووضع السيف يف الكافة

قد وقعت إىل بطاقة بأن السلطان قد مجع : فلم جيب، وتكررت الرسل بينهم وبينه إىل أن سبهم وجبههم، وقال
  .اجليوش بغزة، وهو واصل عن قريب، فانصرفوا عنه

  .دخل األمري قبجق إىل املدينة، وبعث إىل أرجواش يف التسليم فلم جيب:  ثاين عشرهويف
وفيه كتبت عدة فرمانات إىل أرجواش من قبجق، ومن مقدم من مقدمي التتار ذكر إنه رضيع امللك غازان، ومن 

لدروب وقد اشتد شيخ الشيوخ نظام الدين حممود بن على الشيباين وغريه، فلم جيب، وأخذ الناس يف حتصني ا
  .خوفهم

السلطان األعظم سلطان اإلسالم : خطب لغازان على منرب دمشق بألقابه، وهي: ويف يوم اجلمعة رابع عشره
فلما انقضت اجلمعة صعد األمري قبجق . واملسلمني مظفر الدنيا والدين حممود غازان، وصلى مجاعة من املغل اجلمعة

ى الناس تقليد قبجق بالد الشام كلها وهى مدينة دمشق وحلب ومحاة واألمري إمساعيل سدة املؤذنني وقرئ عل
فنثرت على الناس الدنانري والدراهم، وفرحوا . ومحص وسائر األعمال، وجعل إليه والية القضاة واخلطباء وغريهم

عد بذلك فرحا كثرياً وجلس شيخ الشيوخ نظام الدين باملدرسة العادية، وعتب الناس لعدم ترددهم إليه، وو
مخسمائة من : بالدخول يف صلح أمورهم مع غازان، وطلب األموال وتعاظم إىل الغاية، واستخف بقبجق وقال



لو أردنا أخذها أخذناها : وصار نظام الدين يضع من قلعة دمشق ويستهني هبا، ويقول. قبجق ما يكونون يف خامتي
أخالق املشايخ ما ميدح به، بل أخذ حنو الثالثني من أول يوم، وكان ال يزال الدبوس على كتفه، و مل يكن فيه من 

  :ألف دينار برطيالً، حىت قال فيه عالء الدين بن مظفر بن الكندي الوداعي
  أحد من جترده... شيخ غازان ما خال 
  خرقة الفقر من يده... وغدا الكل البسي 
رس والتراب من البسط والقناديل، بدأ التتر يف هنب الصاحلية، حىت أخذوا ما باجلامع واملدا: ويف خامس عشره

ونبشوا على اخلبايا، فظهر هلم منها شيء كثري حىت كأهنم كانوا يعلمون أماكنها فمضى ابن تيمية يف مجع كبري إىل 
شيخ الشيوخ وشكوا ذلك، فخرج معهم إىل حي الصاحلية يف ثامن عشره ليتبني حقيقة األمر ففر التتر ملا رأوه، 

  .إىل دمشق يف أسوأ حالوالتجأ أهل الصاحلية 

قصد خراب دمشق عوضاً عن " وكان سبب هنب الصاحلية أن متملك سيس بذل فيها ماالً عظيماً، وكان قد 
بالده، فتعصب األمري قبجق ومل ميكنه من املدينة ورسم له بالصاحلية، فتسلمها متملك سيس وأحرق املساجد 

  .من قتل وأسر منها تسعة أالف وتسعمائة نفسواملدارس، وسىب وقتل وأخرب الصاحلية، فبلغت عدة 
وملا فرغوا من الصاحلية صار التتر إىل املزة وداريا، وهنبومها وقتلوا مجاعة من أهلهما فخرج ابن تيمية يف يوم 

اخلميس عشريه إىل غازان بتل راهط ليشكو له ما جرى من التتار بعد أمانه، فلم ميكنه االجتماع به لشغله بالسكر، 
واشتد الطلب للمال على أهل . البد من املال، فانصرف: ع بالوزيرين سعد الدين ورشيد الدين، فقاال فاجتم

  .دمشق، واستمر احلصار، وتعني نصب املنجنيق على القلعة باجلامع، وهيموا أخشابه ومل يبق إال نصبه
فأقام التتر منجنيقاً آخر  فبلغ ذلك أرجواش، فبعث طائفة هجمت على اجلامع على محية وأفسدت ما هتيأ فيه،

واختذوا اجلامع حانة يزنون ويلوطون ويشربون اخلمر فيه، ومل تقم به صالة العشاء يف بعض . باجلامع واحترزوا عليه
فانتدب رجل من أهل القلعة لقتل املنجنيقي، ودخل اجلامع . الليايل، وهنب التتر ما حول اجلامع من السوق

وكان معه مجاعة تفرقوا يف املغل . ق واملغل حوله، فهجم عليه وضربه بسكني فقتلهواملنجنيقي يف ترتيب املنجني
وأخذ أرجواش يف هدم ما حول القلعة من العمائر . يريدون قتلهم ففروا، وخلص الرجل مبن معه إىل القلعة ساملاً

من باب النصر إىل باب  والبيوت، وصريوها دكا لئال يستتر العدو يف املنازلة جبدراهنا، فأحرق ذلك كله وهدمه
الفرج، ومشل احلرق دار احلديث األشرفية وعدة مدارس إىل العادلية، وأحرق أيضاً بظاهر البلد شيء كثري، وأحرق 

  .جامع التوبة بالعقيبة وعدة قصور وجواسق وبساتني
مبائة ومثانني . ، والشعريواشتد األمر يف طلب املال، وغلت األسعار حىت أبيع القمح بثالمثائة وستني درمهاً الغرارة

درمهاً، والرطل اخلبز بدرمهني، والرطل اللحم باثين عشر درمهاً، والرطل اجلنب باثين عشر درمهاً، والرطل الزيت 
بستة دراهم، وكل أربع بيضات بدرهم، ووزعت األموال، فقرر على سوق اخلواصني مائة وثالثون ألف درهم، 

وعلى سوق على مائة ألف درهم، وعلى سوق النحاسني ستون ألف درهم،  وعلى سوق الرماحني مائة ألف درهم،
وعلى قيسارية الشرب مائة ألف درهم، وعلى سوف الذهبيني ألف ومخسمائة دينار وقرر على أعيان البلد تكملة 

ثالمثائة ألف دينار، جبيت من حساب أربعمائة ألف، ورسم على كل طائفة مجاعة من املغل، فضربوا الناس 
وكثر مع ذلك القتل والنهب يف ضواحي دمشق، حىت يقال إنه قتل من اجلند . صروهم، وأذاقوهم اخلزي والذلوع

  :والفالحني والعامة حنو املائة ألف إنسان، فقال يف ذلك كمال الدين ابن قاضي شهبة
  فما أحد منا من السبع سامل... رمتنا صروف الدهر منها بسبع 



  وغدر، وإغبان، وغم مالزم...  غالء، وغازان، وغزو، ى غارة
  :وقال الشيخ كمال الدين حممد بن على الزملكاين أيضاً

  من كل علج له يف كفره فن... هلفي على جلق يا سوء ما لقيت 
  فاجلن بعضهم واحلن والنب... بالطم والرم جاءوا ال عديد هلم 

غ ثالثة آالف وستمائة ألف درهم، سوى و كان ما محل خلزانة غازان وحده على يد وجيه الدين بن املنجا مبل
السالح والثياب والدواب والغالل، وسوى ما هنبته التتار، فإنه كان خيرج إليهم من باب شرقي كل يوم أربعمائة 

ورسم غازان بأخذ اخليول واجلمال، فأخرج من املدينة زيادة على عشرين ألف حيوان، وأخذ األصيل بن . غرارة
ازان وناظر أوقاف التتار، عن أجرة النظر بدمشق مائيت ألف درهم، وأخذ الصفي النصري الطوسي، منجم غ

السنجاري، الذي توىل االستخراج لنفسه، مائة ألف درهم، وهذا سوى ما استخرج لألمري قبجق واألمراء املغل، 
  .وسوى املرتب لغازان يف كل يوم

ويف نيابة حلب ومحاة ومحص األمري بكتمر السالح دار،  فلما انتهت اجلباية أقر غازان يف نيابة دمشق األمري قبجق،
وجعل مع كل واحد عدة من املغل، وأقام مقدماً عليهم حلماية . ويف نيابة صفد وطرابلس والساحل األمري األلبكي

  .الشام قطلوشاه، وجرد عشرين ألفاً من عسكره مع أربعة من املغل باألغوار

مجادى األوىل، وترك على دمشق نائبه قطلوشاه نازالً بالقصر، وأخذ وزيره ورحل غازان يف يوم اجلمعة ثاين عشر 
من أعيان دمشق بدر الدين حممد بن فضل اهللا، وعالء الدين على بن شرف الدين حممد بن القالنسي، وشرف 

  .الدين حممد بن مشس الدين سعيد بن حممد سعيد بن األثري
زان، أمر التتر الذين بدمشق أن خيرج من كان يف املدرسة العادلية، بعد رحيل غا: فلما كان يوم السبت ثالث عشره

فكان إذا خرج أحد أخذوا منه ما يقع اختيارهم عليه بعد التفتيش، مث دخلوا فكسروا أبواب البيوت وهنبوا ما 
: واملدارسفيها، ووقع النهب يف املدينة فأخذوا حنوا مما استخرج من األموال أوالً، وأحرقوا كثرياً من الدور 

فاحترقت دار احلديث األشرفية وما حوهلا، ودار احلديث النورية، والعادلية الصغرى وما جاورها والقيمرية وما 
وأخذوا ما حول القلعة، . جاورها إىل دار السعادة وإىل املارستان النوري، ومن املدرسة الدماغية إىل باب الفرج

، فأحرق عند ذلك أرجواش ما حول القلعة وخربه كما تقدم، واستمر وركبوا األسطحة لريموا بالنشاب على القلعة
  .قطلوشاه مقدم التتار حياصر القلعة

قرئ باجلامع كتاب تولية قبجق نيابة الشام، وكتاب بتولية األمري ناصر الدين حيىي بن جالل الدين : ويف تاسع عشره
  .اخلتين الوزارة

  .احترقت املدرسة العادلية: ويف حادي عشريه
فلما عدى غازان الفرات أشار قبجق وبكتمر السالح دار على قطلوشاه أن يتحول عن دمشق إىل حلب مبن معه 

من التتار، ومجع قبجق له ماالً من الناس، وسار قطلوشاه يف يوم اإلثنني ثاين عشرى مجادى األوىل، وترك طائفة من 
  .بالقصر التتر بدمشق، وخرج قبجق لوداعه، وعاد يف خامس عشريه ونزل

األبلق ونودي يف سادس عشريه أال خيرج أحد إىل اجلبل والغوطة وال يغرر بنفسه، مث نودي خبروج أهل الضياع إىل 
  .ضياعهم

  .حتول األمري قبجق إىل املدينة وأقام هبا: ويف تاسع عشريه
إىل أماكنهم وفتحت نودي خبروج الناس إىل الصاحلية وغريها، فخرجوا : ويف يوم الثالثاء أول مجادى اآلخرة



  .األسواق وأبواب املدينة
  .دقت البشائر بالقلعة: ويف يوم اجلمعة رابعه

أمر قبجق مجاعة من أصحابه، وأمر بإدارة اخلمارة بدار ابن جرادة، فظهرت اخلمور والفواحش، : ويف سابعه
  .وضمنت يف كل يوم بألف درهم

وعربوا غزة وقتلوا جبامعها مخسة عشر رجالً وعادوا إىل دمشق  هذا وقد هنبت التتار األغوار حىت بلغوا إىل القدس،
وقد أسروا خلقاً كثرياً، فخرج إليهم ابن تيمية، ومازال حيدثهم حىت أفرجوا عن األسرى، ورحلوا عن دمشق 

  .يريدون بالدهم يف ثاين رجب
إال بعض خواصه واألمريين زين  وأما السلطان امللك الناصر، فإن العساكر تفرقت عنه وقت اهلزمية، و مل يبق معه

وبالغ بكتمر مدة السفر إىل مصر يف خدمة . الدين قراجا وسيف الدين بكتمر احلسامي أمري أخور يف نفر يسري
السلطان بنفسه وماله، فكان يركبه وينزله، ويشد خيله ويشتري هلا العليق ويسقيها، إىل غري ذلك من أنواع 

  .يوم األربعاء ثاين عشر ربيع اآلخراخلدمة، حىت قدم إىل قلعة اجلبل 
مث ترادفت العساكر إىل الديار املصرية شيئاً بعد شيء يف أسوأ حال، وكان ممن قدم معهم امللك العادل كتبغا، وصار 

واتفق مع . ميشي يف خدمة األمري سالر نائب السلطة، وجيلس بني يديه ويرمل عليه إذا علم على املناشري وغريها
ان كتبغا سلطاناً نودي على جوسن للبيع، فبلغ مثنه على بيربس اجلاشنكري أربعة آالف درهم، مث ذلك إنه ملا ك

فلما زالت . وهذا يصلح لذاك اخلرياطي وأخذ اجلوسن بثمنه: عرض على كتبغا وقيل له إنه على بيربس بكذا، فقال
يا أمري : كتبغا عنده، ولبسه وقال لهأيامه صار اجلوسن لبيربس بعد الجني، فأراد نكاية كتبغا وأحضر اجلوسن و

واهللا يا أمري هذا كأنه فصل لك فنظر بيربس إىل : إيش تقول؟ يصلح هذ يل؟ فلم يفطن كتبغا ملا أراد، وقال له
وأقيم العزاء يف الناس ملن فقد . األمراء يشري إليهم، فاشتد عجبهم من تغري األحوال، فلم يشاهد أعجب من ذلك

  .وكانوا خلقاً كثرياً

مث أخذ السلطان الناصر يف التجهيز للمسري إىل الشام ثانياً، وشرع األمراء يف االهتمام بأمر السفر، ومجعوا صناع 
وأخذ الوزير يف مجع األموال للنفقة، وكتب إىل أعمال مصر بطلب اخليل والرماح والسيوف من . السالح للعمل

يساوي ثالمثائة درهم إىل ألف درهم، وأخذت خيول  سائر الوجهني القبلي والبحري، فبلغ القوس الذي كان
مبائة بسبعمائة وبألف، . فأبيع ما كان. الطواحني وبغاهلا باألمثان الغالية، وطلبت اجلمال واهلجن والسالح وحنو ذلك

وفرقت أخباز . ونودي حبضور األجناد البطالني، فحضر خلق كثري من الصنائعية، ونزلوا أمساءهم يف البطالني
فقودين، ورسم لكل من أمراء األلوف بعشرة من البطالني يقوم بأمرهم، ولكل من الطبلخاناه خبمسة، ولكل من امل

  .واستخدم مجاعة من األمراء الغزاة املطوعة احتساباً. العشراوات برجلني
قة على واستدعى جمدي الدين عيسى بن اخلشاب نائب احلسبة ليأخذ فتوى الفقهاء بأخذ املال من الرعية للنف

العساكر، فأحضر فتوى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم للملك املظفر قطز، بأن يؤخذ من كل إنسان 
دينار، فرسم له سالر بأخذ خط الشيخ تقي الدين حممد بن دقيق العيد، فأيب أن يكتب بذلك، فشق هذا على سالر 

وأن الضرورة دعت إىل أخذ مال الرعية ألجل دفع العدو،  واستدعاه وقد حضر عنده األمراء، وشكا إليه قلة املال
مل : وأراد منه أن يكتب على الفتوى جبواز ذلك فامتنع، فاحتج عليه ابن اخلشاب بفتوى ابن عبد السالم، فقال

يكتب ابن عبد السالم للملك املظفر قطز حىت أحضر سائر األمراء ما يف ملكهم من ذهب وفضة وحلي نسائهم 
هم ورأه، وحلف كالً منهم إنه ال ميلك سوى هذا، كان ذلك غري كاف، فعند ذلك كتب بأخذ الدينار وأوالدهم 



وأما اآلن فيبلغين أن كالً من األمراء له مال جزيل، وفيهم من جيهز بناته باجلواهر والآللئ، ويعمل . من كل واحد
اف اجلواهر، وقام عنهم فطلب ناصر الدين اإلناء الذي يستنجي منه يف اخلالء من فضة، ويرصع مداس زوجته بأصن

حممد بن الشيخي متويل القاهرة، ورسم له بالنظر يف أموال التجار ومياسري الناس، وأخذ ما يقدر عليه من كل منهم 
  .حبسب حاله

فما أهل مجادى األوىل حىت استجد عسكر كبري، وغصت القاهرة ومصر وما بينهما بكثرة من ورد من البالد 
  .حىت ضاقت هبم املساكن، ونزلوا بالقرافة اخلمور وشق ظروفها على يد ابن تيميةالشامية 

وعندما تكملت النفقة على العساكر نودي بالقاهرة ومصر بالسفر، ومن تأخر شنق، ورسم أن يكون سعر الدينار 
و بكتمر  وخرج السلطان يف تاسع رجب فسار إىل الصاحلية، وقدمت إليه كتب األمري قبجق. عشرين درمهاً

السالح دار و األلبكي بقدومهم صحبة عز الدين محزة بن القالنسي والشريف ابن عدنان، فأقام السلطان 
  .بالصاحلية

وسار األمريان سالر نائب السلطنة و بيربس اجلاشنكري األستادار بالعساكر إىل دمشق يف ثاين عشرى رجب، فلقوا 
كل منهم لصاحبه وتباركوا وأنزلوا، ورتب هلم ما يليق هبم، وأمروا  األمري قبجق ومن معه بني غزة وعقالن، فترجل

فقدم قبجق مبن معه إىل الصاحلية يف عاشر شعبان، فركب . بالتوجه إىل السلطان، وسار األمراء بالعساكر إىل دمشق
  .قدمها يف رابع عشرهالسلطان إىل لقائهم، وبالغ يف إكرامهم واإلحسان إليهم، وأنزهلم، مث سار هبم إىل قلعة اجلبل ف

  .ودخل األمري مجال الدين أقش األفرم إىل دمشق يف يوم السبت عاشر شعبان
قدم إليها األمري قرا سنقر املنصوري نائب حلب بعساكرها، وقد استقر عوضاً عن بلبان : ويف حادي عشره

ودخل األمري . تاي بعد موتهالطباخي، واستقر الطباخي من أمراء مصر باخلدمة السلطانية على إقطاع أقسنقر كر
  .أسندمر كرجي نائب الفتوحات الطرابلسية بعساكرها، وقد استقر عوضاً عن األمري قطلوبك

  .قدمت ميسرة العساكر املصرية، ومقدمها األمري بدر الدين بكتاش الفخري أمري سالح: ويف ثاين عشره
  .الدين الجني أستادار قدمت ميمنة العساكر املصرية، مع األمري حسام: ويف ثالث عشره
وقد استقر يف نيابة محاة  -قدم األمري سالر النائب واملماليك السلطانية، وامللك العاد ل كتبغا : ويف رابع عشره

  .واألمري كراي املنصوري املستقر يف نيابة صفد -عوضاً عن قرا سنقر املنتقل لنيابة حلب 
حبضور األمراء والقضاة، وخلع على الصاحب عز الدين محزة بن ونزل األمري سالر بامليدان، وجلس يف دار العدل 

  .القالنسي

وىل سالر قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة قضاء دمشق، عوضاً عن إمام الدين عمر بن : ويف خامس عشره
  .سعد الدين الكرجي القزويين القونوي بعد وفاته

بن صفي الدين احلريري قضاء احلنفية، ووىل األمري سيف وىل قاضي القضاة مشس الدين حممد : ويف حادي عشريه
الدين أقبجا املنصوري شد الدواوين، وويل عز الدين أيبك النجييب بر دمشق، وويل أمني الدين يوسف الرومي، إمام 

  .املنصور الجني، حسبة دمشق، وويل تاج الدين، بن الشريازي نظر الدواوين
مبن فيها من أصحاب غازان وقتلهم، فلم يفلت منهم إال . على غفلة، وأوقعوسري سالر عسكراً إىل حلب، فطرقها 

  .القليل، وحلقوا بغازان وعرفوه غدر قبجق هبم
وتوجه امللك العادل كتبغا إىل محاة، بعدما كان يركب يف دمشق خبدمة األمري سالر، وجيلس بني يديه كما كان يفعل 

عربة، وقدم كتبغا محاة يف رابع عشرى شعبان، واستقر كل نائب يف بالقاهرة، فشاهد الناس من ذلك ما فيه أعظم 



  .مملكته
وكان السعر بدمشق غالياً فاحنطت الغرارة القمح من ثالمثائة درهم إىل مائة ومخسني، وأبيع اللحم الضأن بدرمهني 

من املفسدين، الذين وتتبع األمري مجال الدين أقش األفرم نائب السلطنة بالشام من كان بدمشق . الرطل الدمشقي
فسمر بعضهم، وشنق بعضهم . تولوا استخراج املال يف أيام غازان من الناس، والذين دلوا على عورات الناس

  .وقطع أيدي مجاعة وأرجلهم، ومن املفسدين من قطع لسانه وكحل فمات من يومه
بت مشايخ قيس ومين من العشري وخلع سالر على األمري أرجواش نائب القلعة، وأنعم عليه بعشرة آالف درهم وطل

  .والعربان، وألزموا بإحضار ما أخذ من العسكر وأهل البالد يف توجههم إىل مصر وقت اجلفلة
وكان غازان ملا أخذ البالد وعاد إىل الشرق طمع األرمن يف البالد اليت افتتحها املسلمون، وأخذوا تل محدون 

  .وغريها
األمريان بيربس و سالر بعسكر مصر من دمشق يوم السبت ثامن شهر  فلما استقرت األحوال ببالد الشام خرج

رمضان يريدان مصر، فوصال قلعة اجلبل يف يوم الثالثاء ثالث شوال بعدما ركب السلطان إىل لقائهم، وكان يوما 
  .مشهوًدا

وأنعم على . ليهوعندما استقر األمراء، سأل األمري قبجق أن ينعم عليه بنيابة الشوبك، فأجيب إىل ذلك وخلع ع
  .األمري بكتمر السالح دار بإمرة مائة بديار مصر، وعلى األمري فارس الدين ألبكي الساقي بإمرة مائة بدمشق

توجه األمري أقش األفرم من دمشق لغزو الدرزية أهل جبال كسروان، فإن ضررهم اشتد، ونال : ويف عشرى شوال
ائد ولقيه نائب صفد بعسكره، ونائب محاة ونائب محص ونائب العسكر عند إهنزامها من غازان إىل مصر منهم شد

. فاستعدوا لقتاهلم، وامتنعوا جببلهم وهو صعب املرتقى، وصاروا يف حنو اثين عشر آلف رام. طرابلس بعساكرهم
فزحفت العساكر السلطانية عليهم، فلم تطقهم وجرح كثري منهم، فافترقت العساكر عليهم من عدة جهات، 

وصعد العسكر اجلبل بعدما قتل منهم . تة أيام قتالًا شديداً إىل الغاية، فلم يثبت أهل اجلبال واهنزمواوقاتلوهم س
واستدعوا مشاخيهم . وأسر خلقا كثرياً، ووضع السيف فيهم، فالقوا السالح ونادوا األمان، فكفوا عن قتاهلم

السالح والقماش شيئاً كثرياً، وحلفوا إهنم  وألزموهم بإحضار مجيع ما أخذ من العسكر وقت اهلزمية، فأحضروا من
مل خيفوا شيئاً فقرر عليهم األمري أقش األفرم مبلغ مائة ألف درهم جبوها، وأخذ عدة من مشاخيهم وأكابرهم، وعاد 

  .إىل دمشق يوم األحد ثالث ذي القعدة، وبعث الربيد باخلرب إىل السلطان
وألزم . سالح يف احلوانيت ومالزمة الرمي بالنشاب، ونودي بذلكوألزم األمري أقش األفرم أهل دمشق بتعليق ال

قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة فقهاء دمشق بذلك، وجلس لعرض الناس يف حادي عشريه، وعرض 
. الكافة طائفة بعد طائفة من األشراف والفقهاء وأهل األسواق، وقدم على أهل األسواق رجاالً يلي كل رجل سوقاً

  .الناس بديار بكر التتر، فقتلوا منهم خلقا كثرياًوتتبع 
  :ومل خترج هذه السنة إال وأهل دمشق يف فقر مدقع، ويف ذلك يقول عالء الدين على ابن مظفر الوداعي

  بكرية جعلوا التسنن مذهبا... أما دمشق فأهلها قد أصب 
  حىت جتلل كل شخص بالعبا... سراً وجهراً أنفقوا أمواهلم 

  ال وال اخللقان جمانا... صوف من عبث ما لبست ال
  فقراء الشيخ غازنا... إنه زي ملن هو من 



  .وذهب ألهل مصر مال كثري يف حركة غازان، إال إهنم لسعة أحواهلم مل يبالوا بذلك
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

وف بابن بنت األعز الشافعي، عالء الدين أمحد بن تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن حممود بن بدر العالمي املعر
درس بالكهارية والقطبية من القاهرة، وويل احلسبة، وكان أديباً فصيحاً مجيال فيه مكارم ومروءة، لطيف املزاج 

  :بساما شهًما جزال، حج ودخل اليمن مراراً، ومن شعره يف مليح سبح يف النيل وتلطخ بالتراب
  ار منه منظرامل تبصر األبص... ومترب لوال التراب جبسمه 

  والتراب ليل من سناه أقمرا... فكأنه بدر عليه سحابة 
  :وقال

  تاهللا لقد نصحت يف تعريض... يف السمر معان الترى يف البيض 
  يكفي فطنا حماسن التعريض... ما الشهد إذا أطعمته كاللنب 

وتفقه على ابن . وستمائةومات شهاب الدين امحد بن الفرج بن أمحد اللخمي اإلشبيلي، ولد سنة مخس وعشرين 
  .عبد السالم بدمشق، وكان شافعياً، وله قصيدة يف علم احلديث

ومات األمري صارم الدين أزبك نائب قلعة بالطنس، واستشهد يف نوبة غازان على محص، يف ثامن عشرى ربيع 
  .األول

  .ومات األمري أقش كرجي املطروحي احلاجب
  .ومات أقسنقر كرتاي أحد أمراء األلوف

  .ومات األمري بلبان التقوى، أحد أمراء طرابلس
  .وتويف كاتب السر عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن التاج أمحد بن سعيد بن حممد ابن األثري احلليب، بعدما صرف
ومات الفقري املعتقد بدر الدين أبو على احلسن بن عضد الدولة أيب احلسن على أخي املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا 

كان أبوه نائب السلطنة هبا عن . حممد بن يوسف بن هود يف شعبان، ومولده مبرسية سنة ثالث وثالثني وستمائة
  .املتوكل، فتزهد هو وحج وسكن دمشق، وكانت له أحوال عجيبة

  .ومات بيربس الغتمي، نائب حصن املرقب
  .ومات بكتاش املنصوري الطيار، أحد أمراء دمشق

  .ن أيدمر احلليب، أحد أمراء مصرومات ناصر الدين حممد ب
ومات نوكاي بن بيان التتري أبو خوند منكبك امرأة الصاحل على بن قالوون، وأبو خوند أردكني امرأة األشرف 

  .خليل
  .ومات عالء الدين على ابن الشيخ إبراهيم بن معضاد اجلعربي

ما بني قتيل يف املعركة وجمروح مات من  وهؤالء استشهدوا بوقعة محص،. ومات األمري ناصر الدين حممد بن احللي
  .جراحته بعد ذلك

مبنزلة السوادة يف تاسع ربيع اآلخر، فدفن بقطيا، مث نقل إىل . ومات الطواشي حسام الدين بالل املغيثي اجلاليل، 
  .تربته بالقرافة، وكان خرياً ديناً

  .ومات األمري سيف الدين جاغان احلسامي، بأرض البلقان
  .علم الدين سنجر الدواداري حبصن األكراد، يف ثالث رجب ومات األمري



وتويف قاضي القضاة إمام الدين عمر بن سعد الدين عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد القزويين الشافعي، قاضي 
  .قضاة دمشق، بالقاهرة يف يوم الثالثاء خامس عشرى ربيع اآلخر

عبد اهللا حممد بن عبد الدائم بن منجا بن على البكري التيمي ومات تاج الدين أبو حممد عبد الوهاب بن أيب 
  .القرشي النويري، يف يوم اخلميس ثاين عشرى ذي احلجة، وهو والد الشهاب أمحد النويري املؤرخ الكاتب

  .ومات مشس الدين حممد بن صدر الدين سليمان بن أيب العز وهيب الدمشقي احلنفي، بدمشق يف
فضائل حسن بن تاج الدين أيب املفاخر أمحد بن حسن بن أبو شر وان الرومي، قاضي ومات حسام الدين أبو ال

القضاة احلنفية بالقاهرة ومصر ودمشق، فقد من الصف على محص يوم األربعاء سابع عشرى ربيع األول، فلم 
  .يعرف له خرب، وعمره حنو السبعني سنة

  .ق، ظفر به بعد هروبهومات األمري عالء الدين قطلوبرس العاديل مشنوقاً بدمش
ومات شرف الدين أبو حممد احلسن بن على بن عيسى بن احلسن اللخمي، عرف بابن الصرييف، يف خامس عشرى 

  .ذي احلجة، وهو يف عشر التسعني
  سنة سبعمائة

ر واستدعى السلطان الوزي. أهلت هذه السنة وقد ورد اخلرب حبركة غازان إىل بالد الشام، فوقع االهتمام بالسفر
مشس الدين سنقر األعسر واألمري ناصر الدين حممد ابن الشيخي واىل القاهرة وأمرا باستخراج األموال من الناس، 

مبال تقرر على كل منهم، . فشرعا يف االستخراج، وألزم أرباب العقارات، واألغنياء. وكتب إىل الشام بذلك
س حتمل املال أوالً بأول، حىت أخذا مائة ألف دينار وجلسا بدار العدل حتت القلعة حيث الطبلخاناه اآلن، والنا

وطلب من شهود القاهرة ومصر . جبيت من القاهرة ومصر والوجهني القبلي والبحري، فنزل بالناس ضرر عظيم
اجلالسني باحلوانيت مبلغ أربعني ديناًرا من كل عائد، وعشرين ديناراً من كل شاهد، فقام يف أمرهم قاضي القضاة 

وانطلقت األلسن بالشام ومصر يف حق أهل الدولة، واستخف . على بن خملوف املالكي حىت أعفوا منه زين الدين
باألمس كنتم هاربني واليوم تريدون أخذ أموالنا، فإن أجاهبم اجلندي : العامة باألجناد، وأكثروا من قوهلم للجند

كيت، وهربتم منهم فلما فحش أمر العامة يف مل ال كانت هذه احلرمة يف املغل الذين فعلوا بكم كيت و: قالوا له
  .أي عامي تكلم مع جندي كانت روحه وماله للسلطان: جترئهم على األجناد، نودي يف القاهرة ومصر

واستخرج من دمشق أجرة األمالك واألوقاف ألربعة أشهر، فأخذ ذلك من سائر ما يف املدينة وضواحيها، وأخذ من 
ثلثا درهم، واملد أربعون ذراعاً يف مثلها، وتكسريه ألف وستمائة ذراع بذراع الضياع عن كل مدى ستة دراهم و

  .العمل، وطلب من الفالحني نظري مغل سنة مثان وتسعني، وأخذ من األغنياء ثلث أمواهلم
فنزلت بالناس شدائد، وقطعوا األشجار املثمرة وباعوها حطًبا، حىت أبيع القنطار احلطب الدمشقي بثالثة دراهم، 

  .فخربت الغوطة من ذلك، وفر كثري من الناس إىل مصر. رج منها يف أجرة قطعه درهم ونصفخي
فلما جبيت األموال بدمشق استخدم السلطان عدة مثامنائة من التركمان واألكراد، ودفع لكل واحد ستمائة درهم، 

  .فهرب أكثرهم ملا علموا بوصول التتار الفرات، وذهب املال ومل جيد نفعاً
مبيدان القبق لعرض العسكر . ونزل األمراء يف اخليم. دم السلطان مبصر عدة كبرية من أهل الصنائع وحنوهمواستخ

مبضافيهم فقطعوا يسريا منهم، . خبيوهلم ورماحهم حىت تعترب أحواهلم، وعرضوا يف كل يوم عشرة مقدمني من احللقة
وأهنوا العرض يف عشرين . اقروا من هو دخيل فيهم مث أبقوا اجلميع ملا داجى عليهم املقدمون يف أمر اجلند حىت

وهذا وقد امتألت أرض مصر باجلفلى من البالد الشامية، ورخصت األسعار عند قدومهم . يوماً، ورميت اإلقامات



  .حىت أبيع القمح بعد عشرين درمهاً اإلردب خبمسة عشر
ارج القاهرة، وتالحقت به األمراء وخرج السلطان من القلعة يوم السبت ثالث عشر صفر إىل الريدانية خ

  .والعساكر، فسار إىل غزة وأقام هبا يومني
وخلت بالد حلب وفر . مبسري غازان بعد عبوره من الفرات إىل حنو أنطاكية، وقد جفل الناس بني يديه. فورد اخلرب

صل إليهم عساكر مصر قرا سنقر نائبها إىل محاة، وبرز كتبغا نائب محاة ظاهرها يف ثاين عشرى ربيع األول، وو
وأصاب العسكر . وأمر السلطان اجليوش باملسري من غزة، فوقع الرحيل إىل العوجاء . والشام فأقاموا خارج محاة

وأضعف الربد الدواب . فيها شدائد من األمطار اليت توالت أحداً وأربعني يوماً حىت عدم فيها الواصل واشتد الغالء
أربعني درمها والعليقة الشعري ثالثة دراهم، واخلبز كل ثالثة أرغفة بدرهم، واللحم  والغلمان، وبلغ احلمل التنب إىل

وعقب املطر سيل عظيم أتلف معظم األثقال، ومات مجاعة من الغلمان وأربعة من اجلند . كل رطل بثالثة دراهم
  .مث وقع الرحيل يف األوحال العظيمة. لشدة الربد

من جبال أنطاكية إىل جبال السماق وأنه عاد على قرون محاة وشيزر، فنهب  فقدم الربيد من حلب بأن غازان توجه
وسىب عظيماً، وأخذ ماالً كبرياً من املواشي وغريها، وأنه قصد التوجه إىل دمشق، فأرسل اهللا عليه ثلوجاً وأمطاراً مل 

عشر ألف فرس فلم يبق يعهد مثلها، ووقع يف خيول عساكره ومجاهلم املوتان حىت كانت عدة جشار غازان اثىن 
منها إال حنو األلفي فرس، وبقي معظم عساكره بغري خيول، فرجع وأكثرهم مرتدفون بعضهم بعضا، وأن غازان 

  .خاض الفرات يف حادي عشر مجادى األوىل، فسر الناس سروراً عظيماً
  وسار األمري سيف الدين بكتمر السالح دار مبضافيه، واألمري هباء الدين يعقوبا

فيه، إىل حلب يف ألفي فارس، لتكون السمعة وتطمئن أهل البالد، وعاد السلطان ببقية العساكر إىل مصر سلخ مبضا
واستقر األمري سيف الذين بدخاص يف نيابة صفد، عوضاً عن كراي الستعفائه منها، وأنعم على كراي . ربيع اآلخر

فقدم العسكر إىل . دار حاجب دمشق شاد الدواوين هبابإقطاع األمري بلبان الطباخي بعد موته، واستقر بلبان اجلوكن
  .دمشق يف سابع مجادى األوىل، وقدم السلطان قلعة اجلبل يف يوم اإلثنني حادي عشر

وكان الناس ملا بلغهم بدمشق عود السلطان إىل مصر اشتد خوفهم، وخرج معظمهم يريدون القاهرة، ونودي 
شق بعد هدا النداء فدمه يف عنقه، ومن عجز عن السفر فليتحصن بقلعه من أقام بدم: بدمشق يف تاسع مجادى األوىل

وغلت األسعار بدمشق حىت أبيعت الغرارة القمح بثالمثائة درهم، . دمشق، فخرج بقية الناس على وجوههم
  .والرطل اللحم بتسعة دراهم، فلما خرج اجلفل نزلت الغرارة إىل مائيت درهم

  .بعود التتر، وقد خلت البالد الشامية من أهلها ونزحوا إىل مصركثر اإلرجاف : ويف مجادى اآلخرة
وهى أهنم كانوا قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر، وتفننوا يف ركوب اخليل : كانت وقعة أهل الذمة: ويف رجب

ير ملك فاتفق قدوم وز. املسومة والبغالت الرائعة باحللي الفاخرة، ولبسوا الثياب السرية، وولوا األعمال اجلليلة
املغرب يريد احلج، واجتمع بالسلطان واألمراء، وبينما هو حتت القلعة إذا برجل راكب فرساً وحوله عدة من الناس 
مشاة يف ركابه، يتضرعون له ويسألونه ويقبلون رجليه، وهو معرض عنهم ال يعبأ هبم بل ينهرهم ويصيح يف غلمانه 

شق عليه، واجتمع باألمريين بيربس وسالر وحدثهما مبا رآه، فقيل للمغريب أن هذا الراكب نصراين ف. بطردهم
كيف ترجون النصر والنصارى تركب عندكم اخليول : وأنكر ذلك وبكى بكاء كثرياً، وشنع يف أمر النصارى وقال

وتلبس العمائم البيض، وتذل املسلمني وتشبههم يف خدمتكم وأطال القول يف اإلنكار وما يلزم والة األمور من 
فأثر كالمه يف نفوس األمراء، فرسم أن يعقد جملس حبضور احلكام، واستدعيت . ة أهل الذمة وتغيري زيهمإهان



. القضاة والفقهاء، وطلب بطرك النصارى، وبرز مرسوم السلطان حبمل أهل الذمة على ما يقتضيه الشرع احملمدي
قاضي القضاة مشس الدين أمحد السروجي  فاجتمع القضاة باملدرسة الصاحلية بني القصرين، وندب لذلك من بينهم

احلنفي، وطلب بطرك النصارى، ومجاعة من أساقفتهم وأكابر قسيسيهم وأعيان ملتهم، وديان اليهود وأكابر ملتهم، 
وسئلوا عما أقروا عليه يف خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من عقد الذمة، فلم يأتوا عن ذلك 

الم معهم إىل أن استقر احلال على أن النصارى تتميز بلباس العمائم الزرق، واليهود بلبس وطال الك. جبواب
العمائم الصفر، ومنعوا من ركوب اخليل والبغال، ومن كل ما منعهم منه الشارع صلى اله عليه وسلم، وألزموا مبا 

هد عليه البطرك أنه حرم على مجيع فالتزموا ذلك وأش. شرطه عليهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي ا هللا عنه
أوقعت الكلمة على سائر اليهود يف خمالفة ذلك : النصرانية خمالفة ذلك والعدول عنه، وقال رئيس اليهود وداهنم

  .مما وقع، فكتب إىل أعمال مصر والشام به. واخلروج عنه وانفض اجمللس، وطولع السلطان واألمراء
مجع النصارى واليهود بالقاهرة ومصر وظواهرها، ورسم : ون من شهر رجبوملا كان يوم مخيس العهد وهو العشر

أال يستخدم أحد منهم بديوان السلطان وال بدواوين األمراء، وأال يركبوا خيالً وبغاالً، وأن يلتزموا سائر ما شرط 
وا باألموال فاحنصر النصارى من دلك، وسع. ونودي بذلك يف القاهرة ومصر، وهدد من خالفه بسفك دمه. عليهم

فاضطر احلال . يف إبطال ما تقرر، فقام األمري بيربس اجلاشنكري يف إمضاء ما ذكر قياماً حمموداً، وصمم تصميماً زائداً
بالنصارى إىل اإلذعان، وأسلم أمني امللك عبد اهللا بن العنام مستويف الصحبة وخلق كثري، حرصاً منهم على بقاء 

وخرج الربيد حبمل النصارى اليهود فيما بني دمقلة من . الزرق وركوب احلمريرياستهم، وأنفة من لبس العمائم 
  .النوبة والفرات على ما تقدم ذكره

  وامتدت أيدي العامة إىل كنائس اليهود والنصارى، فهدموها بفتوى الشيخ الفقيه

ائس، فصرح ابن الرفعة فطلب األمراء القضاة والفقهاء للنظر يف أمر الكن. جنم الدين أمحد بن حممد بن الرفعة
بوجوب هدمها، وامتنع من ذلك قاضي القضاة تقي الدين حممد بن دقيق العيد، واحتج بأنه إذا قامت البينة بأهنا 

  .أحدثت يف اإلسالم هتدم، وإال فال يتعرض هلا، ووافقه البقية على هذا وانفضوا
ة ثاروا بالنصارى وهدموا هلم كنيستني، وهدموا وكان أهل اإلسكندرية ملا ورد عليهم مرسوم السلطان يف أمر الذم

دور اليهود والنصارى اليت تعلو على دور جرياهنم املسلمني، وحطوا مساطب حوانيتهم حىت صارت أسفل من 
  .وهدم بالفيوم أيضاً كنيستان. حوانيت املسلمني

األعيان عند األمري أقش األفرم وقدم الربيد يف أمر الذمة إىل دمشق يوم اإلثنني سابع شعبان، فاجتمع القضاة و
وقرئ عليهم مرسوم السلطان بذلك، فنودي يف خامس عشريه أن يلبس النصارى العمائم الزرق واليهود العمائم 

فالتزم النصارى واليهود بسائر مملكة مصر والشام ما أمروا . الصفر والسامرة العمائم احلمر، وهددوا على املخالفة
أهل الكرك، فإن األمري مجال الدين أقش األفرم األشريف النائب هبا رأى إبقاءهم على به، وصبغوا عمائمهم إال 

  .حالتهم، واعتذر بأن أكثر أهل الكرك نصارى، فلم يغري أهل الكرك والشوبك من النصارى العمائم البيض
ففتحت  وبقيت الكنائس بأرض مصر مدة سنة مغلقة حىت قدمت رسل األشكري ملك الفرنج تشفع يف فتحها،

كنيسة املعلقة مبدينة مصر، وكنيسة ميكائيل امللكية مث قدمت رسل ملوك آخر، ففتحت كنيسة حارة وزويلة، 
  .وكنيسة نقوال

وذلك إنه وقع فيها وباء من أخريات السنة املاضية، وتزايد األمر حىت تعطلت : وفيها فنيت أبقار أرض مصر
وكان لرجل من أهل أمشون طناح ألف وأحد . من ذلكالدواليب ووقفت أحوال السواقي، وتضرر الناس 



واضطر الناس لتعويض . وعشرون رأساً من البقر، مات منها ألف وثالثة أرؤس وبقي له مثانية عشر رأساً ال غري
  .البقر باجلمال واحلمري، وبلغ الثور ألف درهم

  .لوبك املنصوريوفيها استقر األمري أسندمر كرجي يف نيابة طرابلس، الستعفاء األمرية قط
  .وفيها اختلف عربان البحرية، واقتتلت طائفتا جابر وبرديس حىت فين بينهما بشر كثري، واستظهرت برديس

فخرج األمري بيربس الدوادار يف عشرين أمرياً من الطبلخاناه إىل تروجة، فاهنزم العرب منهم، فتبعوهم إىل الليونة 
  .م ووفقوا بينهم وعادواوأخذوا مجاهلم وأغنامهم، واستدعوا أكابره

وفيها خرج الوزير مشس الدين سنقر األعسر يف عدة مائة من املماليك السلطانية إىل الوجه القبلي حلسم العربان، 
فأوقع الوزير مشس . وقد كان كثر عيثهم وفسادهم، ومنع كثري منهم اخلراج ملا كان من االشتغال حبركات غازان

كبسات، وقتل مجاعات من املفسدين، وأخذ سائر اخليول اليت ببالد الصعيد، فلم الدين بكثري من بالد الصعيد ال
يدع هبا فرساً لفالح وال بدوي وال قاض وال فقيه وال كاتب، وتتبع السالح الذي مع الفالحني والعربان فأخذه عن 

ون مجالً ، وألف وستمائة وعاد من قوص إىل القاهرة، ومعه ألف وستون فرساً، ومثامنائة وسبع. آخره، وأخذ اجلمال
رمح، وألف ومائتا سيف، وسبعمائة درقة، وستة آالف رأس من الغنم، فسكن ما كان بالبالد من الشر، وذلت 

  .الفالحون، وأعطوا اخلراج
واتفق أن بعض النصارى فتح كنيسة، فاجتمع العامة ووقفوا إىل األمري سالر النائب، وشكوا النصارى أهنم فتحوا 

فنودي بالقاهرة ومصر أن من . إذن، وأن فيهم من امتنع من لبس العمامة الزرقاء واحتمى باألمراء كنيسة بغري
امتنع من النصارى من لبس العمامة الزرقاء هنب وحل ماله وحرميه، وأال يستخدم نصراين عند أمري وال يف شيء من 

ود والنصارى، وكادوا يقتلوهنم من كثرة الصفع فامتدت أيدي العامة إىل اليه. األشغال السلطانية وال فيما فيه نفع
  .يف رقاهبم باألكف والنعال، فامتنع الكثري منهم من املضي يف األسواق خوفاًُعلى نفسه

وقدمت رسل غازان إىل الفرات، فورد الربيد بذلك، فخرج إليهم األمري سيف الدين كراي على الربيد 
ومحل . رى ذي القعدة، وهم حنو العشرين رجالً، فأنزلوا بقلعتهاإلحضارهم، فقدموا دمشق يوم الثالئاء ثالث عش

ثالثة منهم إىل مصر يف ثامن عشريه، وهم كمال الدين موسى بن يونس قاضي املوصل وناصر الدين على خواجا 
  .ورفيقه، فوصلوا إىل القاهرة ليلة اإلثنني خامس ذي احلجة، وأكرموا غاية اإلكرام

واجتمع األمراء والعسكر بقلعة اجلبل، وألبست املماليك : م الثالثاء سادس عشرهفلما كان وقت العصر من يو
السلطانية الكلفيات الزركش والطرز الزركش على أفخر املالبس، وجلس السلطان بعد العشاء اآلخرة وبني يديه 

موا وقام قاضي وأحضرت الرسل فسل. ألف مشعة تعد، وقد وقفت املماليك من باب القلعة من باب اإليوان صفني
املوصل وعلى رأسه طرحة، فخطب خطبة بليغة وجيزة يف معىن الصلح، ودعا للسلطان ولغازان ولألمراء وأخرج 

  .كتاباً من غازان خمتوماً فلم يفتح
وأخرج بالرسل إىل مكاهنم إىل ليلة اخلميس، ففتح الكتاب الذي من عند غازا، وهو يف قطع نصف البغدادي، فإذا 

غلي، فعرب وقرئ من الغد حبضرة أهل الدولة فإذا هو يتضمن أن عساكر مصر دخلت يف العام املاضي هو باخلط امل
أطراف بالده وأفسدت، فأنف من ذلك وقدم إىل الشام وهزم العساكر، مث عاد فلم خيرج إليه أحد، فرجع إبقاء 

جهز األمري مشس الدين حممد بن على البالد لئال خترب، وأنه مستعد للحرب، ودعا إىل الصلح، فكتب جوابه، و
التييت وعماد الدين على بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد العلي بن السكري خطب جامع احلاكم واألمري 

  .حسام الدين أزدمر اجملريي، للسفر باجلواب مع الرسل الواصلني من عند غازان



عتيق مشس الدين  -املسعود عالء الدين سنجر سائر أقطار األرض مشتغلة باحلرب، فكان امللك : وكان هذا عام
وهو ملك دله باهلند، قد حارب قوماً يف السنة املاضية، فأتوا يف هذه السنة  -أيتمش، عتيق السلطان غياث الدين 

وقام بأرض احلبشة يف السنة . إىل دله وهنبوا وأسروا، وخرج عليه طائفة التتر فحارهبم حروباً عظيمة وهزمهم
وحارب األحمري يف . يقال له أبو عبد اهللا حممد يدعو إىل اإلسالم، فاجتمع عليه حنو املائيت ألف رجل املاضية رجل

  .وكان ببالد اليمن بني ملكها امللك املؤيد هزبر الدين وبني الزيدية عدة حروب. هذه السنة حروباً كثرية
مه وكثر مشعه وتزايد كربه و وفور حرمته وفيها ثقلت وطأة األمري الوزير سنقر األعسر على األمراء، لشد تعاظ

وقوة مهابته، وملا كان من ضربه للتاج بن سعيد الدولة مستويف الدولة باملقارع حىت أسلم، وتغرميه ماال كبرياً، 
فلما فعل به الوزير ما فعل حنلى عن املباشرة وانقطع . وكان من ألزام األمري اجلاشنكري وفيه محق ورقاعة زائدة

شيخ نصر املنبجي خارج باب النصر، حىت حتدث الشيخ نصر مع األمري بيربس يف إعفائه من املباشر بزاوية ال
  .فأجابه، وكان له فيه اعتقاد ولكالمه عنده قبول

فأحب األمراء إخراج الوزير من الوزارة، وكانت يف الناس بقايا من حشمة، فأحبوا مراعاته والتجمل معه، وعينوه 
وإصالح أمرها وترتيب سائر أحواهلا وتفقد حواصلها، ، كانت حينئذ عامرة بالرجال  لكشف القالع الشامية

  .واألموال والسالح، فسار ذلك
وفيها تزوج السلطان خبوند أردكني بنت نوكاي امرأة أخيه امللك األشرف، وعمل له مهم عظيم أنعم فيه على 

  .سائر أهل الدولة باخللع وغريها
  .سبعة عشر ذراعاً ومخسة عشر أصبعاً، وكانت سنة مقبلة رخية األسعاروبلغ النيل يف هذه السنة 

من مجلته أنه : وحج فيها األمري بكتمر اجلوكندار، وأنفق يف حجته مخسة ومثانني ألف دينار، وصنع معروفا كثرياً
يت واحللوى جهز سبعة مراكب يف حبر القلزم قد شحنها بالغالل والدقيق وأنواع اإلدام من العسل والسكر والز

وحنو ذلك، فوجد بالينبع أنه قد وصل منها ثالثة مراكب، فعمل ما فيها أكواماً ونادى يف احلج من كان حمتاجاً إىل 
مئونة أو حلوى فليحضر، فأتاه احملتاجون فلم يرد منهم أحداً، وفرق ما بقي على الناس ممن مل حيضر لغناه، وأعطى 

جدة، ففعل مبكة كذلك، وفرق على سائر أهلها والفقراء هبا وعلى حاج  أهل الينبع، ووصلت بقية املراكب إىل
  .الشام

  .ويف هده السنة أيضاً كانت ملوك األقطار كلها شباب مل يبلغوا الثالثني سنة
  ومات يف هده السنة ممن له ذكر

قر هبا أمرياً حىت مات يف األمري عز الدين أيدمر الظاهري، وهو أحد من وىل نيابة دمشق يف األيام الظاهرية، وقد است
  .يوم األربعاء ثاين ربيع األول

  .ومات األمري عز الدين أيبك كرجي الظاهري، أحد أمراء األلوف بدمشق، يف عاشر ذي القعدة
  .ومات األمري سيف الدين بلبان الطباخي، نائب حلب يف غرة صفر بغزة، وهر عائد من التجريدة

  .في نائب قلعة الصلت وبر الكرك والشوبك، وكان مهيباًومات األمري مجال الدين أقوش الشري

ومات األمري عز الدين حممد بن أيب اهليجاء اهلمذاين األربلي، متويل نظر دمشق، بطريق مصر وهو عائد منها، عن 
  .مثانني سنة، وكان عاملاً باألدب والتاريخ مشكور السرية
الكالباذي البخاري الفرضي احلنفي، يف أول ربيع األول  ومات الشيخ مشس الدين حممود بن أيب بكر أيب العالء



ومات تاج الدين حممد بن أمحد بن هبة اهللا بن قلس األرمنيت، إمام .ً بدمشق، وقد قدم القاهرة، وكان فاضال
  :املدرسة الظاهرية بني القصرين، وله شعر منه

  فنصيحة ختفى على اجلالس... احفظ لسانك ال أقول فإن أقل 
  يهجي يكون معظماً يف الناس... سي من هجائك فالذي وأعيذ نف
  :وقال

  وظن أن املالل من قبلي... قد قلت إذ جل يف معاتبيت 
  وكان من أمحد املذاهب يل... خدك ذا األشعري حنفين 

  أبداً يا مالكي كيف صرت معتزيل... حسنك مازال شافعي 
  .وكان مقربا فاضالً

  سنة إحدى يف سبعمائة

  .دت رسل غازان مع الرسل السلطان جبوابهعا: يف احملرم
استقر يف الوزارة األمري عز الدين أيبك البغدادي املنصوري، عوضاً عن سنقر األعسر وهو غائب : ويف عاشره

واستقر األمري بيربس التاجي أحد األمراء الربجية يف والية القاهرة، عوضاً عن ناصر الدين حممد بن . بالشام
  .شيخي إىل والية اجليزة يف عشريهالشيخي، ونقل ابن ال

  .وفيه توجه السلطان إىل الصيد يف هذا اليوم
وفيه توجه األمري أسندمر كرجي إىل نيابة طرابلس، عوضاً عن األمري قطلوبك حبكم استعفائه، فقدم دمشق يف 

  .حادي عشر احملرم
دواوين بدمشق، عوضاً عن األمري سيف أيضاً استقر األمري سيف الدين بلبان اجلوكندار شاد ال: ويف شهر احملرم

وظهر بالقاهرة . الدين أقجبا، ونقل أقجبا إىل نيابة السلطنة بدمشق، عوضاً عن األمري ركن الدين بيربس املوفقي
  .رجل ادعى أنه املهدي، فعزر مث خلى عنه

مبناظر الكبش، فغسله . ىل، وفيها مات اخلليفة اإلمام احلاكم بأمر اهللا أبو العباس أمحد يف ثامن عشر مجادى األو
الشيخ كرمي الدين عبد الكرمي األبلي شيخ الشيوخ خبانقاه سعيد السعداء، وحضر األمراء والناس جنازته، وصلى 

وترك من األوالد أبا الربيع . مبصر أربعني سنة. وكانت خالفته. عليه جبامع ابن طولون، ودفن جبوار املشهد النفيسي
فأقيم بعده أبو الربيع وعمره . هيم بن أيب عبد اهللا حممد املستمسك بن احلاكم أمحدسليمان ويل عهده، وإبرا

عشرون سنة، ولقب املستكفي باهللا، وكتب تقليده وقرئ حبضرة السلطان يف يوم األحد عشرى مجادى األوىل، 
خيرج معه للصيد، وخطب له على عادة أبيه، واستمر يركب مع السلطان يف اللعب بالكرة و. وكان يوماً مشهوداً

وصارا كأخوين، وكان احلاكم قد عهد باخلالفة إىل ابنه األمري أيب عبد اهللا حممد ولقبه املستمسك باهللا، وجعل أبا 
فمات املستمسك، واشتد حزن أبيه احلاكم عليه، فعهد البنه إبراهيم بن حممد املستمسك من . الربيع من بعده

  .إال أبا الربيع، وترك إبراهيمفلما مات احلاكم مل يقدم بعده . بعده
وفيها كثر فساد العربان بالوجه القبلي، وتعدى شرهم يف قطع الطريق إىل أن فرضوا على التجار وأرباب املعايش 

واستخفوا بالوالة ومنعوا اخلراج، وتسموا بأمساء األمراء، وجعلوا . بأسيوط ومنفلوط فرائض جبوها شبه اجلمالية
فاستدعى ا األمراء . ه بيربس واآلخر سالر، ولبسوا األسلحة وأخرجوا أهل السجون بأيديهمهلم كبريين أحدمها مسو

فاتفق األمراء على اخلروج لقتاهلم وأخذ الطرق . القضاة والفقهاء، واستفتوهم يف قتاهلم، فأفتوهم جبواز ذلك



 -صر حممد بن الشيخي متويل اجليزية عليهم، لئال ميتنعوا باجلبال واملفاوز فيفوت الغرض فيهم، فاستدعوا األمري نا
وغريه من والة العمل، وتقدموا إليه مبنع الناس بأسرهم من السفر إىل الصعيد يف الرب والبحر، ومن ظهر أنه سافر 

  .كانت أرواح الوالة قبالة ذلك، فاشتد حرصهم
  هموأشاع األمراء إهنم يريدون السفر إىل الشام، وكتبت أوراق األمراء املسافرين، و

قسم يتوجه يف الرب الغريب من النيل، وقسم يف الرب الشرقي، وقسم : عشرون مقدماً مبضافيهم، وعينوا أربعة أقسام
وقد قدم من الشام بعد  -وتوجه األمري مشس الدين سنقر األعسر . يركب النيل، وقسم ميضى يف الطريق السالكة

إىل جهة ألواح يف مخسة أمراء، وقرر أن يتأخر مع السلطان  - عزله من الوزارة، واستقراره يف مجلة األمراء املقدمني
أربعة أمراء من املقدمني، وتقدم إىل كل من تعني جلهة أن يضع السيف يف الكبري والصغري واجلليل واحلقري، وال 

  .يبقوا شيخاً وال صبياً، وحيتاطوا على سائر األموال
اعة من األمراء يف الرب الغريب، وسار األمري بيربس مبن معه يف وسار األمري سالر يف رابع مجادى اآلخرة ومعه مج

احلاجر يف الرب الغريب على طريق الواحات، وسار األمري بكتاش أمري سالح مبن معه إىل الفيوم وسار األمري بكتمر 
ة إىل السويس اجلوكندار مبن معه يف الرب الشرقي، وسار قتال السبع وبيربس الدوادار وبلبان الغلشي وعرب الشرقي

  .والطور، وسار األمري قبجق ومن معه إىل عقبة السيل، وسار طقصبا وإىل قوص بعرب الطاعة وأخذ عليهم املفازات
وضرب األمراء على الوجه القبلي حلقة كحلقة الصيد، وفد عميت أخبارهم على أهل الصعيد، فطرقوا البالد على 

بالرب الغريب واإلطفيحية من الشرق، فلم يتركوا أحداً حىت قتلوه،  حني غفلة من أهلها، ووضعوا السيف يف اجليزية
: ووسطوا حنو عشرة آالف رجل، وما منهم إال من أخذوا ماله وسبوا حرميه، فإذا ادعى أحد إنه حضري قيل له قل

  .دقيق، فإن قال بقاف العرب قتل
جهة فروا إليها، وأخرجوهم من خمابئهم  ووقع الرعب يف قلوب العربان حىت طبق عليهم األمراء، وأخذوهم من كل

واختفى كثري منهم مبغائر اجلبال، فأوقدت عليهم . حىت قتلوا من جبانيب النيل إىل قوص، وجافت األرض بالقتلى
النريان حىت هلكوا عن آخرهم، وأسر منهم حنو ألف وستمائة هلم فالحات وزروع، وحصل من أمواهلم ؟؟؟شيء 

وأحضر منه للديوان ستة عشر ألف رأس من الغنم، من مجلة مثانني ألف رأس ما بني . عظيم جداً تفرقته األيدي
ضأن وماعز، وحنو أربعة آالف فرس واثنني وثالثني ألف مجل، ومثانية آالف رأس من البقر، غري ما أرصد يف 

ملة مائتني ومثانني املعاصر، ومن السالح حنو مائتني وستني محال ما بني سيوف ورماح، ومن األموال على بغال حم
وصار لكثرة ما حصل لألجناد والغلمان والفقراء الذين اتبعوا العسكر يباع الكبش السمني من ثالثة دراهم . بغالً

إىل درمهني، واملعز بدرهم الرأس، واجلزة الصوف بنصف درهم، والكساء خبمسة دراهم، والرطل السمن بربع 
  .رهتا، فإن البالد طرقت وأهلها آمنون، وقد كسروا اخلراجدرهم، و مل يوجد من يشتري الغالل من كث

مث عاد العسكر يف سادس عشر رجب، وقد خلت البالد حبيث كان الرجل ميشي فال جيد يف طريقه أحداً، وينزل 
وكان الزرع يف هذه . بالقرية فال يرى أال النساء والصبيان والصغار، فأفرجوا عن املأسورين وأعادوهم حلفظ البالد

  .السنة بالوجه القبلي عظيماً إىل الغاية، حتصل منه ما مل يقدر قدره كثرة
وفيها قدم الربيد حبضور عالء الدين بن شرف الدين حممد بن القالنسي إىل دمشق، وصحبته شرف الدين، بن 

، ففرا ولقيا مشقة األثري، يف تاسع عشرى مجادى األوىل من بالد التتر، وكانا قد أخذا ملا دخل التتر إىل بالد الشام
  .زائدة يف طريقهما

وفيها ورد الربيد من حلب بأن تكفور متملك سيس منع احلمل وخرج عن الطاعة وانتمى لغازان، فرسم خبروج 



العسكر حملاربته، وخرج األمري بدر الدين بكتاش الفخري أمري سالح واألمري عز الدين أيبك اخلازندار مبضافيهما 
يف رمضان وساروا إىل محاة، فتوجه معهم العادل كتبغا يف خامس عشرى شوال، وقدموا حلب من األمراء واملفاردة 

وانتشروا يف بالد سيس، فحرقوا املزروع . يف أول ذي القعدة ورحلوا منها يف ثالثه، ودخلوا دربند بغراس يف سابعه
اً من جفال األرمن، وعادوا من انتهبوا ما قدروا عليه، وحاصروا مدينة سيس وغنموا من سفح قلعتها شيثاً كثري

فقدموا حلب يف تاسع عشره، ونزلوا محاة يف سابع عشريه، وقد ابتدأ بالعادل كتبغا . الدربند إىل مرج أنطاكية
  .مرض

وفيها قدم الربيد من طرابلس بأن الفرنج أنشئوا جزيرة جتاه طرابلس تعرف جبريرة أرواد، وعمروها بالعدد 
، وصاروا يركبون البحر ويأخذون املراكب، فرسم للوزير بعمارة أربعة شواين حربية، واآلالت وكثر فيها مجعهم

  .فشرع يف ذلك
وفيها ضرب عنق فتح الدين أمحد البققي احلمري على الزندقة، يف يوم اإلثنني رابع عشر ربيع األول، وكانت البينة 

ل، وحتليل احملرمات واالستهانة بالعلماء مما يوجب قتله، من النقض بالقرآن وبالرسو. قد قامت عليه قبل ذلك
  .والقدح فيهم، وغري ذلك

وفيها أخرج األمري بكتمر احلسامي من األمري أخورية من حنق األمراء عليه، فإنه أكثر الكالم مع السلطان، وكان 
د أمراء دمشق فأقام األمري بكتمر معطالً مدة محى وفاة مغلطاى التقوي، أح. غرضهم أن السلطان ال يتعرف به أحد

  .هبا، فأخرج على إقطاعه واستقر عوضه أمري أخور علم الدين سنجر الصاحلي
وفيها قدم الربيد من محاة بوقوع مطر فيما بينها وبني حصن األكراد، عقبه قطع برد كبار يف صورة اآلدميني من 

أوراق األشجار  وكثر بدمشق اجلراد، وأكل. ذكر وأنثى، وفيه شبه صورة القرود، وعمل بذلك مشروح
  .وفواكهها

وفيها أضيف إىل بدر الدين حممد بن مجاعة قاضي القضاة بدمشق مشيخة الشيوخ هبا، بعد موت الفخر يرسف بن 
  .محويه

وفيها حج األمري بيربس اجلاشنكري ومعه ثالثون أمرياً ساروا ركباً مبفردهم، ومن ورائهم بقية احلاج يف ركبني، وأمري 
وخرج بيربس اجلاشنكري من القاهرة أول ذي القعدة، فحضر إليه مبكة . س املنصوري الدواداراحلاج األمري بيرب

الشريفان عطفة وأبو الغيث من أوالد أيب منى، وشكيا من أخيهما أسد الدين رميثة وأخيه عز الدين محيضة إهنما وثبا 
ومخيضة، ومحال إىل القاهرة، واستقر  فقبض على رميثة. بعد وفاة أبيهم عليهما، واعتقالمها ففرا من االعتقال

  .عوضهما يف إمارة مكة عطفة وأبو الغيث
  ومات يف هذه السنة من األعيان

مسند العصر شهاب الدين أمحد بن رفيع الدين إسحاق بن حممد املؤيد األبرقوهي، مبكة يف العشرين من ذي احلجة، 
  .وه من شريازعن سبع ومثانني سنة، ومولده سنة مخس عشرة وستمائة بأبرق

ومات احلافظ شرف الدين أبو احلسني على ابن اإلمام عبد ا هللا حممد بن أيب احلسني أمحد بن عبد اهللا بن عيسى بن 
أمحد بن اليونيين، يف يوم اخلميس حادي عشرى رمضان ببعلبك، ومولده يف حادي عشر رجب سنة إحدى 

  .وعشرىن وستمائة ببعلبك
  .أرجواش املنصوري نائب قلعة دمشق، يف ثاين عشرى ذي احلجةومات األمري علم الدين سنجر 



ومات ضياء الدين أمحد بن احلسني بن شيخ السالمية بدمشق، يف يوم الثالثاء عشرى ذي القعدة، وهو أبو قطب 
  .الدين موسى وفخر الدين

األول، ورفع رأسه  ومات فتح الدين أمحد بن حممد، البققي احلموي مقتوالً بسيف الشرع، يف رابع عشرى ربيع
على رمح، وسحب بدنه إىل باب زويلة فصلب هناك، وسبب ذلك إنه كان ذكياً حاد اخلاطر له معرفة باألدب 

لو كان لصاحب مقامات احلريري حظ لتليت مقاماته يف : منها أنه قال: والعلوم القدمية، فحفظت عنه سقطات
 يصوم هو، وأنه كان إذا تناول حاجة من الرف صعد احملاريب، وأنه كان ينكر على من يصوم شهر رمضان وال

بقدميه على الربعة، وكان مع ذلك جريئاً بلسانه، مستخفاً بالقضاة يطنز هبم ويستجهلهم، حىت أنه حبث مع قاضي 
وقف اهلوى يريد قول أيب الشيص : القضاة تقي الدين حممد بن دقيق العيد مرة وكأنه مل جيبه، فقام وهو يقول

  :اخلزاعي
  يف متأخز عنه وال متقدم... وقف اهلوى يب حيث أنت فليس يل 

يا فتح الدين عقيب هذا الرجل إىل التلف ، فلم : فقال ابن دقيق العيد للفتح بن سيد الناس. يعىن أن القاضي انقطع
ين على ذلك أنه أكثر من الوقيعة يف حق زين الد. يتأخر ذلك سوى عشرين يوماً، وقتل يف احلادي والعشرين منه

بن خملوف قاضي قضاة املالكية وتنقصه وسبه، فلما بلغه ذلك عنه اشتد حنقه وقام يف أمره، فتقرب الناس إليه 
بالشهادة على ابن البققي، فاستدعاه وأحضر الشهود فشهدوا وحكم بقتله، وأراد من ابن دقيق العيد تنفيذ ما 

حممد بن الشيخي ومجاعة من الكتاب، وأرادوا إثبات جنه  وقام يف مساعدة ابن البققي ناصر الدين. حكم به فتوقف
ليعفى من القتل، فصمم ابن خملوف على قتله، واجتمع بالسلطان ومعه قاضي القضاة مشس الدين السروجي 

فنزال إىل املدرسة الصاحلية بني القصرين ومعهما ابن الشيخي واحلاجب، . احلنفي، ومازاال به حىت أذن يف قتله
أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا ويتشهد؟، : البققي من السجن يف احلديد ليقتل، فصار يصيح ويقولوأحضر ابن 

وفيه يقول شهاب . فلم يلتفتوا إىل ذلك، وضرب عنقه وطيف برأسه على رمح، وعلق جسده على باب زويلة
  :الدين أمحد بن عبد امللك األعزازي حيرض على قتله، وكتب هبا إىل ابن دقيق العيد

  وكاشف املشكل واملبهم... قل لإلمام العادل املرتضى 
  قد جاء يف الكافر عن مسلم... المتهل الكافرواعمل مبا 

  :ومن شعر ابن البققي ما كتب به إىل القاضي املالكي من السجن، وهو من مجلة محاقاته
  بسالسة نعمت كلمس األرقم... يا البساً يل حلةً من مكره 

  وعلى خرق عيوهنا باألسهم... نسجه  اعتد يل زرداً تضايق
  .نرجو أن اهللا ال ميهله لذلك: فلما وقف عليهما القاضي املالكي، قال

  :ومن شعره أيضاً
  والبدأن ألقى به اهللا معلنا... جبلت على حيب هلا وألفته 

  أقول وقليب خاليا فتمكنا... ومل خيل قليب من هواها بقدرما 
بن عثمان بن هبة اهللا بن أيب احلوافز رئيس األطباء يف مستهل صفر، ومولده سنة  ومات مجال الدين عثمان بن أمحد

  .تسع وعشرين وستمائة
  .ومات األمري عالء الدين على التقوي، أحد أمراء دمشق هبا

ومات الشريف أبو منى حممد بن أيب سعد حسن بن على بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكرمي بن عيسى 



سليمان بن على بن احلسن بن على بن أيب طالب، أمري مكة، يف يوم األحد رابع صفر، وقد أقام يف  بن حسني بن
  .اإلمارة أربعني سنة، وقدم القاهرة مراراً، وكان يقال لوال إنه زيدي لصلح للخالفة حلسن صفاته

  .ر وترسلومات جمد الدين يوسف بن حممد بن على بن القباقييب األنصاري، موقع طرابلس، وله شع
  .ومات األمري عز الدين النجييب وايل الرب بدمشق، يف سادس عشر ربيع األول بدمشق

  .ومات مشس الدين سعيد بن حممد بن سعيد بن األثري، يف سابع عشر ذي القعدة بدمشق، وكان يكتب اإلنشاء هبا
اهللا بن تاج الدين أيب حممد  ومات بدمشق شيخ اخلانكاة السميساطية، وهو شيخ الشيوخ شرف الدين أيب بكر عبد

ابن محويه، يف يوم اإلثنني سابع عشر ربيع األول، واستقر عوضه قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة باتفاق 
  .الصوفية

ومات األمري عالء الدين مغلطاى التقوي املنصوري أحد أمراء دمشق هبا، يف رابع عشرى رجب، فانعم خببزه على 
  .بكتمر احلسامي أمري أخوراألمري سيف الدين 
  سنة اثنتني وسبعمائة

  .قدم األمري بيربس اجلاشنكري من احلجاز، ومعه الشريفان محيضة ورميثة يف احلديد، فسجنا: يف أول احملرم
وجهز األمري حسام الدين ازدمر اجملريي، مشس الدين حممد . قدمت رسل غازان بكتابه، فأعيدوا باجلواب: ويف ثامنه
فمضوا واجتمعوا به، . عماد الدين على بن عبد العزيز بن السكري، إىل غازان يف عاشر ربيع األولالتييت، و

  .فمنعهم من العود بسبب الوقعة اآلتى ذكرها، والزالوا مقيمني حىت هلك غازان، فعادوا يف أيام خدا بندا
الدين أقوش القاري العالئي وايل تنجزت عمارة الشواين، وجهزت باملقاتلة واآلالت مع األمري مجال : ويف حمرم
واجتمع الناس ملشاهدة لعبهم يف البحر، فركب أقوش يف الشيىن الكبري واحندر جتاه املقياس، فانقلب، ممن . البهنسا

  .فيه يوم السبت ثاين عشره
  وكان قد نزل السلطان واألمراء ملشاهدة ذلك، واجتمع من العامل ما ال حيصيهم إال

راء املركب الذي حيمل عشرة أنفس إىل مائة درهم، امتأل الربان من بوالق إىل الصناعة بالناس، اهللا تعاىل، وبلغ ك
  .حىت مل يوجد موضع قدم خال

وبرزت الشواين للعب كأهنا يف . ووقف العسكر على بر بستان اخلشاب، وركب األمراء احلراريق إىل الروضة
بذلك إعجاباً زائداً، لكثرة ما كان فيها من املقاتلة والنفوط و احلرب، فلعب األول والثاين والثالث، واعجب الناس 

مبصر وتوسط النيل، إذا بالريح . مث تقدم الرابع وفيه أقوش، فما هو إال أن خرج من منية الصناعة. آالالت احلرب
حركه، فمال به ميلة واحدة انقلب وصار أعاله أسفله، فصرخ الناس صرخة واحدة كادت تسقط منها ذات 

ألمحال، وتكدر ما كانوا فيه من الصفو، وتالحق الناس بالشيين وأخرجوا ما سقط منه يف املاء، فلم يعدم منه سوى ا
  .أقوش، وسلم اجلميع، وعاد السلطان واألمراء إىل القلعة، وانفض اجلمع

لعجب من سالمتها طول وبعد ثالثة أيام أخرج الشيين، فإذا امرأة الرئيس وابنها وهي ترضعه يف قيد احلياة، فاشتد ا
هذه األيام، ووقع العمل يف إعادته حىت تنجز، وندب األمري سيف الدين كهرداش الزراق املنصوري للسفر عوضاً 

  .عن أقوش القاري فسار إىل طرابلس بالشواين، واستجد منها ستني مقاتال من املماليك سوى البحرية واملطوعة
ب أنطرسوس، وصبحهم يف غفلة وأحاط هبم وقاتلهم ساعة، فنصره وتوجه كهرداش إىل جزيرة أرواد، وهى بقر

واستوىل كهرداش . اهللا عليهم وقتل منهم كثرياً، وسألوا األمان فأخذوا أسرى يف يوم اجلمعة ثامن عشرى صفر



على سائر ما عندهم، وعاد إىل طرابلس وأخرج اخلمس من الغنائم لتحمل إىل السلطان، وقسم ما بقي فكانت عدة 
فلما قدم الربيد من طرابلس بذلك دقت البشائر بالقلعة، ويف يوم دق البشائر قدم األمري . سرى مائتني ومثاننياأل

  .بدر الدين بكتاش من غزاة سيس
تويف قاضي القضاة تقي الدين أبو حممد بن على بن وهب بن مطيع ابن أيب الطاعة القشريي : ويف هده السنة

  .دقيق العيد، وكان مولده يف شعبان سنة مخس وعشرين وستمائةاملنفلوطي املالكي املصري بن 
وملا مات تقي الدين حممد بن دقيق العيد، خرج الربيد إىل يف دمشق بطلب قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة، 

ت فوصل ابن مجاعة إىل القاهرة وخلع عليه يوم السب. فقدمها يف سابع عشر صفر، وخرج به منها يف تاسع عشره
رابع ربيع األول، واستقر يف قضاء القضاة، وويل قضاء دمشق جنم الدين أبو العباس أمحد بن ابن صصري، واستقر 

بلبان اجلوكندار نائب قلعة دمشق، عوضاً عن أرجواش، واستقر عوضه يف شد الدواوين بدمشق األمري بيربس 
  .التالوي

ون اجلاموس بغري شعر، وأذناها كأذن اجلمل، وعيناها وفرجها ظهر يف النيل دابة لوهنا كل: ويف رابع مجادى اآلخرة
مثل الناقة، ويغطى فرجها ذنب طوله شرب ونصف طرفه كذنب السمك، ورقبتها مثل ثخن التليس احملشو تبناً، 
ة وفمها وشفتاها مثل الكربال، وهلا أربعة أنياب، اثنان فوق اثنني، يف طول حنو شرب وعرض أصبعني، ويف فمها مثاني
وأربعون ضرساً وسناً مثل بيادق الشطرنج، وطول يديها من باطنها شربان ونصف، ومن ركبتيها إىل حافرها مثل 
أظافر اجلمل، وعرض ظهرها قدر ذراعني ونصف، ومن فمها إىل ذنبها مخسة عشر قدماً، ويف بطنها ثالثة كروش، 

دها أربعة أصابع ال تعمل فيه السيوف، ومحل وحلمها أمحر له زفرة السمك، وطعمه مثل حلم اجلمل، وثخانة جل
جلدها على مخسة مجال يف مقدار ساعة من ثقله، فكان ينقل من اجلمل إىل مجل وقد حشي تبناً حىت وصل إىل قلعة 

  .اجلبل
ومدم الربيد من حلب بأن غازان على عزم احلركة إىل الشام، فوقع االتفاق على خروج العسكر، وعني من األمراء 

اجلاشنكري وطغريل اإليغاين وكراي املنصوري وبيربس الدوادار وسنقر شاه املنصوري وحسام الدين الجني بيربس 
  .الرومي أستادار، مبضافيهم وثالثة آالف من األجناد، فساروا يف ثامن عشر رجب

ئب هبا األمري وكان النا. وتواترت األخبار بنزول غازان على الفرات، ووصل عسكره الرحبة وأراد منازلتها بنفسه
هذا املكان قريب املأخذ، وامللك يقصد املدن : علم الدين سنجر الغتمي، فالطفه وخرج إليه باإلقامات، وقال له

  الكبائر، فإذا

ملكت البالد اليت هي أمامك فنحن ال منتنع عليك، حىت كف عنه ورجع عابراً الفرات، بعد أن أخذ ولده ومملوكه 
زان قطلوشاه من أصحابه على عساكر عظيمة إىل الشام تبلغ مثانني ألفاً، وكتب إىل وبعث غا. رهناً على الوفاء

  .األمري عز الدين أيبك األفرم نائب دمشق يرغبه يف طاعته
وأما العسكر السلطاين ففد دخل األمري بيربس اجلاشنكري إىل دمشق مبن معه يف نصف شعبان، وكتب يستحث 

من حلب ومحاة إىل دمشق خائفني من التتر، فاستعد أهل دمشق للفرار ومل يبق وأقبل الناس . السلطان على اخلروج
وخرج األمري هبادرآص واألمري قطوبك املنصوري وأنص . إال خروجهم، فنودي هبا من خرج حل ماله ودمه

  .اجلمدار على عسكر إىل محاة، وحلق هبم عسكر طرابلس ومحص، فاجتمعوا على محاة عند العادل كتبغا
التتر ذلك، فبعثوا طائفة كبرية إىل القريتني فأوقعوا بالتركمان، فتوجه إليهم أسندمر كرجي نائب طرابلس وبلغ 

. هبادر آص وكجكن وغرلوا العاديل ومتر الساقي وأنص اجلمدار وحممد بن قرا سنقر، يف ألف ومخسائة فارس



ربع فرق، وقاتلوهم قتالًا شديداً من فطرقوهم مبنزلة عرض يف حادي عشر شعبان على غفلة، وافترقوا عليهم أ
وأنقذوا التراكمني حبرميهم وأوالدهم، وهم . نصف النهار إىل العصر حىت أفنوهم، وكانوا فيما يقال حنو أربعة آالف

حنو ستة آالف أسري، ومل يفقد من العسكر إال األمري أنص اجلمدار املنصوري، وحممد بن باشقرد الناصري، وستة 
وكتب إىل السلطان . وعاد من إهنزم إىل قطلوشاه، وقد أسر العسكر مائة ومثانني من التتر. نادومخسني من األج

بذلك، ودقت البشائر بدمشق، وكان قد خرج السلطان من قلعة اجلبل ثالث شعبان، ومعه اخلليفة املستكفي باهللا 
  .اديأبو الربيع سليمان يف عسكر كثري، واستناب بديار مصر عز الدين أيبك البغد

وكان التتر الذين عادوا منهزمني إىل قطلوشاه قد أخربوا أن السلطان مل خيرج من الديار املصرية، وأن ليس بالشام 
غري العسكر الشامي، فجد قطلوشاه يف السري جبموع التتر حىت نزل على قرون محاة يف ثالث عشريه، فاندفعت 

واختلف رأيهم يف . حمفة لضعفه، فاجتمع الكل بدمشقالعساكر بني يديه إىل دمشق، وركب العادل كتبغا يف 
. اخلروج إىل لقاء العدو أو انتظار قدوم السلطان، مث خشوا من مفاجأة العدو، فنادوا بالرحيل وركبوا أول رمضان
فاضطربت دمشق بأهلها، وأخذوا يف الرحيل منها على وجوههم، واشتروا احلمار بستمائة درهم واجلمل بألف 

. كثري منهم حرمه وأوالده وجنا بنفسه إىل القلعة فلم يأت الليل إال والنوادب يف سائر نواحي املدينة درهم، وترك
وسار العسكر خمفاً إىل لقاء العدو، وبات الناس بدمشق يف اجلامع يضجون بالدعاء إىل اهللا، فلما أصبحوا رحل التتر 

  .عن دمشق بعد أن نزلوا بالغوطة
ان فتوجهوا إليه من مرج راهط، فلقوه على عقبة شجورا يف يوم السبت ثاين رمضان، وبلغ األمراء قدوم السلط

فلبس العسكر . فورد عند لقائهم به اخلرب بوصول التتر يف مخسني الفاً مع قطلوشاه نائب غازان. وقبلوا له األرض
فوقف . على أعلى النهربأمجعه السالح، واتفقوا على احملاربة بشقحب حتت جبل غباغب، وكان قطلوشاه قد وقف 

يف القلب السلطان وجبانبه اخلليفة واألمري سالر النائب واألمري بيربس اجلاشنكري، وعز الدين أيبك اخلازندار وسيف 
الدين بكتمر أمري جاندار ومجال الدين أقوش األفرم نائب الشام وبرلغي وايبك احلموي، وبكتمر البوبكري 

وا الزيين، ويف امليمنة احلسام الجني أستادار ومبارز الدين سوار أمري شكار، وقطلوبك ونوغاي السالح دار وأغرل
ويعقوبا الشهرزوري ومبارز الدين أوليا بن قرمان، ويف اجلناح األمين األمري قبجق بعساكر محاة والعربان، ويف 

ألمري بدخاص نائب صفد، امليسرة األمري بدر الدين بكتاش الفخري أمري السالح واالمري قرا سنفر بعساكر حلب وا
  .وطغريل اإليغاين وبكتمر السالح دار وبيربس الدوادار، مبضافيهم

ومشى السلطان واخلليفة جبانبه، ومعهما القراء يتلون القرآن، وحيثون على اجلهاد ويشوقون إىل اجلنة، وصار 
كم وعلى دين نبيكم صلى اله يا جماهدون ال تنظروا لسلطانكم، قاتلوا عن حرمي: السلطان يقف، ويقول اخلليفة

عليه وسلم، والناس يف بكاء شديد، ومنهم من سقط عن فرسه إىل األرض، وتواصى بيربس وسالر على الثبات يف 
من خرج من : وعاد السلطان إىل موقفه، ووقف الغلمان واجلمال وراء العسكر صفاً واحداً، وقيل هلم. اجلهاد

  .حه وفرسهاألجناد عن املصاف فاقتلوه، ولكم سال
فلما مت الترتيب زحفت كراديس التتار كقطع الليل، بعد الظهر من يوم السبت املذكور، وأقبل قطلوشاه مبن معه 
من التوامني ومحلوا على امليمنة وقاتلوها، فثبتت هلم وقاتلتهم قتاالً شديداً، وقتل احلسام الجني أستادار وأوليا بن 

القشاش وأقوش الشمسي احلاجب واحلسام على بن باخل، حنو األلف  قرمان وسنقر الكافري، وأيدمر الشمسي
هلك واهللا أهل اإلسالم، وصرخ يف بيربس والربجية : فأدركهم األمراء من القلب ومن امليسرة، وصاح سالر. فارس

  .فأتوه وصدم هبم قطلوشاه، وأبلى ذلك اليوم هو وبيربس بالء عظيماً، إىل أن كشفا التتار عن املسلمني



كان جوبان بن تداون وقرجمي بن الناق، ومها من توامني التتار، قد ساقا تقوية لبوالي وهو خلف املسلمني، فلما و
فخرج من أمراء السلطان أسندمر وقطلوبك وقبجق . عاينا الكسرة على قطلوشاه أتياه ووقفا يف وجه سالر وبيربس

عدو وهزموه، فمال التتر على برلغي حىت مزقوه واستمرت واملماليك السلطانية إعانة لبيربس وسالر، فتمكنوا من ال
  .احلرب بني سالر ومن معه وبني قطلوشاه، وكل منهما ثابت لقرنه

وأقبل . وكانت األمراء ملا قتلت بامليمنة إهنزم من كان معهم، ومرت التتر خلفهم، فجفل الناس وظنوا إهنا كسرة
، وهنبوا ما هبا من األموال، وجفل النساء واألطفال، وكانوا قد السواد األعظم على اخلزائن السلطانية فكسروها

خرجوا من دمشق عند خروج األمراء منها وكشف النساء عن وجوههن وأسبلن الشعور، وضج ذاك اجلمع 
العظيم بالدعاء، وقد كادت العقول أن تطيش وتذهب عند مشاهدة اهلزمية، فلم ير شيء أعظم منظراً من ذلك 

  .وقف كل من الطائفتني عن القتالالوقت إىل أن 
. ومال قطلوشاه مبن معه إىل جبل قريب منه، وصعد عليه ويف نفسه إنه انتصر، وأن بوالي يف أثر املنهزمني يطلبهم
فلما صعد اجلبل نظر السهل والوعر كله عساكر، وامليسرة السلطانية ثابتة واعالمها ختفق، فبهت وحتري واستمر 

عه، وأتاه من كان خلف املنهزمني من امليمنة السلطانية، ومعهم عدة من املسلمني قد مبوضعه حىت كمل معه مج
: من أين أنت؟، فقال: فأحضره قطلوشاه وسأله. أسروهم، منهم األمري عز الدين أيدمر نقيب املماليك السلطانية

فجمع قطلوشاه . صر إال منهمن أمراء مصر، وأخربه بقدوم السلطان، و مل يعلم قطلوشاه بقدوم السلطان بعساكر م
أصحابه وشاورهم فيما يفعل، وإذا بكوسات السلطان واألمراء والبوقات قد رجفت حبسها األرض وأزعجت 

القلوب، فلم يثبت بوالي أحد مقدمي التتر، وخرج من جتاه قطلوشاه يف حنو العشرين ألفاً، ونزل من اجلبل بعد 
  .املغرب وفر هارباً

لعساكر على ظهور خيوهلا والطبول تضرب، وتالحق به من إهنزم شيئاً بعد شيء، وهم وبات السلطان وسائر ا
وأحاط عسكر السلطان باجلبل الذي بات عليه التتار، . يقصدون ضرب الطبول السلطانية والكوسات احلربية

م ويرتبوهنم، وصار بيربس وسالر وقبجق واألمراء األكابر يف طول الليل دائرين على األمراء واألجناد يرصوهن
فما طلع الفجر يوم األحد إال وقد اجتمع كل عساكر . ويكثرون من التأكيد عليهم يف التيقظ وأخذ األهبة

السلطان، ووقف كل أحد يف مصافه مع أصحابه، واجلفل واألثقال قد وقفوا على بعد، وكانت رؤيتهم تذهل، 
  .وثبتوا على ذلك حىت ارتفعت الشمس

فربزت املماليك السلطانية مبقدميها إىل . من معه، ونزلوا مشاة وفرسان وقاتلوا العساكر وشرع قطلوشاه يف ترتيب
تارة يرموهنم بالسهام، وتارة يهامجوهنم، واشتغل األمراء بقتال من يف : قطلوشاه وجوبان، وعملوا فيهم عمالً عظيماً
لطانية يف القتال واستقتلوا، حىت أن فيهم من وأحلت املماليك الس. جهتهم، وصاروا يتناولون القتال أمرياً بعد أمري

ومازال األمراء على ذلك حىت انتصف هنار يوم األحد، وصعد قطلوشاه اجلبل، . قتل حتته الثالثة أرؤس من اخليل
  .وقد قتل منه حنو مثانني رجالً، وجرح الكثري واشتد عطشهم

أمجعوا على النزول يف السحر ومصادمة اجليش، واتفق أن بعض من أسروه نزل إىل السلطان وعرفه أن التتار قد 
  .فاقتضى الرأي أن يفرج هلم عند نزوهلم، مث يركب اجليش أقفيتهم. وأهنم يف شدة من العطش

وساروا . فلما باتوا على ذلك وأصبح هنار يوم اإلثنني، ركب التتار يف الرابعة ونزلوا من اجلبل، فلم يتعرض هلم أحد
د ذلك ركبهم بالء اهللا من املسلمني، وأيدهم بنصره حىت حصدوا رؤوس التتار عن إىل النهر فاقتحموه، وعن

فسرحت الطيور بالنصر إىل غزة ومنع املنهزمون من . أبداهنم، ومروا يف أثرهم إىل وقت العصر وعادوا إىل السلطان



دين بكتوت الفتاح للمسري وعني األمري بدر ال. التوجه إىل مصر، وتتبع من هنب اخلزائن السلطانية واالحتفاظ به
  .بالبشارة إىل مصر، وسار من وقته، وكتب إىل دمشق وسائر القالع بالبشارة

مث ركب السلطان يف يوم اإلثنني من مكان الواقعة، وبات ليلته بالكسوة، وأصبح يوم الثالئاء خامس الشهر وقد 
سان والعامة واألعيان والنساء والصبيان، ال يف عامل من الفر -ومعه اخلليفة  -خرج إليه أهل دمشق، فسار إليها 

وتساقطت عربات الناس، ودقت البشائر، وكان . حيصيهم إال من خلقهم سبحانه، وهم يضجون بالدعاء واهلناء
  .يوما مل يشاهد مثله، إىل أن نزل السلطان بالقصر األبلق، ونزل اخلليفة بالتربة الناصرية، وقد زينت املدينة

 أثر التتار إىل القريتني، وقد كلت خيول التتر وضعفت نفوسهم وألقوا أسلحتهم، واستسلموا واستمر األمراء يف
للقتل والعساكر تقتلهم بغري مدافعة، حىت أن أراذل العامة والغلمان قتلوا منهم خلقاً كثرياً، وغنموا عدة غنائم، 

فيجىء : لبالد التتار وأخذوا يف كيدهموأدركت عربان ا. وقتل الواحد من العسكر العشرين من التتر فما فوقها
منهم االثنان والثالثة إىل العدة الكثرية من التتار كأهنم يسريون هبم يف الرب من طريق قريبة إىل الليل، مث يدعوهنم 

وفيهم من فر إىل غوطة دمشق، فتتبعتهم الناس وقتلوا . وينصرفون، فتتحري التتر يف الربية وتصبح فتموت عطشاً
  .اً كثرياًمنهم خلق

. وخرج وإىل الرب حىت مجع من استشهد من املسلمني، ودفنهم يف موضع واحد بغري غسل وال كفن، وبىن عليهم قبة
ووقف . وتتبع نائب غزة من إهنزم من العسكر وأخذهم وفتشهم، فظفر منهم جبماعة معهم األكياس املال خبتمها

خلزان وشهود اخلزانة، وأخذ الغلمان فظفر منهم بشيء كثري األمري علم الدين سنجر اجلاويل بطريق دمشق ومعه ا
ومازال األمر يشتد يف الطلب، حىت حتصل أكثر ما هنب من اخلزائن، ومل يفقد . مما هنبوه، وعوقب مجاعة بسبب ذلك

  .منه إال القليل
فلم يأذن له  -إهنزم وقد إهنزم فيمن  -ومشل السلطان األمراء باخللع واألنعام، وحضر األمري سيف الدين برلغي 

بأي وجه يدخل على أو ينظر يف وجهي؟ ، فمازال به األمراء حىت رضي عنه : السلطان يف الدخول عليه، وقال
وقبض على رجل من أمراء حلب كان قد انتمى إىل التتار وصار يد هلم على . وأذن يف دخوله، فقبل األرض

مر الناس طول شهر رمضان يف مسرات تتجدد، وصلى واست. الطرقات، فسمر على مجل وشهر بدمشق وضواحيها
  .السلطان صالة عيد الفطر، وخرج من دمشق يف ثالث شوال يريد مصر

  .وأما التتار فإنه قتل أكثرهم، حىت مل يعرب قطلوشاه الفرات إال يف قليل من أصحابه

ىل القدس، واستعالم خرب ووصل خرب كسرته إىل مهذان فوقعت الصرخات يف بالدهم، وخرج أهل توريز وغريها إ
وخرج من  -وبلغ اخلرب غازان فاغتم غماً عظيماً . من فقد منهم، فأقامت النياحة يف توريز شهرين على القتلى

فإنه مل يصل إليه من كل عشرة واحد،  -منخريه دم كثري حىت أشفى على املوت، واحتجب حىت عن اخلواتني 
قف قطلوشاه وجوبان وسوتاي ومن كان معهم من األمراء، وأنكر على مث جلس غازان وأو. فارتج األردوا مبن فيه

قطلوشاه وأمر بقتله، فمازالوا به حىت عفي عنه من القتل، وأبعده من قدامه حىت صار على مسافة كبرية حبيث يراه، 
سائر من حضر وهم خلق كثري جداً، وصار كل منهم يف وجهه حىت بصق  -وقد مسكه احلجاب  -وقام إليه 

وقد ذكر الشعراء وقعة التتر هده . وضرب غازان بوالي عدة عصي، وأهانه. جلميع، مث أبعده عنه إىل كيالنا
  .فأكثروا

وكان قدم . وسار السلطان من دمشق يف يوم الثالثاء من شوال، ووصل إىل القاهرة ودخلها يف ثالث والعشرين منه
ن، فرسم بزينة القاهرة من باب النصر إىل باب السلسة من بكتوت الفتاح إىل القاهرة يوم اإلثنني ثامن شهر رمضا



  .القلعة، وكتب بإحصار سائر مغاين العرب من أعمال مصر كلها
واستمرت الزينة من بعد وصول األمري بكتوت الفتاح بكتاب البشارة إىل أن قدم السلطان، وبعد ذلك بأيام، وكان 

رب البشارة، وتأخر الفتاح لوجع يده، فقلق الناس وغلقت قبل قدوم بكتوت الفتاح قد وقعت بطاقة من قطيا خب
فلما قدم خرج الناس إىل لقائه، وكان يوماً . األسواق، وأبيع اخلبز أربعة أرطال بدرهم، والراوية املاء بأربعة دراهم

ة، ورتبوا ما عظيماً وتفاخر الناس يف الزينة ونصبوا القالع، واقتسمت أستادارية األمراء شارع القاهرة إىل القلع
خيص كل واحد منهم وعملوا به قلعة، حبيث نودي من استعمل صانعاً يف غري عمل القالع كانت عليه جناية 

  .للسلطان، وحتسن سعر اخلثسب والقصب وآالت النجارة
وتفاخروا يف تزيني القالع، وأقبل أهل الريف إىل القاهرة للفرحة على قدوم السلطان وعلى الزينة، فإن الناس 

ومل ينسلخ شهر رمضان حىت هتيأ أمر القالع، وعمل . أخرجوا احللي واجلواهر والآلىل وأنواع احلرير فزينوا بذلك
ناصر الدين حممد بن الشيخي الوايل قلعة بباب النصر فيها سائر أنواع اجلد واهلزل، ونصب عدة أحواض مألها 

  .بالسكر والليمون، وأوقف مماليكه بشربات حىت يسقوا العسكر
فقدم السلطان يف يوم الثالثاء ثالث عشرى شوال، وقد خرج الناس إىل لقائه، وبلع كراء البيت الذي مير عليه من 

فلما وصل السلطان باب النصر ترجل سائر األمراء، وأول من ترجل منهم األمري بدر . مخسني درمهاً إىل مائة درهم
السلطان أن يركب لكرب سنه وحيمل السالح خلفه، فامتنع فأمره . الدين بكتاش أمري سالح، وأخذ سالح السلطان

ومشى، ومحل األمري مبارز الدين سوار الرومي أمري شكار القبة والطري، ومحل األمري بكتمر أمري جاندار العصي، 
ومشى كل أمري يف منزلته، وفرش كل منهم الشقق من قلعته إىل قلعة غريه، فكان . واألمري سنجر اجلمقدار الدبوس

السلطان إذا جتاوز قلعة فرشت القلعة اجملاورة هلا الشقق حىت ميشي عليها بفرسه مشياً هيناً، ألجل مشى األمراء بني 
هذا واألسرى من . يديه، وكلما رأى قلعة أمري أمسك عن املشي حىت يعاينها ويعرف ما اشتملت عليه هو واألمراء

ة يف رقاهبم، وألف رأس على ألف رمح، وعدة األسرى ألف التتار بني يديه مقيدون، ورؤوس من قتل منهم معلق
  .وستمائة يف أعناقها ألف وستمائة رأس، وطبوهلم قدامهم خمرقة

وكانت القالع اليت نصبت قلعة األمري ناصر الدين حممد بن الشيخي جبوار باب النصر، وتليها قلعة األمري عالء 
سعدي، مث األمري علم الدين سنجر اجلاويل، وبعده األمري طغريل الدين مغلطاي بن أمري جملس، وبعده ابن أيتمش ال

اإليغاين، مث هبادر اليوسفي، مث سودى، مث بيليك اخلطريي، مث برلغي، مث مبارز الدين أمري شكار، مث أيبك اخلازندار، 
ين آل ملك، مث علم مث سنقر األعسر، مث بيربس الدوادار، مث سنقر الكمايل، مث موسى بن امللك الصاحل، مث سيف الد

الدين الصوايب، مث مجال الدين الطشالقي، مث سيف الدين أدم، مث األمري سالر النائب، مث بيربس اجلاشنكري، مث 
وبعده بكتمر أمري جندار،  -وقلعته على باب املدرسة املنصورية  -بكتاش أمري سالح، مث الطواشي مرشد اخلازندار 

  مث أيبك البغدادي

 ابن أمري سالح، مث بكتوت الفتاحي، مث تباكر التغريلي، مث قلى السلحدار، مث بكتمر السالح دار، مث نائب الغيبة، مث
الجني زيرباج اجلاشنكري، مث طيربس اخلازنداري نقيب اجليش، مث بلبان طرنا، وبعده سنقر العالئي، مث هباء الدين 

را الجني، مث كراي املنصوري، مث مجال الدين أقوش يعقوبا، مث األبو بكري، مث هبادر العزي، وكوكاي بعده، مث ق
واتصلت القالع من باب زويلة إىل باب السلسلة، وإىل باب القلعة وباب . وقلعته على باب زويلة -قتال السبع 

  .القلة، فكانت عدهتا سبعني قلعة
مث ركب إىل باب زويلة،  .وعندما وصل السلطان إىل باب املارستان نزل وصعد إىل قرب أبيه، وقرأ القراء قدامه



وسار على الشقق احلرير إىل داخل . ووقف حىت أركب األمري بدر الدين بكتاش أمري سالح خلفه وبيده السالح
  .القلعة، والتهاين يف دور السلطان واألمراء وغريهم، وكان يوماً عظيماً إىل الغاية

ألف درهم واستقر أمري الركب، وقدم له األمراء شيثاً فلما استقر السلطان بالقلعة أنعم على األمري برلغي بثالثني 
إىل أيب الغيث وأخيه أمريي مكة أال ميكنوا من األذان حبي على خري العمل، وال يتقدم يف : كثرياً وكتب على يده

من احلرم إمام زيدي، وأال يربط احلاج حىت يقبضوا على ما كان يف الكعبة مما مسوه العروة الوثقي، وال ميكن أحد 
وكان حيصل من التعلق بالعروة الوثقي ومن التسلق إىل املسمار عدة مفاسد . مس املسمار الذي كان يف الكعبة

قبيحة، فترك ذلك كله بسفارة األمري بيربس، وترك األذان حبي على خري العمل من مكة، ومل يتقدم من حينئذ إمام 
  .زيدي للصالة باحلرم

بلة شهر رمضان على عادهتم باالحتياط، واستكمل الشافعية وغريهم شعبان بنابلس صام احلنا: ويف هده السنة
فصام الشافعية واجلمهور . فلما أمت احلنابلة ثالثني يوماً أفطروا، وعيدوا وصلوا صالة العيد و مل ير اهلالل. وصاموا

نابلس كيف مل جيتمع فأنكر نائب الشام على متويل . ذلك النهار، وأصبحوا فافطروا وعيدوا وصلوا صالة العيد
  .مبثل هذه الواقعة. الناس على يوم واحد، ومل يسمع

واتفق أيضاً أن أهل مدينة غرناطة باألندلس صاموا شهر رمضان ستة وعشرين يوماً، وذلك أن الغيوم تراكمت 
إذا الغيوم قد عندهم عدة أشهر قبل رمضان، فلما كانت ليلة السابع والعشرين طلعوا املأذنة ليقدوها على العادة، ف

  .أقلعت وظهر اهلالل، فافطروا
وفيها سخط األمري بيربس اجلاشنكري على كاتبه املعلم املناوي من أجل فراره إىل غزة يف وقت الواقعة، وطلب أبا 
الفضائل أكرم النصراين كاتب احلوائج خاناه وألزمه حىت أسلم، وخلع عليه وأقره يف ديوانه، فزادت رتبته حىت 

  .ا يأيت ذكره أن شاء اهللا، وعرف بكرمي الدين الكبريصار إىل م
وذلك أن النصارى كان عندهم تابوت فيه إصبع : وفيها قام األمري بيربس اجلاشنكري يف إبطال عيد الشهيد مبصر

يزعمون إنه أصبع بعض شهدائهم، وأن النيل ال يزيد ما مل يرم فيه التابوت، فتجتمع نصارى أرض مصر من سائر 
إىل ناحية شربا، وخيرج أهل القاهرة ومصر، وتركب النصارى اخليول للعب، وميتلي الرب باخليم، والبحر اجلهات 

ويباع يف ذلك . باملراكب املشحونة بالناس، وال يبقى صاحب غناء وال هلو حىت حيضر، وتتربج زواين سائر البالد
راين مبائتني وعشرين ألف درهم مخراً، فكان اليوم من اخلمر بنحو مائة ألف درهم، حىت إنه يف سنة باع رجل نص

أهل شربا يوفون اخلراج من ممن اخلمر، وتثور يف هذا اليوم الفنت ويقتل عدة قتلى، فأمر األمري بيربس بإبطال ذلك، 
وأال يرمى التابوت يف النيل، وأخرج احلجاب والويل حىت منعوا الناس من االجتماع، بعد أن كتب إىل مجيع الوالة 

فشق ذلك على النصارى، واجتمعوا مع األقباط الذين أظهروا . داء إال حيرج أحد إىل عمل عيد الشهيدبالن
اإلسالم، وصاروا إىل التاج بن سعيد الدولة لتمكنه من األمري بيربس، فصار إليه وخيله من انكسار اخلراج بإبطال 

  .طلالعيد ومن عدم طلوع النيل، فلم يلتفت إليه وصمم على إبطاله، فب
وفيها جهز صاحب سيس مراكب إىل حنو قربص فيها بضائع قيمتها قريب من مائة ألف دينار، فألقاها الريح على 

  .مينة دمياط، فأخذت برمتها
وفيها قدم اخلرب بقحط بالد تقطاي مدة ثالث سنني، مث أعقبه موتان يف اخليل والغنم حىت فنيت و مل يبق عندهم ما 

  .قارهبم للتجار، فقدموا هبم إىل مصر وغريهايؤكل، فباعوا أوالدهم وأ



وذلك إنه حصل بالقاهرة ومصر يف مدة نصب القالع والزينة من الفساد يف احلرمي : وفيها كانت الزلزلة العظيمة
  .وشرب اخلمور ما ال ميكن وصفه، من خامس شهر رمضان إىل أن قلعت يف أواخر شوال

عند صالة الصبح اهتزت األرض كلها، ومسع للحيطان قعقة  :فلما كان يوم اخلميس ثالث عشرى ذي احلجة
وللسقوف أصوات شديدة، وصار املاشي مييل والراكب يسقط حىت ختيل الناس أن السماء أطبقت على األرض، 
فخرجوا يف الطرقات رجاالً ونساء، قد أعجلهم اخلوف والفزع عن ستر النساء وجوههن واشتد الصراخ وعظم 

تساقطت الدور وتشققت اجلدران، وهتدمت مأذن اجلوامع واملدارس، ووضع كثري من النساء الضجيج والعويل، و
احلوامل ما يف بطوهنن، وخرحت رياح عاصفة، ففاض ماء النيل حىت ألقى املراكب اليت كانت بالشاطئ قدر رمية 

ئرة يف وسط املاء، وحذفها سهم، وعاد املاء عنها فصارت على اليبس وتقطعت مراسيها، واقتلع الريح املراكب السا
  .إىل الشاطئ

فإهنم ملا خرجوا من دورهم فزعني تركوها من غري أن يعوا على شىيء مما فيها، : وفقد للناس من األموال شىيء كثري
وصار الناس إىل خارج القاهرة، وبات أكثرهم خارج باب البحر، ونصبوا . فدخلها أهل الدعارة وأخذوا ما أحبوا

  .إىل الروضة اخليم من بوالق
و مل تكد دار بالقاهرة ومصر تسلم من اهلدم، أو تشعث بعضها، وسقطت الزروب اليت بأعلى الدور، و مل تبق دار 

  .إال وعلى باهبا التراب والطوب وحنوه
  .وبات الناس ليلة اجلمعة باجلوامع واملساجد، يدعون اهللا إىل وقت صالة اجلمعة

مجيع دور مدينة سخا، حىت مل يبق هبا جدار قائم وصارت كوماً، وأن ضيعتني  وتواترت األخبار من الغربية بسقوط
  .بالشرقية خربتا حىت صارتا كوماً

وقدم اخلرب من اإلسكندرية بأن املنار انشق وسقط من أعاله حنو األربعني شرفة، وأن البحر هاج وألقى الريح 
على الرب، وسقط جانب كبري من السور، وهلك العاصف موجه حىت وصل باب البحر وصعد باملراكب اإلفرجنية 

  .خلق كثري
وقدم اخلرب من الوجه القبلي بأن يف اليوم املذكور هبت ريح سوداء مظلمة حىت مل ير أحد أحدا قدر ساعة، مث 

ماجت األرض وتشققت وظهر من حتتها رمل أبيض، ويف بعض املواضع رمل أمحر، وكشطت الريح مواضع من 
قد ركبها السايف، وخربت مدينة قوص، وأن رجالً كان حيلب بقرة فارتفع يف وقت الزلزلة  األرض فظهرت عمائر

وبيده احمللب، وارتفعت البقرة حىت سكنت الزلزلة، مث احنط إىل مكنه من غري أن يتبدد شىيء من اللنب الذي يف 
  .احمللب

  .وقدم اخلرب من البحرية أن دمنهور لوحش مل يبق هبا بيت عامر
وخربت أكثر . املواضع املشهورة جامع عمرو بن العاص مبصر، فالتزم األمري سالر النائب بعمارته وخرب من

سواري اجلامع احلاكمي بالقاهرة وسقطت مأذنتاه، فالتزم األمري بيربس اجلاشنكري بعمارته وخرب اجلامع األزهر، 
وخرب جامع الصاحل خارج باب زويلة فعمر  .فالتزم األمري سالر بعمارته أيضاً، وشاركه فيه األمري سنقر األعسر

وخربت مأذنة املنصورية، فعمرت من الوقف على يد . من اخلاص السلطاين، وتوىل عمارته األمري علم الدين سنجر
وكتب بعمارة ما هتدم باإلسكندرية، فوجد قد . وسقطت مأذنة جامع الفكاهني. األمري سيف الدين كهرداش الزراق

  .وأربعون بدنة، وسبعة عشر برجاً فعمرتإهندم من السور ست 
وقدم الربيد من صفد أنه يف يوم الزلزلة سقط جانب كبري من قلعة صفد، وأن البحر من جهة عكا احنسر قدر 



فرسخني وانتقل عن موضعه إىل الرب، فظهر يف موضع املاء اشياء كثرية يف قعر البحر من أصناف التجارة، وتشققت 
  .شقجدر جامع بىن أمية بدم

. واستمرت الزلزلة مخس درج، إال أن األرض أقامت عشرين يوماً ترجف، وهلك حتت الردم خالئق ال حتصى
واشتغل الناس بالقاهرة ومصر مدة يف رم ما تشعث . وكان الزمان صيفاً، فتوىل بعد ذلك مسوم شديدة احلر عدة أيام
ومصر صارت حبيث إذا رآها اإلنسان يتخيل أن  وبين ما هدم، وغلت أصناف العمارة لكثرة طلبها، فإن القاهرة

العدو أغار عليها وخرهبا، فكان يف ذلك لطف من اهللا بعباده، فإهنم رجعوا عن بعض ما كانوا عليه من اللهو 
مما كان من هذه . والفساد أيام الزينة، وفيهم من أقلع عن ذلك لكثرة توارد األخبار من بالد الفرنج وسائر األقطار

  .الزلزلة

واتفق فيها من األمر العجيب أن األمري بيربس اجلاشنكري ملا رم ما تشعت من الزلزلة باجلامع احلاكمي، وجد يف 
ونبشت دكان . ركن من املأذنة كف إنسان بزنده قد لف يف قطن وعليه أسطر مكتوبة مل يدر ما هي، والكف طرى

ان وهو حي، وعنده جرة لنب يتقوت منها مدة أيام، لبان مما سقط يف الزلزلة، فإذا أخشاهبا قد تصلبت على اللب
  .فأخرج حيا مل ميسه سوء

استقر يف نيابة صفد األمري سنقر شاه املنصوري، عوضاً عن بدخاص، وأنعم على بدخاص بإمرة : ويف هده السنة
قر بلبان اجلوكندار واست. ونقل قبجق من نيابة الشوبك إىل نيابة محاة، عوضاً عن العادل كتبغا بعد موته. بديار مصر

مث استعفي بلبان، فوىل عز الدين أيبك احلموي نائب قلعة دمشق . يف نيابة محص، بعد موت سيف الدين البكي
  .عوضه، واستقر عوضه يف نيابة قلعة دمشق بيربس التالوي

  .وبلغ النيل مثانية عشر ذراعاً
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

ن حممد بن حامت السكندري الشافعي، يف رابع عشرى شوال بدمشق، ومولده برهان الدين إبراهيم بن فالح ب
باإلسكندرية سنة ست وثالثني وستمائة، وكان مشهوراً بالعلم والديانة، ناب يف خطابة جامع بىن أمية، وباشر 

  .احلكم مدة بدمشق ودرس هبا، وأفاد زماناً
لوحش أسد بن سالمة بنب سلمان بن فتيان املعروف بابن ومات كمال الدين أمحد بن أيب الفتح بن حممود بن أيب ا

العطار، أحد كتاب الدرج بدمشق، يف رابع عشرى ذي القعدة، ومولده سنة ست و عشرين وستمائة، وكان كثري 
  .التالوة للقرآن حمباً لسماع احلديث وحدث، وكان صدراً كبرياً فاضال له نظم ونثر، وأقام يكتب الدرج أربعني

  .خ شهاب الدين أمحد بن برهان الدين إبراهيم بن معضاد اجلعربي، بالقاهرة يف ومات الشي
ومات األمري فارس الدين البكي الساقي، أحد ممالك الظاهر بيربس، تنقل يف اخلدم حىت صار من أمراء مصر، مث 

عشر سنني، وفر مع قبجق إىل اعتقل إىل أن أفرج عنه املنصور قالوون وأنعم عليه بإمرة، مث واله نيابة صفد فأقام هبا 
. غازان وتزوج أخته، مث قدم مع غازان وحلق بالسلطان، فواله نيابة محص حىت مات هبا يوم الثالثاء ثامن ذي القعدة

قط بغري خف، وإذا ركب ونزل حل مجداره شاشه، فإذا أراد الركوب لفه مرة وكان مليح الشكل، ما جلس 
  .واحدة كيف جاءت ويركب وال يعيد لفة الشاش مرتني أبداً

واستشهد بوقعة شقحب عز الدين أيدمر العزي نقيب املماليك السلطانية، وهو من مماليك عز الدين أيدمر نائب 
  .قة العزي خارج القاهرةدمشق، وكان كثري اهلزل، وإليه تنسب سوي



ومات األمري أيدمر الشمسي القشاش، وكان قد وىل الغربية والشرقية مجيعاً، واشتدت مهابته، وكان يعذب أهل 
الفساد بأنواع قبيحة من العذاب منها أنه كان يغرس خازوقاً وجيعل حمدده قائماً، وجبانبه صار كبري يعلق فيه الرحل، 

ق فيدخل فيه وخيرج من بدنه، و مل جيرؤ أحد من الفالحني بالغربية والشرقية يف أيامه مث يرسله فيسقط على اخلازو
أن بلبس مئزراً أسود، وال يركب فرساً وال يتقلد سيفاً، وال حيمل عصا حملية حبديد، وعمل هبا اجلسور والترع 

تشهد مبدة قاضي احمللة يف وأتقنها، وأنشأ جسراً بني ملقة صندفا وأرض مسنود عرف بالشقفي، فرآه بعد أن اس
ساحمين اهللا وغفر يل بعمارة حسر الشقفي، وكان قد فلج واستعفي من الوالية ولزم بيته، وخرج : النوم، فقال له

واهللا : إنك ال تقدر، فقال: لغزوة شقحب يف حمفة إىل وقت القتال، فلبس سالحه وركب وهو يف غابة األمل، فقيل له
 إيش بتخلص القشاش من ربه بغري هذا ومحل على العدو وقاتل فقتل، ورأى فيه ست ملثل هذا اليوم أنتظر، وإال

  .جراحات
 -وعروف بابن قرمان  -ومات األمري حسام الدين أوليا بن قرمان، أحد األمراء الظاهرية، وهر ابن أخت قرمان 

  .وكان شجاعاً
  .ومات األمري عز الدين أيبك أستادار

  .الرفا املنصوري ومات األمري عز الدين أيدمر
  .ومات األمري مجال الدين أقوش الشمسي احلاجب

  .ومات األمري سيف الدين هبادر الدكاجكي، أحد األمراء حبماة
  .ومات صالح الدين بن الكامل
  .ومات عالء الدين بن اجلاكي

فة من األكراد، ومات الشيخ جنم الدين أيوب الكردي، وكان قد قدم إىل دمشق سنة سبع ومثانني وستمائة يف طائ
واعتقده األمراء ومحلوا إليه املال فكان يتصدق به، مث قدم إىل القاهرة، وخرج مع السلطان وقاتل بشقحب حىت 

  .قتل
  .ومات األمريمشس الدين سنقر الشمسي احلاجب

  .ومات سنقرالكافري، أحد األمراء
  .ومات سنقرشاه أستاداراجلانق

  .راء العشراواتومات حسام الدين على بن باخل، أحد أم
ومات الجني الرومي املنصوري أستادار املنصور قالوون، ويعرف باحلسام أستادار، وكان دينا خرياً حشماً، مسع 

  .احلديث
  .ومات األمري مشس الدين سنقر العنتايب بدمشق، ليلة اجلمعة ثاين عشر ذي القعدة

سن الكهولة، وكان دينا خرياً، أمسر اللون قصرياً  ومات العادل كتبغا حبماة ليلة اجلمعة يوم عيد األضحى وهو يف
دقيق الصوت قصري العنق، شجاعاً سليم الباطن متواضعاً، وهو من جنس املغل، وكان قد طال مرضه واسترخى 

فوىل نيابة محاة بعده األمري سيف الدين قبجاق املنصوري، وقد . حىت مل يقدر على حركة يديه ورجليه، وترك اوالداً
  .ه من نيابة الشوبكنقل إلي

ومات الشيخ تقي الدين حممد بن جمد الدين على بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي املعروف بابن دقيق 
العيد يف يوم اجلمعة حادي عشر صفر، عن سبع وسبعني سنة، وهو على قضاء القضاة، ومولده يف خامس عشرى 



  .شعبان سنة مخس وعشرين وستمائة
  ئةسنة ثالث وسبعما

  .فيها انتدب األمراء لعمارة ما خرب من اجلوامع بالزلزلة، وأنفقوا فيها ماال جزيالً
وقدم األمري برلغي األشريف من احلجاز، وشكى من قلة مهابة الشريفني أيب الغيث وعطيفة وكثرة طمع العبيد يف 

لس السلطاين وخلع عليهما فأفرج عن الشريفني محيضة ورميثة من السجن، وأحضرا إىل اجمل. اجملاورين مبكة
وأجلسا فوق مجيع األمراء، ونزال إىل . بكلفتانزركش، فلم يلبسها محيضة إال بعد التمنع والتهديد بالعود إىل احلبس

منازهلما ومحل إليهما سائر ما حيتاجان إليه، وهادامها األمراء، وأجريت هلما الرواتب واجلرايات والكسوات، وركبا 
  .دان، ولعب محيضة مع السلطان بالكرةمع السلطان يف املي

وفيها سارت العساكر من القاهرة للغارة على بالد سيس، وعليهم األمري بدر الدين بكتاش أمري سالح، ومعه األمري 
علم الدين سنجر الصوايب واألمري مشس الدين سنقر شاه املنصوري ومضافيهم، وكتب إىل طرابلس ومحاة وصفد 

فوصل األمري بدر الدين بكتاش إىل دمشق يف ثاين عشر رمضان، وخرج منها بعسكر . يهاوحلب خبروج العساكر إل
دمشق، فسار إىل حلب وأتته عساكر البالد، فمرض وأقام حبلب، وسار ابنه بالعساكر، وحرقوا مزارع سيس 

فقاتلوهم حىت فتحت وخربوا الضياع وأسروا أهلها، ونازلوا تل محدون وقد امتنع بقلعتها مجاعة كثرية من األرمن، 
فشق ذلك على تكفور ملك سيس، وقصد نكاية امللوك على . باألمان، وأخذوا منها ستة ملوك من ملوك األرمن

تسليمهم قلعة تل محدون باألمان، وكتب إىل نائب حلب بأن ملوك القالع هم الذين كانوا مينعون من محل اخلراج، 
فأمر النائب بقتلهم، فضربت رقاب امللوك اخلمسة، . املال سواهمفال تفرجوا عن أحد منهم، فليس عندي من يزن 

وأسلم منهم صاحب قلعة جنيمة والتزم بأخذ سيس، فحمل إىل مصر وكتب صحبته بعود العساكر بالغنائم، فسر 
  .األمراء والسلطان بذلك، وأكرم صاحب قلعة جنيمة، وكتب بعود العساكر

احلموي نائب محص، فكتب بلبان اجلوكندار نائب قلعة دمشق باستقراره  وقدم الربيد مبوت األمري عز الدين أيبك
  .يف نيابة محص، وتوجه إليها يف ثامن عشرى مجادى األوىل، ووىل عوضه نيابة قلعة دمشق هبادر السنجري

ل وفيها وقع موتان يف اخليول ببالد الشام، فمات من حلب ودمشق حنو الثمانني ألف فرس، وفشا املوتان يف خيو
ووقع ببالد الساحل جراد كثري، وفيها ارتفعت أسعار الغالل مبصر، وبلغ األردب . مصر أيضاً، فهلك كثري منها

  .القمح أربعني درمهاً لتقاصر زيادة النيل، مث احنط السعر عن قليل وأبيع خبمسة وعشرين درمهاً
تتار وافداً إىل األبواب السلطانية بأهله وفيها سار األمري بدر الدين جنغلي بن مشس الدين البابا أحد مقدمي ال

وأتباعه، فلما قدم الربيد مبسريه كتب إىل نائب حلب، فتلقاه وبالغ يف إكرامه، وتلقاه نائب دمشق ودخل به يف 
ومازالت اإلقامات تتلقاه حىت قدم إىل القاهرة، فخرج األمري بيربس اجلاشنكري إىل لقائه . حادي عشر ذي القعدة

ء إىل قبة النصر، وصعد به إىل أن قبل األرض بني يدي السلطان يف ثالث ذي احلجة، وأنزل يف دار ومعه األمرا
  .بقلعة اجلبل

وهى طبلخاناه،  -وفيها أخرج األمري هباء الدين قراقوش الظاهري على إمرة بصفد، وأنعم على جنغلي بإمرته 
م على أمري على من ألزامه بإمرة عشرة، وعلى نريوز مث نقل إىل إمرة مائة، وأنع. وكتب له بزيادة مائة ألف درهم

  .من ألزامه بتقدمة ألف، وبعث األمراء إليه باهلدايا
وفيها قدم رسول ملك الفرنج الريدراكون الربشلوين هبدية جليلة القدر للسلطان ولألمراء، وسأل فتح كنائس 



وجهز جوابه مع فخر . سة امللكيني بالبندقانينيالنصارى فأجيب إىل ذلك، وفتحت كنيسة اليعاقبة حبارة زويلة وكني
فلما كان وقت . الدين عثمان أستادار األمري عز الدين األفرم، فاقترض حنو الستني ألف درهم، وبالغ يف التجمل

السفر دفع الرسل ملطفاً من ملكهم إىل السلطان يسأل يف فك رجل ممن أسر جبزيرة أرواد، فأفرج عنه وسار معهم 
هذا الذي أفرج عنه ابن ملك كبري، ولو أردمت فيه مركباً : ندرية، فبعث بعض األسرى يعرف السلطان بأنإىل اإلسك

وركب الرسل البحر، . مآلن بالذهب حلمله إليكم يف فكه، فكتب برده فعاد من اإلسكندرية وقيد على ما كان
فألقاه . وأمروه بالعود، وأخذوا كل ما معه حىت إذا أبعدوا عن اإلسكندرية أنزلوا األمري فخر الدين عثمان يف قارب

الريح على ساحل اإلسكندرية، ومحل إىل مصر، فشكا إىل األمراء أن الذي أخذ له دين عليه، فلم يلتفت أحد إليه، 
  .وكتب إىل اإلسكندرية بإيقاع احلوطة على من يرد من فرنج برشلونة

  .وفيها كملت عمارة املدرسة الناصرية بني القصرين
ها نقل السلطان أمه من التربة اجملاورة للمشهد النفيسي إىل التربة الناصرية بني القصرين، وموضع هذه املدرسة وفي

الناصرية كان داراً عرفت أخرياً باألمري سيف الدين بلبان الرشيدي، فاشتراها امللك العادل كتبغا وشرع يف بنائها 
مع  -فلما حضرت هذه البوابة إىل القاهرة . وابة كنيسة هبامدرسة، وعمل بوابتها من أنقاض مدينة عكا، وهى ب

األمري علم الدين الدواداري، متويل ختريب عكا وصور وعثليث وغريها من القالع اليت فتحها امللك األشرف خليل 
 وخلع كتبغا قبل أن. أخذها األمري بيدرا، وقتل وهي على حاهلا، فعملها كتبغا على هذه املدرسة -بن قالوون 

تكمل، فاشتراها السلطان على يد قاضي القضاة رين الدين حملى بن خملوف وأمتها، وعمل هلا األوقاف اجلليلة ومن 
مجلتها قيسارية أمري على خبط الشرابشيني ، والربع املعروف بالدهشة قريباً من باب زويلة، وحوانيت بباب 

ية، ودار أم السلطان، ومحامي الشيخ خضر بظاهر القاهرة، الزهومة، واحلمام املعروفة بالفخرية جبوار املدرسة السيف
ورتب هبا قاضي القضاة زين الدين على . خبط بستان ابن صريم واجلامع الظافري، ودار الطعم خارج مدينة دمشق

بن خملوف مدرس املالكية، وقاضي القضاة مشس الدين امحد السروجي مدرس احلنفية، وقاضي القضاة شرف الدين 
  .ين احلراين مدرس احلنابلة، وصدر الدين حممد بن املرحل مدرس الشافعيةعبد الغ

وفيها ولد للسلطان من زوجته أردكني األشرفية ابن على، ولقبه بامللك املنصور، وعمل له مهما أراد أن يستمر 
  .التجهيز إىل احلجازسبعة أيام، فلم يوافقه األمراء على ذلك وعمل يوماً واحداً وفيها شرع األمري سالر النائب يف 

وفيها تشاجر الوزير عز الدين أيبك البغدادي وناصر الدين حممد بن الشيخي متويل اجليزة، وسببها تعاظم ابن 
الشيخي على الوزير، واحنصار األقباط منه لوفور حرمته وشدة ضبطه، فاتفقوا مع الوزير على أن حيققوا يف جهته 

مبلغاً كثرياً، فتحدث الوزير يف ذلك مع األمري سالر النائب، لعلمه بكراهته  وجهات مماليكه من األموال الديوانية
. فطلب ابن الشيخي والدواوين وحضر األمراء، وانتدب حملاققته التاج الطويل مستويف الدولة. يف ابن الشيخي

وحق : لى قدميه وقالوأفحش التاج الطويل يف خماطبته، وهو خيرج مما يلزم به حبجج يظهرها، مث اشتد حنقه وقام ع
األقباط أكلوا األموال، وإن تسلمتهم آلخذن منهم للسلطان ثالمثائة ألف دينار أكتب ! نعمة موالنا السلطان هؤالء

صرت أنت تأمر وتنهي يا ناصر الدين، ولو طلعت رأسك يف السماء كنت عندي ضامناً : فقال له التاج. هبا خطي
والك ما كفي كذبكم حىت : فغضب األمري بيربس اجلاشنكري، وقال للتاج. بتقارير مكتتبة عليك كسائر الضمان

وقال األمري بيربس البن . جتعل أمرياً مثل ضامن واهللا ما يأكل مال السلطان غريكم، وأمر بإقامته من اجمللس
ليمهم ، فرسم للوزير واحلجاب جبمع الدواوين وتس! نعم: إيش قلت؟ حتمل من جهة هؤالء ماقلت؟، قال: الشيخي

له وانفضوا، فلم يبت أحد من الكتاب عنده، فا خال ناظري الدولة ومها تاج الدين عبد الرحيم بن السنهوري، 



وشهاب الدين غازي بن الواسطي، وألزمهم بعمل حساب الدولة لثالث سنني وضيق عليهم، وأهان التاج الطويل 
، وصار يأتيه يف الليل ويرتبه، طهر يف جهة الكتاب وأخذ التاج بن سعيد الدولة يف مساعدة ابن الشيخي. ونكل به

شىء كثري، فشكره بيربس وعرف األمراء بذلك، فرعوا له بعقوبة الكتاب واستخراج املال منهم، فقام الشهاب بن 
هذا ما حيل، وما بلغ قدر هذا الرجل باألمس وهو ! يا أمراء: الواسطي يف احلط على ابن الشيخي قياماً زائداً، وقال

 دكان خييط األقباع ، مث فقري دائر يستعطي، مث ضامن يف ساحل الغلة، قد صار يف حفدة ومماليك، وعمل والية يف
فبلغ ذلك ابن الشيخي فأوقع احلوطة عليه، وسأل األمري بيربس فيه فسلمها له، فلما دخل . القاهرة بأقبح سرية

احلاضرون حىت عفا عنه من خلع ثيابه، وضربه حتت  عليه مع الرسل أخرق به وأمر أن يعرى من ثيابه، فمازال به
مث خاف العاقبة فأكرم ابن الوسطي وتلطف به وبالكتاب، ومحل منهم ثالمثائة ألف درهم، . رجليه ثالث ضربات

فشق ذلك على الوزير، وسعى يف السفر إىل احلجاز مع األمري سالر، . وأفرج عنهم بعد مشاورة األمري بيربس
  .فأجيب إىل ذلك

وسعى ابن الشيخي باألمري بكتمر أمري جندار واألمري برلغي وينجار، ووعدهم أنه يؤجرهم البالد والدواليب ويقوم 
عنهم بكلفها، وأهدى إليهم حىت مأل أعني أعدائه وأصدقائه، وعمل لألمري سالر من أالت السفر شيئاً كثرياً، 

فاستقر ابن . م أقبح رد لبغضه فيه حىت خدعوه وأجابومازال يسعى حباشية سالر، وهو ميتنع من إجابتهم، ويرده
ونزل يف موكب . الشيخي يف الوزارة يوم اإلثنني تاسع عشر شوال، بغري رضا سالر، إال أنه مل جيد بداً من واليته

  .عظيم إىل داره جبوار املشهد احلسيين من القاهرة، وتعاظم على الناس تعاظماً زائداً
منهم سنقر الكمايل احلاجب، وعلم الدين سنجر : نائب إىل احلجاز، ومعه حنو الثالثني أمرياًوفيها سار األمري سالر ال

اجلاويل، وسنقر األعسر، وكوري، وسودي، وبكتوت القرماين، وبكتوت الشجاعي، والطواشي شهاب الدين 
كب، وبعث إىل وتأخر األمري سالر، بعد خروج الركب مع األمري سيف الدين أناق احلسامي أمري الر. مرشد

احلجاز يف البحر عشرة آالف أردب غلة وبعث سنقر األعسر ألف أردب، وبعث سائر األمراء القمح للتفرقة يف 
  .أهل احلرمني، فعم النفع هبم

وفيها ورد اخلرب مبوت غازان بن أرغون بن أبغا بن هوالكو ملك املغل، يف ثالث عشر شوال بنواحي الري، من 
وقام بعده أخوه خدا بندا بن أرغون، وجلس على ختت امللك يف . مثان ستني وعشرة أشهرمرض حاد، وكانت مدته 

ثالث عشرى ذي احلجة، وتلقب بغياث الدين حممد، وكتب إىل السلطان جبلوسه، وطلبه للصلح وإمخاد الفتنة، 
. املباشرين بعمل احلسابوفيها توجه الوزير ناصر الدين حممد بن الشيخي إىل اإلسكندرية، وألزم . وسري إليه رسله

وكان متحصل اإلسكندرية ال ينال ديوان السلطان منه إال القليل، فإن األمراء بيربس وسالر وبرلغي واجلوكندار ما 
فقام نائب اإلسكندرية، ومنع الوزير من التحدث حىت حيضر األمري . منهم إال من له هبا نائب يتحدث يف املتجر

  .مركب مبتجر للفرنج بلغ موجبه أربعني ألف د ينارسالر من احلجاز، فاتفق وصول 
ونزل السلطان بتروجة، واستدعى شهاب . وفيها خرج السلطان إىل البحرية للصيد، وقد عبأ له الوزير اإلقامات

الدين أمحد بن عبادة، الذي أقامه قاضي القضاة زين الدين على بن خملوف وصى السلطان وكيال على جباية أموال 
وطلب السلطان منه دراهم يشتري هبا هدية من اإلسكندرية، . لطان ونائباً عنه الشتغاله بوظيفة القضاءأمالك الس

فاجتمع ابن عبادة بالوزير، . فلم جيد عنده من مال السلطان ما يكفيه، فبعثه ليقترض من جتار اإلسكندرية مبلغاً
. ه من التجار ما يشتري به هدية جلواريه ونسائهوشكا له ما فيه السلطان من الضيق واحلاجة، وأنه حضر ليقترض ل

فعاد ابن عبادة، وأعلم السلطان بذلك، فسر . ارجع، وأنا غداً عند السلطان بألفي دينار: فقال له ابن الشيخي



فاستروح السلطان معه بالكالم، وشكا إليه ما هو فيه من ضيق . وقدم الوزير باملبلغ وقدمه للسلطان. سروراً كبرياً
ألمراء، فوعده بأن مصري األمر إليه، وقوى قلبه وشجعه على الفتك باألمراء، وهون عليه أمرهم، وقام وقد مع ا

وعاد السلطان إىل القلعة، وقدم الوزير من اإلسكندرية مبال كثري . حفظ عليه اجلمدارية ما قاله يف حق األمراء
  .وكساو جليلة، وشكا إىل األمري بيربس نائب اإلسكندرية

. اخلرب من األردو بأنه قد جرد مقدم امسه قربتو ليقيم بديار بكر، عوض جنكلي ابن البابا املهاجر إىل اإلسالم وقدم
  :فكتب نائب الشام مطالعة بذلك، وفيها

  تعالن ملا أن دعوه قربتوا... أتى من بالد املشركني مقدم 
  بشري لنا أن اللعني قربتوا... وإين ألرجو أن جيىء عقيبها 

  .النيل ستة عشر ذراعاً وستة عشر أصبعاً، بعدما توقف، وحتسنت الغاللوبلغ 
  ومات يف هذه السنة

عز الدين أيبك احلموي، وكان من مماليك املنصور نائب محاة، فطلبه منه امللك الظاهر بيربس هو وأبو خرص 
ي، وعزله العادل كتبغا فيسرمها إليه فأمرمها، مث ويل األشرف خليل أيبك هذا نيابة دمشق بعد سنجر الشجاع

  .ويل صرخد مث محص، وهبا مات يف تاسع عشر شهر ربيع اآلخر. بغرلوا
مدة سنة وسبعة  -وفيه ظلم وعسف  -ومات األمري بيربس التالوي يف تاسع شهر رجب، وكان يلي شد دمشق 

  .الدواداري وأربعني يوماً، منها أيام مرضه حىت هلك سبعة أشهر، واستقر عوضه يف وظيفة الشد قريان
ومات القان إبل خان معز الدين غازان بن أرغون بن أبغا بن هوالكو بن طولوي ابن جنكزخان، ببالد قزوين يف 

وكان جلوسه على ختت امللك يف سنة ثالث وتسعني وستمائة، . ثاين عشر شوال، ومحل إىل تربته خارج توريز
ة واللؤلؤ على رؤوس الناس، ففشا اإلسالم بذلك يف وأسلم يف سنة أربع وتسعني وستمائة، ونثر الذهب والفض

التتار، وأظهر غازان العدل، وتسمى مبحمود، وملك العراقني وخراسان وفارس واجلزيرة والروم، وتسمى بالقان، 
وأفرد نفسه بالذكر يف اخلطبة، وضرب السكة باعه دون القان األكرب، وطرد نائبه من بالده، و مل يسبقه أحد من 

  .ىل هذا، فاقتدى به من جاء بعده، وكان أجل ملوك بيت هوالكو، إال أنه كان ييخل بالنسبة إليهمآبائه إ
ومات مشس الدين سلمان إبراهيم بن إمساعيل امللطي الدمشقي احلنفي أحد نواب احلكم بدمشق والقاهرة، وكان 

  .ديناً مباركاً
لد الصاحب تقي الدين سليمان بن مراجل، يف ومات عالء الدين على بن عبد الرحيم بن مراجل الدمشقي، وا

  .سادس عشر ذي القعدة بدمشق، وقدم إىل القاهرة سنة إحدى وسبعمائة، وكان ماهراً يف احلساب، أديباً فاضالً

ومات زين الدين عبد اهللا بن مروان بن عبد اهللا بن فيع بن احلسن الفارقي الشافعي، يف حادي عشرى صفر 
ث وثالثني وستمائة، وقد درس الفقه، وخطب جبامع بىن أمية قبل موته بتسعة أشهر، فوىل بدمشق، ومولده سنة ثال

اخلطابة بعده صدر الدين حممد بن الوكيل املعروف بابن املرحل، فلم ترض الناس به، فوىل شرف الدين القزاري 
حممد القيسراين بالقاهرة يوم  ومات فتح الدين أبو حممد عبد اهللا بن الصاحب عز الدين حممد بن أمحد بن خالد ابن

اجلمعة خامس عشرى شهر ربيع اآلخر، ومولده يف سنة ثالث وعشرين وستمائة، وقد وزر جده املوفق خالد 
للملك العادل نور الدين حممود بن زنكي ووىل الفتح هذا وزارة دمشق، مث صرف عنها، وقدم إىل القاهرة، وباشر 

  .لم، وله تصانيف ونظم حسنتوقيع الدست بقلعة اجلبل، وعين بالع



  .ومات نصري بن أمحد بن على املناوي املعروف بالنصري احلمامي، األديب البارع، يف
ومات الشريف أبو فارس عبد العزيز بن عبد الغين بن سرور بن سالمة املنويف، أحد أصحاب الشيخ أيب احلجاج 

ذي احلجة مبصر، عن مائة وعشرين سنة، وهو  يف ليلة اإلثنني خامس عشر -ويقال إنه شريف حسين  -األقصري 
  .صحيح األعضاء سليم احلواس رصني العقل، وله ديوان شعر

  .ومات األمري بكتمر السالح دار الظاهري يف 
  اجلزء الثاين

  سنة أربع وسبعمائة

شايخ العرب، قدم الربيد بوصول األمري سيف الدين قطايا بن سيغرا أمري بين كالب يف عدة من م: يف مستهل احملرم
وكان من خرب قطايا أنه ملا خرج عن طاعة السلطان، وعاث . مث قدم فأكرمه السلطان واألمراء، وأعيدوا إىل حلب

يف أعمال حلب وأفسد، طلبه عساكر حلب، ففر إىل بالد الشرق، وأقام مع املغل، فأكرموه مدة حياة امللك حممود 
فترامى على نائب حلب، ومازال يستعطفه يف أن يأذن له يف العود  غازان حىت مات، فلم جيد بعدئذ ما كان بعهده،

  .بعد الشفاعة له إىل السلطان، فأجاب سؤاله وكاتب فيه، فعفي عن ذنبه، أعيدت له إقطاعاته حبلب
وقدم الربيد بوقوع الفتنة بني األمراء أسندمر كرجي نائب طرابلس، واألمري بالوج احلسامي من أمرائها، من أجل 

سندمر استخدم يف ديوانه سامرياً كاتباً يقال له أبو السرور، فزاد حتكمه، وأخذ يتجر ملخدومه يف عدة بضائع، أن أ
وركب اخليول املسومة بالسروج احملالة بالذهب والفضة، وتصرف يف عامة األمور بطرابلس حىت كثرت أمواله 

مري بالوج يف ذلك وحتدث مع أمراء طرابلس يف فقام األ. وسعاداته، وتزايد شره وضرره، وكثرت شكاية الناس منه
مث قام يف يوم املوكب للنائب أسندمر، وذكر له ما . إزالته عن املسلمني، وواعدهم على نصرته ومعاونته إياهم

أصاب الناس من كاتبه السامري، وما هم فيه من الضرر، فرد عليه رد اً غري جيد، وجبهه بالتكذيب فيما نقله، 
وحلف باألميان املغلظة  -وكان قوي النفس شرس األخالق  -ىت اشتد غضب األمري بالوج منه وأغلظ عليه ح

فكتب فيه النائب أسندمر يشكو منه شكوى طويلة عريضة، فأعيد . ليضربن رقبة السامري، وقام من جملس النائب
سامري على الناس، جوابه بالقبض على األمري بالوج وحبسه، فأخذ سيفه وسجنه، فاشتدت عند ذلك وطأة ال

فكتب األمري مجال الدين أقوش األفرم نائب . فتجردوا له وكتبوا فيه حماضر بقوادح حفظت عنه، وأثبتوها بدمشق
. وكتب حبمل السامره إىل دمشق وتسليمه للقاضي املالكي. الشام فيه، فقام األمري بيربس اجلاشنكري يف ذلك
وقيد السامري وسلمه للربيد، فسار به إىل محص، فاتفق قتله هبا، واهتم  واإلفراج عن بالوج، فأفرج عنه وأنعم عليه،

  .أسندمر أنه دس عليه من ضرب عنقه حىت ال يتمكن منه، فحملت رأسه إىل دمشق

وفيهما حكم قاضي املالكية بإراقة دم مشس الدين حممد بن الباجريقي ففر من دمشق وقدم األمري سالر من احلب يف 
أنه كتب أمساء اجملاورين مبكة وأوىف عنهم مجيع ما كان عليهم : يف احلجاز أفعاالً مجيلة منها نصف صفر، وقد فعل

من الديون ألرباهبا، وأعطى لكل منهم بعد وفاء دينه مئونة سنة، ووصلت مراكبه إىل جدة ساملة، ففرق ما فيها على 
ومحل إليهم الدنانري والدراهم والغلة بقدر سائر أهل مكة جليلهم وحقريهم، وكتب سائر الفقراء ومجيع األشراف، 

كفاية كل منهم سنة، فلم تبق مبكة امرأة وال رجل وال صغري وال كبري وال غين وال فقري عبد أو حر شريف أو غري 
شريف إال وعمه ذلك، مث استدعى الزيلع وفرق فيهم الذهب والفضة والغالل والسكر واحللوى حىت عم سائرهم، 



ومحل ما بقي إىل املدينة النبوية، فما بلغ وادي بين سامل .  جدة، ففعلوا فيها كما فعل هو مبكةوبعث مباشريه إىل
وجد العرب قد أخذوا عدة مجال من احلجاج، فتبعهم واخذ منهم مخسني رجالً، فأفتاه الفقهاء بأهنم حماربون، فقطع 

! يا سالر: كة، فكان الناس باحلرمني يقولونأيديهم وأرجلهم من خالف، وعم أهل املدينة بالعطايا كما عم أهل م
  .كفاك اهللا هم النار، و مل يسمع عن أحد فعل من اخلري كما فعل

وقدم الربيد من حلب حبضور مجاعة من املغل وافدين إىل بالد اإلسالم، حنو مائيت فارس بنسائهم وأوالدهم، وفيهم 
امهم، فقدموا إىل القاهرة يف مجادى األوىل وقدم عدة من أقارب غازان وبعض أوالد سنقر األشقر، فكتب بإكر

فرتبت هلم الرواتب، وأعطوا . معهم أخوا سالر، ومها فخر الدين داود، وسيف الدين جبا، وقدمت أيضاً أم سالر
وأنشأ سالر ألمه داراً بإسطبل اجلوق الذي عمله العادل كتبغا ميداناً، . اإلقطاعات، وفرق مجاعة منهم على األمراء

عرف حبكر اخلازن، ورقى أخويه وأعطاهم اإلمريات وقدم األمري حسام الدين أزدمر اجملريي، وعماد الدين على مث 
بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد العلي بن معرف بن السكري، من بالد الشرق إىل دمشق يف رابع عشرى 

تضمن كتابه جلوسه على ختت امللك بعد شعبان، ودخال القاهرة أول رمضان، ومعهما كتاب خر بندا وهديته، ف
عفا اهللا : أخيه حممود غازان، وخاطب السلطان باألخوة، وسأل إمخاد الفنت، وطلب الصلح، وقال يف آخر كالمه

فأجيب وجهزت له اهلدية، وأكرم رسوله، وسفر معه عالء الدين على ابن . عما سلف ومن عاد فينتقم اهللا منه
قلنجقي أحد مقدمي احللقة، والصدر سليمان املالكي املرتقى أحد العدول، فتوجهوا يف األمري سيف الدين بلبان ال

وقدم بدر الدين حممد بن . أول ذي القعدة، وعاد عالء الدين وسليمان املالكي يف رمضان من سنة مخس وسبعمائة
  .فضل اهللا بن جملي من بالد غازان إىل دمشق يف ثالث عشرى مجادى اآلخرة

لك طقطاي صاحب سراي وبر القبجاق يف أول ربيع األول، وأنزلوا مبناظر الكبش، وأجريت هلم وقدم رسل امل
مث حضروا هبديتهم وكتاب ملكهم، وهو يتضمن الركوب حلرب غازان ليكون يف املساعدة عليه، فأجيب . الرواتب

رج هبا مع الرسل األمري بأن اهللا قد كفاهم أمر غازان، وأن أخاه خربندا قد أذعن للصلح، وجهزت له هدية خ
  .سيف الدين بلبان الصرخدي إىل اإلسكندرية، وساروا يف البحر

وقدم عدة من التجار وشكوا من املؤيد هزبر الدين داود بن يوسف بن عمر بن على ابن رسول ملك اليمن، وكان 
أصناف وتسري إىل قلعة  مع ذلك قد قطع اهلدية اليت كانت حتمل من اليمن ومبلغها ستة آالف دينار، يشتري هبا

وكان املظفر يوسف بن املنصور عمر بن على بن رسول محلها مدة أربعني . اإلمساعيلية مع هدية ختتص بالسلطان
سنة، مث محلها ابنه األشرف، فلما خرج عليه هزبر الدين داود بن املظفر يوسف بن املنصور بن على رسول قطع 

باإلنكار والتهديد، وسري إليه مع ناصر الدين الطوري ومشس الدين  اجلهتني واستخف بسلطان مصر، فكتب إليه
  .وحممد بن عدالن، ومعهما كتاب اخلليفة أيضاً ياإلنكار عليه والتهديد، وأمره أن حيمل املقرر على العادة

نزل وقدم أياي ملك دمقلة من بالد النوبة هبدية ما بني مجال وأبقار ورقيق وشب وسنبادج ، وطلب عسكراً، فأ
بدار الضيافة وعن معه األمري سيف الدين طقصبا وايل قوص ومجاعة الوافدية ، وعدة من أجناده احللقة حنو ثالمثائة 

فاجتمعوا من الرب والبحر بقوص، وسار هبم . فارس، ومن أجناد الوالة بالوجه القبلي ومن العربان مجاعة كبرية
  .طقصبا مع أياي ملك النوبة

ن الدين بيربس الدوادار إىل القاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا كاتب السر أن وفيها بعث األمري رك
البد من مشاورة السلطان أو النائب فغضب بيربس واستدعاه، فلما جاءه مل : يكتب نائب الشام كتاباً، فقال

ول والك فقام بيربس تأدب يا أمري وال تق: اكتب ما تكتب ؟فقال -والك  -كيف أقول لك : يكترث به، وقال له



. وضربه على رأسه ثالث ضربات، فخرج من عنده إىل األمري سالر النائب، وعرفه ما جرى عليه، فأقره عنده
واجتمع باألمراء وقت اخلدمة، وعرف األمري بيربس اجلاشنكري اخلرب فشق عليه وعلى بقية األمراء ذلك، واتفقوا 

ة النهار إىل الظهر، وعنف تعنيفاً زائداً، وعزل من الدوادارية، على بيربس الدوادار فأخذ سيفه وعوق من بكر
  .واستقر عوضه األمري أيد مر

وقدم الربيد من دمشق بأن تقي الدين أمحد بن تيمية تنازع مع أهل دمشق يف الصخرة اليت مبسجد النارنج جبوار 
ما يفعله الناس من التربك به وتقبيله ال  مصلى دمشق، وأن األثر الذي هبا هو قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأن

جيوز، وإنه مضى باحلجارين وقطع الصخرة يف سادس عشر رجب، وقد أنكر عليه الناس ما فعله فأجيب إن كان 
. األمر على ما زعم فقد فعل اخلري وأزال بدعة، وان كان األمر خبالف ما قال فإذا تبني صحته يقابل على ما فعله

رزوري رسوالً من جهة أيب يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد احلق بن حميو بن أيب بكر بن وقدم أيدغدي الشمه
مجاعة املريين ملك املغرب، هبدية جليلة، وقدم معه ركب املغاربة يريدون احلج، وكان قد انقطع من بالد املغرب منذ 

  .سنني
فأكرم أيدغدي . ائع، ووقفه يف احلرمفجهزهم أبو يعقوب، وبعث معهم مصحفاً غشاه بالذهب املرصع باجلوهر الر

وأنزل بامليدان، وأجريت عليه الرواتب، وكان أيدغدي هذا ملا قبض على يعقوب يف األيام الظاهرية فر يف مجاعة من 
ففر به وقدمه حىت صار يف منزلة وزير، وحسنت سريته عندهم إىل . األكراد إىل برقة، وقدم على أيب يعقوب هبدية

  .وب باهلدية ليحجأن بعثه أبو يعق
وعمل مهم . وفيها بىن األمري موسى بن الصاحل على بن قالوون على ابنة األمري سالر النائب مملوك أبيه الصاحل

عظيم جداً، وجهزت ابنة سالر مبائة وستني ألف دينار، ومشى يف زفته األمري بيربس اجلاشنكري وسائر األمراء، ومحل 
  .فحمل األمراء إليه ثالمثائة وثالثني قنطاراً من الشمع .كل منهم التقادم من الشمع وغريه

وسببه أن األمري سالر النائب ملا قدم من احلجاز عرفه اجلمدارية : وفيها أوقع بالوزير ناصر الدين حممد بن الشيخي
ليهم، وأن اجتماعه بالسلطان على تروجة ومسارته له ومحله مبلغ ألفي دينار، وأنه فاوضه يف أمر األمراء، وشجعه ع

فشق ذلك على سالر، وحرك منه ما يف نفس من . السلطان كلما احتاج إىل شيء استدعى به منه، فيحمله إليه
وكان األمري بيربس اجلاشنكري قد عزم على احلج فأراد مبادرة ابن الشيخي قبل سفر بيربس لئال يوقع به . كراهته له

دين سنجر اجلاويل يف أمره، فاتفقا على إقامة شخص من األقباط يف غيبته، فشق ذلك عليه، فاستشار األمري علم ال
فكتب أوراقاً، وجلس األمراء يف اخلدمة، . وندب لذلك من وقع االختيار عليه. يرافعه وحيقق يف جهته مال السلطان

جلده  مىت ظهر يف قبله شىء قطع: فقال األمراء بأمجعهم. فعرفهم سالر ما بلغه عن الوزير ومماليكه وحط عليه
امسع ما يقول هذا الرجل من أنك أخذت مال السلطان وخنته، وقد : فلما حضر قال يل سالر. باملقارع ، واستدعى

ومن هذا القطعة النحس حىت أتكلم معه، أو : فقال ابن الشيخي لشؤم خبته. عرفت الشرط ، وأشار للرجل مبحاققته
يا قواد يا قطعة حنس إيش أنت حىت تكرب : الر، وقال لهفاشتد عند ذلك غضب س. يسمع منه يف حق مثلى ما يقوله

نفسك واذا حضر واحد يعرفنا خيانتك خترق به قدامنا، أما لنا حرمة عندك؟ وأمر احلاجب فضربه على رأسه إىل أن 
وسلمه إىل شاد الدواوين وأمره مبعاقبته ومعاقبة مماليكه كبك وبكتوت وغريه، فأخذ سيفه يف آخر . خرب شاشه

من شعبان ومضى به هو ومماليكه وشاور عليه من الغد، فأمر مبطالبته باحلمل، فأخذ يف حتصيل املال وال مير به يوم 
يوم إال وخيرق به عز الدين ايبك الشجاعي شاد الدواوين وينكل به، ملا كان نفسه من تكربه عليه ومشيه يف ركابه 

ناعة يف مصر، واستدعاه من القلعة، فنزل راكباً محاراً وشق مث إنه جلس بالص. هو وواىل القاهرة عند قربه من داره



مث أعاده، و مل يزل على ذلك إىل يوم األربعاء . به أسواق مصر إىل الصناعة، فثار به أهل مصر يريدون رمجه، وسبوه
  .ثاين عشر رمضان فاستدعى سعد الدين حممد بن عطايا ناظر البيوت واستقر يف الوزارة

الدين سنجر اجلاويل قائم بني يديه يؤخر ما يوقع عليه من األوراق، وكان ابن عطايا قبل هذا  وجلس واألمري علم
واستمر ابن الشيخي إىل ليلة عيد الفطر، وبيربس . بثالثة أيام قد رؤى قائماً بني يدي اجلاويل يقرأ عليه ورقة حساب

مهما رسم نائب : يئاً من أموره قال لهاجلاشنكري ال يتحدث يف أمره بشىء، وإذا عرض عليه شاد الدواوين ش
هذا وقد ثقل عليه يف أمر ابن الشيخي زوجته بنت هبادر رأس نوبة وولداها جركتمر وأمريعلى . السلطان افعله

وأخومها خليل، وكانوا من خواص األمري بيربس، وهو يعدهم خبالصه إىل أن اجتمع واألمراء عند النائب، فتحدث 
  .ا كان منه مع السلطان على تروجة، فأمسك عنه وقاممعه يف خالصه، فعرفه م

وفيها توجه األمري بيربس اجلاشنكري إىل احلجاز مرة ثانية يف أول ذي القعدة، ومعه عالء الدين ايدغدي 
الشمهرزوري رسول ملك املغرب، واألمري بيربس املنصوري الدوادار، واألمري هباء الدين يعقوب يف مجاعة كثرية 

وكان فد خرج الركب يف عامل كثري من الناس مع األمري عز الدين أيبك اخلازندار زوج ابنة امللك  .من األمراء
ركب مع األمري بيربس املنصوري، وركب مع : الظاهر بيربس إىل الربكة، فكثر احلجاج ، وقسموا ثالث ركوب

ئب سالر لشاد الدواوين فضرب ابن األمري يعقوبا، وركب مع أيبك، وعندما سار األمري بيربس اجلاشنكري رسم النا
  .الشيخي يف يومه باملقارع، واستمر يعاقبه حىت مات من العقوبة يف سابعه

وفيها سار الشريفان محيضة ورميثة من القاهرة مع األمري عز الدين أيدمر الكوكندي إىل مكة، فقبض األمري بيربس 
  .محيضة ورميثةاجلاشنكري على الشريفني أيب الغيث وعطفة، ووىل مكاهنما 

منها قلة املاء وغالء السعر وهبوب مسائهم حمرقة هلك منها خلق كثري من جفاف : وجد احلاج عدة مشاق: وفيها
وبلغ الشعري كل ويبة . وأخذ احلاج من وادي النار على طريق أخرى، فتاهوا وهلك منهم عامل كبري. قرب املاء

  .بأربعني درمهاً، والدقيق كل وبية بستني

قدم األمري بكتاش الفخري أمري سالح مبن معه من غزاة سيس وفيها أجدب الشام من الغور إىل العريش، : وفيها
  .وجفت املياه، ونزح الناس عن أوطاهنم من العطش وخال من الصفقة القبلية ألفان ومثامنائة قرية

ضامن ومحلها إىل بعض امللوك، فدفع وفيها ظهر يف معدن الزمرد قطعة زنتها مائة ومخسة وسبعون مثقالًا، فأخفاها ال
  .له فيها مائة وعشرين ألف درهم فأىب بيعها، فأخذها منه وبعث هبا إىل السلطان، فمات الضامن غماً

توجه شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية يف ذي احلجة من دمشق ومعه األمري هباء الدين قراقوش : وفيها
  .فجمعت العساكر لقتاهلم. هم إىل الطاعة فلم جييبوااملنصوري، إىل أهل جبل كسروان يدعو

قام بأمر املدينة النبوية الشريف ناصر الدين أبو عامر منصور، بعد موت أبيه األمري عز الدين أيب سفر مجاز : وفيها
  .ومثانية عشر إصبعاً. وبلغ النيل سبعة عشر ذراعاً. بن شيحة يف ربيع اآلخر
  ومات يف هذه السنة

أمحد بن الصاحب فخر الدين حممد بن الصاحب هباء الدين على بن حممد بن سليم بن حنا، يف ليلة زين الدين 
اخلميس ثامن صفر، وكان فقيها شافعياً فاضالً متديناً، رئيساً وافر احلرمة حمباً ألهل اخلري ومات فتح الدين أمحد بن 

  .اهنا، يف حادي عشر احملرمحممد بن سلطان القوصي الشافعي، وكيل بيت املال بقوص وأحد أعي
ومات مشس الدين أمحد بن على بن هبة اهللا بن السديد اإلسنائي، خطيب إسنا ونائب احلكم هبا وبأدفو وبقوص، يف 



رجب؛ وكان قد انتهت إليه رياسة الصعيد، وبىن بقوص مدرسة، وكان قوى النفس كثري العطاء مهيبا ممدوحاً، 
  .ال إنه بذل يف نيابة احلكم بقوص مثانني ألف درهم، فسار إىل مصر ومات هبايبذل يف بقاء رياسته اآلالف، فيق

ومات األمري بيربس املوفقي املنصوري أحد أمراء دمشق هبا، يف يوم األربعاء ثالث عشرى مجادى اآلخرة، خمنوقاً 
  .وهو سكران

وقام باإلمرة األمري ناصر الدين منصور ومات األمري الشريف عز الدين مجاز بن شيحة أمري املدينة النبوية وقد أضر، 
  .بن مجاز

ومات هباء الدين عبد احلسن بن الصاحب حمي الدين حممد بن أمحد بن هبة اهللا، ويعرف بأيب جرادة، مات بالقاهرة 
  .وكان سخياً مباركاً فاضالً، حدث عن يوسف بن خليل وغريه
روف بالعلم العراقي، الفقيه الشافعي، مدرس التفسري ومات علم الدين عبد الكرمي بن على بن عمر األنصاري املع

  .بالقبة املنصورية، يوم الثالثاء سادس صفر عن بضع ومثانني سنة، وكان عامل مصر
ومات تاج الدين على بن أمحد بن عبد احملسن احلسيىن العراقي اإلسكندراين شيخ اإلسكندرية، اإلمام احملدث، يف 

  .اعة، ورحل الناس إليه، وكان فقيهاً عاملاًذي احلجة، تفرد بالرواية عن مج
ومات جنم الدين عمر بن أيب القاسم بن عبد املنعم بن حممد بن احلسن بن الكاتب بن أيب الطيب الدمشقي، ناظر 

املارستان النوري بدمشق وناظر اخلزانة ووكيل بيت املال هبا، ليلة الثالثاء نصف مجادى اآلخرة، وكان فقيهاً مدرساً 
  .راً يف والياتهمشكو

ومات أمني الدين حممد بن الشيخ قطب الدين حممد بن أمحد مبكة يف احملرم، ومسع احلديث مبكة، وانتهت إليه 
  .مشيخة احلديث هبا

ومات مشس الدين حممد بن الصاحب شرف الدين إمساعيل بن أيب سعيد بن التييت اآلمدي، أحد األمراء ونائب دار 
  .العدل بقلعة اجلبل

األمري مبارز الدين سوار الرومي أمري شكار، أحد الوافدية من الروم يف األيام الظاهرية، وكان كرمياً شجاعاً  ومات
  .متديناً

  .ومات األمري سيف الدين هبادر مسر مقتولًا بأيدي عرب الشام

ة، وأخرج على الشيخي حتت العقوبة يف سابع ذي القعد -ويقال ديباى  -ومات األمري الوزير ناصر الدين حممد 
جنوية إىل القرافة، فدفن هبا، وكان فيه مكارم وعصبة ومروءة ويكتب اخلط املليح، ويعرف صناعة احلساب، مع 
الظلم والعسف والتكرب، وأحدث مظامل عديدة، وأصله من بالد ماردين، وقدم مع مشس الدين حممد بن التييت إىل 

شي على قدميه، وتعيش يف خياطة األقباع ببعض أسواق القاهرة مدة، دمشق، وسار منهما إىل القاهرة جمرداً فقرياً مي
مث تزيا بزي األجناد وخدم مع الشادين، والزم الوقوف يف خدمة احلسام برناق شاد الكيالة زماناً حىت عرف دخل 

فاض املباشرة وخرجها، فتلطف مع بعض مقطعي الكيالة وأوعدهم حىت ضمن ساحل الغلة ببوالق، فشدد فيه حىت 
معه مجلة، وخدم الصاحب فخر الدين بن اخلليلي، وهادى األمراء إىل أن وىل شد الدواوين بإمرة عشرة، وانتقل 

  .منها إىل شد اجليزية ووالية القاهرة ومجع بينهما، فصار من أمراء الطبلخاناه، ووىل الوزارة، فكان فيها حتفه
ب أيب على احلسني بن مشس الدين أيب عبد اهللا حممد ومات الشريف مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن الشها

األرموي نقيب األشراف يف تاسع عشر شوال، ووىل نقابة األشراف بعده الشريف بدر الدين بن عز الدين، وقتله 



  .بدمشق أبو السرور السامري كاتب األمري سيف الدين أسندمر كرجي نائب طرابلس
  سنة مخس وسبعمائة

جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر القزويين نيابة احلكم بدمشق، عن جنم الدين أمحد بن باشر : يف أول احملرم
  .صصري
سار األمري مجال الدين أقوش األفرم نائب الشام من دمشق يف عساكرها لقتال أهل حبال كسروان، : ويف ثانيه

سني ألف راجل، وزحف هبم ملهامجة أهل فاجتمع له حنو اخلم. ونادى باملدينة من تأخر من األجناد والرجالة شنق
تلك اجلبال، ونازهلم وخرب ضياعهم وقطع كرومهم، ومزقهم بعدما قاتلهم أحد عشر يوماً، قتل فيها امللك 

األوحد شادي بن امللك الزاهر داود وأربعة من اجلند، وملك اجلبل عنوة، ووضع فيهم السيف وأسر ستمائة رجل، 
  .ظيماً، وعاد إىل دمشق يف رابع عشر صفروغنمت العساكر منهم ماالً ع

وقدم األمري بيربس اجلاشنكري من احلجاز ومعه الشريفان أبو الغيث وعطيفة، فرتب هلما ما يكفيهما وصارا يركبان 
مع األمراء وقدم احلاج، ورسم بتجهيز اهلدية إىل ملك الغرب، وصحبتها عشرون إكديشاً من أكاديش التتر، 

عالء الدين أيدغدي  -مع أيدغدي الشهرزوري  -وشيء من طبوهلم وقسيهم، وخرج هبا  وعشرون أسرياً منهم
واستقر أمني الدين أبو بكر بن . التسليلي الشمسي مملوك سنقر األشقر، واألمري عالء الدين أيدغدي اخلوارزمي

وعزل مشس الدين . سروجيه الدين عبد العظيم بن يوسف بن الرقاقي يف نظر الشام، عوضاً عن شهاب الدين بن مي
حممد بن عثمان بن احلريري عن قضاء احلنفية بدمشق، وكتب باستقرار مشس الدين األذرعي عوضاً عنه وسبب 
عزل أنه وجد خبطة ان الشيخ تقي الدين أمحد بن متيمة مل يرى الناس بعد سلف الصاحل مثله فاتفق أن الربيدي ملا 

م دمشق والنائب قد خرج إىل الصيد، فأعطى التقليد للحريري، فقام توجه بتقليد األذرعي ظن أنه للحريري وقد
مث قرئ الثقليد حبضره الناس، فإذا . إىل املدرسة الظاهرية وحكم، وكان ابن األذرعي يظنها له، فيئس واغتم لذلك
  .هر باسم األذرعي، فقام احلريري خجالً، واستدعى األذرعي فجلس وحكم

من دخوهلم يف النريان املشتعلة، وأكلهم احليات : ار على الفقراء األمحدية فيما يفعلونهأظهر ابن تيمية اإلنك: وفيها
ولبسهم األطواق احلديد يف أعناقهم، وتقلدهم بالسالس على مناكبهم، وعمل األساور احلديد يف أيديهم، ولفهم 

ب، وعرفه أن هذه الطائفة مبتدعة، وقام يف ذلك قياماً عظيماً بدمشق، وحضر يف مجاعة إىل النائ. شعورهم وتلبيدها
فجمع له وهلم الناس من أهل العلم، فكان يوماً مشهوداً كادت أن تقوم فيه فتنة، واستقر األمر على العمل حبكم 

  .الشرع ونزعهم هذه اهليئات
يف وفيها اقطع السلطان يف مجادى اآلخرة جبال كسروان بعد فتحها لألمري عالء الدين بن معبد البعلبكي، وس

وحسام الدين الجني، وعز الدين خطاب العراقي، فركبوا بالشربوش وخرجوا . الدين بكتمر عتيق بكتاش الفخري
  .إليها، فزرعها هلم اجلبلية، ورفعت أيدي الرفضة عنها

وفيها أخر متملك سيس احلمل اجلاري به العادة، فبعث إليه نائب حلب أستاداره قشتمر الشمسي أحد مقدمي 
كر حنو األلفني، وفيهم األمري مشس الدين أقسنقر الفارسي واألمري فتح الدين صربة املهمندار، حلب على عس

فشنوا الغارات على بالد سيس، وهنبوا . واألمري قشتمر النجييب، وقشتمر املظفري، يف ذي احلجة من السنة املاضية
د وصل إىل سيس طائفة من التتار يف طلب وكان ق. وحرقوا كثرياً من الضياع، وسبوا النساء واألطفال يف احملرم

املال، فركب التتار مع صاحب سيس، وملكوا رأس الدربند، فركب العسكر لقتاهلم وقد احنصروا، فرمى التتار 



عليهم بالنشاب واألرمن باحلجارة، فقتل مجاعة وأسر من األمراء ابن صربة، وقشتمر النجييب، وقشتمر املظفري، يف 
وتوجه التتار باألسرى إىل خربندا . وخلص قشتمر مقدم العسكر، وآقسنقر الفارسيآخرين من أهل حلب، 
وبلغ نائب حلب خرب الكسرة، فكتب بذلك إىل السلطان واألمراء، فرسم خبروج األمري : باألردن، فرسم عليهم

ن القاهرة يف بكتاش أمري سالح، وبيربس الدوادار وأقوش املوصلي فتال السبع، والدكن السالح دار، فساروا م
فبعث متملك سيس احلمل، واعتذر بأن القتال مل يكن منه وإمنا كان من . نصف شعبان على أربعة آالف فارس

  .التتر، ووعده بالتحيل يف إحضار األمراء املأسورين، فرجع األمري بكتاش مبن معه من غزة
إىل دمشق على إقطاع قريان مشد وفيها أفرج عن األمري سيف الدين احلاج هبادر اجلكمي الظاهري، وأخرج 

الدواوين، واستقر حاجباً بدمشق عوضاً عن األمري بكتمر احلسامي، ونقل بكتمر من احلجوبية إىل شد الدواوين، 
  .وقبض على قريان وصودر

وفيها قدم رسول ملك قسطنطينية ، ومعه رسول الكرج، هبدايا وكتاب يتضمن الشفاعة يف فتح الكنيسة املصلبة 
فكتب بفتح الكنيسة . لزيارة الكرج هلا، وأن الكرج تكون يف طاعة السلطان وعوناً له مىت احتاج إليهم بالقدس

  .ففتحت، وأعيد الرسول باجلواب
وفيها توقفت األحوال بالقاهرة، لكثرة الفلوس وما دخل فيها من اخلفاف الوزن، وارتفع سعر القمح من عشرين 

رب فلوس جدد، وعملت الفلوس اخلفاف بدرمهني ونصف الرطل، فمشت فرسم بض. درمهاً األردب إىل أربعني
  .األحوال

وفيها قام مشس الدين حممد بن عدالن بالقاهرة، وأنكر على تقي الدين أمحد بن تيمية فتوى رآها قي مسالة االستواء 
شهد عليه إنه شافعي ومسألة خلق القرآن، واجتمع بالقضاة يف لنائب آل األمر فيه إىل أن كتب ابن تيمية خطه وأ

فنودي بدمشق من ذكر عقيدة ابن تيمية شنق، . املذهب يعتقد ما يعتقده اإلمام الشافعي، وانه أشعري االعتقاد
ومازال . وحرض األمراء عليه. فاشتد حينئذ ابن عدالن، وقام معه قاضي القضاة زين الدين على بن خملوف املالكي

احلاجب على الربيد حبمله ومحل أخيه شرف الدين عبد الرمحن إىل  هبم حىت خرج األمري ركن الدين العمري
وطلب األمري ركن الدين جنم الدين أمحد بن صصري، ووجيه الدين بن املنجا، وتقي الدين شقري، وأوالد . القاهرة

اء، ابن الصائغ، فأحضروهم يوم اخلميس ثاين عشر رمضان، فاجتمع القضاة والفقهاء بقلعة اجلبل، وحضر األمر
حنن : فادعى ابن عدالن على ابن تيميه، فلم جيبه وقام خيطب، فصاح عليه القاضي زين الدين بن خملوف املالكي

أنت عدوي ال جيوز حكمك على فأمر : فقال له. أحضرناك للدعوى عليك، ما أحضرناك خطيباً وألزمه باجلواب
  .باعتقاله، فأخذ وسجن حبارة الديلم من القاهرة هو وأخوه

ع على ابن صصري، وأعيد إىل دمشق، ومعه كتاب ليقرأ على اجلامع باملنع من الكالم يف العقائد والنهي عن وخل
اعتقاد شيء من فتاوى ابن تيمية، وأن يكتب على احلنابلة حماضر بالرجوع عن ذلك، وتثبت على قضاة املمالك، 

  .وتقرا على املنابر، ففعل ذلك بدمشق

وسبب ذلك أنه مرض وقد أناف على : ري بكتاش الفخري أمري سالح الصاحلي النجميوفيها قطع خرب األمري الكب
الثمانني فخاف أستاداره بكتمر الفارسي من موته، وأن يطالب من ديوان السلطان بتفاوت اإلقطاع يف مدة إمرته 

ألمري بيربس وسالر وهي ستون سنة، وأن يلزم بالتقاوى السلطانية، وحسن لولده ناصر الدين حممد أن ميضي إىل ا
على لسان أبيه، بان يتحدثا مع السلطان بأنه قدمي هجرة وله خدمة يف البيت املنصوري، وقد أسن وعجز عن 

الركوب، وال حيل له أكل هذا اإلقطاع بغري استحقاق، ويسأاله يف إخراجه عنه وكتابة مسموح ألوالده ومباشريه 



قاالت من تاريخ إمرته إىل خروج اإلقطاع عنه، وخيله إنه مىت مل مبا خيص السلطان من تفاوت اإلقطاعات واالنت
. يفعل ذلك حىت ميوت والده مل يبق هلم من بعده وجود، وحيتاج إىل االستدانة ليويف الديوان السلطاين مستحقه

، فأعاد ناصر فانفعل لذلك، وبلغ ما رتبه األستادار عن أبيه إىل بيربس وسالر، فتأملا وبكيا، ودخال به إىل السلطان
رسم باألمر الشريف شرفه اهللا وعظمه أن : الدين حممد له الرسالة حبضور األمراء، فأجيب، وكتب املسموح، ونصه

يسامح املقر العايل املولوي األمريي البدري بكتاش الفخري الصاحلي أمري سالح جبميع ما عليه من تفاوت 
طلب تفاوت وال تقاو، وال ما خيص الديوان الشريف من هاليل اإلقطاعات املنتقل إليها واملنتقل عنها، من غري 

وخراجى وغريه، مساحمة وانعاماً عليه، ملا سلف له من اخلدمة وتقادم اهلجرة، مساحمة ال رد فيها وال رجوع عنها 
إليه حبيث ال يطالب بشئ قل وال جل، ملا مضى من الزمان وإىل يوم تارخيه، لنزوله عن إقطاعه حسب سؤاله وتوجه 

وسبق ولده ودخل عليه . األمري مشس الدين سنقر الكمايل احلاجب، واألمري بدر الدين حممد بن الوزيرى بذلك
أرجو أن مين اهللا : ومعه بكتمر أستاداره، وحدثاه يف أنه قد ضعف عن احلركة، وأن اإلقطاع يستكثر عليه، فقال

. ا يتخوفانه بعد موته من املغرم، فلم يلتفت لكالمهمابالعافية، وأن أموت على ظهر فرسي يف اجلهاد فذكرا له م
ال تطيال يف الكالم، فإنه اختلط وفسد عقله فدخال وعرفاه ما : وقدم احلاجب وابن الوزيري باملسموح ، فقاله هلما

قاله عنه ولده من طلب اإلعفاء من اخلدمة، فإنه نزل عن اإلقطاع، وقدما له املسموح، وبلغاه سالم السلطان 
: فغضب عند ذلك وقال. األمراء، وأنه مل يفعل هذا إال حسب سؤاله، وقد رتب له مخسة آالف درهم يف الشهرو

! نعم: أنت سألت يف ذلك؟ قال: وعرفاه ما كان من ولده، فالتفت إليه وقال! نعم: قطع السلطان خبزي؟ قاال
ع خبزي قبل املوت، وهم يعلمون ما فعلته قوالً للسلطان واألمراء ما كنت أستحق أن يقط: فسبه، وقال لألمريين

مث أعرض . معهم، وكنت أؤمل أن أموت يف الغزاة، وما برحت أخرج كل سنة لعل أن يدركين أجلي، فما قدر اهللا
واستقر إقطاعه يف اخلاص السلطاين، وأضيفت أجناده إىل احللقة، وذلك . عنهم، وقاموا عنه، فمات من مرضه هذا

  .يف ذي احلجة
دمت هدية امللك املؤيد هزبر الدين دواد صاحب اليمن، فوجدت قيمتها أقل من العادة، فكتب باإلنكار وفيها ق

عليه والتهديد، وسري مع بدر الدين حممد الطوري أحد مقدمي احللقة، فلم يعبأ به امللك املؤيد، وال أجاب عن 
  .الكتاب بشيء

  .وفيها استسقى أهل دمشق لقلة الغيث، فسقوا بعد ذلك
  مات يف هذه السنةو

خطيب دمشق شرف الدين أمحد بن إبراهيم بن سباع الفزارى الفقيه الشافعي املقرئ النحوي احملدث، يف شوال عن 
  .مخس وسبعني سنة

ومات جمد الدين سامل بن أيب اهليجاء بن مجيل األذرعي قاضي نابلس، بالقاهرة يف ثاين عشر صفر، بعدما باشر قضاء 
  .وصرف عنها وقدم بأهله إىل القاهرة فمات هبانابلس أربعني سنة، 

ومات احلافظ شرف الدين أبو حممد عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن بن شرف ابن اخلضر بن موسى الدمياطي 
  .الفقيه الشافعي احملدث آخر احلفاظ، يف خامس عشر ذي القعدة، من غري مرض، عن اثنتني وتسعني سنة

الدين حممد بن حممد بن هبرام الشافعي هبا، يف أوائل مجادى األوىل، وكان فاضالً ومات قاضي القضاة حبلب مشس 
  .مشكور السرية

  .ومات حممد بن عبد املنعم بن شهاب الدين بن املؤدب مبصر، حدث عن ابن باقا



، ومولده حبران ومات الفقيه العابد املسند أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حممد احلرباين احلنبلي
سنة مثاين عشرة وستمائة، مسع من ابن روزبة واملؤمتن ابن قمرية، ومسع مبصر من ابن اجلميزي وغريه، وتفرد بأشياء، 

  .وكان فيه دعابة، وتال مبكة ألف ختمة
  .ومات شرف الدين حيىي بن امحد بن عبد العزيز اجلذامى اإلسكندراين

هر جمري الدين داود بن اجملاهد أسد الدين شريكوه بن ناصر الدين حممد بن ومات األوحد تقي الدين بن امللك الزا
أسد الدين شريكوه بن شادي بن مروان، أحد أمراء دمشق، يف ثاين صفر على قتال الكسرويني، وكان فاضالً خبرياً 

  .باألمور
دية مبصر يف ذي القعدة، حدثت وماتت املعمرة أم الفضل زينب بنت سليمان بن إبراهيم بن هبة اهللا بن رمحة اإلسعر

  .عن ابن الزبيدي وأمحد بن عبد الواحد البخاري وغريه، وتفردت بأشياء
  سنة ست وسبعمائة

فيها توحش ما بني األمريين علم الدين سنجر الربواين وسيف الدين الطشالقي على باب القلة من القلعة حبضرة 
  .تباعال، ونزل الطشالقي على إقطاع الربواين األمراء، من أجل استحقاقهما يف اإلقطاعات، فإهنما

وكان كل منهما فيه كرب وظلم وعسف، والربواين من خواص األمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري، والطشالقي من 
فاشتد الطشالقي على الربواين . ألزام األمري سالر النائب إلنه خشداشه، وكالمها مملوك الصاحل على بن قالوون

ام الربواين إىل األمري بيربس فشكا منه، فاستدعى به وعنفه، فاساء يف الرد وأفحش يف حق الربواين، وسفه عليه، فق
فاستشاط بيربس غضباً، وقام ليضربه، فجرد . أنت واحد منفي وافدي جتعل نفسك مثل مماليك السلطان؟: وقال

امى عليه من حضره وأمسكه عنه، سيفه يريد ضرب بيربس، فقامت قيامة بيربس، وأخذ سيفه وأومأ ليضربه، فتر
وللوقت طلب بيربس األمري سنقر الكمايل احلاجب، . وأخرجوا الطشالقي بعدما كادت مماليك بيربس أن تقتله

وأمره بإخراج الطشالقي إىل دمشق، فخشي من النائب سالر ودخل عليه وأخربه اخلرب فوجد العلم عنده، وأمره 
فعاد إىل بيربس، وعندما أخذ . و عن الطشالقي، وأنه يلزم داره حىت يرضى عنهبالعود إىل بيربس ومالطفته يف العف

فعاد احلاجب وبلغ . يبلغه رسالة سالر صرخ فيه، وحلف إن بات الطشالقي الليلة يف القاهرة عملت فتنة كبرية
اجع بيربس سالر ذلك، فلم يسعه إال السكوت، وأخرج الطشالقي من وقته، وأمر احلاجب بتأخريه يف بلبيس لري

وعندما اجتمعا من الغد يف اخلدمة بدأه بيربس مبا كان من الطشالقي يف حقه من اإلساءة، وسالر يسكن غضبه . فيه
  .فال يسكن بل يشتد، فأمسك على حقد وتوجه الطشالقي إىل الشام

جبلني يف الليل قعقعة وفيها قدم الربيد من محاة مبصر ثابت على القاضي أن ضيعة تعرف ببارين بني جبلني، فسمع لل
عظيمة، فتسارع الناس يف الصباح إليها، فإذا أحد اجلبلني قد قطع الوادي وانتقل منه قدر نصفه إىل اجلبل اآلخر، 

واملياه فيما بني اجلبلني جتري يف الوادي، فلم يسقط من اجلبل املنتقل شيء من احلجارة، ومقدار النصف الذي انتقل 
ة أذرع، ومسافة الوادي الذي قطعه هذا اجلبل مائة ذراع وأن قاضي محاة خرج من اجلبل مائة ذراع وعشر

  .بالشهود حىت عاين ذلك، وكتب به حمضراً فكان هذا من غرائب االتفاق
وفيها قدم اخلرب من بالد املغرب بقتل السلطان أيب يعقوب بوسف بن يعقوب املريين صاحب تلمسان يف ذي القعدة 

يد خدمه، وأن ابنه أبا سامل قام من بعده، فثاروا به بعد أسبوع، وأقاموا عوضه حفيده أبا عامر من السنة احلالية على 
  .ثابت



وسببها أن التاج بن سعيد الدولة الكاتب كان متمكناً من بيربس : وفيها ابتدأت الوحشة بني األمريين بيربس وسالر
ألموال الديوانية املتعلقة بالوزارة واألستادارية ال مستولياً على سائر أموره، فمكنه من الدولة حىت صارت أمور ا

يلتفت فيها إىل كالم غريه، واستعان معه أكرم بن بشري أحد أقاربه، فتقربا إىل بيربس بتحصيل األموال من 
املشتروات، وأضافا له جهة النطرون وكان التاج صديقاً البن الشيخي، وهو الذي قدمه إىل الوزارة، فلما قتل شق 

، واهتم األمري علم الدين سنجر اجلاويل بأنه السبب يف ذلك، وأنه الذي أغرى به األمري سالر، ملا كان يعلم من عليه
عداوة اجلاويل البن الشيخي ومصادقته للصاحب سعد الدين حممد بن سعد بن عطايا، وهو الذي عينه للوزارة 

اجلاويل، وهو يومئذ ينوب عن بيربس اجلاشنكري يف  فأخذ التاج يف العمل على. بقصد إنكاء التاج بن سعيد الدولة
األستادرية، وندب ملرافقته رجل من األقباط، وصار كل قليل يقول عنه لبيربس إنه هنب األموال، وأخذ رواتب 

كثرية لنفسه وحواشيه، ومد وقفت أحوال الدولة من ذلك، والوزير ابن عطايا ال يدري صناعة الكتابة، وإمنا أشار 
على سالر بوزارته ليتمكن من أغراضه، وان بعض كتاب احلوائج خاناه كتب أوراقاً مبال كبري يف جهة  اجلاويل

اجلاويل، وأكثر من هذا القول وما أشبهه، إىل أن تقرر ذلك يف نفس بيربس وتغري على اجلاويل، وحدث سالر يف 
حملبة له من قدمي حىت أن كالً منهما عمر وكان سالر صديقاً للجاويل شديد ا. أمره، وأنه أخذ مجلة مال مستكترة

فدافع . مدرسة على جبل يشكر جبوار مناظر الكبش جماورة ملدرسة اآلخر، وعمل لنفسه مدفناً حبذاء مدفن اآلخر
فتمادى بيربس يف احلط على . باهللا ال تسمع للديوان؟ فإهنم مناحيس يريدون الفنت: سالر عن اجلاويل، وقال لبيربس

هذا من : فلما افترقا أعلم سالر اجلاويل بتغري بيربس عليه، فقال له. البد أن أخلص منه املال : ، وقالاجلاويل وسبه
. التاج بن سعيد الدولة، فأشار عليه بالدخول إىل بيربس وخمادعته بلني القول له، عساه ينخدع وميسك عما يريده

يف السب والتهديد، و مل يلتفت إىل قوله، فقام  فامتثل ذلك وصار إليه وخضع له وتذلل، فاشتد يف احلرج وبالغ
وعند خروج اجلاويل من عند بيربس دخل عليه ابن سعيد الدولة . يتعثر يف أذياله إىل سالر وأخربه، فغضب من ذلك

مما يف جهة اجلاويل، وقرأها عليه، وأحضر معه أكرم بن بشري ليحاقق اجلاويل على ما يف األوراق، . بأوراق قد رتبها
وملا كان الغد، وخرج األمراء من اخلدمة السلطانية، وجلسوا عند النائب . وى بيربس قلب بن بشري على احملافظةفق

أنت قلت إن مال السلطان : سالر، وفيهم اجلاويل والوزير، أمر بيربس بإحضار ابن بشري الكاتب، فلما جاء قال له
لوزير وافقه على ذلك، وإن أحوال الدولة قد وقفت، أخذ منه أشياء، وإن ا -يعين اجلاويل  -ضائع، وإن هذا 

فنهض عند ذلك قائماً، . وإنك ترافعهما وحتقق مال السلطان يف جهتهما فتكلم اآلن معهما، وال تقل إال الصحيح 
عنها فصالً فصالً، وابن بشري يرد عليه . وأخرج األوراق، وحاقق الوزير على فصول تلزم اجلاويل، فأجاب اجلاويل

أنت أمري، ما تدري فصول الكتابة وطال الكالم، وانفض اجمللس على أقبح صورة، وقد وقع التنافر : يف كالمه وقال
  .بني بيربس وسالر بسبب قيام كل منهما يف نصرة صاحبه

وكان من عادة بيربس أن يركب لسالر عند ركوبه وينزل عند نزوله، فمن يومئذ مل يركب معه، وبقي كل منهما 
فبعث األمري سالر بسنقر الكمايل احلاجب إىل بيربس ليتلطف به . شيته وحده، وتوقع الناس الفتنةيركب يف حا

ويعرفه إن اجلاويل قد علمت ما بيين وبينه من األخوة حبيث أن كال منا عمل اآلخر وصيه على أوالده بعد موته، 
ال أرجع عنه حىت أخذ منه مال : ىل أن قالفمضى إليه وبالغ معه يف الكالم، وهو يشتد إ. ويتضرع له حىت يعفو عنه
إن مل حتمل املال ضربتك باملقارع حىت متوت مثل الغري يعين ابن الشيخي، : وبعث إليه. السلطان وأضربه باملقارع

فلما بلغ الكمايل ذلك لسالر قامت قيامته، إال أنه . وبعث إىل الوزير بذلك أيضاً، ورسم عليهما حىت حيمال املال



وأخذ اجلاويل يف بيع خيله وقماشه وأمتعته بباب القلة على األمراء، فشق عليهم ما نزل به . املداراة عاقالً كان كثري
  .وشروا مبيعه بأضعاف مثنه، لريدوه إليه إذا صلح حاله مع األمري بيربس، تقرباً خلاطر األمري سالر

الربجية ألزام بيربس، وصاروا يركبون بالسالح  ومتادى احلال عدة أيام وبيربس وسالر ال جيتمعان، واستعد األمراء
أقوش : فركب األمراء األكابر. من حتت ثياهبم خوفاً من وقوع الفتنة، وترقب الناس الشر يف كل يوم، وحتدثوا به

قتال السبع، وبيربس الدودار، وبرلغي، وأيبك اخلازندار، وسنقر الكمايل، وبكتوت الفتاح، يف آخرين إيل األمري 
ومازالوا به حىت رفع الترسيم عن اجلاويل بشرط أن . اجلاشنكري، وحتدثوا معه يف تسكني الشر وإمخاد الفتنةبيربس 

خيرج إىل الشام بطاال، وقاموا من عنده إىل األمري سالر، ومازالوا به حىت وافق على سفر اجلاويل، فسافر من يومه 
  .مرة طبلخاناهبعد ما قطع خبزه، مث أنعم عليه بعد وصوله إىل دمشق بإ

وفيها أفرج عن الصاحب سعد الدين حممد بن عطايا بعدما محل حنو الثمانني ألف درهم، واصطلح بيربس وسالر، مث 
إنه ال يوافق، فقد عرضتها : حتدثا يف أمر الوزارة ومن يصلح هلا، فعني سالر التاج بن سعيد الدولة، فقال بيربس

فبعث سالر إىل التاج أحضره، فلما دخل عليه . دونك، وتفرقا: اه، فقالدعين وإي: عليه وامتنع منها، فقال سالر
هاتوا خلعة الوزارة، فأحضروها، وأشار إيل التاج بلبسها فتمنع، وصرخ فيه : عبس يف وجهه وصاح بانزعاج

س فخاف اإلخراق به ملا يعلمه من بغض سالر له، ولبس التشريف يف يوم اخلمي. وحلف لئن مل يلبسها ضرب عنقه
خامس عشر احملرم، وقبل يد األمري سالر فبش له ووصاه، وخرج من دار النيابة بالقلعة إىل قاعة الصاحب هبا، وبني 
يديه النقباء واحلجاب، وأخرجت له دواة الوزارة والبغلة، فعلم على األوراق وصرف األمور إىل بعد العصر، ونزل 

  .ان من غرضهوبلغ ذلك األمري بيربس فسر به، ألنه ك. إىل داره
وأصبح الناس يوم اجلمعة إىل دار الوزير تاج الدين أيب الفتوح بن سعيد الدولة ينتظرون ركوبه، فلم خيرج إىل أن 

القاضي عزل نفسه وتوجه إىل زاوية الشيخ نصر املنبجي، فتفرقوا، ! يا مجاعة: عال النهار، وخرج غالمه و قال
شيخ نصر، وكان خصيصاً به، وله مكانة عند األمري بيربس، وبعث بتشريف وكان ملا نزل إىل داره توجه ليالً إىل ال

الوزارة إىل اخلزانة السلطانية بالقلعة، وأقام عند الشيخ نصر مستجرياً به، فكتب الشيخ نصر إىل بيربس يشفع فيه، 
ة مع الفقراء يعبد اهللا فأخذ ويقول له إنه قد استعفى من الوزارة وقال إنه ال يباشرها أبداً، ويقصد أن يقيم يف الزاوي

قد أعفيناه، فأحضره حىت نستشريه فيمن يلي الوزارة، : بيربس الورقة ودخل على سالر، فلما وقف عليها قال
فأحضره بيربس إليه فاعتذر، وأشار بوزارة ضياء الدين أيب بكر بن عبد اهللا بن امحد النسائي ناظر الدواوين، 

فباشر ضياء الدين الوزارة، وليس له منها سوى االسم، وصار . ني تاسع عشرهفاستدعى وخلع عليه يف يوم االثن
  .التاج يدبر األمور، وال يصرف شيء إال خبطه، وال يفعل أمر إال حبكمه

خلع على التاج بن سعيد الدولة، واستقر مشرياً وناظراً على الوزارة وسائر النظار مصراً وشاماً، : ويف سادس صفر
بيوتات واألشغال املتعلقة باألستادارية ونظر الصحبة ونظر اجليوش، وكتب له توقيع مل يكتب ملتعمم ومنفرداً بنظر ال

وصار جيلس جبانب األمري سالر نائب السلطنة، فوق كل متعمم من الكتاب، ونفذ حكمه ومضى قلمه يف . مثله
ز الدين أيدمر اخلطريي أستادارا واستقر ع. سائر أمور الدولة، فأالن الوزير جانبه له وخفض جناحه بكل ممكن

  .عوضاً عن سنجر اجلاويل
وهم األمري بلبان الصرخدي ورفقته، : وفيها قدم الرسل الذين توجهوا إىل امللك طقطاي صاحب بالد الشمال

ومعهم نامون رسول طقطاي هبدية سنية، وكتاب يتضمن أن عسكر مصر تسر إىل بر الفرات ليسري معهم ويأخذ 
فأكرم الرسول وجهزت له اهلدايا، وأجيب بأن الصلح قد . ويكون لكل منهما ما يصل إليه من البالدبالد غازان، 



وقع مع خربندا وال يليق نقضه، فإن حدث غري ذلك عمل مبقتضاه وسري إليه األمري بدر الدين بكمش الظاهري، 
  .وفخر الدين أياز الشمسي أمري أخور، وسنقر األشقر، وأحد مقدمي احللقة

يها نقل شهاب الدين غازي بن أمحد بن الواسطي من نظر الدولة، ومعه تاج الدين عبد الرحيم بن السنهوري، وف
وسبب ذلك إنه كان يعادي التاج بن سعيد الدولة، حبيث إنه كان سبباً يف ضرب سنقر األعسر له . إىل نظر حلب

ي، ويداخل األمراء، فإذا دخل ابن سعيد الدولة وكان طويل اللسان، بعرف بالترك. باملقارع أيام وزارته حىت أسلم
فلما حتدث ابن سعيد الدولة يف أمور اململكة ثقل عليه ابن . إىل بيت أمري وهو هناك ال يقوم له وال يلتفت إليه

 واهللا لقد: وقال. فقام ملا جاءه التوقيع. الواسطي، وما زال باألمري بيربس إىل أن كتب توقيعه بنظر حلب، وبعث إليه
  .كنت قانعاً جبهنم عوضاً عن موافقة ابن تعيس الدولة، وسار إليها

وفيها نقل األمري سيف الدين بكتمر احلسامي من شد الدواوين بدمشق إىل احلجوبية، على عادته يف ثامن ذي 
زم بثماين احلجة، واستقر عوضه يف الشد األمري مجال الدين أقوش الرستمي وايل القاهرة بالصفة القبلية، بعدما الت

  .مائة ألف درهم يف أربع سنني
وفيها قدم الربيد من دمشق بقدوم رجل من بالد التتر يقال له الشيخ براق، يف تاسع مجادى األوىل، ومعه مجاعة من 

هلم هيئة عجيبة، وعلى رؤوسهم كالوت لباد مقصصة بعمائم فوقها، وفيها قرون من لباد شبه : الفقراء حنو املائة
س فيها أجراس، وحلاهم حملقة دون شوارهبم، ولبسهم لبابيد بيضاء، وقد تقلدوا حببال منظومة بكعاب قرون اجلامو

البقر، وكل منهم مكسور الثنية العليا، وشيخهم من أبناء األربعني سنة، وفيه إقدام وجرأة وقوة نفس و له صولة، 
ك شيئاً من سنته بضرب عشرين عصا حتت ومعه طبلخاناه تدق له نوبة، وله حيتسب على مجاعته يؤدب كل من تر

أردت أن أكون مسخرة الفقراء وذكر : رجليه، وهو ومن معه مالزمون التعبد والصالة وأنه قيل له عن زيه، فقال
أن غازان ملا بلغه خربه استدعاه وألقى عليه سبعاً ضارياً، فركب على ظهر السبع ومشى به، فجل يف عني غازان 

دينار، وأنه عندما قدم دمشق كان النائب بامليدان األخضر فدخل عليه، وكان هناك نعامة  ونثر عليه عشرة آ الف
قد تفاقم شرها و مل يقدر أحد على الدنو منها، فأصر النائب بإرساهلا عليه، فتوجهت حنوه فوثب عليها وركبها، 

ال : أطري هبا إىل فوف شيئاً آخر، قال :فطارت به يف امليدان قدر مخسني ذرعاً يف اهلواء حىت دنا من النائب فقال له
فكتب مبنعه من القدوم إىل مصر، فسار إىل القدس ورجع إىل بالده، وفيهم يقول . وإنه أنعم عليه وهاداه الناس

  :من موشحة طويلة أوهلا: السراج
  صور حتري فيها األفكار... جتنا عجم من جوا الروم 

  زهنار إبليس يصيح منهم... هلم قرون مثل الثريان 
وفيها عاد األمري طقصبا ومعه العسكر من بالد النوبة إىل قوص، بعد غيبتهم تسعة اشهر، ومقاساة أهوال يف حماربة 

  .السودان وقلة الزاد
وفيها منع األمريان بيربس وسالر املراكب من عبور اخلليج املعروف باحلاكي خارج القاهرة، لكثره ما كان حيصل 

نكرات، وتربج النسا، يف املراكب وجلوسهن مع الرجال مكشوفات الوجوه بكوايف الذهب من الفساد والتظاهر بامل
فلم يدخل اخلليج إال . على رؤوسهن، وتعاطيهن اخلمر، وكانت تئور الفنت بسبب ذلك، وتقتل القتلى العديدة

  .مركب فيها متجر، وأما مراكب النزهة فامتنعت، وعد ذلك من أحسن أفعال
ة اجلامع الذي أنشأه األمري مجال الدين أقوش األفرم بسفح جبل قاسيون ، وخطب به القاضي وفيها كملت عمار

  .مشس الدين بن العز احلنفي، يوم اجلمعة رابع عشرى شوال



وفيها وىل قضاء احلنفية بدمشق صدر الدين أبو احلسن على بن الشيخ صفي الدين أيب القاسم حممد البصروي، يف 
  .عوضاً عن شهاب الدين أمحد األذرعي تاسع عشرى ذي القعدة،

  .وفيها قدمت رسل صاحب سيس باحلمل، بعدما أطلق مائتني وسبعني أسرياً من املسلمني، قدموا حلب
وفيها وىل جالل الدين حممد القزويين خطابة دمشق، بعد وفاة مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان اخلالطي يف 

  .شوال

خ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية يف آخر يوم من رمضان، بعدما مجع القضاة وفيها أفرج األمري سالر عن شي
. والفقهاء، وبعثوا إليه ليحضر من االعتقال فامتنع، وترددت إليه الرسل مراراً فلم حيضر، وانفضوا من عند سالر

زين الدين بن خملوف  فاستدعى بأخويه شرف الدين عبد اهللا وزين الدين عبد الرمحن، وجرى بينهما وبني القاضي
مث اجتمع شرف الدين واملالكي ثانياً عند األمري سالر، وحضر ابن عدالن، وتفرقوا عن غري . املالكي كالم كثري

  .شيء
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

شهاب الدين أمحد بن عبد الكايف بن عبد الوهاب البليين الشافعي، أحد نواب القضاة الشافعية خارج القاهرة، 
  .وكان صاحلاً ديناً فاضال

  .ومات الصاحب شهاب الدين أمحد بن أمحد بن عطا األذرعي احلنفي الدمشقي، حمتسب دمشق ووزيرها
  .ومات األمري عز الدين أيبك الطويل اخلازندار املنصوري، يف حادي عشر ربيع األول بدمشق، وكان كثري الرب ديناً

سالح الصاحلي النجمي، اصله من مماليك األمري فخر الدين يوسف بن  ومات األمري بدر الدين بكتاش الفخري أمري
شيخ الشيوخ، وصار إىل امللك الصاحل جنم الدين أيوب، فترقى يف اخلدم حىت صار من أكرب األمراء، وخرج إىل 

على سلطنته  الغزاة غري مرة، وعرف باخلري وعلو اهلمة وسداد الرأي وكثرة املعروف، وملا قتل املنصور الجني أمجعوا
فأىب، وأشار بعود الناصر حممد بن قالوون فأعيد، ومات بعدما استرجع إقطاعه بالقاهرة يف ربيع األول، عن مثانني 

  .سنة، وهو آخر الصاحلية، وإليه ينسب قصر أمري سالح بالقاهرة
دمشق مث نيابة قلعتها، ومات األمري سيف الدين بلبان اجلوكندار املنصوري، ويل نيابة قلعة صفد وشد الدواوين ب

  .ومات وهو نائب محص هبا وكان خرياً
ومات الشيخ سيف الدين الرجيحي بن سابق بن هالل ابن الشيخ يونس اليونسي شيخ الفقراء اليونسية قدم من 
العراق، فصارت له حرمة وافرة يف األيام املنصورية قالوون حىت مات، وله أتباع كثرية، فخلفه ابنه حسام الدين 

  .ضلف
  .ومات الطواشي مشس الدين صواب السهيلي بالكرك عن مائة سنة، وكان له بر ومعروف

ومات ضياء الدين عبد العزيز حممد بن على الطوسي الشافعي، بدمشق يف تاسع عشرى مجادى األوىل، وله شرح 
  .احلاوي يف الفقه، وشرح خمتصر ابن احلاجب، ودرس مدة بدمشق

ل اهللا بن جملي العمري، أخو كاتيب السر شرف الدين عبد الوهاب وحمي الدين حيىي، ومات بدر الدين حممد بن فض
  .وقد جاوز سبعني سنة

  .ومات مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان اخلالطي خطيب دمشق، فجأة يف ثامن شوال وكان صاحلاً معتقداَ
بن السفطي الشافعي، ولد سنة مثان عشرة ومات حممد بن عبد العظيم بن على بن سامل القاضي مجال الدين أبو بكر 



وستمائة، وناب يف احلكم بالقاهرة أربعني سنة، مث تعفف عن احلكم، ومات بالقاهرة ليلة اإلثنني مجادى عشر 
  .شعبان

ويف نصف ذي القعدة مات األمري سيف . ومات األمري فارس الدين أصلم الردادي يف رابع ذي القعدة بدمشق
  .ريالدين كاوركا املنصو

ومات الطواشي عز الدين دينار . ومات األمري هباء الدين يعقوبا الشهرزوري بالقاهرة، يف سابع عشر ذي احلجه
العزيزي اخلازندار الظاهري، يوم الثالثاء سابع ربيع األول، وكان خرياً دينار حمبا ألهل اخلري، وكان دوادار امللك 

  .الناصر وناظر أوقاف امللك الظاهر
ملغرب أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد احلق بن حميو بن أيب بكر بن محامة، وثب عليه سعادة ومات ملك ا

اخلصي أحد مواليه يف بعض حجره، وقد خضب رجليه باحلناء وهو مستلق على قفاه، فطعنه طعنات قطع هبا 
عده أبو ثابت عامر ابن أمعاءه، وخرج فأدرك وقتل، فمات السلطان آخر يوم األربعاء سابع ذي القعدة، وأقيم ب

  .األمري أيب عامر بن السلطان أيب يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد احلق، فكانت مدته إحدى وعشرين سنة
  سنة سبع وسبعمائة

فيها ورد اخلرب بأن امللك املؤيد هزبر الدين داود ملك اليمن كثر ظلمه للتجار، وأخذ أمواهلم، وترك إرسال اهلدية 
بعد أن عزم على جتهيزها، وقصد أن يبعث األموال إىل مكة ليقدم امسه على اسم سلطان مصر  إىل مصر على العادة

فكتب إليه من قبل السلطان ومن قبل اخلليفة أيب الربيع سليمان باإلنذار واإلرهاب، وجهزا على يد . يف الدعاء
سة لطيفة يقال هلا فلوة برسم محل جناب ورسم لكل من األمراء املقدمني بعمارة مركب يقال هلا حلبة، وعمارة قيا

فاشترك كل أمري مقدم . األزواد وغريها، وتفسر ذلك إىل الطور على الظهر لريمي على حبر القلزم، لغزو بالد اليمن
ألف ومضافيه يف عمل حلبة وفلوة، وندب لعملها األمري عز الدين أيبك الشجاعي األشقر شاد الدواوين، وسافر 

  .إىل قوص
، وشكا ذلك .لسلطان من حتكم األمريين بيربس وسالر عليه، ومنعه من التصرف، وضيق يدهوفيها ضجر ا

مما عزم عليه من القيام على األمريين، . واستدعى األمري بكتمر اجلوكندار أمري جاندار يف خفية، وأعلمه. خلاصيته
ى العادة، و لبست مماليك السلطان فقرر األمري أن القلعة إذا أغلقت يف الليل، ومحلت مفاتيحها إىل السلطان عل

السالح، وركبت اخليول من اإلسطبل، وسارت إىل إسطبالت األمراء، ودقت كوسات السلطان بالقلعة دقاً حربياً 
ليجتمع حتت القلعة من هو يف طاعة السلطان، وحيبهم بكتمر اجلوكندار يف عدة على بييت بيربس وسالر بالقلعة، 

بريس وسالر أعني عند السلطان، فبلغهما ذلك فاحترسا، وأمرا األمري سيف الدين وكان لكل من . ويأخذوهنما
أن يوهم أنه أغلق باب القلعة، ويطرف أقفاهلا، ويعرب باملفاتيح  -وكان حصيصاً هبما  -بلبان الدمشقي وايل القلعة 
بكتمر اجلوكندار أن  وظن السلطان ومماليكه أهنم قد حصلوا على غرضهم، وانتظروا. على العادة، ففعل ذلك

فلما طلع النهار ظن . حيضر إليهم فلم حيضر، وبعثوا إليه فإذا هو مع بيربس وسالر، قد حلف هلا على الفيام معهما
  .السلطان أن بكتمر قد غدر به، وترقب املكروه من األمراء

م بيربس أن يهجم على بكتمر وأما بكتمر فإن بيربس وسالر ملا بلغهما اخلرب خرجا إىل دار النيابة بالقلعة، وعز
فلما . ويقتله، فمنعه سالر ملا كان عنده من السبت والتؤدة، وأشار باإلرسال إليه ليحضر حىت تبطل حركة السلطان
فأنكر . أتاه الرسول حتري وقصد االمتناع، ولبس مماليكه السالح، مث منعهم وخرج، فعنفه سالر والمه على ما قصد

ووقف ألزام بيربس . وأقام إىل الصباح، ودخل مع األمراء إىل اخلدمة عند األمري سالروحلف هلم على أنه معهم، 



وسالر على خيوهلم بباب اإلسطبل مترقبني خروج املماليك السلطانية، و مل يدخل أحد من األمراء إىل خدمة 
إىل الكرك، فلم تفتح وقد أشيع يف القاهرة أن األمراء يريدون قتل السلطان، أو إخراجه . السلطان، وتشاوروا

األسواق، وخرج العامة واألجناد إىل حتت القلعة، وبقي األمراء هنارهم جمتمعني، وبعثوا باالحتراس على السلطان 
وألبسوا عدة مماليك، وأوقفوهم مع األمري سيف الدين مسك أخي سالر على باب . خوفاً من نزوله من باب السر

  .اإلسطبل
اخل اإلسطبل حس وحركة من قيام املماليك السلطانية ولبسهم السالح، لينزلوا فلما كان نصف الليل وقع بد

بالسلطان على محية من اإلسطبل، وتوقعوا احلرب، فمنعهم السلطان من ذلك، وأراد مسك إقامة احلرمة، فرمى 
غد، فبعث واستمر احلال على ذلك إىل أذان العصر من ال. بالنشاب وضرب الطبل، فوقع سهم بالرفرف السلطاين

ما سبب الركوب على باب إسطبلي؟ إن كان غرضكم يف امللك فهل أنا متطلع إليه؟ : السلطان إىل األمراء يقول
فردوا اجلواب مع األمري بيربس الدوادار واألمري عز الدين أيبك اخلازندار . فخذوه وابعثوين أي موضع أردمت

ن من املماليك الذين حيرضونه على األمراء، فعتبهم على ما واألمري برلغي األشريف، بأن السبب هو من عند السلطا
  .هو فيه، وأنكر أن يكون أحد من مماليكه ذكر له شيثاً عن األمراء

ويف عودهم من عند السلطان وقعت ضجة بالقلعة سببها أن العامة كان مجعهم قد كثر، فلما رأوا السلطان قد 
لى باب اإلسطبل حماصرين، حنقوا من هذا وصرخوا، مث محلوا وقف بالرفرف، وحواشي بيربس وسالر قد وقفوا ع
فأراد مسك قتاهلم، فمنعه من معه من . يا ناصر يا منصور: " يداً واحدة على األمراء بباب اإلسطبل، وهم يقولون

م وبلغ ذلك بيربس وسالر، فأرسل األمري سيف الدين ختاص املنصوري يف عدة مماليك إىل العامة فضربوه. األمراء
اهللا : بالدبابيس ليتفرقوا فاشتد صياحهم يا ناصر يا منصور، وتكاثر مجعهم ودعاؤهم للسلطان، وصاروا يقولون

خيون من خيون ابن قالوون، ومحلت طائفة منهم على بتخاص ورمجته طائفة أخرى، فجرد السيف ليضعه فيهم، مث 
ن قد طاب خاطره على األمراء، ومازال هبم حىت طيبوا خواطركم، فإن السلطا: خشي العاقبة وأخذ يالطفهم، وقال

  .تفرقوا وعاد
فبعث األمراء ثانياً إىل السلطان بأهنم مماليكه ويف طاعته، والبد من إخراج الشباب الذين يرمون الفنت، فامتنع من 

دمر املرتد ذلك واشتد، فمازال به بيربس الدوادار وبرلغي حىت أخرج هبم إىل األمراء، وهم يبلغا الترمجاين وأي
فهددهم بيربس وسالر ووخباهم وقصدا تقييدهم، فلم توافق األمراء على ذلك رعاية خلاطر السلطان، . وخاص ترك

ودخل مجيع األمراء على السلطان وقبلوا األرض، مث قبلوا يده، . وأخرجوا إىل القدس من وقتهم على الربيد
  .لثهفأفيضت عليهم اخللع، وعلى األمري بيربس وسالر يف ثا

حىت تطمئن قلوب العامة ويعلموا أن الفتنة مخدت، : مث سأل األمراء السلطان أن يركب يف أمرائه إىل اجلبل األمحر
وبات السلطان يف قلق زائد وكرب عظيم إلخراج مماليكه، وركب من الغد باألمراء إىل قبة . فأجاب وخرجوا

إن سبب الفتنة إمنا كان من بكتمر اجلوكندار وذلك إنه  :النصر حتت اجلبل األمحر، وعاد بعدما قال بيربس وسالر
واهللا ما : فتلطفوا به يف أمره فقال. رآه قد ركب جيانب األمري بيربس وحادثه، فتذكر غدره به، وشق عليه ذلك

بقيت يل عني تنظر إليه، ومىت أقام يف مصر ال جلست على كرسي امللك أبداً فأخرج من وقته إىل قلعة الصبيبة يف 
خامس عشره، واستقر عوضه أمري جاندار بدر الدين بكتوت الفتاح، فلما مات سنقر شاه نائب صفد استقر عوضه 

  .وتوجه األمري كراي املنصوري إىل بلدة أدفو بالصعيد، وهو حنق على األمري بيربس اجلاشنكري. بكتمر اجلوكندار
ار الوزارة برحبة باب العيد من القاهرة، ووقف عليها وفيها عمر األمري بيربس اجلاشنكري اخلانكاه الركنية موضع د



. أوقافاً جليلة، فمات قبل فتحها، وأغلقها امللك الناصر مدة، مث أمر بفتحها ففتحت، ورتب فيها عدة من الصوفية
وأنشأ األمري عز الدين أيبك . وبىن بيربس أيضاً تربة هبا، فاستمرت مغلقة إىل آخر سنة مخس وعشرين وسبعمائة

  .ألفرم نائب دمشق جامعاً بصاحلية دمشق، وبعث يسأل يف أرض يوقفها عليه، فأجيب بأنه يعني ما خيتارا
وقدم الربيد من حلب بوصول األمري فتح الدين بن صربة، وقد خلص من بالد التتار، ومعه مجاعة ممن أسر من 

  .األجناد يف نوبة سيس، فأعيد له إقطاعه على عادته
راي املنصوري بالشكوى من وايل قوص، ومن غده قدم كتاب متويل قوص بأن كراي ظلم وورد كتاب األمري ك

فالحيه بأدفو، وأخذ دواهبم، وعمل زاداً كبري ليتوجه إىل بالد السودان، فكتب لكراي باحلضور سريعاً، وكتب 
  .لوايل قوص باالحتراس على كراي وأخذ الطرقات من كل جانب

القدس، وذلك أن األمري أقوش األفرم نائب الشام بعث إىل األمريين بيربس  وفيها أحضرت خاصية السلطان من
وسالر يلومهما على ما وقع من نفي خاصكية السلطان ويشري بردهم، وأنه مىت مل يرسم بردهم حضر بنفسه 

اق بإمرة فلم يسعهما إٍال إحضارهم، وأنعم على كل من يلبغا التركماين وألطنبغا الصاحلي وبلبان الزر. وأعادهم
وقدم األمري كراي من الصعيد . واستقر شهاب الدين أمحد بن على بن عبادة يف نظر املارستان املنصوري. عشرة

فتمارض يف بيته، و مل يطلع إىل القلعة، مث سأل اإلعفاء من اإلمرة، وأن يقيم بالقدس بطاال، واعتذر بكثرة أمراضه، 
ر يقوم بكفايته، وتوجه من القاهرة ة فأنعم بإقطاعه على األمري سيفْ فأجيب إىل ذلك، ووىل نظر القدس واخليل حبا

  .الدين بتخاص املنصوري

وذلك أنه خشي من أن : وفيها وقع االهتمام بالسفر إىل اليمن، وعول األمري سالر على أن يتوجه إليها بنفسه
نه شق عليه ما صار فيه األمري بيربس السلطان يدبر عليه حيلة أخرى، وقد ال يتهيأ له إفسادها فيؤخذ، ومع ذلك فإ

اجلاشنكري من القوة واالستظهار عليه بكثرة خواشداشيته الربجية، وأهنم قد صاروا معظم األمراء، واشتدت شوكة 
بيربس هبم، وعظمت مهابته وانبسطت يده يف التحكم، حبيث أنه أخرج اجلاويل بغري اختيار سالر، وانفرد بالركوب 

قصد الربجية يف نوبة بكتمر اجلوكندار أن خيرج السلطان إىل الكرك، ويسلطن بيربس لوال ما وقد . يف مجع عظيم
فخاف سالر عواقب األمور مع السلطان ومع . كان من صنع سالر بسياسة وتدبري حىت وقع الصلح مع السلطان

.  اليمن ويتملكها ويتمنع هبابيربس، وحتيل يف اخلالص من ذلك بأًنه حيج يف مجاعة من ألزامه وأتباعه، مث يسري إىل
وشرع يف االهتمام بعمل املراكب حىت تنجزت، . ففطن بيربس هبذا، ودس إليه من األمراء من ثىن عزمه عن ذلك

وجهزت األسلحة واألمتعة مث اقتضى الرأي تأخري السفر حىت يعود جواب صاحب اليمن، فكتب حبضور شاد 
بداره حىت مات، وعني األمري سيف الدين نوغاي القبجاقي أمري  الدواوين فقدم وهو مريض، ومازال منقطعاً

  .الركب، وخرج باحلاج على العادة
وذلك أن هيتوم كان حيمل القطعية إىل : وقدم الربيد من حلب بقتل هيتوم متملك سيس على يد بعض أمراء املغل

احلمل ؛ فحضر إليه من أمراء املغل  املغل كما حيملها إىل مصر، وحيضر إىل كل سنة أمري من أمرائهم حىت يتسلم
برلغوا، وقد أسلم وحسن إسالمه، فعزم على بناء جامع بسيس يعلن فيه باآلذان، كما جتهر هناك النصارى بضرب 

فبعث . فشق ذلك على هيتوم، وكتب إىل خربندا باًن برلغوا يريد اللحاق بأهل مصر، وبناء جامع بسيس. النواقيس
لغوا، وهتدده وألزمه باحلضور، فغضب برلغوا من هيتوم، وصنع طعاماً ودعاه، ومل يكن عنده خربندا باإلنكار على بر

فعندما مدوا . علم بأن برلغوا اطلع على شكواه منه خلربندا، فحضر وهو آمن يف مجاعة من أكابر األرمن وإخوان له
ج سوى أخوه ليفون يف نفر قليل، أيديهم إىل الطعام أخذ هتم السيوف من كل جانب، فقتلوا عن آخرهم، و مل ين



فلحق خبربندا وأعلمه بقتل برلغوا ألخيه هيتوم وأمرائه، وقدم عليه أيضاً برلغوا، فقتله بقتله هيتوم، ووىل ليفون 
  .مملكة سيس وسرية إليها

ي شقري وفيها بعث األمري عز الدين أيبك األفرم نائب الشام عدة عسكر إىل الرحبة، مع األمري عالء الدين أيدغد
  .مملوك منكومتر، وردفه باألمري قطلوبك الكبري، مث باألمري هبادر آص

من جهة . وهب يف برمهات املوافق لشوال: وفيها انتهت زيادة النيل إىل مثانية عشر ذراعاً وإحدى وعشرين إصبعاُ
، ومنها ما كان أقل الغرب ريح عند احلراك الغالل، فهافت وجف أكثرها، فلم حيصل منها عند احلصاد إال اليسري

  .فتميز سعر الغلة، وأبيع األردب القمح خبمسني درمهاً، مث احنط. من بذاره
  .وفيها استقر األمري بيربس العالئي احلاجب يف نيابة غزة، عوضاً عن األمري أقجبار

وبك واألمري وفيها سار من دمشق إىل الرحبة عسكر عليه األمري عالء الدين أيدغدي الشقريي، واألمري سيف قطل
  .هبادر أص

توجه األمري مجال الدين أقوش نائب الشام لزيارة القدس، ومعه مجاعة من أعيان دمشق، : ويف العشرين من رجب
  .وعاد يف تاسع شعبان

توجه ركب العمار إىل مكة، صحبة األمري عز الدين الكوكندي، وكان معهم الشيخ جنم : ويف سابع عشرين رجب
  .يخ جنم الدين بن الرفعةالدين بن عبود، والش

  .وفيها خرج األمري شرف الدين أمحد بن قيصر التركماين واألمري بدر الدين بيليك احملسين برقا يف شوال
وفيها قدم األمري مهنا بن عيسى، فأكرمه السلطان وأخلع عليه، فتحدث يف خالص شيخ اإلسالم تقي الدين امحد 

ونزل ابن تيمية بدار األمري سالر النائب، وعقد له . القلعة وأخرجه منهبن تيمية فأجيب، وخرج بنفسه إىل اجلب ب
  جملس حضره ابن الرفعة والتاجي وابن عدالن والنمراوي ومجاعة الفقهاء، و مل حتضره القضاة، وناظروا

ن حممد بن مث قام تاج الدين أَمحد ب. ابن تيمية مث انفضوا، مث عقد له بعد سفر مهنا بن عيسي جملس آخر بالصاحلية
عبد الكرمي بن عطاء، وشيخ سعيد السعداء، ومجعوا فوق اخلمسمائة رجل، وساروا إىل القلعة وتبعهم العامة، 

وشكوا من ابن تيمية أنه يتكلم يف مشايخ الطريقة ؛ فرد أمرهم إىل القاضي الشافعي، فدفعه إىل تقي الدين علي ابن 
  .لشام، فسار على الربيد وحبس هباالزواوي املالكي، فحكم بسفر ابن تيمية إىل ا

وفيها بىن األمري أسندمر نائب طرابلس قلعة مكان حصن صنجيل، وبين األمري قرا سنقر نائب حلب قلعة حارم اليت 
  .خرهبا هوالكو

  ومات يف هذه السنة

  :األمري عز الدين أيدمر السناين بدمشق، وله شعر جيد ومعرفة بتعبري املنامات، ومن شعر
  دنف حكاه رقةً وحنوال... يم احلبيب رسول ختذ النس

  فيسيل يف أثر الغريق سيوال... جتزى العيون من العيون صبابة 
  كنت اختذت مع الرسول سبيال... ويقول من حسد له ياليتين 

  .ومات األمري سيف الدين بيبغا الناصري يف شعبان، وترك ماالً كبًريا
مي أحد الربجية الصاحلية، و كبري األمراء بدمشق، عن حنو الثمانني ومات األمري ركن الدين بيربس اجلالق العج

كان يقرض األجناد عند جتردهم، : سنة، يف نصف مجادى األوىل مبدينة الرملة ، وكان ديناً له ثروة وفيه خري



  .وميهلهم حىت يتيسر هلم، فعدم له يف ذلك مال كبري
ايل القاهرة، وكان أبوه خازندار السلطان صالح الدين ومات مشس الدين خضر بن احلليب املعروف بشلحونة و

يوسف صاحب حلب ودمشق، وقدم اخلْضر إىل القاهرة، واستقر يف واليتها يف األيام الظاهرية بيربس واأليام 
املنصورية قالوون، مث نقله األشرف خليل بن قالوون إىل شد الدواوين، وكان ناهضاً أميناً يف مجيع ما يليه، مع 

ومات خطلو شاه نائب التتر . فة والديانة واملروءة، وكان إذا أراد أن يضرب أحداً قال شلحونه، فعرف بذلكاملعر
  .وكان مقدمهم يوم شقحب؛ وكان كافراً فاجًرا

ومات األمري عالء الدين مغلطاي البيسري، أحد أمراء دمشق، ليلة االثنني ثاين مجادى األوىل، وكانت له مروءة 
  .وشجاعة
  .لطواشي شهاب الدين فاخر املنصوري مقدم املماليك، وكانت له سطوة ومهابةومات ا

  .ومات الشيخ عمر بن يعقوب بن أمحد السعودي، يف يوم األربعاء ثاين رجب، وكان رجالً صاحلاً معتقًدا
بن ومات الصاحب تاج الدين حممد بن الصاحب فخر الدين حممد بن الصاحب هباء الدين علي بن حممد بن سليم 

يف يوم  -ومولده يف تاسع شعبان سنة أربعني وستمائة، وجده ألمه الوزير شرف الدين صاعد الفائزي  -حنا 
  .السبت خامس مجادى اآلخرة

ومات شرف الدين حممد بن فتح عبد اهللا بن فتح الدين عبد اهللا بن حممد بن حممد ابن أمحد بن خالد القيسراين، 
  . أول شعبانأحد موقعي اإلنتماء بالقاهرة، يف

ومات أبو عبد اهللا بن مطرف األندلسي، مبكة يف رمضان عن نيف وتسعني سنة، وقد جاور هبا ستني سنة، وصار 
  .شيخ احلرم، فحمل الشريف محيضة نعشه
  .ومات الشيخ عثمان بن جوشن السعودي

شريازي املصري، يف خامس ومات الشيخ عز الدن أبو حممد عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد العزيز بن ظافر ال
  .ربيع األول، ومولده يف ذي احلج سنة مثان عشرة وستمائة

ومات قاضي القضاة مجل الدين أبو بكر حممد بن العظيم بن علي بن سامل بن السقطي الشافعي، يف ليلة االثنني 
  .حادي عشر شعبان، ومولده سنة ثالث وعشرين وستمائة، وأخرج له التقي األسعردي مشيخة

  نة مثان وسبعمائةس
وذلك أهنم كثر ختطفهم أموال التجار، وأخذهم : يف أوهلا قدم مبشرو احلاج بأن األمري نوغاي حارب العبيد مبكة

من الناس بالغصب ما أرادوا، فلما وقف بعضهم على تاجر ليأخذ قماشه منعه، فضربه ضربا مربحاً، فثار الناس 
د فأمسكوا بعضهم وفر باقيهم بعدما جرحوا، فركب الشريف محيضة فبعث نوغاي مماليكه إىل العبي. وتصاحيوا

باألشراف والعبيد للحرب، وركب نوغاي مبن معه، ونادى أال خيرج أحد من احلاج وليحفظ متاعه، وساق فإذا 
، فقتل منهم مجاعة ظناً أهنم من العبيد، فكف محيضة عن القتال. طائفة من السرويني قد فروا من اخلوف إىل اجلبل
  .وما زال الناس بنوغاي حىت أمسك عن الشر

وقمم الربيد من حلب بأن طائفة من املغل قدموا إىل الفرات، فخرج العسكر إليهم، فلما ساروا سقط الطائر من 
قلعة كركر بنزول املغل عليها وهنب التركمان وأخذهم، فكتب إىل العسكر اجملرد بنجدهتم، فكسبوا املغل يف الليل 

  .ستردوا ما أخذوه من كركر، وأسروا منهم ستني رجالً، وغنموا عدة خيولوقتلوهم، وا
وفيها أفرج عن امللك املسعود جنم الدين خضر بن امللك الظاهر بيربس من الربج بالقلعة، وأسكن بدار األمري عز 



  .الدين األفرم مبصر، يف ربيع األول
قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة، عوضاً عن فوضيت اخلطابة جبامع قلعة اجلبل ل: ويف ثالث ربيع اآلخر

  .الشيخ مشس الدين حممد اجلزري
  .وفيها وصلت رسل سيس باحلمل على العادة، ومن مجلته طشت ذهب مرصع باجلوهر

وفيها عدى السلطان إىل هنر اجليزة، وأقام يتصدى حنو عشرين يوماً، وعاد وقد ضاق صدره واشتد حنقه، وصار 
من حتكم بيربس وسالر عليه، وعدم تصرفه ومنعه من كل ما يريد حىت إنه ما يصل إىل ما يشتهي  يف غاية احلصر

فأخذ يف العمل . أكله لقلة املرتب، فلوال ما كان يتحصل له من أوقاف أبيه ملا وجد سبيالً إىل بلوغ بعض أغراضه
وأعجب . صف من رمضان، فوافقاه عليهوأظهر أنه يريد احلج بعياله، وحدث بيربس وسالر يف ذلك يوم الن. لنفسه

الربجية سفره لينالوا أغراضهم، وشرعوا يف جتهيزه، وكتبوا إىل دمشق والكرك وغريه برمي اإلقامات، وألزم عرب 
وأحضر األمراء تقادمهم وتأنقوا فيها، فقلبها السلطان وشكرهم على ذلك؛ . الشرقية حبمل الشعري، فتهيأ ذلك
ن يريد السفر، ونزل من القلعة ومعه األمراء؛ وخرج العامة وتباكوا حوله، وتأسفوا وركب يف خامس عشرى رمضا

وتعني للسفر معه من األمراء عز الدين أيدمر اخلطريي األستادار . على فراقه، ودعوا له إىل أن نزل بركة احلاج
لس، وسيف الدين بلبان أمري وحسام الدين قرا الجني أمري جم. عوضاً عن اجلاويل، وسيف الدين آل ملك اجلوكندار

جاندار، وعز الدين أيبك الرومي السالح دار، وركن الدين بيربس األمحدي، وعلم الدين سنجر اجلمقدار، وسيف 
وودعه بيربس . الدين يقطاي الساقي، ومشس الدين سنقر السعدي النقيب، ومن املماليك مخسة وسبعون نفراً

ورحل السلطان من ليلته، . يوهلم من غري أن يترحلوا له، وعاد األمراءوسالر فيمن معهم من األمراء وهم على خ
وعرج إىل جهة الصاحلية وعيد هبا، وسار إىل الكرك ومعه رحل اخلاص مائة ومخسون فرساً، فقدمها يوم األحد 

، وزين فاحتفل األمري مجال الدين أقوش األشريف املعروف بنائب الكرك بقدومه، وقام مبا يليق به. عاشر شوال
القلعة واملدينة، وفتح باب السر ومد اجلسر، وكان له مدة مل ميد، وقد سار خشبه، فلما عربت الدواب عليه، وأتى 

السلطان يف أخرهم انكسر اجلسر حتت رجلي فرسه بعد ما تعدى يديه اجلسر، فكاد يسقط إىل اخلندق لوال أهنم 
مري بلبان طرنا أمري جاندار، ومجاعة مل ميت منهم سوى رجل جبدوا العنان حىت خرج من اجلسر وهو سامل وسقط األ

  .واحد
وعندما استقر السلطان بقلعة الكرك عرف األمراء أنه قد انثىن عزمه عن احلج، واختار اإلقامة بالكرك، وترك 
فوا السلطنة ليستريح خاطره؛ فشق عليهم ذلك، وبكوا وقبلوا له األرض يتضرعون إليه يف ترك هذا اخلاطر، وكش

قد أخذ بيربس اجلاشنكري السلطنة والبد، مث استدعى عالء : رؤوسهم فلم يرجع إليهم، وقال السلطان للخطريي
الدين على بن أمحد بن سعيد بن األثري، وكان قد توجه معه، وكتب إىل األمراء بالسالم عليهم، وأنه رجع عن احلج 

رك والشوبك، وأعطاه لألمراء وأمرهم بالعود، وأعطاهم وأقام بالكرك وترك السلطة، ويساًل اإلنعام عليه بالك
  .واجلمال واملال الذي قدمه له األمراء، فساروا إىل القاهرة -وعدهتا مخسمائة هجني  -اهلجن 

واستويل السلطان على ما كان يف الكرك من املال، وهو ستمائة ألف درهم فضة وعشرون ألف دينار، وقيل بل 
واستدعى أهل الكرك، فحلفهم له األمري مجال الدين نائب . ار وسبعمائة ألف درهموجد سبعة وعشرين ألف دين

فلما حصل . الكرك، وأمرهم فحملوا له أحجاراً كثرية إىل القلعة، فلم يبق أحد حىت محل إليه احلجارة من الوادي
صر وينقل ماله بالكرك وبني نائب الكرك والناس يف الوادي لنقل احلجارة، بعث السلطان إىل النائب أن يتوجه إىل م

له أن أهل القلعة ال سبيل إىل جماورهتم له هبا وال بإقامتهم باملدينة، فإين أعلم كيف باعوا امللك السعيد بن الظاهر 



فامتثل النائب األمر وأخذ حرميه، وقدم للسلطان . باملال لطرنطاي، وقد مكنت حرميهم وأوالدهم من النزول إليهم
  .الل وهي شيء كثري فقبلها، وأخذ أهل القلعة حرميهم وتفرقوا يف البالدما كان له من الغ

وأقام السلطان األمري سيف الدين أيتمش احملمدي يف نيابة قلعة الكرك، فصار هو وأخوه احلاج أرقطاي وأرغون 
ان حرمي وك. الدوادار مقيمني على علو القلعة، وبعث إىل العرب الشوبك بأن يكونوا يف اخلدمة برسم الصيد

السلطان قد توجه إىل احلجاز من القاهرة يف سابع عشر شوال، فلما دخل السلطان إىل الكرك بعث يف طلبهم، 
  .فأدركهم وهم على عقبة أيلة مع األمري مجال الدين خضر بن نوكيه، فقد هبم إىل الكرك

األمري سالر النائب بدار النيابة من  ووصل األمراء إىل قلعة اجلبل يف، يوم اجلمعة ثاين عشرى شوال، واجتمعوا عند
القلعة، وقرئ كتاب السلطان عليهم فبهتوا، مث اشتوروا فيمن يقوم بامللك، فاختار أكابر األمراء سالر لقلعة 
وخال . وتودده، واختار الربجية بيربس؛ فلم جيب سالر إىل ذلك، وخاف الربجية لئال جييب، فقاموا وانفض اجمللس

وسالر بصاحبه، وحسن له القيام بالسلطنة، وخوفه عاقية تركها، وأنه مىت وىل غريه ال  كل من أصحاب بيربس
وبات الربجية تغلي مراجلهم خوفاً من والية سالر، وسعي بعضهم إىل بعض، وكانوا أكثر مجعاً . يوافقوه بل يقاتلوه

قبة، واستدعى األمراء من أصحاب سالر، وأعدوا السالح وتأهبوا للحرب، فبلغ ذلك سالر فخشي سوء العا
فأجابوه، مث  -وكان مطاعاً فيهم  -إخوته وحفدته ومن ينتمي إليه، وقرر مع عقالئهم سراً موافقته على ما يشري به 

  .خرج إىل شباك النيابة
  ؟؟؟؟

  السلطان امللك املظفر

سنة مثان ركن الدين بيربس اجلاشنكري املنصوري جلس على ختت امللك يف يوم السبت ثالث عشرى شوال 
وسبعمائة، وذلك أنه ملا أصبح يوم السبت جلس األمري سالر النائب بشباك دار النيابة، وحضر بيربس اجلاشنكري 

فقال األمري أقوش قتال السبع واألمري بيربس الدواداري واألمري أيبك . وسائر األمراء واشتوروا فيمن يلي السلطنة
كال وقع فخرج الطلب هلم وحضروا، . تدعاء اخلليفة والقضاة وإعالمهمينبغي اس: اخلازندار، وهم أكابر املنصورية

فقرئ عليهم كتاب السلطان، وشهد عند قاضي القضاة زين الدين علي بن خملوف املالكي األمريان عز الدين 
اخلطريي واحلاج آل ملك، ومن كان معهم من األمراء، بنزول امللك الناصر عن اململكة وترك سلطنة مصر 

على شرط أن ! نعم: وأعيد الكالم فيمن يصلح، فأشار األمراء األكابر باألمري سالر، فقال. م، فأثبت ذلكوالشا
فقلق الربجية و مل تبق إال . كل ما أشري به ال ختالفوه وأحضر املصحف وحلفهم على موافقته، وأال خيالفوه يف شيء

واهللا يا أمراء أنا ما أصلح للملك، وال يصلح له : رفقال سال. إقامتهم الفتنة، فكفهم اهللا عن ذلك وانقضى احللف
صدق األمري، وأخذوا : إال أخي هذا وأشار إىل بيربس اجلاشنكري، وهنض قائماً إليه؛ فتسارع الربجية وقالوا بأمجعهم

فألبسوه تشريف . وكان فرس النوبة عند الشباك. بيد بيربس وأقاموه كرهاً، وصاحوا باجلاوشية فصرخوا بامسه
ومشى سالر والناس بني يديه من دار النيابة . وهي فرجية أطلس أسود وطرحة، وتقلد بسيفني على العادة: خلالفةا

بعد العصر حىت ركب، وعرب باب القلعة إىل اإليوان، وجلس على التخت، ولقب بامللك املظفر، وصار يبكي حبيث 
فكانت . ظن من وقوع احلرب بني السالرية والبيربسيةمث قام إىل القصر، وتفرق الناس بعدما ظنوا كل . يراه الناس

  .مدة سلطنة امللك الناصر هذه عشر سنني ومخسة أشهر وسبعة عشر يوماً



وملا استقر امللك املظفر يف مملكة مصر اجتمع األمراء باخلدمة على العادة يف يوم اإلثنني خامس عشريه ؛ فأظهر 
ر خلعة النيابة على عادته، بعدما استعفى وطلب أن يكون من مجلة التغمم مبا صار إليه، وخلع على األمري سال

مث كتب إىل األعمال . إن مل تكن أنت نائباً فال أعمل أنا السلطنة ، وقامت عليه األمراء: األمراء، حىت قال له
واألمري عز الدين  باستقرار امللك املظفر يف السلطنة، وتوجه األمري بيربس األمحدي إىل حلب، واألمري بالط إىل محاة،

  .أيبك البغدادي وزير بغداد وسيف الدين ساطي إىل دمشق على الربيد
وطلب التاج بن سعيد الدولة، وعرضت عليه الوزارة، فامتنع منها وصمم، وأشار باستمرار الصاحب ضياء الدين 

 أمر الوزارة والتوقيع، واستمر ابن سعيد الدولة يف نظر اجليش، واإلشارة يف. النشائي، فخلع عليه وعلى التاج
وقد عظم أمر التاج حىت كانت تعرض عليه أجوبة النواب، وال يكتب السلطان على شيء ما مل ير خطه، . ونزال

فشق ذلك على شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا كاتب السر، وخيل السلطان من حدوث الفساد بسبب 
  .ما، وأمضى له ماعدا ذلكذلك، فمنعه من الوقوف على األجوبة والكتابة عليه

: وكتب للملك الناصر تقليد بنيابة الكرك ومنشور بإقطاع مائة فارس، وجهز إليه وقرن هبما كتاب امللك املظفر
بأين أجبت سؤالك فيما اخترته، وقد حكم األمراء على فلم متكن خمالفتهم، وأنا نائبك وخرج هبا األمري احلاج آل 

ر، وأمر احلراس أن يصيحوا باسم امللك املظفر، وخطب له يوم اجلمعة أيضاً على ملك فلما وصل إليه أظهر البش
  .منرب الكرك، وأنعم على الربيدي وأعاده؛ فسر املظفر بنلك

: فإنه ملا قد عليه وزير بغداد باخلرب قال. وقدم الربيد من ممالك الشام بالطاعة وحلفهم، ماعدا األفرم نائب دمشق
وقد حلفت امللك الناصر  -وأنا ال أحلف لبيربس ! ، وبئس ما فعله بيربس!لك الناصر بنفسهبئس واللّه ما فعله امل

حىت أبعث إىل الناصر، مث سري مجاعة إىل الكرك على الربيد بكتابه، فأعاد الناصر اجلواب بالشكر والثناء، وأنه قد  -
اخلميس خامس عشر ذي القعدة، فاجتمع ترك امللك، فليحلف ملن يولونه، وقدم الربيدي بذلك إىل دمشق يف يوم 

الناس من الغد باجلامع وقرئ تقليد األمري مجال الدين أقوش األفرم نائب الشام على عادته، وخلع على حمي الدين 
حيمي بن فضل اللّه كاتب السر، وأنعم على األمري برلغي بإقطاع السلطان قبل سلطنته، وأنعم بإقطاع برلغي على 

وخطب للملك املظفر، ونودي بدمشق . تخاص على األمري مجال الدين أقوش نائب الكركبتخاص، وبإقطاع ب
فركب امللك املظفر بشعار السلطنة بعدما جددت له الوالية بالسلطة . فزينت، وعاد وزير بغداد وساطي إىل القاهرة

.  ألف ومائيت خلعةمن اخلليفة، وخلع على أرباب الدولة ما بني صاحب سيف ورب قلم، فبلغت عدة اخللع إىل
وكتب له تقليد السلطنة من إنشاء عالء الدين على بن عبد الظاهر، ونزل من قلعة اجلبل بكرة يوم السبت سابع 

وهو فرجية سوداء بطرز ذهب وشاش أسود ملمع : عشره، وسري بامليدان األسود ومعه األمراء وعليه التشريف
، والوزير ضياء الدين قدامه على فرس، والتقليد على رأسه يف بقطع ذهب ولفته مدمورة، والسيفان على عاتقيه
  .كيس حرير اًسود، بعدما قري بالقلعة على األمراء

وورد اخلرب باًن متملك قربس اتفق مع مجاعة من ملوك الفرنج على عمارة ستني قطعة لغزو دمياط، فجمع السلطان 
إىل دمياط خوفاً من نزول الفرنج أيام النيل، وندب  األمراء وشاورهم، فاتفقوا على عمل جسر ماد من القاهرة

لفلك األمري مجال الدين أقوش الرومي احلسامي، وأمر أال يراعي أحداً من األمراء يف تأخري رجال بالده، ورسم 
وكان . لألمراء أن خيرج كل منهم الرجال واألبقار، وكتب إىل الوالة باملساعدة والعمل، وأن خيرج كل وال برجاله

قوش مهاباً عبوساً قليل الكالم، له حرمة يف قلوب الناس؛ فلم يصل إىل فارس كور حىت وجد والة العمل قد أ
فاستقر احلال على ثالمثائة جرافة بستمائة رأس . نصبوا اخليم وأحضروا الرجال، فاستدعى املهندسني ورتب العمل



ركب دائماً لتفقد العمل واستحثاث الرجال، حبيث فكان ي. بقر وثالثني ألف رجل، وأحضر إليه نواب مجيع األمراء
فلم يغب . إنه فقد بعض األيام شاد األمري بدر الدين الفتاح ورجاله، فلما أتاه بعد طلبه ضربه حنو اخلمسمائة عصاة

وضرهبم باملقارع وخزم آنافهم وقطع آذاهنم، و مل يكد يسلم . عنه بعد ذلك أحد، ونكل بكثري من مشايخ العربان
أحد من أجناد األمراء ومشدى البالد، وما زال جيتهد يف العمل حىت جنز يف اًقل من شهر، وكان ابتداؤه من  منه

قلوب وأخره بدمياط، يسري عليه الراكب يومني، وعرضه من أعاله أربع قصبات، ومن أسفله ست قصبات، ميشي 
يادة يعلو حىت تنقطع الطرقات وميتنع الوصول وعم النفع به، فإن النيل كان يف أيام الز. ستة فرساي صفار واحداً

  .وحضر بعد فراغه األمري أقوش إىل القاهرة، وخلع عليه وشكرت مهته. إىل دمياط
ووقع االتفاق على عمل جسر أخر بطريق اإلسكندرية، وندب لعمله األمري سيف الدين احلرمكي فعمر قناطر 

  .فعم النفع بعمارهتااجليزة إىل أخر الرمل حتت اهلرمني، وكانت هتدمت، 
وورد اخلرب باًن اخلوارزمي والتليلي عادا من بالد املغرب هبدية حليلة، وركب معهم احلاج، فخرج عليهم العربان 

فخرج مجاعة من األجناد واملماليك إىل اإلسكندرية ليتلقوا الرسل . وأخذوا سائر ما معهم حىت صاروا عراة
وساروا هبم إىل . ية إىل سوسة فلقوهم هبا وأحسنوا إليهم وإىل احلاجواحلجاج، وساروا ومعهم نائب اإلسكندر

  .القاهرة
وفيها كثرت مرافعة أهل اخلانكاه الصالحية سعيد السعداء يف شيخهم كرمي الدين عبد الكرمي اآلملي، فقام عليه 

  .الشيخ نصر املنجين قياماً عظيماً حىت صرف بقاضي القضاة حبر الدين حممد بن مجاعة
  .ها أطلقت محاة لنائبها األمري سيف الدين قبجق، فعزل ووىلوفي

  .وفيها صرف أمني الدين أبو بكر بن الرقاقي من نظر دمشق، وعاد إىل القاهرة
  ومات يف هذه السنة

علم الدين إبراهيم بن الرشيد بن أيب الوحش بن أيب حليقة، رئيس األطباء مبصر والشام، وترك مائيت ألف دينار، 
  .مثائة ألفوقيل ثال

ومات برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن ظافر الربلسي ناظر بيت املال، يف خامس صفر بالقاهرة، وويل نظر بيت 
  .املال عوضه نور الدين الزواوي النائب املالكي

اكهة ومات حمي الدين أمحد بن أيب الفتح بن باتكني، وكان يعاين اخلدم الديوانية، وله شعر حسن وفضيلة، وعنده مف
  .وحماضرة مجيلة، ومولده سنة أربع عشرة وستمائة، وعمي قبل موته، ومات بالقاهرة 

ومات الشهاب اًمحد بن صادق القوصي، يف حادي عشر صفر بقوص، وكان فقيهاً شافعياً يوقع عن قاضي، وفيه 
  .حترز وعنده يقظة

عدة، وقد محل من قوص إىل القاهرة، بسبب ومات الشيخ عبد الغفار بن نوح القوصي، يف ليلة اجلمعة سابع ذي الق
قيامه يف هدم الكنائس حىت هدم العامة من قوص ثالثة عشرة كنيسة، فعوق باملسجد أياماً مث خلى عنه، فاًقام جبامع 

  .عمرو بن العاص حىت مات، وبيعت ثيابه اليت مات فيها خبمسني ديناراً، تفرقها أهل الزوايا
  .بربزة خارج دمشق، وكانت له أحوال ومكاشفات ومات عثمان احللبوين الصعيدي

ومات مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن شامة الطائي السوادي، يف يوم الثالثاء رابع عشرى ذي القعدة عن سبع 
  .وأربعني سنة، ودفن بالقرافة



أليام املنصورية ومات ظهري الدين أبو نصر بن الرشيد أيب السرور بن أيب النصر السامري الدمشقي، أسلم يف ا
قالوون، وتنقل يف اخلدم الديوانية ويل نظر اجليش بدمشق، مث انقطع يف داره حىت مات يف حادي عشرى رمضان، 
ومولده اثنتني وعشرين وستمائة، وكان مجيالً ليناً متواضعاً حمباً ألهل اخلري، مواظباً على الصلوات جبامع بين أمية، 

  .فيه بر وصدقات مع العفة
  .هاب الدين بن على احلسبين، حدث مبصر عن ابن املقري وابن رواج والشاوي، ومات هباومات ش

ومات األمري عز الدين أيبك الشجاعي األشقر شاد الدواوين، يف حمرم مبصر ومات األمري عالء الدين الطربس 
نة على اخلليج الكبري خارج املنصوري وايل باب القلعة امللقب باجملنون، واملنسوب إليه العمارة فوق قنطرة اجملنو

القاهرة، وكان عفيفاً ديناً، له أحكام قراقوشية مع تسلط على النساء، وكان خيرج أيام املواسم إىل القرافة وينكل 
  .هبن، فامتنعن من اخلروج يف زمانه إال ألمر مهم، مثل احلمام وغريه
  .خامس رجب مبصر، ومات ولده قبله بيومومات امللك املسعود جنم الدين خضر بن امللك الظاهر بيربس، يف 

ومات األمري عز الدين أيدمر . ومات الشيخ املعتقد أمحد بن أىب القاسم املراغي، يف ليلة السبت ثاين احملرم مبصر
  .الرشيدي أستادار النائب سالر، يف تاسع عشر شوال، وكان عاقالً له ثراء واسع وجاه عريض

ن األمري أيب عامر بن السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد احلق املريين، يف ثامن ومات ملك املغرب أبو ثابت عامر ب
  .صفر، فبويع أخوه الربيع بن أيب عامر

  سنة تسع وسبعمائة

فيها قدم عالء الدين التليلي وأيدغدي من بالد املغرب، ومعهما الشيخ أبو زكريا الليحاين متويل طرابلس الغرب 
يريدان احلج، فكانت غيبة النليلي ورفيقه ثالث سنني وثالثة اًشهر فنزل اللحياين وأبو إدريس عبد احلق املريين 

  .مبناظر الكبش ورتب له ما يليق به
وعزل األمري بيربس . وفيها بين األمري برغلي على ابنة السلطان، وعمل مهم عظيم خلع فيه على سائر األمراء

وكتب إىل دمشق بإبطال املقرر على اخلمور بساحل الشام، . العالئي من نيابة عزة، واستقر عوضه بلبان البدري
  .وقدم مشس الدين حممد بن عدالن من اليمن، وقد مات رفيقه سنقر السعدي. وإراقتها وتعويض اجلند بدهلا

وقدم اخلرب باًن امللك الناصر كثري الركوب للصيد ببالد الكرك يف مماليكه، فتخيل امللك املظفر من ذلك وخشي 
واتفق أنه قدم اخلرب أيضاً حبركة خربندا للسري إىل بالد الشام، فكتب إىل امللك الناصر حبركة خربندا، وقد  .عاقبته

دعت احلاجة إىل املال فريسل ما أخذه معه من مال مصر، وما استوىل عليه من حاصل الكرك، ومن عنده من 
ل اليت قادها من مصر، ومىت مل يفعل خرجت املماليك وال يدع عنده منهم سوى عشرة برسم اخلدمة، ويرسل اخليو

اململوك حممد بن قالوون : ورأي الناصر أن املغالطة أوىل، وكتب اجلواب. إليه العساكر حىت خترب الكرك عليه
يقبل األرض، وينهي أنه ما قصد اإلقامة إال طلباً للسالمة، وإن موالنا السلطان هو الذي رباين، وما أعرف يل والداً 

. ل ما أنا فيه فمنه وعلى يديه، والقدر الذي أخذته من الكرك ألجل ما ال بد يل فيه من الكلف والنفقةغريه، وك
وقد امتثلت املرسوم الشريف وأرسلت نصف املبلغ الذي تأخر عندي امتثاال ألمر موالنا السلطان، وأما اخليل فقد 

ال من اختار أن يقيم معي، ممن هو مقطوع العالئق مات بعضها، و مل يبق إال ما أكبه؛ واملماليك فلم أترك عندي إ
: وكتب الناصر بأعلى الكتاب. وما بقي إال إحسان موالنا السلطان. من األهل والولد، فكيف حيل يل أن أخرجهم

امللكي املظفري، وخلع على مغلطاي ودفع إليه الكتاب، ومحله معه مائيت ألف درهم، وأعاده وقد محله مشافهة 
  .، فقنع السلطان املظفر بيربس بذلكمبعين جوابه



وفيها قدم السلطان الربجية أمر منهم مجاعة كبرية، وأراد أن يؤمر مجاعة األمري سالر فلم يوافق على ذلك، وحلف 
  .بأميان مغلظة أنه ال ميكن أحداً منهم أن يتآمر

وسبب ذلك أن التاج : لدولةوفيها تفاوض كاتب السر شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اللّه والتاج بن سعيد ا
تزايد حتكمه يف الدولة، حبيث ٍانه مل يكتب ألحد توقيع برزقه أو براتب أو استخدم يف وظيفة حىت يكتب عليه، مث 
شارك كاتب السر يف معرفة أجوبة النواب وغريهم، فامتنع ابن فضل اهللا من ذلك، ورد عليه اجلواب، وفيه وال 

مث حدث ابن فضل اللّه األمري سالر النائب يف ذلك، وقبح عنده أن . ار اململكةكرامة أن يكون مطلعاً على أسر
فشق على سالر ما قصد التاج، . يطلع رجل قبطي على أسرار اململكة وأخبار العدو وأنه ال يوافق على ذلك بوجه

من أمر ديوان اإلنشاء، وقام يف مساعدة ابن فضل اللّه، وما زال بالسلطان إىل أن منع التاج من اإلطالع على شيء 
  .فاشتد غضبه وباين ابن فضل اللّه

وندب لذلك . وقد قام الربيد بإبطال سائر اخلمارات، فسر السلطان هبذا، وعزم على أن يفعل مثل ذلك بديار مصر
رة األمري سيف الدين الشيخي أحد الربجية، وتقدم إليه أال يراعي أحداً من خشداشيته، وال يدع بيتا مبصر والقاه

وكان الشيخي فيه شدة وقوة نفس، . من بيوت أعلى الناس وأدناهم يبلغه أن فيه مخراً إال ويكبسه ويكسر ما فيه
فطلب وايل القاهرة ومقدميها وأصحاب األرباع، وسأهلم عن مواضع اخلمر فلم جييبوه، أخفوا سائر املواضع، 

نده مخر، وكتب أمسائهم، فكان فيهم عدة من وضرب مجاعة منهم باملقارع حىت دلوه على عصر العنب أو من ع
فكان الرجل ال يشعر إال به يف مماليكه، وقد هجم عليه : األمراء والكتاب واألجناد والتجار، وأخذ يف كبس البيوت

فنزل بالناس من ذلك . ومعه النجارون والبناءون لتفقد مطامري اخلمر وإخراجها، فإذا ظفر هبا كسر سائر ما فيها
د، وافتضح كثري من املستورِين، وهنب من بيوهتم أشياء، لكثرة ما كان جيتمع من العامة، ولفرار صاحب بالء شدي

وأخذ الناس يدل بعضهم على بعض، وتشفي . البيت خوفاً على نفسه، وأخذ األجناد وغريهم من ذلك ما أغناهم
يها من اخلمور وتعدي األمر دون وكبست أيضاً دور اليهود والنصارى، وأريق ما ف. مجاعة من أعاديهم بنلك

األمراء، فكبست دور من عرف بشرب اخلمر منهم، ومنها دار األمري عالء الدين مغلطاي املسعودي أحد أمراء 
فأزال اللّه بذلك فساداً كبرياً، ووقع أيضاً بسببه من هنب األموال فساد كبرية فلما اشتد األمر . األلوف من الربجية
  .السلطان فيه فكف عنه جتمع األمراء وحدثوا

  .وفيه كثر اإلرجاف حبركة التتر، فربز الدهليز السلطاين إىل الريدانية. خسف مجيع جرم القمر: ويف ربيع األول
وفيها استقر سعد الدين مسعود بن أمحد بن مسعود احلارثي يف قضاء احلنابلة بالقاهرة، بعد موت القاضي شرف 

  .اين، يف ثالث ربيع اآلخرالدين عبد الغين بن عبد اهللا احلر
وفيها فشا بالناس أمراض حادة، وعم الوباء، وطلبت األدوية واألطباء، وعز سائر ما حيتاج إليه املرضى، حىت أبيع 

السكر وأبيع الفروج خبمسة دراهم، والرطل البطيخ بدرهم، وكان الرجل الواحد من العطارين يبيع يف كل يوم 
  .مبثالمثائة درهم إىل مائيت دره

وفيها توقفت زيادة النيل إىل أن دخل شهر مسرى، وارتفع سعر القمح حىت أبيع األردب خبمسني درمهاً، واألردب 
ومنع األمراء البيع من شوهنم إال األمري عز الدين أيدمر اخلطريي األستادار، فإنه . الشعري والفول بعشرين درمها

وخاف الناس من وقوع نظري غالء كتبغا، . باع ما عداه قليالً قليالًتقدم إىل مباشريه أال يتركوا عنده مباشرة سنة، و
وخرج هبم اخلطيب نور الدين علي بن حممد بن احلسن بن على القسطالين فاستسقى، وكان يوماً مشهوداً، فنودي 

شر وانتهت زيادة النيل يف سابع عشرى توت إىل مخسة عشر ذراعاً وسبعة ع. من الغد بثالثة أصابع، مث توقف



واتفق أنه نقص يف أيام النسئ، وجاء النوروز و مل يوف النيل ستة عشر ذراعاً، وفتح اخلليج يوم اجلمعة . إصبعاً
وذكر بعضهم أنه مل يوف إىل تاسع عشر بابه، وهو يوم اخلميس حادي . ثامن توت، وهو ثامن عشرى ربيع األول
سلطاننا ركني، : لسعر بعد الوفاء، وغنت عامة مصرواحنط مع ذلك ا. عشر مجادى األوىل، وذلك بعد اليأس منه

  " .جيبوا لنا األعرج، جيي املا ويدحرج . ونائبنا دقني ، جيينا املاء منني

وفيها قدم الربيد من حلب بأن األمري سرتاي استنابه امللك خربندا بديار بكر، وأنه حارب طقطاي، فقتل طقطاي، 
مجال الدين أقوش قتال السبع واألمري حسام الدين الجني اجلاشنكري فخرج األمري . وعزم على املسري إىل حلب

وكتب األمري سالر لألمري مجال . وعدة الطبلخاناه والعشراوات يف ألفي فارس، وساروا يف مجاد األوىل إىل حلب
  .الدين أقوش بأربعة آالف غرارة من القمح ومثانني ألف درهم من ماله بدمشق، معونة له وملن معه

وذلك أنه كثر تومهه من امللك الناصر، وخيله األمراء وحذروا : ا ابتدأ اضطراب دولة السلطان امللك املظفروفيه
وحسنوا له القبض عليه، فجنب بيربس عن ذلك، مث مازالوا به حىت بعث األمري مغلطاي إىل امللك . السلطان منه

يف القول، فغضب امللك الناصر من ذلك غضباً  وتغلظ مغلطاي. الناصر، ليأخذ منه اخليل واملماليك اليت عنده
أنا خليت ملك مصر والشام لبيربس، وما يكفيه حىت ضاقت عينه على فرس عندي أو مملوك يل، : شديًدا، وقال له

ويكرر الطلب؟ ارجع إليه، وقل له واللّه لئن مل يتركين وإال دخلت بالد التتر، وأعلمتهم أين قد تركت ملك أيب 
فجافاه مغلطاي وخشن يف القول، حبيث اشتد غضب . ملوكي، وهو يتبعين ويطلب مين ما أخفتهوأخي وملكي مل

فثار به املماليك يسبونه . وصلنا إىل هنا؟ وأمر أن جير ويرمى من سور القلعة! ويلك: امللك الناصر وصاح به
 أن عفا عنه الناصر وحبسه، مث ويلعنونه، وأخرجوه إىل السور، فلم يزل األمري أرغون الدوادار واألمري طغاي إىل

  .أخرجه ماشياً إىل الغور، وامتعض مغلطاي عند ذلك مما حل به
مما كان فيه . وكتب الناصر ملطفات إىل نواب الشام حبلب ومحاة وطرابلس وصفد، وإىل أمراء مصر ممن يثق به، 

الكرك، وأن السلطان امللك املظفر يف من ضيق اليد وقلة احلرمة، وأنه ألجل هذا ترك ملك مصر، وقنع باإلقامة يف 
فإما أن تردوه عين وإال . أنتم مماليك أيب وربيِتموين: كل قليل يرسل يطالبه باملال مث باخليل مث باملماليك، وقال هلم

 وكتب األمري. أسري إىل بالد التتار وتلطف يف خماطبتهم غاية التلطف، وسري إليهم العربان، هبا فأوصلوها إىل أرباهبا
باًين : باًين مع األمري قرا سنفر نائب حلب وكتب األمري قرا سنقر اجلواب: قبجق املنصوري نائب محاة اجلواب

مملوك السلطان يف كل ما يرسم به وساْل أن يتوجه إليه أحد املماليك السلطانية، فبعث الناصر مملوكه أيتمش 
. ملنصوري، واألمري بكتمر احلسامي احلاجب، بدمشقاحملمدي، وكتب معه ملطفًا إىل األمري سيف الدين قطلوبك ا

  .وأما بكتمر اجلوكندار نائب صفد فإنه طرد القاصد ومل جيتمع له

فلما أوصله إىل قطلوبك . وقدم أيتمش دمشق يف خفية، ونزل عند بعض مماليك األمري قطلوبك، ودفع إليه امللطف
فترك أيتمش راحلته . فرم نائب الشام، ويتقرب إليه بذلكأنكر عليه، وأمره باالحتفاظ على أيتمش ليوصله إىل األ

اليت قدم عليها عندما بلغه ذلك، ومضى إىل دار األمري سيف الدين هبادر آص يف الليل واستأذن عليه فأذن له، 
ق وقد سب. فعرفه ما كان من األمري قطلوبك، فطمن خاطره وأنزله عنده وقام حبقه، وأركبه من الغد معه إىل املوكب

قطلوبك وعرف النائب قدوم مملوك امللك الناصر إليه وهربه ليالً، فقلق األفرم من ذلك، وألزم وايل املدينة بتحصيل 
هذا اململوك عندي، وأشار إليه، فنزل عن الفرس وسلم على األفرم وسار معه يف املوكب : اململوك، فقال هبادر آص

امللك الناصر يسلم عليكم، ويقول ما منكم أحد إال وأكل خبز  السلطان: إىل دار السعادة، وقال حبضرة األمراء



وأنتم تربية الشهيد والده، وأنه قاصد الدخول إىل دمشق . الشهيد والده وخبزه، وما منكم إال من إنعامه عليه
دمر فلم يتم هذا القول حىت صاح عز الدين أي. فإن كان فيكم من يقاتله ومينعه العبور فعرفعوه. واإلقامة فيها

فغضب األفرم نائب الشام عليه وأخرجه، مث قال . ، وبكى!الكوكندي الزراق أحد أمراء دمشق وابن أستاذاه
كيف جتيء إىل الشام، أو إىل غري الشام، كأن الشام ومصر اآلن حتت  -يعين امللك الناصر  -قل له : أليتمش

كيف يكون ذلك وابن : ىت سريت أقول لهحكمك؟ أنا ملا أرسل إلينا السلطان امللك أن أحلف له ما حلفت ح
أنا ما تقدمت عليه حىت خلع ابن أستاذنا نفسه، وكتب خطه وأشهد عليه بنزول عن : أستاذنا باق؟ فأرسل يقول
فلما . مث يف هذا الوقت تقول من يردين عن الشام؟ وأمر به فسلم إىل أستاداره الطنقش. امللك، فعند ذلك حلفت له

قل له ال يذكر اخلروج من الكرك، وأنا أكتب إىل امللك : ودفع إليه مخسني ديناراً وقال لهكان الليل استدعاه، 
فقدم أيتمش على امللك الناصر وحدثه مبا . املظفر وأرجعه عن طلب اخليل واملماليك، وخلى عنه ليعود إىل الكرك

نائب حلب، ويواعده على املسري إىل جرى له فأعاده على الربية ومعه أر كتمر وعثمان اهلجان، ليجتمع بقرا سنقر 
  .وسار امللك الناصر من الكرك إىل بركة زيزاء. دمشق

وأما امللك املظفر فإنه ملا بلغه أن امللك الناصر حبس األمري عالء الدين مغلطاي أيتعلى املقدم ذكره قلق، واستدعى 
ر، واهتموه بأنه قد باطن امللك الناصر، وكانت الربجية قد أغروا املظفر بسال. األمري سالر النائب، وعرفه ذلك
وكان . فبلغ ذلك سالر، فخاف من الربجية لكثرهتم وقوهتم، وأخذ يف مداراهتم. وأشاروا عليه بقبضه وخوفوه منه

ستة أالف أردب غلة  -وكان قد شكا له من انكسار خراجه  -أشدهم عليه األمري سيف الدين بيكور، فبعث إليه 
مث . كف عنه، وهادى خواص السلطان، وأنعم عليهم ٍانعامات كثرية طلباً للسالمة منهموألف دينار مصرية، ف

. حضر سالر عند املظفر وتكلما فيما هم فيه، فاقتضي الرأي جتهيز قاصد للملك الناصر بتهديده ليفرج عن أيتغلي
إىل الربج األبيض، ومل يعرف وبينما هم يف ذلك قدم الربيد من عند نائب دمشق باًن امللك الناصر سار من الكرك 

  .مقصده، فكتب إليه بالكشف عن مقصده، وحفظ الطرقات عليه
 -هذا وقد اشتهر بالقاهرة حركة امللك الناصر وخروجه من الكرك، فتحرك األمري سيف الدين نوغاي القبجاقي 

ه مجاعة من املماليك وواعد -وكان شجاعاً مقداماً حاد املزاج قوي النفس، ومن ألزام األمري سالر النائب 
فلما نزل إىل بركة اجلب استجمع . السلطانية أن يهجم هبم على السلطان امللك املظفر بيربس إذا ركب ويقتله

نوغاي مبن وافقه يريدون الفتك بالسلطان يف عوده من الربكة، وتقرب نوغاي من السلطان قليالً قليالً، وفد تغري 
  .ه خواص السلطان وحتلقوا حوله، فلم جيد نوغاي سبيالً إىل ما عزم عليهوجهه وظهر فيه أمارات الشر، ففطن ب

. وعاد السلطان إىل القلعة، فعرفه ألزامه ما فهموه عن نوغاي، وحسنوا له القبض عليه وتقريره على من معه
اقبة فحذره من ذلك، وخوفه ع -وكان قد باطن نوغاي أيضاً  -فاستدعى السلطان األمري سالر وأعلمه اخلرب 

األخذ بالظن، وأن فيه فساد قلوب اجلميع، وليس إال اإلغضاء فقط، وقام عنه، فأخذه الربجية يف اإلغراء بسالر، 
فبلغ نوغاي ما هم فيه من احلديث يف القبض عليه، . وأنه والبد قد باطن نوغاي، ومىت مل يقبض عليه فسد احلال

واألمري عالء الدين مغلطاي القازاين، واألمري سيف الدين فواعد أصحابه على اللحاق بامللك الناصر، وخرج هو 
  .طقطاي الساقي، وحنو ستني مملوكاً، وقت املغرب عند باب القلعة من ليلة اخلميس خامس عشرى مجادى اآلخرة
وعرف السلطان بذلك من اإلسطبل، ففتح باب القلعة، وطلب األمري سالر وشاوره، فأشار بتجهيز األمراء يف 

عني أخاه عالء الدين مسك وقطز بن الفارقاين يف عدة من حاشيته ومخسمائة مملوك، وساروا من وقتهم غري طلبهم، و
فلما وصل نوغاي إىل قطيا وجد . جمدين يف طلبهم، وصار بني الفريقني مرحلة واحدة، إذا رحل هؤالء نزل هؤالء



ذ خيل الوايل وخيول العرب، وسار إىل غزة احلمل قد جتهز إىل القاهرة، وهو مبلغ عشرين ألف درهم، فأخذه وأخ
وقد اشتد خوف امللك املظفر وكثر خياله، فقبض . ومضى إىل الكرك، فنزل األمراء بعده غزة، وعادوا إىل القاهرة

  .على مجاعة تزيد عدهتم على ثالمثائة مملوك، وأخرج أخبارهم وأخباز املتوجهني إىل الكرك ملماليكه
نوغاي ومن معه وهو يف الصيد، فأمر بإحضارهم فأتوه، وقبلوا له األرض وهنأوه بالعافية، وبلغ امللك الناصر قدوم 

فشق على امللك املظفر ذلك، . وساروا معه إىل زيزاء، ومضى إىل زرع يريد دمشق، مث رجع إىل الكرك. فسر هبم
ما زالوا به حىت أخرج األمري ودار به الربجية وشوشوا فكره بكثرة إيهامهم وختيلهم له مبخاطرة العسكر عليه، و

بينجار، واألمري صارم الدين اجلرمكي، يف عدة من األمراء جمردين، وأخرج األمري أقوش الرومي جبماعته إىل طريق 
السويس، ليمنع من عساه يتوجه من األمراء واملماليك إىل امللك الناصر، وقبض على أحد عشر مملوكاً، وقصد أن 

األمري سيف الدين أيطرا وفر، فأدركه األمري جركتمر بن هبادر راًس نوبة، وأحضره يقبض على آخرين فاستوحش 
فحبس، وعند إحضاره طلع األمري سيف الدين الدكز السالح دار مبلطف من امللك الناصر استجال به إليه، فكثر 

على أنفسهم، واجتمع قلق امللك املظفر، وزاد تومهه ونفرت مع ذلك قلوب مجاعة من األمراء واملماليك، وخشوا 
كثري من املنصورية واألشرفية واألويرانية، وتواعدوا على احلرب، وخرج منهم مائة وعشرون فارساً بالسالح، 

فخرج إليهم األمري بينجار والصارم اجلرمكي، فقاتلهم املماليك، وجرح اجلرمكي بسيف . وساروا إىل امللك الناصر
فعظم اخلطب على السلطان، واجتمع إليه . ك على محية إىل الكركيف فخذه سقط إىل األرض، ومضى املمالي

هذا الفساد كله من األمري سالر، ومىت مل تقبض عليه خرج األمر من يدك، فلم يوافق على : الربجية، وقالوا له
  .ذلك، واتفق الرأي على جتريد العساكر

أخته كرمي الدين أكرم الكبري يف وظائفه، مات التاج بن سعيد الدولة، واستقر ابن : ويف يوم السبت ثاين رجب
  .وتكرب على األمراء واستقرت فيه األحوال، حىت كتب على ما يعرف وما ال يعرف

وأما أيتمش احملمدي فإنه سار إلىحماة، واجتمع باألمري قبجق نائبها، فأحال قبجق األمر على األمري قرا سنقر نائب 
حلب، واجتمع بقرا سنقر، فأكرمه ووافق على قيام امللك الناصر، فسار أيتمش إىل . حلب، وأنه معه حيث كان

وكتب قرا سنقر إىل األفرم نائب حيثه دمشق على . ودخل يف طاعته، ووعده على السري إىل دمشق أول شعبان
طاعة امللك الناصر ويرغبه، وأشار مبكاتبة امللك الناصر لألمري بكتمر اجلوكندار نائب صفد، واألمري كراي 

وكان نوغاي منذ قدم . نصوري بالقدس، ونائب طرابلس، وأعاد أيتمش ومن معه إىل امللك الناصر، فسر بذلكامل
ال يربح حيرضه على املسري إىل دمشق، فلما قدم عليه خرب قرا سنقر اشتد باًسه وقوي عزمه على احلركة، إال أنه 

  ثقل عليه أمر

ليس يل بك حاجة ارجع إىل حيث شئت فترك : حبيث إنه قال لهنوغاي من خماشنته له يف املخاطبة، وجفاه القول 
نوغاي اخلدمة وانقطع إىل أن قدم أيتمش من حلب، فدخل بينه وبني السلطان حىت أزال ما بينهما، وأسر له 

  .السلطان ذلك حىت قتله بعد عوده إىل امللك كما سيأيت ذكره إن شاء اللّه تعاىل
ضاً إىل صفد، فتلطف حىت اجتمع بناصر الدين حممد بن بكتمر اجلوكندار نائب مث إن امللك الناصر بعث أيتمش أي

صفد، ومجع بينه وبني أبيه ليالً يف مقابر صفد فعتبه أيتمش على ما كان من رده قاصد امللك الناصر، فاعتذر 
قرا سنقر واألمري قبجق فلما عرفه أيتمش طاعة األمري . باخلوف من بيربس وسالر، وأنه لوال ثقته به ملا اجتمع به قط

أجاب بالسمع والطاعة، وأنه على ميعاد النواب إىل املضي إىل الشام، فأعاد أيتمش جوابه على امللك الناصر فسر 
  .به



. األمري سيف الدين برلغي األشريف: وسار من القاهرة عشرة من األمراء املقدمني يف يوم السبت تاسع رجب منهم
شريف نائب الكرك، واألمري عز الدين أيبك البغدادي، واألمري سيف الدين طغريل واألمري مجال الدين أقوش األ

اإليغاين، واألمري سيف الدين تناكر، ومعهم حنو ثالثني أمرياً من الطبلخاناه، بعدما أنفق فيهم السلطان امللك املظفر، 
ناه ألف دينار، وكل من مقدمي فأخذ برلغي عشرة آالف دينار، وكل من املقدمني ألفي دينار، وكل من الطبلخا

احللقة ألف درهم، وكل من أجناد الكرك مخسمائة درهم، ونزلوا جتاه مسجد ترب خارج القاهرة، مث عادوا بعد 
مث ورد اخلرب ثانياً مبسريه، فتجهز العسكر يف أربعة . أربعة أيام إىل القاهرة، لورود اخلرب بعود امللك الناصر إىل الكرك

فورد الربيد . برلغي ونائب الكرك ومن تقدم ذكره، وساروا يف العشرين من شعبان إىل العباسة آالف فارس، وخرج
من عند األفرم نائب دمشق بقدوم أيتمش احملمدي عليه من قبل امللك الناصر، ومبا شافهه به من اجلواب، وأنه بعث 

بار، وأشار بتأخري العسكر، فكتب األمري عالء الدين أيدغدي احلسامي واألمري سيف الدين جوبان لكشف األخ
فقدم أيدغدي شقري وجوبان على امللك الناصر، وعرفاه أهنما قدما لكشف حاله، وحلفا له . بإقامتهم على العباسة

على القيام بنصرته، ورجعا إىل دمشق، فعرفا األفرم أن الناصر مقيم ليتصيد، فخاف أن يطرق دمشق بغته، فجرد 
منهم األمري سيف الدين قطلوبك املنصوري، واألمري سيف الدين احلاج هبادر احلليب : يهمإليه مثانية أمراء مبضاف

احلاجب، واألمري سيف الدين جوبان، واألمري كجكن، واألمري علم الدين اجلاويل، ليقيموا على الطرقات حلفظها 
العسكر املصري، ليجتمع مع وكتب األفرم إىل امللك املظفر حيثه على إخراج . على من خيرج إىل امللك الناصر

عسكر دمشق على قتال امللك الناصر، وأنه قد جدد اليمني له، وحلف أمراء دمشق أهنم خيونون امللك املظفر وال 
فلما قرأ امللك املظفر . ينصرون امللك الناصر، وأن نائب حلب وغريه من النواب قد دخلوا يف طاعة امللك الناصر

  .قلقهكتاب نائب الشام اضطرب وزاد 

فورد كتاب األمري برلغي من العباسة بأن مماليك األمري مجال الدين أقوش الرومي جتمعوا عليه وقتلوه، وساروا 
ومعهم خزائنه إىل امللك الناصر، وأهنم حلق هبم بعض أمراء الطبلخاناه يف مجاعة من مماليك األمراء، وقد فسد احلال، 

ظفر جتريدة أخرى فيها عدة من األمراء، وهم بشاش وبكتوت الفتاح فأخرج امل. والرأي أن خيرج السلطان بنفسه
فلما ورد كتاب امللك . وكثري من الربجية، وبعث إىل برلغي ألفي دينار، ووعده بأنه عازم على التوجه إليه بنفسه

ثري ممن معه فلما كان الليل رحل ك. املظفر بذلك، وبقدوم التجريدة إليه عزم على الرحيل من الغد إىل جهة الكرك
فلم . يريدون امللك الناصر، فكتب إىل السلطان بأن نصف العسكر قد صار عليه، وحرضه على اخلروج بنفسه

يطلع الفجر إال واألمري سيف الدين هبادر جكي قد وصل بكتاب األمري برلغي على الربيد إىل السلطان، فلما قضي 
سلم :  امللك الناصر، وناوله الكتاب، فلما قرأه تبسم وقالصالة الصبح تقدم إليه وأعلمه برحيل أكثر العسكر إىل

على برلغي، وقل له ال ختش من شيء، فإن اخلليفة أمري املؤمنني قد عقد لنا بيعة ثانية، وجدد لنا عهداً، وقد قرئ 
ه قد أكد يف على املنابر، وجددنا اليمني على األمراء، وما بقي أحد جيسر أن خيالف ما كتب به أمري املؤمنني، فإن

امض به إليه حىت يقرأه على األمراء واجلند، مث يرسله يل، فإذا : مث دفع املظفر إليه العهد اخلليفيت، وقال. كتابة العقد
فعاد . فرغ من قرائته يرحل بالعساكر إىل الشام ، وجهز له أيضاً ألفي دينار أخرى، وكتب جوابه بنظري املشافهة

وإن أمري املؤمنني والين تولية جديدة، وكتب يل عهًدا، : ليه الكتاب وانتهي إىل قولههبادر إىل برلغي، فلما قرئ ع
ولسليمان الريح، مث التفت إىل هبادر وقال : إنه من سليمان، فقال: وجدد يل بيعة ثانية، فتح برلغي العهد فإذا أوله

  .وهو مغضب واللّه ما معي أحد يلتفت إىل اخلليفة، مث قام! قل له يا بادر الذقن: له
وكان سبب جتديد العهد أن نائب دمشق ملا ورد كتابه بأنه حلف أمراء الشام ثانياً، وبعث صدر الدين حممد بن 



عمر بن مكي بن عبد الصمد الشهري بابن املرحل برسالة إىل السلطان، صار صدر الدين جيتمع عنده هو وابن 
يد البيعة، وكتابة عهد يقرأ على املنابر، وحتليف األمراء، فإن فاًشارا عليه بتجد. عدالن، ويشغل السلطان وقته هبما

ذلك يثبت قواعد امللك، ففعل ذلك وحلف األمراء حبضرة اخلليفة، وكتب له عهد جديد عن اخلليفة أيب الربيع، 
سلم على من عبد اللّه وخليفة رسول اللّه صلى اهللا عليه و. إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم: ونسخته

يأيها الذين آمنوا أَطيعوا اهللا وأَطيعوا . " املسلمني أيب الربيع سليمان بن أمحد العباسي ألمراء املسلمني وجيوشها
وإين رضيت لكم بعبد ا هللا تعاىل امللك املظفر ركن الدين نائباً عين مللك الديار املصرية " الرسول وأوىل األمر منكم 
م نفسي حلينه وكفايته وأهليته، ورضيته للمؤمنني، وعزلت من كان قبله بعد علمي والبالد الشامية، وأقمته مقا

واعلموا رمحكم اللّه أن امللك عقيم ليس . بنزوله عن امللك، ورأيت ذلك متعيناً علي، ومحت بذلك احلاكم األربعة
كم امللك املظفر، فمن وقد استخرُت اللّه تعاىل؛ووليت علي. بالوراثة ألحد خالف عن سالف وال كابر عن كابر

. أطاعه فقد أطاعين، ومن عصاه فقد عصاين، ومن عصاين فقد عصي أبا القاسم ابن عمي صلى اله عليه وسلم
وبلغين أن امللك الناصر بن امللك املنصور شق العصا على املسلمني، وفرق كلمتهم وشتت مشلهم، وأطمع عدوهم 

. احلرمي واألوالد وسفك الدماء، وتلك دماء قد صاهنا اللّه من ذلك فيهم، وعرض البالد الشامية واملصرية إىل سيب
وأنا خارج إليه وحماربه إن استمر على ذلك، وأدفع عن حرمي املسلمني وأنفسهم وأوالدهم هذا األمر العظيم، 

اللواء  -وقد أوجبت عليكم يا معاشر املسلمني كافة اخلروج حتت لوائي . وأقاتله حىت يفيء إىل أمر اللّه تعاىل
الشريف فقد اجتمعت احلكام على وجوب دفعة وقتاله إن استمر على ذلك، وأنا مستصحب معي لذلك السلطان 

وقد قرئ على منابر اجلوامع بالقاهرة يف اجلامع األزهر وجبامع احلاكم، . امللك املظفر، فجهزوا أرواحكم والسالم
، ووقع يف القاهرة ضجة !ما نريده! ال: امللك الناصر صاحوا وقت اخلطبة يف يوم اجلمعة، فلما بلغ القارئ إىل ذكر

  .وحركة بسبب ذلك

وفيه قدم األمري هبادر آص من دمشق على الربيد حيث السلطان على اخلروج بنفسه، فإن النواب قد مالوا كلهم مع 
د كتب بواليته وعزل امللك الناصر، فأجاب بأنه ال خيرج، واحتج بكراهيته للفتنة وسفك الدماء، وأن اخلليفة ق

مث قدم األمري بالط بكتاب األمري برلغي أن مجيع من خرج من أمراء . امللك الناصر، فإن قبلوا وإال ترك امللك
الطبلخاناه حلقوا بامللك الناصر، وتبعهم خلق كثر، و مل يتأخر غري برلغي ومجال الدين أقوش نائب الكرك وأيبك 

  .وذلك ألهنم خواص السلطانالبغدادي وتناكر والفتاح ال غري، 
وأما امللك الناصر فإنه سار يف أول شعبان مبن معه يريد دمشق، فدخل يف طاعته األمري قطلوبك احلاج هبادر احلليب 
وبكتمر احلاجب واجلاويل، وكتبوا إليه بذلك، وأنه يتاًىن يف املسري إىل دمشق من غري سرعة حىت يتبني ما عند بقية 

وا إىل األفرم نائب دمشق بأنه ال سبيل إىل حماربة امللك الناصر، وأرادوا بذلك إما أن خيرج مث كتب. أمراء دمشق
فإنه ملا قدم كتاهبم : وكان كذلك. األفرم إليهم فيقبضوه، أو يسري عن دمشق إىل جهة أخرى فتأتيهم بقية اجليش
وركب األجناد إىل . نصره اهللا: احواعليه بدمشق شاع بني الناس سري امللك الناصر من الكرك، فثارت العوام وص

ما لكم سلطان إال امللك املظفر فصرخ ! معاشر أهل الشام: النائب، فاستدعى من بقي من األمراء والقضاة، ونادى
  .ما لنا سلطان إال امللك الناصر! ال! ال: الناس بأسرهم

فاجتمع األمري بيربس . من األفرم وتسلل العسكر من دمشق طائفة بعد طائفة إىل امللك الناصر، وانفرط األمر
العالئي واألمري بيربس اجملنون مبن معهما على الوثوب باألفرم وقبضه، فلم يثبت عندما بلغه ذلك، واستدعى عالء 

فركب األمري قطلوبك واألمري احلاج هبادر عندما . الدين بن صبح وكان من خواصه، وتوجه ليالً إىل جهة الشقيف



مث قدم إليه أيضاً اجلاويل . إىل امللك الناصر فسر هبما، وأنعم على كل منهما بعشرة آالف درهممسعا اخلرب، وتوجها 
وجوبان، وسار مبن معه حىت نزل الكسوة، فخرج إليه بقية األمراء واألبضاد، وقد عمل له سائر شعائر السلطنة من 

اكر، وسار يف يوم الثالثاء ثاين عشر شعبان فحلف العس. الصناجق اخلليفتية والسلطانية والعصائب واجلتر والغاشية
وخرج مجيع الناس إىل لقائه على اختالف طبقاهتم حىت . من الكسوة يريد املدينة، فدخلها بعدما زينت زينة عظيمة

صغار املكاتب، فبلغ كراء البيت من البيوت اليت من ميدان احلصا إىل القلعة للتفرج على السلطان من مخسمائة 
وفرشت األرض بشقاق احلرير امللونة، ومحل األمري سيف الدين قطلوبك املنصوري الغاشية، . ئة درهمدرهم إىل ما

وترجل األمراء والعساكر بأمجعهم، حىت إذا وصل باب القلعة خرج متويل القلعة . ومحل األمري احلاج هبادر اجلتر
ن عليه عند دخوله عباءة بيضاء فيها خطوط وكا. وقبل األرض، فتوجه السلطان حىت نزل بالقصر األبلق من امليدان

  .سود، حتتها فرو سنجاب
ويف وقت نزوله قدم مملوك قرا سنفر من حلب لكشف اخلرب، وذكر أن قرا سنقر خرج من حلب، وقبجق خرج من 

 فلم يثق. وكتب إىل األفرام أمان، وتوجه به علم الدين اجلاويل. محاة؛ فخلع عليه، وكتب إليهما بسرعة القدوم
بذلك، وطلب ميني السلطان له، فحلف السلطان وبعث إليه بنسخة احللف صحبة األمري احلاج أرقطاي اجلمدار، 
. فما زال به حىت قدم معه هو وابن صبح، فركب السلطان إىل لقائه، حىت إذا قرب منه نزل كل منهما عن فرسه

ة وشد وسطه وتوشح بنصفية، يعين أنه حضر فاًعظم األفرم نزول السلطان له، وقبل األرض، وكان قد لبس كاملي
يا موالنا : هبيئة البطال من اإلمرة، وكفنه حتت إبطه وعندما شاهده الناس على هذه احلالة صرخوا بصوت واحد

وبالغ السلطان يف إكرامه، وخلع . السلطان بتربة والدك الشهيد ال تؤذيه، وال تغري عليه، فبكي سائر من حضر
فلما كان الغد أحضر األفرم خيالً . على نيابة دمشق، فكثر الدعاء له وسار الناصر إىل القصر عليه وأركبه، وأقره

  .ومجاالً وثياباً مبائيت ألف درهم، تقدمة للسلطان
  .خطب بدمشق للملك الناصر، وصليت اجلمعة بامليدان، فكان يوماً مشهوداً: ويف يوم اجلمعة ثاين عشرى

ب حلب، واألمري قبجق نائب محاة واألمري أسندمر كرجي نائب طرابلس، ومتر الساقي وفيه قدم األمري قرا سنقر نائ
مث . فركب السلطان إىل لقائهم يف ثامن عشرى، وترحل لقرا سنقر وعانقه، وشكر األمراء وأثىن عليهم. نائب محص

واألمراء تقدمه على وقدم كل من النواب . قدم األمري كراي املنصوري من القدس، وبكتمر اجلوكندار نائب صفد
قدر حاله، ما بني ثياب أطلس وحوائص ذهب وكلفتاه زركش، وخيول مسرجة، وأصناف اجلواهر واخللع واألقبية 

وكان أجلهم تقدمة األمري قطلوبك املنصوري، فإنه قدم عشرة أرؤس خيل مسرجة ملجمة، عنق كل . والتشاريف
  .غال، وعدة خبايت، وغري ذلكفرس كيس فيه ألف دينار وعليه مملوك، وأربع قطر ب

وشرع امللك الناصر يف النفقة على األمراء والعساكر الواردة مع النواب، فلما انتهى أمر النفقة قدم السلطان بني 
يدية األمري كراي املنصوري على عسكر ليسري إىل غزة، فسار إليها، وصار كراي ميد يف كل يوم مساطاً عظيماً 

واجتمع عليه بغزة عامل كبري، وهو يقوم بكلفهم . فق يف ذلك أمواالً جزيلة من حصالهللمقيمني والواردين، وأن
  .ويعدهم عن السلطان مبا يرضيهم

وقم اخلري إىل القاهرة يف خامس عشرى شعبان باستيالء امللك الناصر على دمشق بغري قتال، فقلق امللك املظفر، 
تريد اللحاق بامللك الناصر، حىت مل يتأخر عند امللك واضطربت الدولة، وخرجت عساكر مصر شيئاً بعد شيء 

و مل يتأخر عند األمري برلغي من األمراء واألجناد سوي خواص امللك املظفر، . املظفر بديار مصر إال خواصه وألزامه
ذلك  فتشاور مع مجاعته، فاقتضى رأيه ورأى األمري أقوش نائب الكرك اللحاق بامللك الناصر أيضاً، فلم يوافق على



. الربجية، وعاد األمري أيبك البغدادي وبكتوت الفتاح وقجمار وبقية الربجية إىل القاهرة، وصاروا مع امللك املظفر
  .وسار برلغي ونائب الكرك إىل امللك الناصر فيمن بقي من األمراء والعساكر، فاضطربت القاهرة

منهم من مماليكه : ، ما بني طبلخاناه وعشراواتوكان امللك املظفر قد أمر يف مستهل رمضان سبعة وعشرين أمرياً
صنقبحي وصديق وطومان، وقرمان، وغرلوا وهبادر وطرنطاي احملمدي، وبكتمر الساقي وقراجا احلسامي وهبادر 

قبجق، والجني أيتغلي وانكبار وطاشتمر أخو بتخاص، ومن ألزامه جركتمر بن هبادر رأس نوبة وحسن بن 
  .يا فرحة ال متت: لى العادة، فصاحت هبم العامةالردادي، وشقوا القاهرة ع

فلما بلغه مسري برلغي ونائب الكرك . أخرج املظفر أيضاً عدة من املماليك إىل بالد الصعيد، وظن أن ينشئ له دولة
إىل امللك الناصر سقط يف يده، وعلم زوال أمره، فإن برلغي كان زوج ابنته ومن خواصه، حبيث أنعم عليه يف هذه 

وظهر عليه اختالل احلال، وأخذ خواصه يف تعنيفه على . وقيل سبعني ألف دينار. كة بنيف وأربعني ألف ديناراحلر
فإنه ملا فاتته السلطنة، وقام فيها بيربس، حسده ودبر : وكان كذلك. إبقاء سالر النائب، وأن مجيع هذا الفساد منه

  .ه خيونهعليه، وبيربس يف غفلة عنه، وكان سليم الباطن ال يظن أن
وقبض يف ليلة اجلمعة ثاين عشره على مجاعة من العوام، وضربوا وشهروا إلعالهنم بسب امللك املظفر، فما زادهم 

فلما أكثر الربجية من اإلغراء بسالر . ذلك إال طغياًنا، ويف كل ذلك تنسب الربجية فساد األمور إىل األمري سالر
نكم وإياه إذا جاء إىل اخلدمة، وأما أنا فال أتعرض له بسوء قط إن كان يف خاطركم شيء فدو: قال هلم املظفر

فبلغه ذلك فتأخر عن حضور اخلدمة، . فأمجعوا على قبض سالر إذا عرب يوم اإلثنني خامس عشره إىل اخلدمة
ق واحترس على نفسه وأظهر أنه قد وعك، فبعث امللك املظفر يسلم عليه ويستدعيه ليأخذ رأيه، فاعتذر بأنه ال يطي

  .احلركة لعجزه عنها
. فلما كان من الغد يوم الثالثاء سادس عشر رمضان، استدعى امللك املظفر األمراء كلهم، واستشارهم فيما يفعل

فأشار األمري بيربس الدودار واألمري هبادر آص بنزوله عن امللك، واإلشهاد بنلك كما فعل امللك الناصر، وتسري إليه 
فأعجبه ذلك، وقام ليجهز . ية ممن تثق به، وتقيم هناك حىت يرد جواب امللك الناصر، تستعطفه، وخترج إىل اإلطفيح

إما الكرك وأعماهلا، أو محاة : أمره وبعث ركن الدين بيربس الدوادري إىل امللك الناصر يسأله إحدى ثالث
  .وبالدها، أو صهيون ومضافاهتا

ال واخليل واهلجن ما أحب، وخرج يف يومه من باب مث اضطرب املظفر آخر النهار، ودخل اخلزائن، فأخذ من امل
اإلسطبل يف مماليكه وعدهتم سبعمائة فارس، ومعه األمري عز الدين أيدمر اخلطري األستادار، واألمري بدر الدين 

وكأمنا نودي . واألمري سيف الدين قجماس، واألمري سيف الدين تناكر، يف بقية ألزامه من الربجية. بكتوت الفتاح
لناس بأنه قد خرج هارباً، فاجتمع الناس وقد برز من باب اإلسطبل، وصاحوا به وتبعوه وهم يصيحون عليه، يف ا

فشق ذلك على مماليكه، ومهوا بالرجوع إليهم . وزادوا يف الصياح حىت خرجوا عن احلد ورماه بعضهم باحلجارة
وا جبمعه عنهم، فأخرج كل من املماليك ووضع السيف فيهم، فمنعهم من ذلك، وأمرهم بنثر املال عليهم ليشتغل

فلم تلتفت العامة لذلك وتركوه، وأخذوا يف العدو خلف العسكر، وهم يسبون ويصيحون، . حفنة مال ونثرها
وأصبح احلراس بقلعة اجلبل يوم األربعاء سابع . فشهر املماليك حينئذ سيوفهم، ورجعوا إىل العوام فاهنزموا عنهم

  .بإشارة األمري سالر، فإنه أقام بالقلعة. الناصر عشره يصيحون باسم امللك
خطب على منابر القاهرة ومصر باسم امللك الناصر، وأسقط اسم امللك املظفر، : ويف يوم اجلمعة تاسع عشره

  :فكانت أيامه يف السلطنة عشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً، فكان كما قيل



  رة من بعيدطائالً غري نظ... أعجلتها النوى فما نلت منها 
  عود السلطان ناصر الدين إىل امللك

عود السلطان امللك الناصر ناصر الدين أيب املعايل حممد بن امللك املنصور قالوون إىل امللك مرة ثالثة وذلك أنه ملا 
وهي الساعة  -عزم على املسري إىل ديار مصر، خرج من دمشق يف الثانية من هنار يوم الثالثاء سادس عشر رمضان 

  .وسار يريد مصر -ليت خلع فيها امللك املظفر بيربس نفسه من امللك ا
وعندما فر املظفر بيربس جلس األمري سالر يف شباك النيابة، وجع من بقي من األمراء، واهتم حبفظ القلعة، وأفرج 

اصر بنزول ادعوا لسلطانكم مللك الناصر، وكتب إىل امللك الن: وركب سالر ونادى يف الناس. عن احملابيس هبا
بيربس عن السلطنة وفراره، وسري بنلك أصلم الدوادار وهبادر آص إىل امللك الناصر برسالة املظفر أنه قد نزل عن 

فاتفق يوم وصوهلما إىل غزة قدوم امللك الناصر أيضاً، وقدوم األمري . السلطنة، ويسأل إما الكرك أو محاة أو صهيون
وقدم األمري مهنا جبماعة من عرب . من األمراء، وقدوم العربان والتركمانسيف الدين ساطي السالح دار يف طائفة 

وكتب الناصر . آل فضل، فركب السلطان إىل لقائه، وقدم برلغي ونائب الكرك، فسر السلطان بذلك سروراً كبرياً
جهز األمان إىل إىل املظفر أمانا مع بيربس الدودار وهبادر آص، وقدما يف حادي عشرى رمضان إىل األمري سالر، ف

  .املظفر
وملا تكاملت العساكر بغزة سار الناصر يريد مصر، فقدم أصلم مملوك سالر بالنمجاة، ووصل أرسالن الدوادار، 

و مل يزل الناصر سائراً إىل أن نزل بركة احلاج، وقد جهز إليه األمري سالر الطلب السلطاين واألمراء . فسر بذلك
وصلى السلطان صالة العيد بالدهليز يف يوم األربعاء . ري سالر إىل لقائهوالعساكر سلخ رمضان، وخرج األم

مستهل شوال، وأنشد الشعرا مدائحهم، فمن ذلك ما أنشده مشس الدين حممد بن علي بن موسى الراعي أبياتاً 
  :منها

  وحممد بالنصر سر حممدا... امللك عاد إىل محاه كما بدا 
  ه كالورد عاوده الندىومعاد... وإيابه كالسيف عاد لغمده 

  من كف غاصبه وإن طال املدا... احلق مرجتع إىل أربابه 

فلما انقضى : وعمل األمري سالر مساطاً عظيماً بلغت النفقة عليه اثين عشر ألف درهم، جلس عليه السلطان
وش نائب الكرك فبلغه أن األمري برلغي واألمري أق. السماط عزم السلطان على املبيت والركوب بكرة يوم اخلميس

مما بلغه، ويأمرهم بالركوب فركبوا، وركب . قد اتفقا مع الربجية على اهلجوم عليه وقتله، فبعث إىل األمراء يعلمهم
وسار الناصر وقت الظهر من يوم األربعاء، وقد احتفت به مماليه كي ال يصل إليه أحد . يف ممالكيه ودقت الكوسات

فلما بلغ بني العروستني ترجل سالر وسائر األمراء، . ج الناس بأمجعهم ملشاهدتهمن األمراء، وسار إىل القلعة، وخر
ومشوا إىل باب السر من القلعة، وقد وقف مجاعة من األمراء مبماليكهم وعليهم السالح حىت عرب السلطان من 

ق هبم أن يستمروا على الباب إىل القلعة، وأمر األمراء باالنصراف إىل منازهلم، وعني مجاعة من األمراء الذين يث
  .ظهور خيوهلم حول القلعة طول الليل، فباتوا على ذلك

وأصبح الناصر من الغد يوم اخلميس ثانيه جالساً على ختت امللك وسرير السلطنة، وحضر اخلليفة أبو الربيع 
لك امللك تؤيت امللك قل اللهم ما: واألمراء والقضاة وسائر أهل الدولة للهناء، فقرأ حممد بن علي ابن موسى الراعي

وملا . ، مث دعا" من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شئ قدير 



كيف حتضر تسلم على خارجي، هل كنت أنا خارجياً وبيربس كان : تقدم اخلليفة وسلم، نظر إليه السلطان وقال له
مث التفت السلطان إىل القاضي عالء الدين علي بن عبد الظاهر . ليفة ومل ينطقمن ساللة بين العباس؟، فتغري وجه اخل

يا أسود الوجه، فقال ابن عبد الظاهر من غري : املوقع، وكان هو الذي كتب عهد املظفر عن اخلليفة، وقال له
ن ابن عبد الظاهر حىت أال تترك رنكه أيضاً، يعين أ! ويلك: أبلق خري من أسود؟، فقال السلطان! يا خوند: توقف

ممن ينتمي إىل األمري سالر، وكان رنك سالر أبيض وأسود، مث التفت السلطان إىل قاضي القضاة بدر الدين حممد 
إمنا تكون الفتوى على مقتضى كالم ! معاذ اهللا: كنت تفيت املسلمني بقتايل؟ فقال! يا قاضي: ابن مجاعة، وقال

مر بن املرحل، وقبل يد السلطان فقال له كنت تقول ما للصيب وما مث حضر صدر الدين حممد بن ع. املستفيت 
والعفو من شيم . فحلف باهللا ما قال هذا، وإمنا األعداء أرادوا إ تالفه فزادوا يف قصيدته هذا البيت. للملك يكلفه؟

  :امللوك، فعفا عنه؛ وكان ابن املرحل قد مدح املظفر بيربس بقصيدة عرض فيها بالناصر، من مجلتها
  شأن الصيب لغري امللك مألوف... ماللصيب وما للملك يكفله 

قل له أنت أفتيت أنه خارجي وقتاله جائز، مالك : مث استأذن مشس الدين حممد بن عدالن، ففال السلطان للدوادار
ب وكان من خري ذلك أن األدي. عنده دخول؛ ولكن عرفه هو وابن املرحل أنه يكفيهما ما قال الشارمساحي فيهما

شهاب الدين أمحد ابن عبد الدائم الشارمساحي مدح السلطان امللك الناصر بقصيدة عرض فيها هبحو امللك املظفر 
  :بيربس وصحته البن عدالن وابن املرحل، منها

  وناصر احلق وايف وهو منتصر... ويل املظفر ملا فاته الظفر 
  م تنتثركادت على عصبة اإلسال... وقد طوى اللّه من بني الورى فتنا 

  أثواب عارية يف طوهلا قصر... فقل لبيربس إن الدهرألبسه 
  مل حيمدوا أمرهم فيها وال شكروا... ملا توىل اخلري عن أمم 

  ال النيل ويف وال وافاهم مطر... وكيف متشي به األحوال يف زمن 
  وابن املرحل قل يل كيف ينتصر... ومن يقوم ابن عدالن بنصرته 

  .يف هذه السنة، وقصر النيل، وارتفع السعروكان املطر مل يقع 
واتفق يف يوم جلوس السلطان، أن األمراء ملا اجتمعوا قبل خروج السلطان إليهم باإليوان أشار األفرم نائب الشام 
ملنشد يقال له مسعود أحضره معه من دمشق، فقام وأنشد أبياتاً لبعض عوام القاهرة، قاهلا عند توجه امللك الناصر 

  :إىل الكرك، منها من مصر
  وأريد لقاكم واملزار بعيد... أحبة قبلي إنين لوحيد 

  ومن شف قليب بالفراق فريد... كفى حزناً أين مقيم ببلدة 
  وجوه أحبائي الذين أريد... أجول بطريف يف الديار فال أرى 

ك، وتناول األمري فرا نق فتواجد األفرم وبكى، وحسر عن رأسه، ووضع الكلفتاه على األرض، فأنكر األمراء ذل
وخرج السلطان فقام اجلميع، وصرخت اجلاويشية، فقبل احلاضرون . سنقر الكلفتاه بيده ووضعها على رأسه

  .األرض
وفيه قدم األمري سالر من املماليك واخليول وتعاىب القماش ما قيمته مائتا ألف درهم، فقبل السلطان شيئاً ورد 

وحلف سالر أنه مىت . بة السلطنة، وأن ينعم عليه بالشوبك؛ فأجيب إىل ذلكوسأل سالر اإلعفاء من نيا. الباقي
طلب حضر، وخلع عليه، وخرج عصر يوم اجلمعة ثالثه مسافراً، فكانت ثيابته إحدى عشرة سنة، وتوجه معه األمري 



  .نظام الدين آدم، واستقر ابنه علي بالقاهرة، وأنعم عليه بإمرة عشرة
وفيه استقر قرا سنقر يف نيابة دمشق عوضاً عن األفرم، . ظفر بيربس بكتابه يسأل األمانقدم رسول امل: ويف خامسه

واحلاج هبادر احلليب يف نيابة طرابلس عوضاً عن أسندمر كرجي، وقطلوبك املنصوري يف . وقبجق يف نيابة حلب
بجق، وسنقر الكمايل نيابة صفد عوضاً عن بكتمر اجلوكندار، وأسندمر كرجي يف نيابة حلب محاة عوضاً عن ق

 -حاجب احلجاب بديار مصر على عادته، وقرا الجني أمري جملس على عادته، وبيربس الدوادار على عادته 
. يف خامس ذي القعدة، واستقر األفرم يف نيابة صرخد مبائة فارس -وأضيف إليه نيابة دار العدل ونظر األحباس 

لع والتشاريف لسائر أمراء الشام ومصر فجهزت، وخلع وطلب شهاب الدين بن عبادة، ورسم له بتجهيز اخل
  .عليهم كلهم يف يوم اإلثنني سادسه، وركبوا فكان يوماً مشهوداً

استقر فخر الدين عمر بن اخلليلي يف الوزارة، وصرف ضياء الدين أبر بكر النشائي، : ويف يوم األحد ثاين عشره
  .وعوق بالقلعة أياماً، مث أفرج عنه ومل حيمل ماالً

حضر األمراء اخلدمة على العادة، وقد قرر السلطان مع مماليكه القبض على : ويف يوم اخلميس سادس عشره
األمراء، وأن كل عشرة يقبضون أمرياً ممن عينه هلم، حبيث تكون العشرة عند دخول األمري حمتفة به، فماذا رفع 

فلما حصل األمراء يف اخلدمة أحاط هبم .  هلمالسماط واستدعى السلطان أمري جاندار قبض كل مجاعة على من عني
وعندما هنضوا أشار السلطان إىل أمري . املماليك، ففهموا القصد، وجلسوا على السماط، فلم يتناول أحد منهم لقمة

جاندار، فتقدم إليه وقبض املماليك على األمراء املعينني، وعدهتم اثنان وعشرون أمرياً، فلم يتحرك أحد لقبضهم من 
و مل يفلت ممن عري سوى جركتمر بن هبادر رأس نوبة، فإنه ملا فهم القصد وضع يده . داشيتهم، وهبت اجلميعخش

على أنفه كأنه رعف، وخرج من غري أن يشعر به أحد، واختفى عند األمري قرا سنقر وكان زوج ابنته، فشفع فيه 
ك البغدادي، والعتايب؛ وبلبان التقوي، تناكر، وأيب: وكان األمراء املقبوض عليهم. حىت عفى السلطان عنه

وقجماس، وصاروجا، وبيربس عبد اهللا، وبيدمر، ومنكوبرس وأشقتمر، والسيواسي، والكمايل الصغري، وحسن 
الردادي، وبالط، ومتربغا، وقريان، ونوغاي احلموي، واحلاج بيليك املظفري، وفطقطوا، والغتمي، وأكبار، وتتمة 

  .االثنني وعشرين
من األمراء إىل دمشق، فأول من سافر عالء الدين مغلطاي املسعودي، وجبا أخو سالر، وطرنطاي  وجرد عدد

البغدادي، وأيدغدي التليلي، وهبادر احلموي، وبلبان الدمشقي، وأيدغدي الزراق، وكهرداش الزراق، وبكتمر 
ي، وكوري السالح دار، وأقطوان األستادار، وأيدمر اإلمساعيلي، وأقطاي اجلمدار، وبوزبا الساقي وبيربس الشجاع

األشرايف، وهبادر اجلوكندار، وبلبان الشمسي، وعدة من أمراء الشعراوات، فلما وصلوا إىل حلب رسم بإقامة ستة 
  .من أمراء الطبلخاناه وعود البقية

وضاً عن استقر األمري سيف الدين بكتمر اجلوكندار املنصوري يف نيابة السلطنة بديار مصر، ع: ويف ثالث عشرى
  .سالر
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ملقريزي : املؤلف   ا

وفيه أمر السلطان اثنني . أحضر األمري بيربس الداودار األموال من عند امللك املظفر بيربس: ويف خامس عشرى
وثالثني أمرياً من مماليكه منهم تنكز احلسمامي، وطغاي، وكستاي، وقجليس، وخاص ترك، وخلط قرا، وأركتمر، 

الشيخي، وأيدمر الساقي، وبيربس أمري آخور، وطاجار، وخضر بن نوكاي، وهبادر قبجق، واحلاج رقطاي، وأيدمر 
وأخوه أيتمس احملمدي، وأرغون الدوادار الذي صار بعد ذلك نائب السلطنة مبصر، وسنقر املرزوقي، وبلبان 

كلي، واجلاي احلسامي، وطيبغا حاجي، اجلاشنكري، وأسنبغا، وبيبغا امللكي، وأمري علي بن قطلوبك، ونوروز أخو جن
ومغلطاي العزي صهر نوغاي، وقرمشى الزيين، وبكتمر قبجق، وبيغر الصاحلي، ومغلطاي البهائي، وسنقر السالح 

وركبوا مجيعاً بالشرابيش، وشقوا القاهرة، وقد أوقدت احلوانيت كلها إىل الرميلة وسوق اخليل، . دار، ومنكلي بغا
وكان املذكورون منهم . املالهي يف عدة أماكن، ونثرت عليهم الدراهم، فكان يوماً مشهوداً ورصت املغاين وأرباب

  .أمراء طبلخاناه، ومنهم أمراء عشراوات
وفيه قبض على األمري عز الدين أيدمر اخلطريي األستادار، واألمري بدر الدين بكتوت الفتاح أمري جاندار، بعدما 

وفيه كتب إىل والة األعمال باحلوطة على موجود األمراء املقبوض . ليهماحضرا من عند امللك املظفر وخلع ع
  .عليهم، وطلب السلطان مباشرهتم

األقوش املنصوري : وفيه سفر األمراء املقبوض عليهم إىل حبس اإلسكندرية، وكتب باإلفراج عن املعتقلني هبا، وهم
بن قنغر الذي أثار فتنة الشجاعي، وكتبغا،  قاتل الشجاعي، والشيخ علي التتري، ومنكلي التتري، وشاورشي

وغازي وموسى أخوا محدان بن صلغاي، فلما حضروا خلع عليهم، وأنعم عليهم بإمريات يف الشام وأحضر شيخ 
  .اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية من سجن اإلسكندرية إىل السلطان، فبالغ يف إكرامه

ل أقام بإطفيح يومني، واتفق رأيه ورأي أيدمر اخلطريي وبكتوت الفتاح وأما املظفر بيربس فإنه ملا فارق قلعة اجلب
على املسري إىل برقة واإلقامة هبا، فلما بلغ املماليك هذا عزموا على مفارقتهم، فلما رحلوا من إطفيح رجع املماليك 

وتركه . ه، فانثىن رأيه عن برقةشيئاً بعد شيء إىل القاهرة، فما بلغ امللك املظفر إىل إمحيم حىت فارقه أكثر من كان مع
وبينما هو سائر قدم عليه . اخلطريي والفتاح وعادا إىل القاهرة، فتبعهما كثري من املماليك املظفرية وهو يراهم

األمريان بيربس الدوادار وهبادر أص من عند امللك الناصر ليتوجه إىل صهيون، بعد أن يدفع ما أخذه من املال بأمجعه 
وسأل املظفر ميني . ر به بيربس يف النيل، وقدم هبادر آص يف الرب باملظفر ومعه كاتبه كرمي الدين أكرمإىل بيربس، فسا

السلطان مع من يثق به، فحلف له السلطان حبضرة األمراء، وبعث إليه بنلك مع أيتمش احملمدي، فلما قدم عليه 
وأنه يتوجه إليه ناحية السويس، وأن كرمي الدين  أيتمش بالغ يف إكرامه، وحتري فيما يفعله، وكتب اجلواب بالطاعة،

حيضره باخلزانة واحلواصل اليت أخذها فلم يعجب السلطان ذلك، وعزم على إخراج جتريدة إىل غزة لريدوه، وأطلع 
  .على ذلك بكتمر اجلوكندار النائب وقرا سنقر نائب دمشق واحلاج هبادر نائب طرابلس

على األمراء جلس بعض املماليك األشرفية، فلما خرج األمراء من اخلدمة  فلما كان يوم اخلميس الذي قبض فيه
وأي ذنب هلؤالء األمراء الذين قبض عليهم، وهذا الذي قتل أستاذنا امللك األشرف، ودمه : قال أولئك األشرفية

سنقر، فخاف على فنقل هذا لقرا . يعين قرا سنقر -إىل اآلن على سيفه ما خرج أثره، قد صار اليوم حاكم اململكة 
نفسه، وأخذ يف التعمل على اخلالص من مصر، والتزم للسلطان أنه يتوجه و حيصل املظفر بيربس هو واحلاج هبادر 



نائب طرابلس من غري إخراج التجريدة، فإن يف بعث األمراء لنلك شناعة، فمشي ذلك على السلطان، ورسم 
كهم، فعوق السلطان أسندمر كرجي نائب محاة عن السفر، فخرج قرا سنقر هو وسائر النواب إىل ممال. بسفرمها

  .وسار البقية

مث جهز السلطان أسندمر كرجي إلحضار املظفر مقيداً، فاتفق دخول فرا سنقر واألمراء إىل غزة قبل املظفر، فلما 
قد تأهبوا بلغهم قربه ركب قرا سنقر وسائر النواب واألمراء ولقوة شرقي غزة، وقد تقى معه عمد من مماليكه و

أنا كنت ملكاً وحويل : فأنكر املظفر على مماليكه تأهبهم للقتال، وقال. للحرب، فلبس األمراء السالح ليقاتلوهم
أضعافكم، ويل عصبة كثرية من األمراء، وما اخترت سفك الدماء، وما زال حىت كفوا عن القتال، وساق بنفسه 

عليه وساروا به إىل معسكرهم وأنزلوه خبيمة، وأخفوا سالح حىت صار مع األمراء، وأسلم نفسه إليهم، فسلموا 
فأدركهم أسندمر كرجي باخلطارة، . مماليكه ووكلوا هبم من حيفظهم، وأصبحوا من الغد عائدين به معهم إىل مصر

فشق ذلك على قرا . فأنزل يف الوقت املظفر عن فرسه وقيده بقيد أحضره معه، فبكي وحتدرت دموعه على شيبته
فترجلت األمراء، . الدنيا فياليتنا متنا وال رأينا هذا اليوم! لعن اللّه: وألقى الكلفتاه عن رأسه إىل األرض، وقالسنقر 

هذا مع أن قرا سنقر كان أكرب األسباب يف زوال دولة املظفر، وهو الذي . وأخفوا كلوثته ووضعوها على رأسه
  .حسن للملك الناصر حىت كان ما كان

احلاج هبادر إىل جهة الشام، وأخذ هبادر يلوم قرا سنقر على خمالفة رأيه، فإنه كان قد أشار على مث عاد قراسنقر و
قراسنقر يف الليل بعد القبض على املظفر بأن خيلي عنه حىت يصل إىل صهيون، ويتوجه كل منهما إىل حمل واليته، 

فلم يوافق . اموا بنصرة املظفر وإعادته إىل امللكوخييفا الناصر بأنه مىت تغري عما كان قد وافق األمراء عليه بدمشق ق
قراسنقر على ذلك، وظن أن امللك الناصر ال يستحيل عليه وال على املظفر، فلما رأى ما حل باملظفر ندم على 

وبينما مها يف ذلك إذ بعث أسندمر كرجي إىل قراسنقر مبرسوم السلطان أن حيضر صحبة املظفر إىل . خمالفة هبادر
وكان عزمه أن يقبض عليه أيضاً، ففطن فراسنقر بذلك وامتنع من التوجه إىل مصر، واعتذر بأن العشري قد القلعة، 

  .مجعوا وخياف على دمشق منهم، وجد يف املسري، وعرف أنه ترك الرأي يف خمالفة هبادر
بني يدي السلطان قبل  وقدم أسندمر بامللك املظفر يف ليلة األربعاء الرابع عشر من ذي القعدة، فلما مثل املظفر

تذكر وقد صحت على وقت كذا : األرض، فأجلسه وعنفه مبا فعل به، وذكره مبا كان منه وعدد ذنوبه، وقال
بسبب فالن، ورددت شفاعيت يف حق فالن، واستدعيت نفقة يف وقت كذا من اخلزانة فمنعتها، وطلبت يف وقت 

فلما فرغ كالم . نعتين شهوة نفسي، واملظفر ساكتوزدت يف أمري حىت م! ويلك. حلوى بلوز وسكر فمنعتين
. وإيش يقول اململوك ألستاذه. يا موالنا السلطان كل ما قلت فعلته، و مل تبق إال مراحم السلطان: السلطان قال له

يا ركن الدين أنا اليوم أستاذك، وأمس تقول ملا طلبت أوز مشوي إيش يعمل باألوز، األكل هو عشرون : فقال له
مث . مث أمر السلطان به إىل مكان، وكان ذلك ليلة اخلميس، فاستدعى بوضوء وصلى العشاء اآلخرة.  النهارمرة يف

جاء السلطان وأمر به فقتل، وأنزل على جنوية إىل اإلسطبل، وغسل به يف ليلة اجلمعة خامس عشرة، ودفن خلف 
  .القلعة

ظفر باملال واحلواصل، فقربه السلطان وأدناه وأثىن عليه، وقدم كرمي الدين أكرم بن العلم بن السديد كاتب امللك امل
فبذل كرمي الدين جهده يف تتبع أموال بيربس، . ووعده بكل مجيل إن أظهره على ذخائز بيربس، ونزل إىل داره

وخدم طغاي وكستاي وأرغون الدوادار، وبذل هلم ماال كثرياً حىت صاروا أكرب أعوانه وأنصاره، ال يربحون يف 



وقدم من كان مع بيربس من املماليك وعدهتم ثالمثائة، ومعهم اخليل واهلجن والسالح، . اء عليه مع السلطانالثن
وفرق . فقبض السلطان اجلميع. ومبلغ مائيت ألف درهم وعشرين ألف دينار، وستون بقجة من أنواع الثياب

إليه، واختص أيضاً طوغان الساقي وقبامتر املماليك على األمراء، واختص منهم بكتمر الساقي اآليت ذكره وما صار 
واستدعى السلطان القضاة، وأقام عندهم البينة بأن مجيع مماليك بيربس وسالر وسائر ما وقفاه من . وبلك يف آخرين

فلما ثبت ذلك ندب السلطان األمري مجال الدين أقوش نائب الكرك . الضياع واألمالك اشترى من مال بيت املال
 -رم لبيع تركة بيربس، وإحضار نصف ما يتحصل فإنه للسلطان، ودفع النصف اآلخر البنة بيربس وكرمي الدين أك

فشدد كرمي الدين الطلب على امرأة بيربس حىت أخذ منها . فإنه مل يترك سواها -امرأة األمري برلغي األشريف 
ألمراء اخلاصكية القائمني بأمره جواهر عظيمة القدر وذخائر نفيسة جداً، ومحل منها إىل السلطان، وأهدي إىل ا

فوجد له مثانني بذله ثياب، ما بني أقبية وبغالطيق : وباع موجود بيربس، وكان شيئاً كثرياً. والعناية به، وادخر لنفسه
وصار كرمي الدين يتردد إىل بيت الشهاب الدين أمحد بن عبادة وكيل . للبسه، وستني سرواالً، ومثانني قميصاً

. ث يف أمالكه، وهو حينئذ عظيم الدولة املتحدث يف سائر أمور اململكة، ويقرب إليه مبا حيبالسلطان املتحد
  .وطلب الصاحب فخر الدين عمر بن اخلليلي مباشري األمراء املقبوض عليهم، وطالبهم باألموال

تفقوا على أال وأما قرا سنقر والنواب فإنه سقط يف أيديهم، وداخل كال منهم اخلوف على نفسه من السلطان، وا
  .وكان من خربهم ما يأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل. حيضر أحد منهم إىل السلطان إن استدعاه، فلم يفدهم ذلك

وندب . وملا فات السلطان قرا سنقر مل ير القبض على أسندمر كرجي، وخلع عليه وواله نيابة محاة، وسار إليها
  .فخر الدين على حوطات األمراء األمري علم الدين سنجر اخلازن ملساعدة الصاحب

مث ركب السلطان إىل امليدان يف موكب عظيم، واجتمع الناس لرؤيته، واستأجروا احلوانيت والدور مبال كبري، 
  .فكان يوما مشهوداً
وفيه سار األمري أرغون الدوادار على الربيد إىل الشوبك . دخل األمري قرا سنقر دمشق: ويف أول ذي احلجة

، وأنعم عليه مبائة فارس، وأخرجت له بالد من خاص الكرك زيادة على ما بيده من الشوبك، وكتب بتشريف سالر
  .له به منشور

وفيه وسط حتت القلعة سبعة من ممالك أقوش الرومي، بسبب أهنم تولوا قتله وأخنوا ماله، وصاروا إىل الكرك كما 
  .تقدم

وسببه أهنم كانوا مستخدمني عند األمراء، فلما خامروا على : يةوفيه منع األويراتية من الدخول إىل اخلدمة السلطان
أستاذيهم وفروا إىل السلطان بالكرك ظنوا أهنم قد اختذوا عنده بذلك يداً، فصاروا بعد عوده إىل السلطنة ميشون يف 

نكر هلم، خدمة السلطان ويقفون فوق املماليك السلطانية، فشق ذلك على املماليك، وأغروا السلطان هبم حىت ت
  .وأكثروا من ذمهم والعيب عليهم بكوهنم خامروا على أستاذيهم وأهنم ال خري فيهم، إىل أن منعهم السلطان

وفيه كتب لقرا سنقر نائب دمشق مبحاربة العشري وقتلهم، وكانت بنو هالل وبنو أسد قد كثرت حروهبم وعظم 
أحضرت رؤوسهم، وقرر عليهم ثالمثائة ألف دحرهم، فسادهم الختالل أمر الدولة، فبعث إليهم قرا سنقر جتريدة 
وأعيد الشيخ كرمي الدين عبد الكرمي اآلملي إىل . وحبس رهائنهم، وبعث يسأل اإلنعام عليه مببلغ، فأنعم عليه

مشيخة سعيد السعداء، وعزل عنها بدر الدين حممد بن مجاعة، واستقر عوضه مجال الدين حممد بن تقي الدين حممد 
دين حسن بن تاج الدين على بن القسطالين يف خطابة القلعة، وكان قد عزل منها ابن مجاعة أيضاً لتغري بن جمد ال



وكتب بقطع خبز . وأنعم على األمري نوغاي القبجاقي بإمرة دمشق عوضاً عن قطلوبك، وسار إليها. السلطان عليه
  .بن صبيح مقدمي اجلبلية ومحلهم إىل مصراألمري قطلوبك األوشاقي والطنقش أستادار األفرم وعالء الدين علي 

وفيه قبض على األمري برلغي األشريف وطغلق السالح دار ومغلطاي الفارقاين، وكتب لقرا سنقر بالقبض على 
  .وأحيط بسائر ما هلما. نوغاي وبيربس العلمي، فقبض عليهما وسحنا بقلعة دمشق

بل بن جاز بن شيحة أمري املدينة تنافس مع أخيه منصور، وذلك أن الشريف مق: وفيها كانت حرب باملدينة النبوية
ففر كبيشة عنها وملكها . فتركه وقدم إىل القاهرة، فواله امللك املظفر نصف اإلمرة بنجد، واستخلف ابنه كبيشة

  .مقبل، فعاد كبيشة جبمع كبري وحاربه وقتله، واستقر منصور مبفرده
  ومات يف هذه السنة

أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عمر بن يوسف بن عبد املنعم األنصاري البخاري، ممن له ذكر ضياء الدين 
  .القرطيب املتحد، القنائي املولد والوفاة، يف رابع ذي القعدة، وكان رئيساً ببلده

  .ومات الشيخ الصاحل املعمر أبو العباس أمحد بن أيب طالب احلمامي البغدادي، مبكة يف مجادى اآلخرة
الدين حسن ابن حسني بن جربيل ابن نصر األنصاري األسعردي، بالقاهرة يف أول مجادى اآلخرة، ويل  ومات نبيه

  .حسبة القاهرة، ملا استقر ضياء الدين أبو بكر النشائي وزيراً توىل هو نظر الدولة، مات مبصر عن سبع وسبعني سنة
  .حملرم مبصر، وكان بارعاً يف الفقه والنحوومات مشس الدين حممد بن أيب الفتح البعلي الفقيه احلنبلي، يف ا

ومات األمري الوزير مشس الدين سنقر األعسر املنصوري يف ربيع األول؛ ودفن خارج باب النصر، بعدما استعفى 
من اإلمرة ولزم داره حىت مات ومات الشيخ جنم الدين حممد بن إدريس القمويل الشافعي، بقوص يف مجادى األوىل؛ 

  .ملاً بالفقه والتفسري واحلديثوكان صاحلاً عا
ومات قاضي القضاة شرف الدين عبد الغين بن حيىي بن حممد بن عبد اهللا بن نصر بن عبد اهللا بن نصر بن أيب بكر 
  .احلراين احلنبلي، ليلة اجلمعة رابع عشرى ربيع األول، ودفن بالقرافة، ومولده حبران سنة مخس وأربعني وستمائة

  .ن طغريل اإليغاين، بالقاهرة يف عاشر رمضانومات األمري سيف الدي
  .ومات األمري عز الدين أيبك اخلازندار، بالقاهرة يف سابع رمضان

ومات األمري عز الدين عبد العزيز بن شرف الدين حممد القيسراين، كاتب الدرج ومدرس املدرسة الفخرية 
  .بالقاهرة، يوم اخلميس عاشر صفر

  .شاد الدواوين بدمشق، بعد عزلهومات األمري سيف الدين قريان 
  .ومات األمري عالء الدين أقطوان الدواداري بدمشق أيضاً

ومات األمري عالء الدين علي بن معني الدين سليمان الربواناه نائب دار العدل، بقلعة اجلبل، وقدمت أخته بعد موته 
  .فشاهدته ميتا، مث دفن

  .اودين، بدمشق يف يوم األحد ثاين عشرى مجادى األوىلومات األمري مجال الدين أقوش الرستمي شاد الدو
ومات متملك تونس األمري أبو عبد اهللا املعروف بأيب عصيدة ابن حيىي الواثق بن حممد املستنصر بن حيىي بن عبد 

الواحد بن أيب حفص، يف عاشر ربيع اآلخر، وكانت مدته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر، ووىف بعده األمري أبو بكر 
ن أيب زيد عبد الرمحن ابن أيب بكر بن حيىي بن عبد الواحد املدعو بالشهيد، ألنه قتل ظلماً بعد ستة عشر يوماً، ب

  .وبويع بعده أيضاً األمري أبو البقاء خالد بن حيىي بن إبراهيم



يمة قرره ومات التاج أبو الفرج بن سعيد الدولة، يف يوم السبت ثاين رجب، وكان عند املظفر بيربس مبكانة عظ
مشرياً، فكانت حتمل إليه فوط العالمة، فيمضي منها ما خيتاره ويكتب عليه عرض، فإذا رأى السلطان خطه علم 
وإال فال، وكذلك كتب الربيد، و مل يزل على ذلك حىت بعث إليه األفرم نائب الشام يهدده بقطع رأسه، فامتنع، 

  . خيالط أحداً وال يقبل هديةوكان مشهوراً باألمانة والعفة، مهيباً له حرمة، ال
  سنة عشر وسبعمائة

فوردت رسل سيس هبدية، منها طشت ذهب وإبريق بلور مرصع باجلوهر، وكتاب يتضمن اهلناء بالعود : أهل احملرم
  .إىل امللك، فأجيب بالشكر

ضاء بديار مصر وصرف قاضي القضاء مبر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد الدين بن مجاعة الشافعي، ووىل بعده الق
مجال الدين أبو الربيع سليمان بن جمد الدين أيب حفص عمر بن شرف الدين أيب الغنائم سامل بن عمرو بن عثمان 

  .األذرعي الشهري بالزرعي الشافعي، يف يوم الثالناء تاسع عشرى صفر

ربيع األول، فأقام بعد  وعزل قاضي القضاة مشس الدين أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين السروجي احلنفي يف رابع
عزله ستة أيام ومات واستدعى مشس الدين حممد بن عثمان بن أيب احلسن بن عبد الوهاب بن أيب عمر األنصار 
الدمشقي املعروف بابن احلريري احلنفي من دمشق إىل القاهرة، واستقر يف قضاء احلنفية بالقاهرة ومصر يف رابع 

  .ربيع اآلخر
كشتغدي البهادري من شد الدواوين، واستقر عوضه بلبان احملسين، مث عزل بلبان بعد أيام  وعزل األمري عالء الدين
  .واستقر مشس الدين غربيال يف نظر الدواوين، وعزل شاورشي بن قنغر من والية القاهرة. بعلم الدين سنجر اخلازن

. جبا وداود وأمري على وساطيويف ربيع األول قبض السلطان على إخوة سالر وحاشيته، فقبض عالء الدين مسك و
. وقبض على األمري طشتمر اجلوكندار وكوري السالح دار وسيف الدين الطشالقي وقلغاي، وتتمة ستة عشر أمرياً

: وكتب إىل نائب دمشق ونائب طرابلس بالقبض على األمراء الذين أفرج عنهم عندما قدم السلطان من الكرك
وش املنصوري والشيخ علي التتري وبينجار النتري ومرسي وغازي وأخوا وهم ألطنبغا وأشقتمر وعبد اهللا واألق

وكتب إىل . محدان بن صلغاي وطرنطاي احملمدي وأقطوان األشريف، فقبض عليهم خوفاً من شرهم وإقامتهم الفنت
ت نائب حلب بالقبض على فخر الدين أياز نائب قلعة الروم، فقبض عليه، وأخذ ماله فكان ألف ألف درهم، محل

  .إىل السلطان
واستقر األمري . واستقر جنم الدين حممد بن عثمان البصروي يف وزارة دمشق، وسار من القاهرة يف سابع صفر
وندب األمري بدر . بكتمر احلسامي احلاجب يف نيابة غزة، عوضاً عن بلبان البدري، وسار يف سابع عشري احملرم

وقبض السلطان على قطقطواه . ه أمني الدين عبد اللّه بن الغنامالدين القرماين لكشف القالع الشامية، فسار ومع
والشيخ على وضروط مماليك سالر، وأمر مجاعة من املماليك منهم بيبغا األشريف وسيف الدين جغطاي وطيبغا 

الشمسي وبكتمر قبجق وهبادر السعيدي الكركري وطشتمر أخو بتخاص والعمري وقطلوبغا وأزدمر وملكتمر 
  .دز الكمايل وبيحوا وقرا وأيدمر الدوادار وهبادرالنقيبالشمسي وفر

وفيها قدم األمري حسام الدين مهنا ملك العرب يف مجادى األوىل، فأكرمه السلطان وخلع عليه، فسأل يف أشياء 
اة والة محاة للملك املؤيد عماد الدين إمساعيل ابن امللك األفضل علي، فأجابه السلطان إىل ذلك، ووعده حبم: منها

عوضاً عن أسندمر كرجي، ومنها الشفاعة يف عز الدين أيدمر الشيخي، فعفا عنه السلطان وأخرجه إىل قوص، 
ومنها الشفاعة يف األمري برلغي األشريف وكان يف األصل قد كسبه مهنا من التتر، وأهداه للملك املنصور قالوون، 



ما زال به مهنا حىت خفف عن برلغي، وأذن للناس يف فرتبه عند ابنه امللك األشرف خليل فعدد السلطان ذنوبه، و
  .الدخول عليه، ووعده باإلفراج عنه بعد شهر، فرضي منها بذلك، وعاد إىل بالده وهو كثري الشكر والثناء

وملا فرغ السلطان من أمر املظفر بيربس مل يبق عنده أهم من سالر، فندب إليه األمري ناصر الدين حممد بن أمري 
الفخري، وكتب على يده كتابا حبضوره، فاعتذر عن احلضور بوجع يف فؤاده، وأنه حيضر إذا زال  سالح بكتاش

فتخيل السلطان من تأخريه، وخاف أن يتوجه إىل التتار، فكتب إىل قرا سنقر نائب الشام وإىل أسندمر نائب . عنه
الدوادار وعلم الدين سنجر اجلاويل إىل  طرابلس يأخذ الطريق على سالر لئال يتوجه إىل التتار، وبعث األمري بيربس

سالر، وأكد عليهما يف إحضاره، وأن يضمنا له على السلطان أنه يريد إقامته عنده ليستشريه يف أمور اململكة فقدما 
عليه وبلغاه عن السلطان ما قال، فوعد بأنه حيضر، وكتب اجلواب بذلك، فلما رجعا اشتد قلق السلطان وكثر 

  .خياله
ر فإنه حتري يف أمره، واستشار أصحابه فاختلفوا عليه فمنهم من أشار بتوجهه إىل السلطان، ومنهم من أشار وأما سال

فعول سالر على املسري إىل اليمن، مث أمجع على . بتوجهه إىل قطر من األقطار، إما إىل التتار أو إىل اليمن أو برقة
معه من مصر أربعمائة وستون فارسا، وسار إىل القاهرة، احلضور إىل السلطان، وخرج من الشوبك وعنده ممن سافر 

  .فقدم وقبض عليه يف سلخ ربيع اآلخر، وسجن بالقعة
وفيها عزل صدر الدين حممد بن عمر بن املرحل من وظائفه بدمشق، من أجل أنه قبض عليه بصاحلية دمشق وعنده 

  .مجاعة يعاقرونه اخلمر

مري مهنا، وأخرج حرميه من عنده ومنع من الوصول إليه، ومن أن يدخل وفيها ضيق على األمري برلغي بعد سفر األ
إليه بأكل أو شرب فلما أشفي برلغي على املوت قتل، بعدما يبست أعضاؤه وخرس لسانه من شدة اجلوع، ومات 

  .ليلة األربعاء ثاين رجب
وملا وصل . مباله وكان شيئا كثريا وفيها قتل األمري سالر أيضاً بقلعة اجلبل، يف رابع عشري مجادى األوىل، وأحيط

وكان سالر عاقال له رأي وحزم، وأصله ملا كسبه املنصور . مث ماتت أمه بعد أيام. طلبه فرقه السلطان على األمراء
  .قالوون من التتر

يها من وقدم الربيد مبوت األمري قبجق نائب حلب، وأن عماد الدين إمساعيل ملا ورد عليه التقليد بنيابة محاة سار إل
فاتفق موت قبجق، فسار أسندمر من . فمنعه أسندمر كرجي، فأقام بني محاة ومحص ينتظر مرسوم السلطان. دمشق

  .محاة إىل حلب، وكتب يسأل السلطان نيابتها، فغضب السلطان من أسندمر، وأسر ذلك يف نفسه
  .يابة غزة األمري قطلقتمروفيها عزل األمري بكتمر احلاجب عن نيابة غزة، وأحضر إىل القاهرة، وويل ن

وفيها عزل الصاحب فخر الدين عمر بن اخلليلي من الوزارة، واألمري علم الدين سنجر اخلازن من شد الدواوين، 
واستقر األمري بكتمر احلاجب يف الوزارة يف حادي عشر رمضان، واستقر فخر الدين أياز أستادار سنقر األعسر يف 

ا استخدمه األمري سالر النائب استاداره بعد موت عز الدين أيدمر الرشيدي، فلم واتفق أن أياز هذ. شد الدواوين
يزل حىت قبض على سالر وأحيط مباله، ورسم على أياز مع سائر مباشريه، وسلموا لعلم الدين سنجر اخلازن مشد 

دين ألف دينار، فرد الدواوين يف املصادرة، ليستخرج منهم املال فحمل أياز للخازن ألف دينار، وللصاحب فخر ال
فلم ميض سوى أيام حىت عزل الصاحب واخلازن، وسلما ألياز ليستخرج املال منهما . اخلازن املال وقبله الصاحب

سلم عليه، وقل له ما لنا عنده شيء، وطيب خاطره، وبعث إليه : فبعث إليه اخلازن ألف دينار فردها، وقال لقاصده
عرفه أين أخذت وديعيت اليت كان أخذها مين، مث إن األمري : وقال لقاصده الصاحب فخر الدين ألف دينار فأخذها،



  .بكتمر اجلوكندار شفع فيهما، فأفرج السلطان عنهما
وقدم رسول األشكري . وفيها قدم مملوك عماد الدين إمساعيل بن األفضل بأنه دخل محاة ملعد خروج أسندمر منها

فكتب اجلواب بأن هذه الكنيسة . ا فتح الكنيسة املصلبة بالقدسورسل ملك الكرج هبدايا سنية يف رجب، وسألو
غلقت من األيام الظاهرية على يد الشيخ خضر، وبىن فيها مسجد، وال ميكن نقض ذلك، ورسم أن تفتح هلم 

  .كنيسة امللكية مبصر وكنيسة اليعاقبة اليت بالقاهرة وكنيسة اليهود، وأذن هلم أن يركبوا على االستواء
وقمم الربيد . ب بعزل جنم الدين البصري عن وزارة دمشق، ووالية شرف الدين محزة القالنسي عوضهوفيها كت

بوفاة احلاج هبادر احللي نائب طرابلس، فكتب بنقل األمري مجال الدين أقوش األفرم من صرخد إىل نيابة طرابلس، 
  .خيشاه وخيشى شرهوفرح السلطان مبوت احلاج هبادر فرحاً زائداً، فإنه كان . فسار إليها

والتفت السلطان إىل أسندمر كرجي نائب حلب، وأخرج جتريدة من القاهرة فيها من األمراء كراي املنصوري وهو 
مقدم العسكر، وسنقر الكمايل حاجب احلجاب، وأيبك الرومي، وبينجار، وكجكن، وهبادر آص، ويف عدة من 

وكتب السلطان . ة، وأظهر أهنم قد توجهوا لغزو سيسمضافيهم أمراء الطبلخاناه والعشراوات ومقدمي احللق
ألسندمر كرجي بتجهيز آالت احلصار على العادة، واالهتمام يف هذا األمر حىت يصل العسكر اجملرد من مصر، 

وسار األمري كراي من القاهرة مستهل ذي القعدة، بعدما . وكتب إىل عماد الدين صاحب محاة باملسري مع العسكر
  .أسر إليه السلطان ما يعتمده يف أمر كرجيأخلع عليه، و

فمات ولده على ابن اخلاتون أردوكني ابنة . وفيها عدى السلطان النيل إىل اجليزة، ونزل حتت األهرام ليتصيد
نوكيه، وله من العمر ست سنني، يف ليلة األحد حادي عشر رجب، ودفن بالقبة الناصرية بني القصرين، بعدما 

واشتد حزن أمه عليه، ووقفت على القبة ما خصها من إرث امللك . ن سنجر اجلاويل لتجهيزهحضر األمري علم الدي
  .األشرف خليل، ورتبت عند قربه القراء

وفيها عظم شأن شهاب الدين أمحد بن عبادة وكيل السلطان، وضرب أكابر العنرب باملقارع، مثل عز الدين بن 
السلطان كان قد وهبه قبل توجهه إىل الكرك مملوكاً مجيل وسبب ذلك أن : حالومة ومشس الدين بن احلكيم 

وضرب . الصورة، فصار يشتمل على املذكورين ويعاشرهم على ما ال ينبغي، فحنق ابن عبادة من ذلك وأوقع هبم
وذلك أنه كان استنابه يف املدرسة الناصرية : ابن عبادة أيضاً شهاب الدين أمحد النويري صاحب التاريخ باملقارع

فلم . ملنصورية وغريمها، وجعله يدخل على السلطان ويطالعه باألمور، فاغتر بذلك وبسط القول يف ابن عبادةوا
يعجب السلطان منه وقيعته يف ابن عبادة، وعرف ابن عبادة ما قاله يف حقه، وسلمه إليه ومكنه منه، فضربه باملقارع 

  .ن منهضرباً مربحاً وصادره، فلم يشكر النويري أَحد على ما كا
وفيها توحش خاطر األمري بكتمر اجلوكندار نائب السلطة مبصر من السلطان، وخاف منه، واتفق بكتمر مع األمري 
بتخاص املنصوري على إقامة األمري مظفر الدين موسى ابن امللك الصاع علي بن قالوون يف السلطنة، واالستعانة 

يف استمالة األمراء، ومواعدة املماليك املظفرية الذين خبدمة  وشرع النائب. باملظفرية، وبعثوا إليه بذلك فوافقهم
األمراء، على أن كل طائفة تقبض على األمري اليت هي خبدمته يف يوم عينه هلم، مث يسوق اجلميع إىل قبة النصر 

يربس فدبروا ذلك حىت انتظم األمر، و مل يبق إال وقوعه، فأراد ب. خارج القاهرة، وقد نزل هناك األمري موسى
اجلمدار أحد املظفرية الذين انتظموا يف سلك هذا العقد أن يتخذ يداً عند السلطان، وعرف خوشداشيته قيامتر 

اخلاصكي مبا وقع االتفاق عليه، فبلغ اخلرب إىل السلطان، وكان يف الليل، فلم يتمهل السلطان، وطلب أمري موسى 
واستدعى السلطان األمري بكتمر النائب، وبعث أيضاً . ب هربإىل عنده، وكان يسكن بالقاهرة، فلما نزل إليه الطل



يف طلب بتخاص، وكانوا إذ ذاك يسكنون بالقلعة، فلما دخل إليه بكتمر أكرمه وأجلسه وأخذ حيادثه حىت أتاه 
املماليك باألمري بتخاص فسقط يف يد بكتمر، وعلم بأنه قد هلك، فقيد بتخاص وسجن، وأقام السلطان يف انتظار 

وما طلع النهار حىت أحضر .  موسى، فعاد إليه اجلاويل ونائب الكرك وأخرباه بفراره، فاشتد غضبه عليهماأمري
. بتخاص له، و مل يذكر بكتمر النائب. السلطان األمراء، وعرفهم ما كمان قد تقرر من إقامة أمري موسى وموافقة

عليه، ومن أحضره من اجلند فله إمرته، وإن كان من  وألزم السلطان األمري كشتغدي البهادري وايل القاهرة بالنداء
فنزل كشتغدي ومعه األمري فخر الدين أياز شاد الدواوين وأيدغدي شقري وسودي وعدة . العامة أخذ ألف دينار

من املماليك، وألزم سائر األمراء باإلقامة بالقاعة األشرفية حىت يظهر أمري موسى، وقبض على حواشي موسى 
فلم يزل األمر على ذلك من ليلة األربعاء إىل يوم اجلمعة، مث قبض عليه من بيت . ب كثرياً منهمومجاعته وعاق

ونزل األمراء إىل دورهم، وخلى عن . أستادار الفارقاين من حارة الوزيرية بالقاهرة، ومحل إىل القلعة فسجن هبا
  .عنه وسار إىل دارهاألمري بكتمر النائب أيضاً، ورسم بشمري أستادار الفارقاين، مث عفى 

وأنزلو ليسمروا . وتتبع السلطان املماليك املظفرية فقبض عليهم، وفيهم بيربس الذي من عليهم وعملوا يف احلديد
حتت القلعة، وقد حضر نساؤهم وأوالدهم، وجاء الناس من كل موضع، فكثر البكاء والصراخ عليهم رمحة هلم، 

  .م، فتركوا ومل يقتل أحد منهموالسلطان ينظر، فاًخذته الرمحة وعفا عنه

وأما العسكر فإنه ملا وصل إىل محص أقام هبا على ما قرره السلطان مع األمري كراي، حىت قدم عليه األمري منكومتر 
وقد كتب السلطان معه أيضاً . الطباخي بكتب السلطان لكراي ولكرجي نائب حلب مبا يتعمدانه من املراسيم

كرجي، ومحله مشافهات لكراي وغريه، فقضى منكومتر شغله من كراي حبمص، مطلقات إىل أمراء حلب بقبض 
فرحل كراي يف أثره، وجد يف السري إىل حلب جريدة من غري أثقال، فقطع من محص إىل حلب يف . وسار إىل حلب

سلطان يوم ونصف، ووقف مبن معه حتت قلعتها عند ثلث الليل األخري، وصاح يال على وهي اإلشارة اليت رتبها ال
بينه وبني نائب القلعة فنزل النائب عند ذلك من القلعة جبميع رجاهلا، وقد استعدوا للحرب، وزحف ومعه األمري 

فسلم كرجي و مل يقاتل، فأخذ وقيد وسجن بالقلعة، . كراي على دار النيابة، وحلق هبم أمراء حلب وعسكرها
مث محل أسندمر كرجي إىل السلطان . إىل السلطانوأحيط مبوجوده، وسار منكومتر الطباخي على الربيد بذلك 

صحبة األمري بينجار وأيبك الرومي، فخاف قرا سنقر عند ذلك على نفسه، وسأل أن ينقل من دمشق إىل نيابة 
  .حلب، ليبعد عن السلطان، فأجيب إىل ذلك، وكتب تقليده وجهز إليه يف أخريات ذي احلجة

عبد الكرمي بن العلم هبة اهللا بن السديد ابن أخت التاج بن سعيد الدولة يف وفيها استقر كرمي الدين وأبو الفضائل 
  .نظر اخلاص ووكالة السلطان، بعد موت شهاب الدين أمحد بن عبادة، يف يوم اإلثنني سابع عشر مجادى األوىل

ال أنك فلت ملا ما لك ذنب إ: وفيها قدم أسندمر كرجي، فاعتقل بالقلعة، وبعث يسأل عن ذنبه عنده، فأعاد جوابه
ودعتك عند سفرك، أوصيك يا خوند ال تترك يف دولتك كبشاً كبرياً، وأنشئ مماليكك، ومل يبق عندي كبش كبري 

  .غريك
وخرج األمري . وفيها قبض على طوغان نائب البرية، ومحل إىل السلطان فحبسه أياماً، مث واله شد الدواوين بدمشق

  .را سنقر حلب، وأسر إليه القبض عليه إن أمكن ذلكأرغون الدوادار على الربيد بتقليد ف
  .وفيها قدم الشريف منصور أمحد بن جاز من املدنية النبوية بتقادم، فأنعم عليه بإعادة ما خرج ألخيه مقبل

  .وفيها استعفى الطواشي شهاب الدين مرشد اخلازندار من اإلمرة، فأعفي
و موت سلطان مصر، وقاضيها إمام احلنفية يف عصره، وه: واتفق يف هذه السنة أمر غريب قلما عهد مثله



ومفسرها، واملتكلم على القلوب، وواعظها، وشيخ شيوخها وإمام الشافعية وعاملهم، وحمتسبها، وناظر جيوشها، 
وتويف القضاة إمام احلنفية يف عصره مشس الدين أمحد بن . وأديبها فقتل السلطان امللك املظفر بيربس يف ذي القعدة

هيم بن عبد الغين السروحي املصري، عن ثالث وسبعني سنة، يف يوم اخلميس ثالث عشرى رجب، ومولده سنة إبرا
وثالثني وستمائة، وأخذ الفقه عن صدر الدين سليمان بن أيب العز بن وهيب وغريه،  -وقيل سنة تسع  -سبع 

  .اضات على التقي ابن تيميةودفن بالقرافة، وله على كتاب اهلداية شرح جليل لكنه مل يكمل، وله اعتر
ومات الشيخ جنم الدين أمحد بن حممد بن علي بن الشيخ الرفعة مرتفع بن حازم ابن إبراهيم بن عباس األنصاري 

البخاري املعروف بابن الرفعة الفقيه الشافعي املصري، يف ليلة اجلمعة ثامن عشر رجب، ومولده سنة مخس وأربعني 
  .دين عبد العزيز بن عبد اجلليل النمراوي، يف تاسع ذي القعدةوتويف اإلمام عز ال. وستمائة

ومات الشيخ تاج الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عطا اهللا صاحب الكالم الرائق الفائق، يف ثالث عشر مجادى 
  .اآلخرة

دين أبو ومات شيخ الوعاظ جنم الدين العنربي، يف سادس شعبان، ومات شيخ الشيوخ خانكاه السعداء كرمي ال
القاسم عبد الكرمي بن احلسني أيب بكر اآلملي الطربي، يف تاسع شوال، وويل بعده عالء الدين على بن إمساعيل 

  .القونوي
  .ومات القاضي بدر الدين حسن بن نصر األسعردي احملتسب، يف مستهل مجادى ا آلخرة

ظفر بن احللي ناظر اجليوش، يف ليلة العاشر من ومات القاضي هباء الدين أبو حممد عبد اللّه بن أمحد بن علي بن امل
  .شوال

ومات األديب البارع مشس الدين حممد بن دانيال بن يوسف بن معتوق اخلزاعي املوصلي يف ثامن عشرى مجادى 
اآلخرة، ومولده باملوصل سنة سبع وأربعني وستمائة، وكان كثري اجملون والشعر البديع، وله كتاب طيف اخليال، مل 

  .ثله يف معناهيصنف م

ومات ملك املغرب صاحب فاس أبو الربيع بن أيب عامر بن السلطان أيب يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن عبد احلق 
بن حميو بن أيب بكر بن عبد احلق املريين، يف آخر مجادى اآلخرة، وبويع بعده أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد 

  .احلق
ن عبد املنعم بن عبد العزيز بن جامع بن راضي العزازي التاجر، عن بضع ومات شهاب الدين أمحد بن عبد امللك ب

وسبعني بالقاهرة يف تاسع عشرى احملرم، وله ديوان شعر كبري ومات فخر الدين إمساعيل بن عبد القوي بن احلسن 
  .حيدرة احلمريي اإلسنائي املعروف باإلمام الفقيه الشافعي، بعدما كف بصره، مبدينة قوص

اب الدين أمحد بن علي بن عبادة وكيل اخلاص، يف ليلة األحد سادس عشر مجادى األوىل بالقاهرة؛ودفن ومات شه
  .بالقرافة؛ وويل بعده كرمي الدين أكرم

ومات أمني الدين أبو بكر بن وجيه الدين عبد العظيم بن يوسف بن الرقاقي ناظر الدواوين بديار مصر، ليلة األحد 
، ودفن بالقرافة، وكان ديناً خرياً كثري اإلحسان، ويل نظر بيت املال ونظر البيوت ونظر ثالث عشرى مجادى األوىل 

  .الدولة مبصر والشام
ومات عز الدين احلسن بن احلارث بن احلسني بن حيىي بن خليفة بن جنا بن حسن ابن حممد من ولد احلارث بن 

  .ادى األوىلمسكني، أحد أعيان الفقهاء الشافعية عصر ليلة السبت ثامن مج
ومات الشريف أبو عبد اللّه حممد بن علي بن أيب طالب، عرف بالشريف عطوف احلسيين املوسى العطار، ليلة 



  .اخلميس خامس مجادى اآلخرة، ودفن خارج باب النصر، وقل حديثه
  .ومات األمري سيف الدين بلبان البيدغاين نائب بغراس، مقتوالً بيد مماليكه

  .ين احلاج هبادر احلليب نائب طرابلس، يف ربيع اآلخرومات األمري سيف الد
  .ومات الشيخ الصاحل عبد اللّه بن رحيان التقوي السمسار مبصر، حدث عن ابن املقري وابن رواح وغريه

ومات هباء الدين على بن الفقيه عيسى بن سليمان بن رمضان الثعليب املصري، الصدر املعمر املعروف بابن القيم، 
  .دة، وقد تعني للوزارة، ومولده سنة ثالث عشرة وستمائة، وكان سليم العقل واحلواسيف ذي القع

  .ومات األمري سيف الدين قبجق املنصوري نائب حلب، يف مجادى األوىل
  .ومات الشيخ عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الرمحن بن خطاب التاجي، يف سادس ذي القعدة

كات عبد اللطيف ابن قاضي القضاة تقي الدين حممد بن احلسني بن رزين الشافعي، يوم ومات حبر الدين أبو الرب
  .األحد ثامن عشرى مجادى اآلخرة بالقاهرة، ومولده بدمشق سنة تسع وأربعني وستمائة، وويل قضاء العسكر

بت حادي عشر ومات اخلطيب هباء الدين عبد الرمحن بن عماد الدين علي بن السكري يف حياة أبيه، ليلة الس
  .رجب مبصر

  .ومات األمري سيف الدين قشتمر الشمسي، بدمشق
ومات الطواشي شهاب الدين مرشد اخلازندار املنصوري، بالقاهرة يف ليلة اخلميس ثالث ذي القعدة وكان خًريا، 

  .وانفرد بالرواية عن مجاعة، وولد سنة ثالث عشر وستمائة، ومات و مل تتغري حواسه
ومات خضر بن اخلليفة أيب . ل الدين أقوش قتال السبع املوصلي أمري علم، مبصر يف تاسع رجبومات األمري مجا

  .الربيع سليمان، يف ثالث عشر مجادى األوىل
ومات األمري برلغي األشريف يف سجن القلعة، بعدما يبست أعضاؤه وجف لسانه من اجلوع يف ليلة األربعاء ثامن 

  .رجب
  .طاي البغداديومات األمري حسام الدين طرن

  .ومات األمري عالء الدين ألطنبغا اجلمدار
  .ومات األمري سيف الدين أرغون اجلمقدار

  .ومات قطب الدين حممود بن مسعود بن مفلح الشريازي صاحب التصانيف، رمضان

ىل امللك ومات األمري سيف سالر يف ليلة الرابع والعشرين من مجادى األوىل، وكان من التتار األويراتية، وصار إ
الصاحل علي بن قالوون، وبقي بعد موته يف خدمة امللك املنصور قالوون حىت مات، مث دخل يف خدمة امللك 

األشرف خليل بن قالوون، وحظى عنده، فلما قتل حظى عند الجني ملودة كانت بينهما، وترقى إىل أن صار نائب 
قدم من الشوبك، فترك يف السجن حىت مات جوعاً،  السلطنة بديار مصر، وكان من أخباره ما تقدم ذكره، إىل أن

وتوىل األمري علم الدين سنجر اجلاويل دفنه بتربته على جبل يشكر جبوار مناظر الكبش، وكان سالر أمسر، لطيف 
القد أسيل اخلد، حليته يف حنكه سوداء، ظريفاً يف لبسه، اقترح أشياء نسبت إليه إىل يوم، وبلغ من السعادة إىل مبلغ 

فكان يدخل إليه من أجر أمالكه يف كل يوم ألف دينار مصرية، ومن إقطاعاته وضماناته ومحاياته تتمة مائة : ظيمع
ألف درهم يف اليوم، عنها حينئذ زيادة على مخسة آالف دينار مصرية، وكان بقطاعه أربعني إمرة طبلخاناه، وكان 

فوجد له يف يوم ياقوت أمحر : ثالمثائة ألف ألف دينار وزيادةعاقالً متأنياً داهياً قليل الظلم، واشتملت تركته على 
زنة رطلني ونصف، وبلخش زنة رطلني ونصف، وزمرد تسعة عشر رطالً، وستة صناديق فيها جواهر، ومن املاس 



وعني اهلر ثالمثائة قطعة، ولؤلؤ زنة ما بني مثقال كل حبة إىل درهم عدة ألف ومائة ومخسني حبة، عني مصري مبلغ 
ائي ألف و أربعة وأربعني ألف دينار، وفضة دراهم مبلغ أربع مائة ألف و أحد وسبعني ألف درهم، ووجد له أيضاً م

يف يوم فصوص خمتلفة زنة رطلني، وذهب عني مصري مبلغ مخسة ومخسني ألف يف دينار، ودراهم فضة ألف ألف 
اطري فضة، ووجد يف يوم ذهب مصري مبلغ درهم، وحلي ذهب أربع قناطري، وآالت ما بني طاسات وحنوها ستة قن

مخسة وأربعني ألف دينار، ودراهم فضة مبلغ ثالمثائة ألف وثالثني ألف درهم، وفضيات ثالثة قناطري، ووجد يف يوم 
ذهب عني ألف ألف دينار، وفضة ثالمثائة ألف درهم، ووجد له ثالمثائة قباء من حرير بفرو قاقم، وثالمثائة قباء 

وأربعمائة قباء بغري فرو، وسروج ذهب مائة سرج، ووجد له مثانية صناديق مل يعلم فيها، محلت مع حرير بسنجاب، 
ما تقدم إىل السلطان، ووجد له ألف تفصيلة ما بني طرد وحش وعمل الدار، ووجد له خام ست عشر نوبة، 

لف درهم، وثالمثائة خلعة ووصل معه من الشوبك مبلغ مخسني ألف دينار ذهباً، وأَربعمائة ألف درهم وسبعني أ
ملونة وخركاه بغشاء حرير أمحر معدين مبطن حبرير أزرق مروى، وستر باهبا زركش ووجد له ثالمثائة فرس ومائة 

وعشرون قطار بغال، وعشرون قطار مجال، ومن الغنم والبقر واجلواري واملماليك والعقار شيء كثري جداً، ووجد 
مل يدر ما فيها وال كم عدهتا، ووجد له يف املرحاض شبه فسقية، كشف عنها له يف موضع بني حائطني عدة أكياس 

فإذا هي مملوءة ذهباً؛ ووجد له من القمح والشعري والفول وحنوها ثالمثائة ألف أردب، وذلك سوى ما أخذ من 
ذلك ما ال  أخوته ومباشريه وحواشيه وأسبابه، فإهنم صودروا مجيعاً حىت مقدم شونه وجباة أمالكه، فاجتمع من

  .يدخل، حتت حصر لكثرته، واللّه يؤيت ملكه من يشاء
  سنة إحدى عشر وسبعمائة

وصل األمري أرغون الدوادار إىل دمشق، فاحترس منه األمري قرا سنقر على نفسه، وبعث إليه عدة : يف مستهل احملرم
مث . ه من امللطفات لألمراء ما فيه ضررخمافة أن يكون مع. من مماليكه يتلقونه ومينعون أحداً ممن قدم معه أن ينفرد

. ركب إليه قرا سنقر ولقيه مبيدان احلصا ظاهر املدينة، وأنزله عنده بدار السعادة، ووكل خبدمته من ثقاته مجاعة
فلما كان الغد أخرج له أرغون تقليد نيابة حلب، فقّبله وقَّبل األرض على العادة، وأخذ يف التهيؤ للسفر، و مل يدع 

  .ينفرد عنه، حبيث إنه أراد زيارة أماكن بدمشق فركب معه بنفسه حىت قضى أربه وعادأرغون 

وكثر حتدث الناس بدمشق يف جميء أرغون، وأنه يريد قبص قرا سنقر، وأن قرا سنقر قد حضره، فهم األمراء 
وصار . كفوا عنهبالركوب على قرا سنقر وأخذه، مث خشوا العاقبة، وأنه مل يصل إليهم مرسوم السلطان بذلك، ف

وبلغ ذلك قرا سنقر، . األمري بيربس العالئي يركب مبماليكه يف الليل، ويطوف حول القلعة على هيئة احلرس
إنه قد بلغين أن بعض األمراء يركب يف الليل، ويطوف : فاستدعى األمراء كلهم إىل عند األمري أرغون، وقال هلم

فإن كان قد . ال برأيكم والبد أن يكون علمه عندك يا أمري أرغونبالقلعة خشية أن أخرج هارباً، وما فعل هذا إ
فقال له . حضر معك مرسوم بالقبض علي فما حيتاج إىل فتنة، فإين طالع للسلطان وهذا سيفي خذه، وحل سيفه

ني، مل أحضر إال بتقليد األمري نيابة حلب حسب سؤالك، وحاش اللّه أن يكون السلطان يرى األمري هبذه الع: أرغون
وأبكز أرغون أيضاً أن يكون عنده علم بركوب األمري بيربس العالئي يف الليل حول السور، فوعد قرا سنقر أنه 

  .يتوجه غًدا إىل حلب، وانفض اجمللس
. مث إن قراسنقر بعث إىل األمراء أال يركب أحد منهم لوداعه وال خيرج من بيته، واستعد وقدم أثقاله أوالً يف الليل

ركب يوم الرابع من احملرم يف مماليكه وعدهتم ستمائة فارس، وركب أرغون جبانبه وهبادر آص يف مجاعة فلما أصبح 



وسار قرا سنقر، فقدم عليه اخلرب أن األمري سنقر الكمايل احلاجب قد تأخر يف حلب جبماعة من عسكر مصر، . قليلة
ب وهبا أحد من عسكر مصر، فبعث ال أدخل حل: فعرج عن الطريق حىت إذا قارب حلب نزل، وقال ألرغون

أرغون إىل سنقر الكمايل يأمره باخلروج من حلب فلما رحل عنها سنقر الكمايل دخل إليها قراسنقر يف نصف 
فوصل أرغون إىل دمشق، . احملرم، ولبس التشريف وقرئ تقليده على العادة، وأعاد األمري أرغون وقد أنعم عليه

صوري نيابة دمشق يف يوم اخلميس حادي عشرى، وألبسه التشريف على العادة، وقلد األمري سيف الدين كراي املن
مث اًنعم كراي على أرغون بألف دينار سوى اخليل واخللعة وغري ذلك، وأعاده إىل . وقرئ تقليده، وركب املوكب

كر أيضاً، فخلع وقدم األمري سنقر الكمايل بالعس. مصر، فشكره السلطان على ما كان من حسن تأنيه وإمخاد الفتنة
  .عليه وأجلس باإليوان

توجه األمري طوغان املنصوري إىل دمشق متولياً شاد الدواوين، عوضاً عن فخر الدين أياز، فقدمها يف . ويف صفر
  .ووىل األمري ركن الدين بيربس العالئي نيابة محص. ثامن عشره، وقبض على أياز وألزمه بثالمثائة ألف درهم

الدين محزة القالنسي وزير دمشق، وعوق حىت محل أربعني ألفاً انساقت باقيا على ضمان  وفيها عزل الصاحب عز
  .اجلهات، مث أفرج عنه وقدم القاهرة، فأنعم عليه ورسم بإعادة ما محله إىل دمشق واستعاده

ين عوضه يف وفيها عزل األمري بكتمر احلسامي عن الوزارة، واستقر أمني الدين عبد اللّه بن الغنام ناظر الدواو
  .وأنعم على األمري بكتمر بإمرة، عوضاً عن سنقر الكمايل، ووىل حاجباً، وذلك يف سادس ربيع اآلخر. الوزارة

أعيد قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة إىل قضاء القضاة بديار مصر، وصرف : ويف يوم األثنني حادي عشريه
ي يف قضاء العسكر وتدريس اجلامع احلاكمي، ورسم له أن مجال الدين سليمان بن عمر الزرعي واستقر الزرع

  .جيلس بني احلنفي واحلنبلي بدار العدل
استقر األمري علم الدين سنجر اجلاويل يف نيابة غزة، وقبض على األمري قطلو قتمر نائب : ويف مستهل مجادى األوىل

  .غزة
إىل امللك طقطاي، ومن معهم من رسل  وقدم اخلرب من سيس بأن فرنج جزيرة املصطكى أسروا رسل السلطان

طقطاي وعدهتم ستون رجالً، وأنه بعث يف فدائهم ستني ألف دينار ليتخذ بذلك يداً عند السلطان، فلم ميكنوه 
فكتب إىل اإلسكندرية ودمياط باحلوطة على جتار الفرنج واعتقاهلم كلهم، فأحيط حبواصلهم وحبسوا . منهم

  .ية فضمن إحضار الرسل وما معهم، فمكن من السفروحضر أحد جتار اجلنو. بأمجعهم
وفيها عزم السلطان على إنشاء جامع، فاستشار الفخر ناظر اجليش فأشار بعمارته على ساحل مصر، وعني موضع 

اجلامع اجلديد وكان بستاناً يعرف باحلاج طيربس وشونا وغري ذلك، فاستبدل باألرض على رأي احلنابلة، فإهنا 
  .ل السلطان حىت رتبه، وأقام الفخر على عمارتهنز. كانت وقفاً

وفيها قبض على األمري بكتمر اجلوكندار نائب السلطنة بديار مصر، يف يوم اجلمعة سابع عشر مجادى األوىل، 
وقبض معه على عدة أمراء، منهم صهره ألكنتمر اجلمدار، وأيدغدي العثماين، ومنكومتر الطباخي، وحبر الدين 

مث استدعى السلطان األمري ركن الدين . يدمر الشيخي، وسجنوا إال الطباخي، فإنه قتل يف وقتهأيدمر الشمسي، وأ
  .بيربس الدوادار املنصوري، وخلع عليه وواله النيابة عوضاً عن بكتمر اجلوكندار يف يوم السبت ثامن عشره

. القضاة وغريهم من أهل الدولة وفيها أمر أن جيمد السلطان اجللوس بدار العدل يف كل ثنني، فحار النقباء على
وجلس السلطان يف يوم اإلثنني عشريه، ونودي يف الناس من له ظالمة فلريفع قصته بدار العدل،فخاف األمراء 

وغريهم، وأدوا ما عليهم من احلقوق من غري شكوى، ورفع الناس قصصهم فقرأها املوقعون على السلطان بدار 



  .بني الناس، وأنصف املظلوم، واستمر اجللوس يف كل يوم إثنني العدل، ووقع عليها بني يديه، وحكم
وفيها صرف السلطان قاضي القضاة زين الدين أبا احلسن علي بن خملوف، بسبب مفاوضة يف مكتوب، مث أعاده 

  .بعد أيام يف سادس رجب، وخلع عليه
الته ومجيع ما يتعلق به وبأمر السلطنة وفيها استدعى السلطان القضاة، ووىل كرمي الدين أكرم عبد الكرمي الكبري وك

فكان أول سعادته أن السلطان اشترى من الفرنج جواهر وغريها، فبلغ مثنها ستة عشر . حبضورهم، وخلع عليه
ألف دينار، وأحاهلم هبا على كرمي الدين، فذكر الفرنج أهنم بعد ثالثة أيام يسافرون فحلفه السلطان أال يؤخرهم عن 

زل إىل داره وهو حمصور لعدم املال عنده، واستشار األمري عالء الدين بن هالل الدولة والصالح الثالثة أيام، فن
الشرابيشي، فحسب له أخذ حاصل املارستان املنصوري واالقتراض، من جتار الكارم بقية املبلغ وكانت جتار الكارم 

أصبح يف اليوم الثالث آخر األجل فأتاه ومضى من األجل يومان، و. مبصر حينئذ يف عدة وافرة، وهلم أموال عظيمة
وبينا هو يف ذلك إذ أتاه جتار الكارم، فنظر . الفرنج وقت الظهر لقبض املال، فاشتد قلقه وأبطأ عليه حضور الكارم

بعضهم إىل واحد من الفرنج له عنده مبلغ عشرين ألف دينار قراضا، فسأل التجار الفرنج عن سبب جلوسهم على 
فطالبهم الكارمي مباله من . لنا عليه حوالة من قبل السلطان مبال، وقد وعدنا بقبضه اليوم: فقالوا باب كرمي الدين،

وبلغ ذلك كرمي الدين، فسر به سروراً زائداً وكتمه، وأمر بالكارم والفرنج فدخلوا . مبلغ القراض، فوعدوه بأدائه
ما بالكم من الفرنج؟ فعرفوه : نهم ماالً، بل قالعليه، فلم يعرف الكارم بشيء من أمره، وال أنه طلبهم ليقترض م

ففرح الفرنج بذلك، وأحالوا . مهما كان عند اإلفرجني هو عندي: أمر القراض الذي عند االفرجني، فقال هلم 
الكارمي على كرمي الدين بستة عشر ألف دينار، وهي اليت وجبت عليه حبوالة السلطان، ودفعوا أربعة آالف تتمة 

وقام الفرنج وقد خلص كرمي الدين من تبعهم بغري مال، والتزم للكارمي باملبلغ، . ينار للكارميعشرين ألف د
  .فمضى هو وبقية التجار من غري أن يقترض منهم شيئاً، فعد هذا من غرائب االتفاق

  .وأنعم على الصاحب جنم الدين البصروي بإمرة. وفيها قبض على األمري قطلوبك نائب صفد
أمالك دمشق وأوقافها ألف ومخسمائة فارس، وهي اليت كانت تسمى مقرر اخليالة، فلما ورد  وفيها قرر على

املرسوم بذلك على األمري كراي نائب دمشق أعسف بالناس يف الطلب، وضرب مجاعة وأخذ ماالً كبرياً، فتجمع 
فوا للنائب، فأمله هبم الناس مع اخلطيب جالل الدين حممد القزويين، وكربوا ورفعوا املصاحف واألعالم، ووق

  .فضربوا وطردوا طرداً قبيحا، فكثر عليه الدعاء، فلم ميهل بعدها غري تسعة أيام

وقدم أرغون الدوادار من مصر إىل دمشق يوم األربعاء ثاين عشرى مجادى األوىل على الربيد، وعلى يده مراسيم 
اليوم مملوك كراي، وصحبته تشريف وحياصة  لألمراء بالقبض على األمري سيف الدين كراي، ووصل أيضاً يف هذا

فأوصل األمري أرغون الكتب إىل األمراء، وأصبح كراي يوم اخلميس . وسيف ملخدومه، واتفق قدوم رسل التتر
فلما فرغ األكل، وانصرفت الرسل، . فركب املركب، ونزل وقد احتفل ألجل لبس التشريف، ولقدوم الرسل

وم السلطان مبسكه، فقبض عليه وهو بتشريفه، ومحل مقيداً إىل الكرك، فسجن أحاط األمراء بكراي وأخرجوا مرس
وكان القبض عليه يف يوم اخلميس ثالث عشرى مجادى األوىل، وقبض يف غده على قطلوبك نائب صفد، . هبا

يف واستقر يف نيابة دمشق عوض األمري كراي الكبري مجال الدين أقوش نائب الكرك، وخلع عليه . وسجن بالكرك
  .مستهل مجادى اآلخرة، فقدمها يف رابع عشره

وفيه استقر األمري سيف الدين هبادر آص يف نيابة صفد، وأرسل تشريفه صحبة األمري مجال الدين أقوش، وقد توجه 
. ورسم لألمري بدر الدين بكتوت القرماين بشد الدواوين بدمشق، وكتب على يده مساحة مبا قرره كراي. إليها



مع األمري مجال الدين أقوش إىل دمشق، فقدمها يف رابع عشر مجادى اآلخرة، قرئت املساحمة على وتوجه بكتوت 
وقبض بدمشق على األمري بكتوت الشجاعي، وسيف الدين جنقار الساقي، ومحال . منرب اجلامع، فسر الناس بذلك

  .إىل الكرك
ن سجن اإلسكندرية إىل سحن الكرك؛ فاجتمع وفيها نقل األمري بكتمر اجلوكندار النائب واألمري أسندمر كرجي م

بالكرك من األمراء املعتقلني بكتمر اجلوكندار، وأسندمر كرجي، وكراي املنصوري، وقطلوبك املنصوري نائب 
  .صفد، وبيربس العالئي، يف آخرين

وكان السلطان قد  وفيها استقر األمري سيف الدين بيبغا األشريف يف نيابة الكرك، عوضاً عن األمري أيتمش احملمدي،
  .استنابه هبا ملا خرج منها إىل دمشق

وفيها وصل األمري سليمان بن مهنا إىل القاهرة، ومعه عدة من التتر مقيمني، أسرهم يف الغارة على التتر، فأنعم عليه 
  .مبائة ألف درهم

  .وفيها قدم الربيد من حلب بأن خربندا ملك التتر قتل مجاعة من خواصه، وقتل خواصه
يها أقيمت اخلطبة للملك الناصر بطرابلس الغرب، أقامها له الشيخ أبو حيىي زكريا ابن أمحد بن حممد بن حيىي بن وف

عبد الواحد بن حفص عمر اللحياين، ملا جهزه السلطان إليها بالصناجق وبعدة من األجناد، وكان ذلك يف شهر 
  .ىي من مصر يف مجادى األوىلرجب، وكان األجناد قد قدموا مع بيربس، بعدما قدمها أبو حي

ورسم لبهادر . كتب باستقرار األمري بلبان يف نيابة قلعة دمشق، عوضاً عن هبادر السنجريل: ويف ثامن عشر رمضان
  .بنيابة قلعة البرية
قبض على الصاحب أمني الدين عبد اللّه بن الغنام، وعلى التاج عبد الرمحن الطويل، وقرر : ويف سادس شوال

مث أفرج عنهما يوم اخلميس حادي عشريه، وخلع . ال، فحماله ومها معوقان بالقلعة، من غر أن يلي أحدعليهما م
فمات التاج يف ذي القعدة، وإستقر عوضه يف نظر الدولة تقي الدين أسعد ابن أمني . عليهما، واستقرا على عادهتما

  .وظيفة مستويف الدولة، وكانا كتابا لسالر امللك املعروف بكاتب برلغي، ووىل التاج إسحاق واملوفق هبة اهللا
ورسم بنقص اإليوان األشريف بقلعة اجلبل، فنقض وجدد، فلما عاد السلطان . وفيها توجه السلطان إىل بالد الصعيد

  .جلس فيه على العادة
ين دواد وقدمت رسل امللك املؤيد هزبر الد. وفيها وصل كرنبس ملك النوبة بالقود املقرر عليه، بعد قتل أخيه

  .ملك اليمن، هبدية ومائيت مجل ومائيت مجال وخيول ووحوش وطيور، ففرق ذلك على األمراء األكابر واألصاغر
وفيها استقر عالء الدين علي بن تاج الدين أمحد بن سعيد بن األثري يف كتاب السر، عوضاً عن شرف الدين عبد 

جة، ونقل شرف الدين إىل كتابة السر بدمشق، عوضاً الوهاب بن فضل اهللا العمري، يف يوم األحد سابع ذي احل
وكان ابن األثري قد توجه من مصر مع السلطان، هو ومجال الدين إبراهيم بن املغريب، . عن أخيه حميي الدين حيىي

ة فلما أقام بالكرك خريمها، فاختارا اإلقامة عنده، فلما عاد إىل ملك مصر رعى هلما ذلك، وأقر ابن األثري يف كتاب
  .السر، وابن املغريب يف رياسة األطباء

وفيها أخذ األمري قرا سنقر يف التدبري لنفسه، خوفاً من القبض عليه كما قبض على غريه؛ واصطنع العربان 
وهاداهم، وصحب سليمان بن مهنا وأخاه، وأنعم عليه وعلى أخيه موسى، حىت صار اجلميع من أنصاره، وقدم 

وأقام عنده أياما، وأفضى إليه بسره، وأنه خائف من السلطان، وأوقفه على كتاب عليه األمري مهنا إىل حلب، 
السلطان بالقبض على مهنا، وأنه مل يوافق على ذلك، فغضب األمري مهنا، وأخذ يسكن ما بقرا سنقر، وانصرف 



، وقد سر أنه وبعث قرا سنقر يسأل السلطان يف اإلذن له بالسفر إىل احلج، فأذن له يف احلج. وقد اشتد غضبه
وكتب السلطان إىل األمري مهنا يطلب منه فرساً . خبروجه من حلب يقدر على أخذه، وبعث إليه بألفي دينار وخلعة

فبعث  -فدبر أمرا يعمله معه أيضاً  . وكان قد بلغه اجتماع مهنا بقرا سنقر -عينه، وأن حيضر إىل مصر لزيارته 
وخرج من حلب يف نصف شوال، ومعه أربعمائة مملوك واستناب . حاله وجهز قرا سنقر. مهنا الفرس وأعاد اجلواب

  .األمري شهاب الدين قرطاي، وترك عدة مماليكه حبلب حلفظ حواصله
فلما قدم الربيد مبسريه من حلب كتب لقرطاي باالحتراس، وأال ميكن قرا سنقر من حلب إذا عاد، وحيتج عليه 

كتب إىل نائب دمشق ونائب غزة ونائب الكرك وإىل بين عقبة بأخذ بإحضار مرسوم السلطان بتمكينه من ذلك، و
مث كثر ومهه واشتد خوفه من السلطان، . الطريق على قرا سنقر؛ فقدم الربيد بأنه سلك الربية على صرخد إىل زيزاء

ات أهل فف. لورود اخلرب من ثقاته مبصر مبا عزم عليه السلطان، وما كتب به، فعاد من غري الطريق اليت سلكها
الكرك القبض عليه، وكتبوا باخلرب إىل السلطان، فشق عليه ذلك، وكتب بكشف أخباره، وكتب إىل حلب مبنعه 

منهما ومنع مماليكه من اخلروج إليه، وإن وجدت فرصة تقبض عليه، قدم قرا سنقر ظاهر حلب قبل قدوم ما كتب 
يكه عن اخلروج إليه، فسقط يف يده ورحل، فمنعه قرطاي من الدخول، وعوق من حبلب من ممال. به السلطان

وكتب إىل األمري مهنا مبا جرى له، فكتب مهنا إىل قرطاي بأن خيرج حواصل قرا سنقر إليه، وإال هجم على مدينة 
فخاف قرطاي من ذلك، وجهز كتابه إىل السلطان يف طي كتابه، وبعث بشيء من حواصل . حلب وأخذ ماله قهراً
وانصرف قرا سنقر عن حلب وقصد الربية، مث جهز ولده . ري عز الدين فرج بن قرا سنقرقرا سنقر إليه مع األم

فرج ونائبه عبدون إىل الديار املصرية، وكذلك مجلة من أمواله، فقدم فرج أواخر ذي احلجة، وانعم السلطان عليه 
  .بإمرة عشرة، أقام بالقاهرة مع أخيه عالء الدين علي بن قرا سنقر

وأتاه األمري . مهنا إىل قرا سنقر، وأخذه حىت أنزله يف بيت أمه، واستجار هبا من السلطان فأجارته وقدم سليمان بن
مهنا وأوالده، وقام له مبا يليق به، وكتب يعرف السلطان بنزول قرا سنقر يف أبياته، وأنه استجار بأم سليمان 

سؤاله، وكتب إليه أن خيرب قرا سنقر يف بلد فأجاب السلطان . فأجارته، وسأل العفو عنه، وبعث بذلك أحد أوالده
  .من البالد حىت يوليه

فلما سافر ابن مهنا من مصر أخرج السلطان جتريدة فيها من األمراء حسام الدين قرا الجني األستادار، حسام الدين 
مضافيهم من  الجني اجلاشنكري، وعالء الدين مغلطاي املسعودي، ومشس الدين الدكز األشريف، والجني العمري، يف

مث أردفهم السلطان بتجريدة أخرى، فيها األمري سيف الدين قلى السالح دار، وسيف . الطبلخاناه والعشراوات
الدين وآل ملك، وجنكلي بن البابا، وأمري حسني بن جندر، يف مجاعة من اخلاصكية مثل أرغون الدوادار، 

وكنب السلطان لنائب دمشق بتجريد كجكن . يوأرقطاي، وأيتمش، وجغطاي، واجلاي الساقي، وطقطاي الساق
وكتبغا احلاجب مبضافيهما، وجعل مقدم هذه العساكر قرا الجني األستادار، وصاحب السر واملشورة أرغون 

  .الدوادارة فساروا من دمشق يريدون جهة مهنا

فأجابه باملوافقة، ووعده  فاستعد قرا سنقر، وكتب إىل األمري مجال الدين أقوش األفرم نائب طرابلس يستدعيه إليه،
وكتب األفرم إىل صهره األمري عز الدين أيدمر الزردكاش بدمشق يأمره باستفساد من قدر عليه . باحلضور إليه

فأرادا . وحلاقه به وبقرا سنقر، وجهز إليه مخسة آالف دينار ليفرقها فيمن يستميله، ونزل العسكر السلطاين محص
له اجملال، وكتب إليه مع مملوكه، وكتب إليه مهنا مع ولده بالدعاء والشكر، وأن  قرا سنقر خمادعة السلطان ليتسع

فمر ابن . قرا سنفر قد اختار صرخد، وسأال ميني السلطان بالوفاء، وإخراج ما لقرا سنقر حبلب من املال ومتكينه منه



ل قرا سنقر يف الطاعة، وأنه عني مهنا ومملوك قرا سنقر على محص، وعرفا األمري قرا الجني وأرغون الدوادار بدخو
فاخندع السلطان أيضاً، وكتب تقليد قرا سنقر . فمشى ذلك عليهما، وكتبا معهما إىل السلطان مبعىن ذلك. صرخد

بنيابة صرخد، ورسم أن يتوجه به إليه أيتمش احملمدي، وكتب أليتمش بأن يوصل امللطف إىل مهنا سراً، وأن 
وأنعم السلطان على مملوك قرا سنقر بألف . ا لقرا سنقر هبا من املال، ويسريه إليهطقطاي يتوجه إىل حلب، وخيرج م

. دينار، ووعده أنه مىت قام على أستاذه حىت يعود إىل الطاعة أنعم عليه بإمرة، وأخرجه على الربيد هو وابن مهنا
ر به وأنزله، واحتج بأنه ال فسارا إىل محص، ودفعا كتب السلطان إىل األمراء، وسارا بأيتمش إىل قرا سنقر فس

يتوجه إىل صرخد حىت يأتيه ما له يف حلب، فتحيل أيتمش حىت أوصل ملطف السلطان إىل مهنا، فأطلع عليه قرا 
  .سنقر

وبينا هم يف ذلك إذ قدمت أموال قرا سنقر اليت كانت حبلب إليه، فإن طقطاي توجه إليها وبعث إىل قرا سنقر مبا 
أن وصل ماله حبلب، إذا باألفرم قد قدم عليه أيضاً من الغد، ومعه مخسة أمراء طبلخاناه  كان له فيها فما هو إال

وقدم الزردكاش، ومعه األمري بلبان الدمشقي وايل القلعة، وبيربس . وستة عشراوات يف مجاعة من التركمان
يه من قتله السلطان من وملا استقر هبم املنزل استدعوا أيتمش، وعددوا عل. احلسامي، فسر قرا سنقر بقدومهم

فعاد أيتمش إىل . األمراء، وأهنم قد خافوا على أنفسهم، وعزموا على الدخول إىل بالد التتر، وركبوا بأمجعهم
  .األمراء حبمص، وعرفهم اخلرب، فركبوا عائدين إىل مصر بغري طائل، ووقعت احلوطة على أموال األفرم ومن تبعه

  .دمر اخلطريي، وأنعم عليه خببز اجلاويلوفيها أفرج عن األمري عز الدين أي
وفيها ويل مشس الدين غربيال كاتب قرا سنقر نظر اجلامع األموي بدمشق واألوقاف، عوضاً عن شرف الدين ابن 

  .صصري، وكان غربيال ملا خرج قرا سنقر من حلب قدم إىل مصر وسعى حىت وىل ذلك
  .فقبلتقدمت تقدمة اليمن على العادة، : ويف ثالث ذي احلجة

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

نائب اإلسكندرية، وكانت وفاته بعد عزله، يف ثامن  -عرف بأمري شكار  -األمري بدر الدين بكتوت اخلازنداري 
عشرى رجب بالقاهرة، وأصله من مماليك األمري بيليك اخلازندار نائب السلطنة مبصر يف األيام الظاهرية، وتنقل 

م العادلية كتبغا وصار أمري شكار، مث وىل اإلسكندرية وكثر ماله، واختص بيربس وسالر، فلما حىت اشتهر يف األيا
عاد امللك الناصر إىل السلطنة حضر وحسن للسلطان حفر خليج اإلسكندرية ليستمر املاء فيه دائما، فندب معه 

ئر األمراء، فأخرج كل منهم األمري بدر الدين حممد بن كيدغوي املعروف بابن الوزيري، وفرض العمل على سا
ووقع العمل من رجب سنة عشر وسبعمائة، فكان فيه حنو األربعني ألف . أستاداره ورجاله، وركب والة األقاليم

راجل تعمل، وقد قسم باألقصاب على األمراء والوالة، وحفر كل أحظ ما حد له، فكان قياس العمل من فم البحر 
وكان اخلليج األصلي من حد شنبار يدخل املاء، فجعل فم . ها إىل اإلسكندريةإىل شنبار مثانية آالف قصبة، ومثل

فلما وصل احلفر إىل حد اخلليج األول . هذا البحر يرمي إليه، وعمل عمقه ست قصبات يف عرض مثاين قصبات
ملبين حتت ووجد يف اخلليج من الرصاص ا. حفر مبقدار اخلليج املستجد، وجعل حبراً واحداً، وركب عليه القناطر

فلما فرغ أنشأ الناس عليه أراضي وسواقي، واستجدت عليه . الصهاريج شيء كثري، فأنعم به على بكتوت هذا
قرية عرفت بالناصرية، فبلغ ما أنشئ عليه زيادة على مائة ألف فدان وحنو ستمائة ساقية وأربعني قرية، وسارت فيه 

. يف الصهاريج، وعمر عليه حنو ألف غيط، وعمرت به عدة بالد املراكب الكبار، واستغىن أهل الثغر عن خزن املاء
وحتول الناس حىت سكنوا ما عمر من األراضي على اخلليج، فصار بعدما كان سباخاً سواقي القصب والقلقاس 



فلما مت ذلك أنشأ بكتوت من ماله جسراً، أقام فيه حنو ثالثة أشهر حىت بناه رصيفا واحدا حنو . والسمسم وغريه
ثة أشهر حىت بناه رصيفاً واحدا حنو الثالثني قنطرة بناها باحلجارة والكلس، وعمل أساسه رصاصاً، وأنشأ جبانبه ثال

وأعانه على ذلك أنه . خاناً وحانوتاً، وعمل فيه خفراء، وأجرى هلم رزقة، فبلغت النفقة عليه حنو ستني ألف دينار
د يف أساسه سرباً من رصاص مشوا فيه إىل قرب البحر هدم قصراً قدمياً خارج اإلسكندرية وأخذ حجره، ووج

مث إنه شجر ما بينه وبني صهره، فسعى به إىل السلطان وأغراه . املاحل، فحصل منهه مجلة عظيمة من الرصاص
عليه أوراقاً مببلغ مائة ألف دينار، فطلب إىل  -وهو مستويف الدولة  -بأمواله، وكتب أمني الدين عبد اهللا بن الغنام 

قبلوا األرض بني يد السلطان وعرفوه عن مملوكه أنه إن كان راضياً عنه : وملا قرئت عليه األوراق قال. لقاهرةا
وكان قد وعك يف سفره من اإلسكندرية، فمات . فكل ما كتب كذب، وإن كان غري راضياً فكل ما كتب صحيح

األمراء وكرمائهم وشجعاهنم مع الذكاء  بعد ليال يف ثامن عشر رجب وأخذ، له مال عظيم جداً، وكان من أعيان
  .واملروءة والعصبية، وله مسجد خارج باب زويلة، وله عدة أوقاف على جهات بر

  .ومات األمري مشس الدين سنقر شاه الظاهري، مات بدمشق
ن ومات الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز احلسني بن احلنبلي التميمي، وهو معزول، ليلة عيد الفطر، ودف

  .بالقرافة، ومولد، يف سنة أربعني وستمائة، وكان كرمياً جواداً
ومات جمد الدين عيسى بن عمر بن خالد بن اخلشاب املخزومي الشافعي، وكيل بيت املال، يف ثامن ربيع األول 

اعي، بالقاهرة، دفن بالقرافة، وكان من أعيان الفقهاء، ووىل احلسبة يف األيام املنصورية قالوون، وصحب الشج
وأضاف له قالوون وكالة بيت املال ووكالة السلطان وعدة مباشرات، فعظمت مهابته، وعيب عليه جمونه وعزله 

وكثرة اجتماعه بالشجاعي ومعاشرته له، وكان الوزير ابن اخلليلي يبكته بذلك، وكان ال يكتب يف أخر كتبه 
  .عم الوكيل فأىبحسبنا اهللا فقط، من غري ونعم الوكيل ، وسئل أن يكتب ون: سوى

ومات قاضي القضاة سعد الدين مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد احلارثي احلنبلي، يف يوم األربعاء رابع عشرى 
  .ذي احلجة، ودفن بالقرافة، ومسع وخرج وصنف، وصار من األئمة احلفاظ، وكتب على سنن أيب دادو قطعة

  .ومات الشيخ صاحل حممد العربان، يف ثامن عشر رجب

مات شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن شريف بن يوسف بن الوحيد الزرعي، يف يوم الثالثاء سادس عشر شعبان و
بالقاهرة، وكان يكتب يف التوقيع، وله معرفة باإلنشاء، وبلغ الغاية يف جودة الكتابة، وانتفع الناس بالكتابة عليه، 

  .دينه بالعظائم، ويعرف عدة لغات، وله نظم ونثروكان فاضالً شجاعاً مقداماً لسناً متكلماً، يرمي يف 
ومات الطبيب شرف الدين عبد اللّه بن أمحد بن أيب احلوافر رئيس األطباء، يف ليلة اجلمعة ثالث عشرى شوال، 

  .ودفن بالقرافة، وكان ديناً فاضالً رضي األخالق ماهراً يف علم الطب
اظر الدواوين، يف ثاين عشرى ذي القعدة، وقد انتهيت إليه ومات التاج عبد الرمحن الطويل القبلي األسلمي، ن

  .معرفة الكتابة الديوانية، وكان إسالمه يف األيام األشرفية، وله صدقات كثرية
ومات القاضي حميي الدين حممد بن قاضي القضاة زين الدين على بن خملوف املالكي، ليلة اخلميس حادي عشر ذي 

اهر يف احلكم، ورسم له باستقالل بوظيفة القضاء بعد أبيه، فمات يف حياته، وكان احلجة، وكان ينوب عن أخيه بالق
  .من النجباء

ومات مجال الدين أبو الفضل حممد بن الشيخ جالل الدين املكرم بن علي، يف ثالث عشرى احملرم، عن بضع ومثانني 
. وأماثل كتاب اإلنشاء، ومن رواة احلديثسنة، ودفن بالقرافة، وكان من أعيان الفقهاء الشافعية وروءساء القاهرة 



ومات مشس الدين حممد ابن يوسف اجلزري الشافعي خطيب جامع ابن طولون، وكان يعرف باحملوجب، وكان 
  .عارفاً بالفقه واألصول، ودرس باملعزية مبصر

بن أيب حفص، يف مجادى وفيها قتل متملك تونس األمري أبو البقاء خالد بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن عبد الواحد 
  .األوىل، فكانت مدته حنو عامني، وقدم األمري أبو حيىي زكريا اللحياين من طرابلس، فملك تونس بعده

  سنة اثنيت عشر وسبعمائة

فيها انتهت عمارة اجلامع اجلديد الناصري بساحل مصر، فنزل السلطان إليه، ورتب فيه قاضي القضاة بدر الدين 
عية خطيباً، ورتب فيه أربعني صوفياً يف سطحه، وأربعني صوفياً بداخله ورتب لكل منهم اخلبز حممد بن مجاعة الشاف

ومبلغ مخسة عشر درمهاً يف الشهر، وجعل شيخهم قوام الدين الشريازي ووقف السلطان عليه . واللحم يف اليوم
ة صليت به ظهر يوم اخلميس ثامن صفر، وأول صال. قيسارية العنرب بالقاهرة، وعمر له ربعاً ومحاماً، وأقام له خطيباً

بإمامة الفقيه تاج الدين أيب عبد اللّه حممد بن الشيخ مرهف، وخطب فيه من الغد يوم اجلمعة تاسعه قاضي القضاة 
  .فحكر الناس حوله، وبنوا الدور وغريها. بدر الدين حممد بن مجاعة

. ىل بالد التتر، وأهنم بعثوا بأوالدهم وحرميهم إىل مصروقدم الربيد من حلب بعبور قرا سنقر ومن معه من األمراء إ
وكان من خربهم أهنم ملا وصلوا إىل الرحبة انقطع كثري ممن تبعهم من املماليك والتركمان، فبعث قرا سنقر ولده 
أن األمري فرج، وبعث األفرم ولده موسى مع بعض من يوثق به، وأمرا بتقبيل األرض بني يدي السلطان، وأن يبلغاه 

األمراء ما محلهم على دخول بالد العدو إال اخلوف، وأن األوالد واحلرمي وداعه، فليفعل السلطان معهم ما يليق به، 
وسار األمراء إىل ماردين، وكتبوا إىل خربندا بقدومهم، فبعث أكابر املغل إىل . فقدما إىل القاهرة، وبقيا يف اخلدمة

فلما قاربوا األرد وركب خربندا وتلقاهم، . مبا يليق هبم. م والقيام هلملقائهم، وتقدم إىل والة األعمال خبدمته
وترجل هلم ملا ترجلوا له، وبالغ يف إكرامهم وسار هبم إىل خميمه، وأجلسهم معه على التخت، وضرب لكل منهم 

ام، وضمن له مث استدعاهم بعد يومني، واختال بقرا سنقر، فحسن له عبور الش. خركاه، ورتب هلم الرواتب السنية
. تسليم البالد بغري قتال، مث خال باألفرم فحسن له أيضاً أخذ الشام، إال أنه خيله من قوة السلطان وكثرة عساكره

  .فأقطع خربندا مراغة لقرا سنقر، وأقطع مهذان لألفرم، واستمروا هكذا

فضل اهللا ناظر اجليش، وعلى قبض السلطان على القاضي فخر الدين حممد ابن : ويف يوم األحد عاشر ربيع األول
وسبب ذلك مفاوضة حصلت بينه وبني فخر الدين أياز الشمسي مشد الدواوين، اشتط فيها : ولده مشس الدين

القاضي على الفخر أياز الشمسي وأهانه، فاجتمع أياز بالدواوين وعرفهم ماله من األموال والدواليب يف أعمال 
زم له أن يستخلص منه ألف درهم فأعجبه ذلك ومكنه منه، فاشتد بأسه مصر، واجتمع بالسلطان وأغراه به، والت

أنت : حينئذ، وجلس على باب القلعة، وفتح مع الفخر باب شر، وأغلظ يف القول حبضرة األمراء إىل أن قال له
أنا باللّه : كسرت معامالت السلطان وخربت بالده، وأخذت أراضي اخلاص عملتها لك رزقاً، مث هنض وقال

لسلطان، ودخل والفخر خلفه حىت وقفا بني يدي السلطان، فبسط أياز لسانه، وحانق الفخر على عدة فصول وبا
تسلمه وخذ مايل منه، فأخذه إىل قاعة الصاحب وكتب أياز إىل األعمال باحلوطة : حىت غضب السلطان، قال له

ة ومصر، وتتبعت حواشيه، فلم يطق على مواشيه وزراعاته وسواقي أقصابه وغري ذلك وأحيط مبوجوده يف القاهر
الفخر ما هو فيه من البالء مع أياز، وبعث إىل طغاي وكستاي وإىل األمري ركن الدين بيربس األمحدي أمري جاندار، 

فتحدثوا يف أمره مع السلطان على أن ينقل إىل بيربس األمحدي، وأنه حيمل مجيع ماله وال يدع منه شيئاً فتسلمه 



  .ر من أيازلبيربس أمري جاندا
وفيها كتب بطلب قطب الدين موسى بن أمحد بن احلسني بن شيخ السالمية ناظر اجليش بدمشق على الربيد، 

ومتكن أياز من حاشية الفخر، وضرب مجاعة منهم باملقارع، وأخذ . فحضر واستقر عوضاً عن الفخر يف نظر اجليش
فرج السلطان عنه وعن ولده وخلع عليهما، يف يوم مث أ. سائر موجودهم، ومحل الفخر حنو اخلمسمائة ألف درهم

األربعاء خامس عشرى ربيع اآلخر، واستقر الفخر عوضاً عن معني الدين هبة اهللا ابن حشيش صاحب ديوان 
و مل يوفق ابن شيخ السالمية وارتبك يف املباشرة، حبيث أن السلطان كان إذا سأله عن كشف بلد ليعرف . اجليش

  .عة، مث جييب بغري الغرض، فتبني جهله مبعرفة جيش مصرحاهلا يتأخر قدر سا
وىل قضاء القضاة احلنابلة بالقاهرة ومصر تقي الدين أمحد بن عز الدين عمر بن عبد : ويف حادي عشرى ربيع األول

  .اهللا املقدسي، عوضاً عن سعد الدين مسعود احلارثي
ني أمرياً منهم طبلخاناه تسعة، وعشراوات سبعة عشر، أمر السلطان ممن مماليكه ستة وأربع: ويف سادس ربيع اآلخر

  .وألوف عشرون؛ وشقوا القاهرة بالشرابيش، وكان يوماً عظيماً
وفيها قدم العسكر اجملرد إىل الشام يف يوم اإلثنني ثاين ربيع اآلخر، وطلع األمراء إىل القلعة، فقبض على عدة من 

 -وكان قد حضر من دمشق، وخلع عليه  -ن أقوش نائب الكرك منهم مجال الدي: األمراء مليلهم إىل قرا سنقر
وبيربس املنصوري نائب السلطنة مبصر، وسنقر الكمايل، والجني اجلاشنكري، وبينجار، والدكز األشريف، ومغلطاي 

  .املسعودي، و سجنوا
  .طرابلس يف ربيع اآلخروفيها استقر سودون اجلمدار نائباً حبلب يف ربيع األول، ومتر الساقي املنصوري يف نيابة 

وفيها كتب بطلب فضل أخي مهنا وولده أيب بكر، وسري إليه تقليد اإلمرة عوضاً عن مهنا، وأن مهنا ال يقيم 
وفيها قبض أيضاً يف رابع ربيع األول على بيربس العلمي .بالبالد، وخرج بذلك األمري هباء الدين أرسالن الدوادار

واألمري علم الدين سنجر الربواين، واألمري طوغان املنصوري، وبيربس التاجي، . حبمص، وعلى األمري بيربس اجملنون
  .وقيدوا ومحلوا من دمشق إىل الكرك، فسجنوا هبا مليلهم مع قرا سنقر

وفيها استقر األمري تنكر الناصري يف نيابة دمشق، عوضاً عن األمري مجال الدين نائب الكرك، مستهل ربيع اآلخر، 
د يوم اجلمعة سابعه، فدخلها يوم اخلميس عشرى ربيع اآلخر، ورسم له أال يستبد بشيء إال بعد وسار على الربي

  .االتفاق مع األمري سيف الدين أرقطاي، واألمري حسام الدين طرنطاي البشمقدار
أمر السلطان يف يوم واحد ستة وأربعني أمري منهم طبلخاناه تسعة وعشرون، : ويف سادس عشر ربيع اآلخر

  .اوات سبعة عشر، وشقوا القاهرة بالشرابيش واخللعوعشر
استقر األمري سيف الدين أرغون الدوادار الناصري نائب السلطنة، عوضاً عن : ويف يوم األثنني أول مجادى األوىل

ورسم بنيابة صفد لبلبان طرنا أمري جاندار، عوضاً عن هبادر آص، وأن يرجع هبادر إىل . بيربس الدوادار املنصوري
  .شق أمرياً على عادته، فسافر إليهادم

وفيه ركب السلطان إىل بر اجليزة، وأمر طقتمر الدمشقي، وقطلوبغا الفخري املعروف بالفول املقشر، وطشتمر 
  .البدري محص أخضر

  .وفيها هدم السلطان الرفرف الذي أنشأه أخوه األشرف خليل على يد الشجاعي
ا وسبب ذلك رحيل مهنا إليه عند إخراج خبزه ألخيه، وإقامته عنده، وفيها ورد اخلرب يف أول رجب حبركة خربند

وكان السلطان حتت األهرام باجليزة، فقوي عزمه على جتريد العساكر، ومل يزل هناك . وتقوية عزمه على أخذ الشام



وقطع مجاعة وعرض السلطان العسكر، . إىل عاشر شعبان، فعاد إىل القلعة، وكتب إىل نواب الشام بتجهيز اإلقامات
وابتدأ العرض من خامس ربيع اآلخر، وكمل يف أول . من الشيوخ العاجزين عن الركوب، وانفق فيهم األموال

مجادى األوىل، فكان السلطان يعرض يف كل يوم أمريين بنفسه من مقدمي األلوف، وخيرجان مبن معهما من األمراء 
أول رمضان إىل ثامن عشريه، حىت مل يبق مبصر أحد من  من. ومقدمي احللقة واألجناد، وترحلوا شيئاً بعد شيء

  .العسكر
وخرج السلطان يف ثاين شوال، ونزل مسجد ترب خارج القاهرة، ورحل يف يوم الثالثاء ثالثه، ورتب بالقلعة سيف 

إىل  فلما كان ثامنه قدم الربيد برحيل التتار ليلة سادس عشرى رمضان من الرحبة، وعودهم. الدين أيتمش احملمدي
ودخل . بالِدهم بعدما أقاموا عليها من أول رمضان، ففرق السلطان العساكر يف قانون وعسقالن، وعزم على احلج

السلطان دمشق يف تاسع عشره، وخرج منها ثاين ذي القعدة إىل الكرك، وكان قد أقام بدمشق أرغون النائب 
ودخل . الدين بن الغنام جبمع املال الالزم للنفقة على العساكر وغري ذلك من األعمال، وكلف الصاحب أمني

  .السلطان الكرك يف ثامن ذي القعدة، وتوجه إىل احلجاز يف أربعني أمرياً
وفيها خرج الصاحب أمني الدين عبد اهللا بن الغنام من القاهرة يوم الثالثاء ثالث عشرى شوال، ودخل دمشق وأقام 

وطة على الوزير واملباشرين، وطالب حميي الدين بن فضل اللّه هبا بعد توجه السلطان ليحصل األموال، فأوقع احل
  .مبال كبري عمل به أوراقاً، وأغلظ عليه وأحاط مبوجوده، وتتبع حواشيه؛ وصادر أمني الدين أكثر الناس

احملمدي  وأما القاهرة فإن األمري علم الدين سنجر اخلازن نقل من والية البهسنا إىل والية القاهرة، أقام األمري أيتمش
وحج بالركب املصري األمري مظفر الدين . نائب الغيبة احلرمة، ومنع األكابر من اهلجرة وأنصف الضعفاء منهم

  .قيدان الرومي
وفيها استقر يف نيابة قلعة دمشق عز الدين أبيك اجلمايل، عوضاً عن بلبان البدري، مث كتب بأن يكون بلبان شريكاً 

  .له، فباشرا مجيعاً
  هدية األشكري وفيها قدت

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

الفقيه الشافعي، وكانت . ضياء الدين أمحد بن عبد القوي بن عبد الرمحن القرشي اإلسنائي املعروف بابن اخلطيب
  .وفاته ببلدة أدفو يف شوال، وهو يف الطريق إىل احلج، فحمل إىل سنا فدفن هبا

الشريازي، حمتسب دمشق وناظر الدواوين هبا، يف رجب عن بضع  ومات تاج الدين أمحد بن حممد بن أيب نصر
  .ومخسني سنة

ومات عماد الدين أبو العباس أمحد بن قاضي القضاة مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور 
  .املقدسي الفقيه احلنبلي، يف مجادى اآلخره مبصر، ومولده ببغداد سنة سبع وثالثني وستمائة

الدين حسن بن عبد الكرمي بن عبد السالم الغماري الفقيه أبو حممد املالكي، سبط زيادة بن عمران،  ومات زين
  .وكانت وفاته يف شوال مبصر، قرأ القرآن، وكان خرياً فاضالً

اخلطيب الفقيه الشافعي، يف رجب  -املعروف بابن الصواف  -ومات نور الدين على بن نصر اللّه بن عمر القرشي 
الفاضل  -قارئ املواعيد  -مات أبو احلسن علي بن حممد بن هارون ابن حممد بن هارون الثعليب الدمشقي و. مبصر

الصاحل، يف ربيع اآلخر مبصر عن ست ومثانني سنة، ومات نور الدين أمحد بن الشيخ شهاب الدين عبد الرحيم ابن 
فاضالً ديناً، ومات امللك املنصور جنم الدين  عبد عز الدين بن عبد اهللا بن رواحة األنصاري احلموي حبماة، وكان



غازي بن املنصور ناصر الدين أرتق بن إيلغازي بن النب بن متر تاس بن ايلغازي بن أرتق األرتقي، صاحب ماردين، 
يف تاسع رجب، وكانت إمرته حنو عشرين سنة، وكان مهاباً، فقام بعده ابنه امللك العادل علي، وأقام سبعة عشر 

  . ملك أخو امللك الصاحل مشس الدين بن امللك املنصوريوماً، مث

ومات امللك املظفر شهاب الدين غازي بن الناصر صالح الدين داود بن املعظم عيسى بن العادل أيب بكر بن 
أيوب، يوم اإلثنني ثاين عشر رجب بالقاهرة، عن نيف وسبعني سنة، وقد حدث، وماتت امرأته ابنة عمه امللك 

فحرجت اجلنازتان معاً، وكان قد حج، وقدم القاهرة من طريق القدس بعدما زاره، ومولده بالكرك  املغيث بعده،
ومات األمري علم الدين سنجر . يف عاشر مجادى األوىل سنة تسع وثالثني وستمائة، وكان ديناً متواضعاً فاضالً

سى بن حممد بن خليل القدسي يف الصاحلي أمري آخور بدمشق، عن مال كبري جداً، مات شرف الدين حممد بن مو
خامس عشر شعبان بالقاهرة، وكان يباشر التوقيع يف اإلنشاء، ويكتب اخلط املليح، ويقول الشعر، ويغلب عليه 

  .اهلجاء، مع تفننه يف علوم كثرية
بع ومات تاج الدين عبد الرحيم بن تقي الدين عبد الوهاب بن الفضل بن حييي السنهوري، يف يوم الثالثاء، سا

عشر ربيع اآلخر، وباشر نظر النظار بديار مصر ستني سنة، وعرضت عليه الوزارة غري مرة فأباها، وكان أميناً كثري 
  .اخلري، ومل ينكب قط، وعاش مائة وتسع سنني، عزل قبل موته

، وهو ومات قاضي القضاة مشس الدين أبو عبد اللّه حممد بن إبراهيم بن داود بن حازم األذرعي احلنفي بدمشق
  .معزول

  .ومات الشيخ عمر بن الشيخ أيب عبد اللّه بن النعمان، مبصر يوم األربعاء خامس عشرى رمضان
ومات شهاب الدين غازي بن أمحد الواسطي حبلب، يف ثامن عشر ربيع اآلخر، وىل نظر الدواوين مبصر مدة، مث نقل 

  .اء مدةإىل نظر حلب، وويل نظر دمشق ونظر الصحبة، وكتب بديوان اإلنش
ومات الفقيه جنم الدين أبو عبد اهللا حممد بن الفقيه مجال الدين عبد العزيز بن أمحد ابن عمر بن جعفر بن اللهيب، 

  .يف خامس عشر مجادى اآلخرة
  .ومات بطرابلس األمري عالء الدين مغلطاي البهائي، وقد رسم بالقبض عليه، فمات قبل وصول الربيد بيوم

  ئةسنة ثالث عشرة وسبعما

  .قدم األمري سيف الدين قجليس من احلجاز إىل القاهرة مبشرا بعود السلطان: يف أول احملرم
قدم السلطان من احلجاز إىل دمشق، بعد دخوله إىل املدينة لنبوية، وتوجهه على : ويف يوم الثالثاء حادي عشره

زائداً، حىت إن بيتاً أخذت أجرته للنظر الكرك وكان دخوله إىل دمشق يوماً مشهوداً، بلغت فيه أجر البيوت مبلغاً 
وعرب السلطان وهو على ناقة وعليه لشت من مالبس . إىل السلطان يف مدة من بكرة النهار إىل الظهر ستمائة درهم

مث أخذ يف اإلنعام على بعض رجال دولته، فوىل . العرب بلثام، وبيده حربة، ولعب يوم السبت يف امليدان بالكرة
اهللا بن غربيال بن سعيد نظر دمشق على قاعدة الوزراء، وكان ناظر البيوت؛ ونقل األمري بدر مشس الدين عبد 

وخلع . الدين بكتوت القرماين من شد الدواوين بدمشق إىل نيابة الرحبة، عوضاً عن بدر الدين موسى األزكشي
، وأفرج عن املصادرين، وأعاد الفخر السلطان على األمراء الذين كانوا صحبته باحلجاز، وعدهتم حنو األربعني أمرياً

  .إىل نظر اجليش بديار مصر، وأعاد قطب الدين موسى بن شيخ السالمية إىل نظر اجليش بدمشق
وصار السلطان إىل مصر يف سابع عشريه، بعد أن أقام بدمشق مخسة عشر يوماً، وصلى باجلامع األموي اجلمعة 



  .عشر صفر، وكان يوماً مشهوداًوقدم قلعة اجلبل يف يوم اجلمعة ثاين . مرتني
وفيها نقل األمري بدر الدين حممد بن فخر الدين عيسي التركماين من والية اجليزة إىل شد الدواوين، واستقر فخر 

كاتب  -الدين أياز الشمسي يف شد الدواوين بدمشق، عوضاً عن القرماين، واستقر كرمي الدين أكرم بن اخلطريي 
الدين الصغري، يف نظر الدواوين، رفيقاً لتقي الدين أسعد كاتب برلغي ابن أمني امللك  املعروف بكرمي -احلميدي 

  .مستويف احلاشية
وفيها ابتدأ السلطان بعمارة امليدان حتت القلعة، فاختطه من باب اإلسطبل إىل حنو باب القرافة، ووزع عمله على 

خل واألشجار، وحفرت فيه اآلبار وركبت عليها األمراء، فنقلت مجاهلم الطني إليه حىت امتأل وغرس فيه الن
فلما فرغت عمارته لعب السلطان فيه مع . السواقي، وأدير عليه سور من حجر، وبىن خارجه حوض ماء للسبيل

  .األمراء بالكرة، وخلع عليهم ومشلهم اإلنعام الكثري
ين للنظر يف الشهود، وأقيم منهم وفيها اجتمع القضاة يف حادي عشر ربيع اآلخر باملدارس الصاحلية بني القصر

  .مجاعة

وفيها عمل السلطان أيضاً أربع سواقي على النيل تنقل املاء وترميمه على املاء اجلاري من النيل إىل السور حىت يصل 
 بأن. إىل القلعة، ورم السور وأزال شعثه، فكثر املاء بقلعة اجلبل، وزاد البئر الظاهري اجملاور لزاوية تقي الدين رجب

  .عمل عليه نقالة إىل بئر اإلسطبل، واهتم بعمل مصاحل اجلسور اليت بالنواحي والترع
وفيها قبض على الصاحب أمني الدين عبد اهللا بن الغنام يف يوم اخلميس سابع عشرى مجادى األوىل، وألزم حبمل 

السلطان به، وقيل له إنه  وأغرق. ثالمثائة ألف درهم، وذلك بسعي كرمي الدين الكبري وبدر الدين بن التركماين
  .أخذ ماالً كثرياً من املصادرين مبصر والشام

وفيها أبطلت الوزارة، فلم يل أحد بعد أمني الدين، ونقل كرمي الدين أكرم الصغري من ديوان اجليش إىل نظر 
سالر، والتاج  الدولة، شريكاً للتقي أسعد بن أمني امللك كاتب برلغي كما تقدم، واستقر شرف الدين اخلريي كاتب

فانفرد كرمي الدين الكبري بالتمكن من السلطان، وصارت األمور . إسحاق، املوقف أخو اخلريي، مستويف الدولة
كلها منوطة به، وركب جبنيبني، وخلع عليه أطلس بطرز زركش، وأشهد على السلطان أنه واله مجيع ما واله اللّه 

  .ا السلطانتعاىل، وكاتبه امللوك اجملاورة مثل ما كاتبو
وفيها أخذ كرمي الدين الكبري مع السلطان يف العمل على الوزير، وأغراه باألسعد غربيال كاتب نائب السلطنة، وأنه 

وما زال كرمي الدين . كثري الظلم، وأنه نقل إىل أستاذه أموراً تضر الدولة، وأغراه بالعلم كبيبه كاتب منكلي بغا
 األمري علم الدين سنجر اخلازن متويل القاهرة، ليخلص منه املال، وسلم العلم الكبري بالسلطان حىت سلم األسعد إىل

كبيبه إليه أيضاً، وضربا قدام السلطان، وضرب معهما أمني الدين بن الغنام بالعصي، إال غربيال فإنه ضرب 
جملد الدين سامل أن  وأوقعت احلوطة على موجود غربيال، وسلم هو وأمني الدين إىل شاد الدواوين، ورسم. باملقارع

ومحل من أمني الدين حنو ثالمثاثة ألف درهم من مثن . يتوىل بيع موجودمها ومحله إىل بيت املال، فأقام البيع حنو شهر
وما . وأما غربيال فإن اخلازن وايل القاهرة عاقبه حىت هلك بعد أسبوع. املبيع، و مل يوجد له نقد ألبته؛ مث أفرج عنه

زماً لداره إىل يوم السبت تاسع عشرى ذي احلجة، فاستدعى وأخلع عليه، واستقر ناظر النظار زال أمني الدين مال
عوضاً عن الصاحب ضياء الدين النشائي، ونقل النشائي إىل نظر اخلزانة، عوضاً عن سعد الدين احلسن بن عبد 

  .الرمحن األقفهسي بعد وفاته
جمد الدين سامل ليهنه، واجمللس غاص بالناس، نظر أمني الدين إىل  وملا استقر أمني الدين يف نظر النظار، ودخل عليه



حيث كان يتوىل أمري يف بيع حواصلي، وباع حىت . هذا القاضي جمد الدين تفصل يف حقي: احلاضرين، وقال
يك، يا موالنا أين والّه تفضلت عل: فالتفت إليه اجملد على الفور، وكان مقداماً جريئاً، وقال له. زبادي املطبخ

وأحسنت إليك غاية اإلحسان، وخدمتك أمت خدمة، وبعت من زبادي وحناس وفرش مببلغ ثالمثائة ألف درهم، وما 
  .فلم جيب أمني الدين سوى بقول حسبنا اللّه. حتدثنا يف ظهور درهم وال دينار، بل سكتنا، وحنن سكوت إىل اآلن

الوزيري نيابة دار العدل وشد األوقاف، بسبب قصة وفيها وىل السلطان األمري بدر الدين حممد بن كندغدي بن 
فباشر األوقاف يف داره يوم الثامن من ربيع . وكان ابن الوزيري أميناً حاد اخللق عارفاً باألمور. رفعت يف األوقاف

  .األول

ر وجلس ابن الوزيري بدار العدل يف يوم السبت خامس عشرى ربيع األول، وجلس القضاة األربعة بني يديه بدا
العدل، ورفعت إليه القصص، وصرف األمور، وطلب سائر مباشري األوقاف وألزمهم بعمل احلساب مدة عشرين 

فقلق القضاة من ذلك، وسألوه االغضاء عن ذلك؛ فتمادى يف . سنة باألوقاف، وطلب موادع احلكم وتشدد عليهم
در الدين حممد بن مجاعة يف العمل عليه فقام قاضي ب. الطلب، وأخرق بعدة من املباشرين، وضرهبم لفساد حساهبم

ووافق رفاقه وصار إىل القاضي كرمي الدين الكبري بنفسه،  -وكان عارفاً بالسعي، وله يف ذلك أياد وتراتيب  -
وترامى عليه، مث اجتمع بالفخر ناظر اجليش، وبعالء الدين كاتب السر، وبعدة من اخلاصكية، وما زال هبم حىت 

بن الوزيري أنه شرس األخالق، وله أغراض فاسدة، وقصده إهانة القضاة، وأهل العلم وحط خيلوا السلطان من ا
فلما تكاثر ذكر ذلك لدى السلطان، وبلغه عدة حكايات عنه، . أقدارهم، وقد كثر الدعاء على لسلطان بسببه

الناس، واشتد األمر  ومنعه من التحدث يف األوقاف، ومن حينئذ بدت عداوة ابن مجاعة لفتح الدين حممد بن سيد
بينهما إىل أن بلغ السلطان ذلك وتسلط الشهاب أمحد بن عبد الدائم الشارمساحي الشاعر علي ابن مجاعة، وهجاه 

، " تري يسمع السلطان شكوى املدارس : " بعدة قصائد بعثها إليه، ورتب هو وابن سيد الناس القصيدة اليت أوهلا
ة بسببها، ألنه أقذع فيها، وشهرها يف الناس إىل أن قرئت على السلطان، فقام وعدهتا ستون بيتاً، فحبسه ابن مجاع

  .أيدغدي شقري يف حقه، وأخرجه من السجن
استقر صدر الدين بن املرحل يف تدريس الزاوية اجملدية باجلامع العتيق، عوضاً : ويف يوم السبت ثاين مجادى األوىل

  .كم عزلهعن جاليل الدين على بن عبد اهللا العسلوجي حب
  .أوىف النيل، وهو أخر أيام النسيء قبل املفرد مث قدم املفرد بعد الوفاء يف يوم اخلميس سادسه: ويف يوم الثالثاء رابعة

وفيها عمل الروك بالبالد الشامية، وندب له األمري علم الدين سنجر اجلاويل نائب غزة، وابن معبد، ومعني الدين 
فتوجه اجلاويل إىل دمشق، وأمام مع . الشام، مع مباشري ديوان اجليوش مبصرهبة اهللا بن حشيش ناظر اجليش ب

وكمل ذلك يف . األمري تنكر النائب إىل أن عملت أوراق بعربة البالد ومنحصلها، وما فيها من إقطاع ووقف وملك
؛ فكتب ذي احلجة، ونقلت سنة اثنيت عشرة إىل سنة ثالث عشرة، وجهزت األوراق إىل السلطان فقرئت عليه

السلطان مثاالت جديدة ألمراء دمشق وأجنادها، ووفر عدة قطاعات وبالد أدخلها يف ديوان اخلاص، وزاد إقطاع 
  .النيا، وكتب بلك مناشري سار هبا على الربيد األمري سيف الدين قجليس حىت فرقها على أرباهبا وعاد

ناصري وايل قوص، وسيف الدين بيدوا، وعالء وفيها توجهت جتريدة إىل مكة صحبة األمري سيف الدين طقصاي ال
الدين أيدغدي اخلوارزمي، وصاروجا احلسامي، وتوجه دمشق سيف الدين بلبان البدري مع الركب، وأضيف 

  .إليهم عدة من األجناد، وذلك بسبب محيضة بن أيب مني، فإنه كثر ظلمه
لدين بيربس األمحدي أمري جاندار، يف رابع وفيها قبض على األمريين عز الدين أيبك الرومي املنصوري، وركن ا



وبسبب ذلك مفاوضة جرت بني األمري عالء الدين أيدغدي شقري وبني أيبك الرومي حبضرة . عشرى رمضان
 -فخرج األمري طغاي ومها يف ذلك . األمراء على باب القلعة، يف انتقال إقطاعات بينهما خرجا فيها عن احلد

  .لنجي وابن طرنطاي وبيربس اجلمدار، وللصعيد التليلي واملرتيينوالبحرية بلبان الصرخدي والق
  .وفيها توجه السلطان يف شعبان إىل بالد الصعيد وقدم يف يوم اخلميس ثامن عشر شوال

وفيها توجه من حلب ستمائة فارس عليهم األمري شهاب الدين قرطاي للغارة على بالد ماردين ودنيسر لقلة مراعاة 
فشن قرطاي الغارة على بالد ماردين يومني، فصادف قراوول التتار قد قدم إىل . يرسم بهصاحب ماردين ملا 

ماردين على عادته كل سنة جلباية القطيعة، وهم يف ألفي فارس، فحارهبم قرطاي وقتل منهم ستمائة رجل، وأسر 
ر السلطان سروراً زائداً، فلما قدم الربيد س. مائتني وستني، وقدم بالرءوس واألسرى إىل حلب، ومعهم عدة خيول

  .وبعث بالتشريف لنائب حلب ولقرطاي

وقدم اخلرب من مكة بقتل أيب الغيث يف حرب مع أخيه محيضة، وأن العسكر اجملرد إىل مكة واقع محيضة وقتل عدة 
له  من أصحابه، فاهنزم محيضة وسار يريد بالد خربندا، فتلقاه خربندا وأكرمه، وأقام محيضة عنده شهراً، وحسن

وقدم العسكر اجملرد إىل احلجاز يف ثامن . إرسال طائفة من املغل إىل بالد احلجاز ليملكها، وخيطب له على منابرها
. عشرى رجب، وكان السلطان قد أنعم على حممد بن مانع بإمرة مهنا، فشن الغارات وأخذ مجال مهنا وطرده

خربندا مع الشريف محيضة من عسكر خراسان أربعة آالف وجرد . فسار مهنا أيضاً إىل خربندا، فسر به وأنعم عليه
وأخذ خربندا يف مجع العساكر لعبور بالد الشام، فقدر اللّه موته، . فارس، وسار محيضة هبم يف رجب يريد مكة

فخاف مهنا من اإلقامة بالعراق، فسار من بغداد وبلغ حممد بن عيسى أخا مهنا سري الشريف محيضة بعسكر املغل 
، فشق عليه استيالؤهم على احلجاز، فلما علم مبوت خربندا، وخروج أخيه مهنا من بغداد، سار يف عربانه إىل مكة

وجنا محيضة، ووقع . وكبس عسكر محيضة ليالً ووضع فيهم السيف، وهو يصيح باسم امللك الناصر، فقتل أكثرهم
وكتب . وكتب وخيوالً ومجاالً. والً ومجاالًيف األسر من املغل أربعمائة رجل، وغنم العرب منهم ماالً كثرياً وخي

بذلك إىل السلطان فسر به، وأعاد اإلمرة إىل مهنا، واستدعى حممد بن عيسى، فقدم إىل مصر ومشله من إنعام 
  .السلطان شيء كثري

وفيها وصل إىل السلطان مهرة تعرف ببنت الكرتا، كان قد بذل فيها حنو مائيت ألف وتسعني ألف درهم، وضيعة 
  .ن بالد محاة، ويقال إهنا بلغت كلفها على السلطان ستمائة ألف درهمم

وفيها وعك السلطان أياماً، فلما عويف ودخل احلمام حلق رأسه كله، فلم يبق أحد من األمراء واملماليك الناصرية 
عيد النحر ومن يومئذ بطل إرخاء العسكر ذوائب الشعر، واستمر إىل اليوم وجلس السلطان يوم . حىت حلق رأسه

  .بعد عافيته، وأفرج عن أهل السجون، وطلع الناس للهناء، ونودي بزينة القاهرة ومصر، فكان يوما مشهوداً
وفيه فرغ العمل من بناء اإليوان، وذلك أن السلطان هدم اإليوان الذي بناه أبوه امللك املنصور، وجدده أخوه 

ة عالية متسعة ورمخه رخاماً عظيماً، وجعل قدامه دركاة فسيحة، امللك األشرف، مث أنشأ إيواناً جليالً، وعمل به قب
  .فجاء من أجل املباين امللوكية وأعظمها

وأما األمراء الذين توجهوا إىل روك أعمال مصر، فإن كالً منهم ملا نزل بأول عمله استدعى مشايخ البالد ودلالءها 
دهنا ومبلغ عربهتا وما يتحصل للجندي من العني وعرف متحصلها ومقدار ف. وقياسيها وعدوهلا وسجالت كل بلد

والغلة والدجاج واخلراف والربسيم، والكشك والعدس والكعك، مث قاس تلك الناحية، وكتب بذلك عدة نسخ، 
وعادوا بعد مخسة وسبعني يوماً باألوراق، فتسلمها الفخر ناظر اجليش، . وال يزال يعمل ذلك حىت انتهى أمر عمله



وسائر مستويف  -املعروف بكاتب برلغي  -الفخر ناظر اجليش والتقى األسعد بن أمني امللك مث طلب السلطان 
الدولة، وألزمهم بعمل أوراق تشتمل على بالد اخلاص السلطاين اليت عينها هلم، وعلى إقطاعات األمراء، وأضاف 

ىل وكانت اجلواىل قبل ذلك إىل على عربة كل بلد ما كان فالحيها من الضيافة املقررة، وما يف كل بلد من اجلوا
  .وقت الروك ديواناً مفرداً خيتص بالسلطان، فأضيف جواىل كل بلد إىل متحصل خراجها

وأبطلت عدة جهات من املكوس منها ساحل الغلة، وكانت هذه اجلهة مقطعة ألربعمائة من أجناد احللقة سوى 
  رهم، واألمراء، ومتحصلها يف السنة أربعة آالف ألف وستمائة ألف د

إقطاع اجلندي منها من عشرة آالف درهم يف السنة إىل ثالثة آالف، ولألمراء من أربعني ألف إىل عشرة آالف، 
واقتىن منها املباشرون أمواالً عظيمة، فإهنا أعظم اجلهات الديوانية، وأجل معامالت مصر، وكان الناس منها يف 

إن أمرها كان يدور ما بني ظلم نواتيه املراكب والكيالني أنواع من الشدائد لكثرة املغارم والتعب والظلم، ف
واملشدين والكتاب، وكان املقرر على كل أردب مبلغ درمهني للسلطان، ويلحقه نصف درهم أخر سوى ما ينهب 
وكان له ديوان يف بوالق خارج املقس، وقبله كان خص يعرف خبص الكيالة، فلما وىل ابن الشيخي شد هذه اجلهة 

عمر مكان اخلص مقعداً وجلس فيه، وكان يف هذه اجلهة حنو الستني رجالً ما بني نظار  -يلي الوزارة  قبل أن -
  .ومستوفني وكتاب وثالثني جندياً، وكانت غالل األقاليم ال تباع إال فيه

من  ومن املكوس اليت أبطلها السلطان الناصر أيضاً نصف السمسرة الذي أحدثه ابن الشيخي يف وزارته، وهو أن
باع شيئاً فإن داللته على كل مائة درهم درمهني، يؤخذ منهما درهم للسلطان، فصار الدالل حيسب حسابه، 

ومنها رسوم الواليات واملقدمني والنواب والشرطية، وكانت جهة تتعلق بالوالة . وخيلص درمهه قبل درهم السلطان
واحش، وعليها جند مستقطعة وأمراء، وكان فيها من واملقدمني، فيجيبها املذكورون من عرفاء األسواق وبيوت الف

ومنها مقرر احلوائص والبغال، وهي جتىب من . الظلم والعسف والفساد وهتك احلرم وهجم البيوت ما ال يوصف
املدينة وسائر معامالت مصر كلها من الوجهني القبلي والبحري، فكان على كل من الوالة واملقدمني مقرر حيمل يف 

قساط السنة إىل بيت املال عن مثن حياصة ثالمثائة درهم، وعن مثن بغل مخسمائة درهم، وكان عليها كل قسط من أً
ومنها مقرر السجون، وهو على كل من يسجن ولو . عدة مقطعني سوى ما حيمل، وكان فيها من الظلم بالء عظيم

 وهلا ضمان، وكانت جتىب من سائر حلظة واحدة مبلغ ستة دراهم سوى ما يغرمه، وعلى هذه اجلهة عدة من املقطعني
ومنها مقر طرح الفراريج، وهلا ضمان يف سائر نواحي اإلقليم، فتطرح على الناس يف النواحي الفراريج . السجون

وكان فيها من الظلم والعسف وأخذ األموال من األرامل والفقراء واأليتام ما ال ميكن شرحه، وعليها عدة مقطعني 
ومنها مقرر . ضامن مفرد، وال يقدر أحد أن يشتري فروجاً فما فوقه إال من الضامنومرتبات، ولكل إقليم 

الفرسان، وهي شيء يستهديه الوالة واملقدمون من سائر األقاليم، فيجيء من ذلك مال عظيم، ويؤخذ فيه الدرهم 
صاب وأرباب املعاصر ومنها مقرر األقصاب واملعاصر، وهو ما جيىب من مزارعي األق. ثالثة دراهم لكثرة الظامل

ومنها محاية . ومنها رسم األفراح، هي جتىب من سائر البالد، وهي جهة بذاهتا ال يعرف هلا أصل. ورجال املعصرة
املراكب، وهي جتىب من سائر املراكب اليت يف النيل بتقرير معني على كل مركب يقال له مقرر احلماية، وجيىب من 

ومنها حقوق القينات، وهي ما كان يأخذه مهتار الطشتخاناه . وا أغنياء أو فقراءاملسافرين يف املراكب سواء إن كان
و منها شد الزعماء وحقوق . من البغايا وجيمعه من املنكرات والفواحش من أوباش مصر وضمان جتيب مبصر

جهة  السودان وكشف مراكب النوبة، فيؤخذ من كل عبد وجارية مقرر معلوم عند نزوهلم يف اخلانات، وكانت



ومنها . ومنها متوفر اجلراريف، و جتىب من املهندسني والوالة بسائر األقاليم، وعليها عدة من األجناد. قبيحة شنعة
مقرر املشاعلية، وهي ما يؤخذ عن تنظيف أسربة البيوت واحلمامات واملسامط وغريها، ومحل ما خيرج منها من 

د أو بيت ال ميكن شيله حىت حيضر الضامن ويقرر أجرته مبا الوسخ إىل الكيمان، فإذا امتأل سرب مدرسة أو مسج
ومنها مثن العيب اليت كانت تستأدى من . خيتار، فمىت مل يوافقه صاحب البيت تركه حىت حيتاج إليه ويبذل له ما طلب

وابطل . صريةومنها زكاة الرجالة بالديار امل. ومنها مقرر األتبان اليت كانت تؤخذ ملعاصر األقصاب بغري مثن. البالد
السلطان أيضاً وظيفيت النظر واالستيفاء من سائر األعمال يف كل بلد ناظر ومستوف وعدة مباشرين، فرسم أال 

يستخدم أحد يف إقليم ال يكون للسلطان فيه مال، وما كان للسلطان فيه مال يكون يف كل إقليم ناظر وأمني حكم 
املساحمة بالبواقي الديوانية واإلقطاعية من سائر النواحي إىل آخر سنة ورسم ب. ورفع السلطان سائر املباشرين. ال غري

وجعل املال اهلاليل الستقبال صفر سنة ست عشرة، واملال اخلراجي الستقبال ثلث مغل سنة مخس . أربع وسبعمائة
  .عشرة وسبعمائة

وأخرجت . واخلصوص وعدة بالد وأفرد السلطان خلاصة اجليزية وأعماهلا وبالد هو والكوم األمحر ومنفلوط واملرج
وأفردت للحاشية بالد، . وأفردت جهات املكس كلها، وأضيف للوزارة. اجلواىل من اخلاص، و فرقت يف البالد

. وارجتعت عدة بالد كانت اشتريت، وأدخلت يف اإلقطاعات. وجلوامك املباشرين بالد، وألرباب الرواتب جهات
  .لفالح، وحسب من مجلة اإلقطاعواعتد يف سائر البالد مبا كان يهديه ا

فلما فرغ العمل من ذلك نودي يف الناس بالقاهرة ومصر وسائر األعمال بإبطال ما أبطل من اجلهات، وكتبت 
  .املراسيم إىل النواحي به، فسر الناس سروراً كبرياً

، بعدما دارت النقباء وجلس السلطان باإليوان الذي أنشأه لتفرقة املثاالت يف يوم اخلميس ثاين عشرى ذي احلجة
فكان املقدم يقف مبضافيه، . على مجيع األجناد وحضروا ورسم أن يفرق كل يوم على أمريين من املقدمني مبضافيهما

من أين أنت؟ ومملوك من؟، حىت ال : ويستدعي السلطان املقدمني كل أحد بامسه، فإذا تقدم املطلوب سأله السلطان
مثاالً على ما قسم له من غري تأمل، وأنبأ السلطان يف العرض عن معرفة تامة  خيفى عليه شيء من أمره، مث يعطه
  .بأحوال األجناد وأمراء اجليش

وكان األمراء عند العرض قد جلس أكابرهم خبدمته على العادة، وإذا أخذوا يف شكر جندي عاكسهم وأعطاه دون 
لما فطنوا لذلك أمسكوا عن الكالم والشكر، حبيث مل ف. ما كان يف أملهم له، وأراد بذلك أال يتكلم أحد يف اجمللس
وفعل يف عرض املماليك مثل عرض األجناد، فكان . يتكلم أحد بعدها إال جواباً له عما يسأل السلطان عنه منهم

اململوك إذا تقدم إليه سأله عن اسم تاجره وعن أصله وفرعه، وكم حضر من مصاف، وكم رأى بيكاراً، وأي قطعة 
وكان السلطان خيري الشيخ املسن بني اإلقطاع والرواتب، فيعطيه ما خيتار، و مل . أجابه بصدق أنصفه حاصر، فإن

  .يقطع يف العرض العاجز عن احلركة، بل كان يرتب له ما يقوم به عوضاً عن إقطاعه
جبه وناوله مثاال منها أنه تقدم إليه شاب تام اخللقة يف وجهه أثر شبه ضربة سيف، فأع: واتفق له يف العرض أشياء
يا خوند؟ هذا ما هو أثر : فقال لقلة سعادته. يف أي مصف وقع يف وجهك هذا السيف؟: بإقطاع جيد، وقال له

يا خوند؟ ما بقي : فقال الفخر ناظر اجليش. فصار يف وجهي هذا األثر، فتبسم وتركه. سيف، وإمنا وقعت من سلم
ين وقال احلق، وأخذ رزقه، فلو قال أصبت يف املصف الفالين من قد صدق! فقال السلطان ال!. يصلح له هذا اخلبز

وتقدم إليه رجل ذميم الشكل، وله إقطاع ثقيل عربة . الذي يكذبه؟، فدعت األمراء له، وانصرف الشاب باملثال
ن فسأله السلطان ع. فعاد وقبل األرض. فإذا به عربة نصف ما كان معه. فأعطاه مثاالً وانصرف. مثامنائة دينار



فقال . فإنه غلط يف حقي، فإن إقطاعي كانت عربته مثامنائة دينار، وهذا أربعمائة! اهللا حيفظ السلطان: فقال. حاجته
فلما انتهت تفرقة املثاالت يف آخر احملرم سنة ست . بل الغلط كان يف إقطاعك األول، فمضى مبا قسم له: السلطان

  .عشرة توفر منها حنو مائيت مثال
وأفرد جهة . ن يف عرض طباق املماليك، ووفر جوامك عدة منهم ورواتبهم، وأعطاهم اإلقطاعاتمث أخذ السلطا

وارجتع السلطان ما كانت الربجية قد اشترته من . قطيا للعاجزين من األجناد، وقرر لكل ثالثة آالف درهم يف السنة
  .ن املتاجر، وأضاف ذلك للخاصأراضي اجليزة وغريها، وارجتع ما كان لبيربس وبرلغي واجلوكندار وغريهم م

وعرف النائب وأكابر األمراء أنه من رد مثاالً أو تضرر أو شكا ضرب وحبس . وبالغ السلطان يف إقامة أيام العرض
وقطع خبزه، وأن أحداً من األمراء ال يتكلم مع السلطان يف أمر جندي وال مملوك، فلم جيسر أحد أن خيالف ما 

  .رسم به

أكثر األجناد، فإهنم أخذوا إقطاعات دون اليت كانت معهم، وقصد األمراء التحدث يف ذلك  وعني يف هذا العرض
فقدر اللّه أن السلطان نزل إىل الربكة لصيد الكركي، وجلس يف البستان . مع السلطان، والنائب أرغون ينهاهم عنه

اهلزل قدام السلطان واملزح معه،  ومن عاداته -وكان يقال له عزيز  -املنصوري ليستريح، فدخل بعض املرقدارية 
فتمادى عزيز لشؤم خبته . فأخذ يهزل على عادته قدام السلطان واألمراء جلوس، وهناك ساقية والسلطان ينظر إليها

وجدت جندي من جند الروك الناصري وهو راكب إكديش، وخرجه وخمالة فرسه ورحمه : يف اهلزل إىل أن قال
عروه ثيابه، فللحال خلعت عنه .وصاح يف املماليك. فاشتد غضب السلطان. على كتفه، وأراد أن يتم الكالم

الثياب، وربط مع قواديس الساقية، وضربت األبقار حىت أسرعت يف الدوران، وعزيز تارة ينغمر يف املاء وتارة 
 مضى حنو فلم جتسر األمراء على الشفاعة فيه حىت. يظهر، وهو يستغيث وقد عاين املوت، والسلطان يزداد غضباً

هذا املسكني مل يرد إال أن !ياخوند : ساعتني، وانقطع حسه، فتقدم إليه األمري طغاي واألمري قطلوبغا الفخري وقاال
يضحك السلطان، ويطيب خاطره، و مل يرد غري ذلك، وما زاال به حىت أخرج الرجل وقد أشفى على املوت، 

األمراء على سكوهتم وتركهم الشفاعة يف تغيري مثاالت  ورسم بنفيه من أرض مصر، فحمد اللّه سبحانه وتعاىل
ظهر ببالد الصعيد فأر عظيم خيرج عن اإلحصاء، حبيث إن مباشري ناحية أم القصور من : األجناد ويف هده السنة

اء بالد منفلوط قتلوا يف أيام قالئل من الفأر مبلغ ثالمثائة وسبعة عشر أردباً ينقص ثلث أردب، واعتربوا أردباً فج
  .عدة مثانية آالف وأربعمائة فأر، وكل ويبة ألف وأربعمائة فاًر

وفيها وقعت نار يف الربج املنصوري من قلعة اجلبل وطباق اجلمدارية، فأحرقت شيئاً كثرياً، وذلك يف تاسع عشرى 
  .شعبان

ال فلما كان يوم وفيها غلقت كنائس اليهود والنصارى بأمجعها يف مصر والقاهرة، يف يوم السبت سابع عشرى شو
  .الثالثاء العشرين من ذي احلجة فتحت الكنيسة املعلقة وخلع على بطرك النصارى

وفيها حج األمري سيف الدين أرغون النائب، وقاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة، مع الركب، وكان أمري 
  .الركب عز الدين أيدمر الكوكندي
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

ن أمحد بن حسني بن عبد الرمحن األرمنيت املعروف بابن األسعد، يوم اجلمعة رابع عشرى رمضان، وكان شهاب الدي
  .فقيهاً شافعياً مشكور السرية



ومات جالل الدين إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل بن بريق بن برعس أبو الطاهر القوصي الفقيه احلنفي، كان متصدراً 
  :يف الفقه والقراءات والعربية، وصنف وحدث، وله شعر منهجبامع أمحد بن طولون، وله فضيلة 

  ويل من عربيت إحدى الوسائل... أقول له ودمعي ليس يرقا 
  وطريف فيك حمرم وسائل... حرمت الطيف منك ففاض دمعي 

، ومات تقي الدين سليمان بن محزة بن عمر بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي، قاضي احلنابلة
بدمشق يف حادي عشرى ذي القعدة، ومولده سنة مثان وعشرين وستمائة، وكان فاضالً واسع الرواية، له معجم 

  .يف جملدين، وخترج به مجاعة من الفقهاء، مع الدين والتواضع
حلادي ومات مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب القاسم بن عبد السالم بن مجيل التونسي املالكي، بالقاهرة ليلة ا

والعشرين من صفر، عن ست وتسعني سنة، ودفق بالقرافة، ومولده سنة تسع وثالثني وستمائة، وناب يف احلكم 
  .باحلسينية خارج القاهرة، مث ويل قضاء اإلسكندرية، وهو أول من درس باملدرسة املنكومترية بالقاهرة

لدين شاه احلسيين العلوي األستراباذي، عامل ومات السيد اإلمام العالمة ركن الدين أبو حممد احلسني بن شرف ا
املوصل ومدرس الشافعية، وشارح املختصر البن احلاجب ومقدمي ابن احلاجب واحلاوي يف املذهب، وله سبعون 
سنة، وأخذ عن النصري الطوسي، وتقدم عند التتار وتوفرت حرمته، وبرع يف علوم املعقوالت، وكان جييد الفقه 

  .وغريه

ين حممد بن نصر اهللا القالنسي التميمي الدمشقي، يف ثاين عشر احملرم بدمشق ومولده هبا سنة ست ومات شرف الد
 -ومات الشيخ صفي الدين حممد بن عبد الرحيم بن حممد األرموي . وأربعني وستمائة، وكان أحد األعيان األخيار

ومولده ثالث ربيع اآلخر سنة أربع الفقيه الشافعي، يف تاسع عشرى صفر بدمشق،  -املعروف باهلندي األرموي 
وتسعني وستمائة، وله تصانيف مفيدة، وقدم من اهلند إىل مصر بعد حجه، وسار إىل الروم فأقام هبا إحدى عشرة 

  .سنة، وسكن دمشق من سنة مخس ومثانني وستمائة ومسع هبا ودرس، وكان إماماً عاملاً ديناً
اتب امللك املؤيد هزبر الدين صاحب اليمن هبا، وكان إماماً يف وملت شرف الدين حممد بن متيم اإلسكندراين ك

  .اإلنشاء، وله نظم
ومات عز الدين موسى بن على بن أيب طالب الشريف أبو الفتح املوسوي احلنفي العدل، يف سابع ذي احلجة مبصر، 

  .وانفرد بالرواية عن ابن الصالح والسخاوي، ورحل الناس إليه
سني بن عمر بن حممد بن صربة، يف تاسع عشر رجب بطرابلس، وويل حاجباً بدمشق ومات األمري عز الدين ح

  .مدة، وكان مشكوراً
  .ومات الشريف أبو الغيث بن أيب مني

ومات األمري عالء الدين أيدغدي شقر احلسامي، أحد مماليك امللك املنصور حسام الدين الجني، وكان شجاعاً 
  .سوء، قتل يف أول ربيع األول مقداماً عجوالً، أمحق متكرباً واسطة

ومات حسام الدين قرا الجني املنصوري األستادار، ليلة األربعاء ثالث عشر شعبان، وكان جواداً خرياً سليم 
الباطن، واًنعم بإقطاعه على األمري مجال الدين أقوش األشريف، وتوفرت األستادارية ومات األمري سيف الدين 

  .وم السبت عاشر ربيع اآلخرجريجني اخلازن حتت العقوبة، ي
ومات األمري بدر الدين موسى بن األمري سيف الدين أيب بكر حممد األزكشي، بدمشق يف ثامن شعبان، وكان 

  .شجاعاً شهماً



ومات امللك خربندا بن أبغا بن أرغون يف سادس شوال، وتسمى مبحمد، وكان رافضياً، قتل أهل السنة، وكان 
غالً باللهو، وقام بعده ابنه أبو سعيد بعهده إليه، وكان حموالً بإحدى عينيه، عادالً يف منهمكاً يف شرب اخلمر متشا

  .رعيته، ملك ثالث عشرة سنة وأشهراً
ومات األمري سيف الدين كستاي الناصر نائب طرابلس هبا، وكان حسوراً قوي النفس معجباً بنفسه شديد الكرب، 

  .ن، مث طلب من الناس التقادم وأَخذهاإال أنه باشر طرابلس بعفة وحرمة مدة شهري
  .ومات األمري بدر الدين بن امللك املغيث، يف ثاين شعبان

  .مات هباء الدين بن احمللي، يف خامس شعبان
  .ومات الشيخ مجال الدين حممد بن املهدوي املالكي مبصر

  .ومات الفقيه شرف الدين بن حميي الدين بن الفقيه جنيب الدين، يف تاسع رجب
ات الشيخ ناصر الدين أبو عبد ا للّه حممد بن أيب الفضل يوسف بن حممد بن عبد اهللا بن املهتار الكاتب، بدمشق وم

يف سادس عشرى ذي احلجة، انفرد برواية علوم احلديث بسماعه من مؤلفه ابن الصالح، وبرواية الزهد ألمحد بن 
  .ائةحنبل، وشيوخه كثرية، ومولده يف رجب سنة سبع وثالثني وستم

ومات الشيخ تاج الدين أبو عبد اللّه حممد بن عبد اللّه بن الشيخ مرهف، إمام اجلامع اجلديد الناصري خارج 
  .مصر، ليلة األربعاء خامس عشر رجب

  .ومات الشيخ املقرئ أمني الدين بن الصواف، املتصدر جبامع عمرو، مبصر ليلة اجلمعة ثاين عشرى شعبان
  .، ليلة األحد سادس عشر رمضانومات الشيخ ابن أيب مفصلة

  .ومات الشيخ زين الدين املهدوي، يوم اخلميس تاسع رجب
  .ومات الطواشي شبل الدولة كافرر األقطواين الصاحلي، شاد اخلزانة السلطانية، ليلة اإلثنني رابع عشر ذي القعدة

  .ي القعدةومات فتح الدين بن زين الدين بن وجيه الدين بن عبد السالم، يف سابع عشرى ذ
  سنة أربع عشر وسبعمائة

  .وافقه حادي عشري برمودة: مستهل احملرم
فيه اخضر ماء النيل، وتغري لونه تغرياً زائداً عن العادة، وتغري طعمه ورحيه أيضاً، وجرت العادة أن يكون يف هذه 

  .األيام يف غاية الصفاء

. لقة مبصر، واستعاروا من قناديل اجلامع العتيق مجلةاتفق أنه كان للنصارى جمتمع بالكنيسة املع: ويف نصف احملرم
فقام يف إنكار ذلك الشيخ نور الدين علي بن عبد الوارث البكري، ومجع من البكرية وغريهم خالئق، وتوجه إىل 

املعلقة وهجم على النصارى وهم يف جمتمعهم وقناديلهم ومشوعهم تزهر، فأخرق هبم وأطفأ الشموع وأنزل 
ومجع البكري الناس معه على ذلك، وقصد . د البكري إىل اجلامع، وقصد القومة، فاحتجوا فعلهوعا. القناديل

اإلخراق باخلطيب، فاختفى منه وتوجه إىل الفخر ناظر اجليش وعرفه مبا وقع، وأن كرمي الدين أكرم هو الذي أشار 
مبا كان، وعلم البكري أن ذلك قد كان  فلما كان الغد عرف الفخر السلطان. بعارية القناديل فلم يسعه إال موافقته

بإشارة كرمي الدين، فسار جبمعه إىل القلعة واجتمع بالنائب وأكابر األمراء، وشنع يف القول وبالغ يف اإلنكار، 
وطلب االجتماع بالسلطان، فأحضر السلطان القضاة والفقهاء وطلب البكري، فذكر البكري من اآليات 

النصارى، وأخذ حيط عليهم، مث أشار إىل السلطان بكالم فيه جفاء وغلظة حىت  واألحاديث اليت تتضمن معاداة



وأنت وليت القبط املساملة، وحكمتهم يف . أفضل املعروف كلمة حق عند سلطان جائر: غضب منه عند قوله
ل السلطان دولتك ويف املسلمني، وأضعت أموال املسلمني يف العمائر واإلطالقات اليت ال جتوز، إىل غري ذلك، فقا

فلم يتملك السلطان نفسه . أنت سلطت األقباط على املسلمني، وقويت دينهم! نعم: أنا جائر؟ فقال! ويلك: له
فأمسك األمري طغاى يده، فالتفت السلطان إىل قاضي القضاة زين الدين بن . عند ذلك، وأخذ السيف وهم بضربه

ما قال : فقال له ابن خملوف. ، وصاح به!به؟ قل يلهكذا يا قاضي يتجرأ علي؟ إيش جيب أفعل : خملوف، وقال
فقام بن !. قم عين: فصرخ السلطان فيه وقال. شيئاً ينكر عليه فيه، وال جيب عليه شيء، فإنه نقل حديثاً صحيحاً

يا : لقاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة الشافعي -وكان حاضراً  -فقال صدر الدين بن املرحل . فوره وخرج
فقوال له قوالً " هذا الرجل جترأ على السلطان وقد قال اهللا تعاىل أمرا ملوسى وهارون حني بعثهما إىل فرعون ! اموالن

فانزعج السلطان . قد جترأ ومل تبق إال مراحم موالنا السلطان: فقال ابن مجاعة للسلطان" لينا لعله يتذكر أو خيشى 
بكري بالسيف، فتقدم إليه طغاي وأرغون يف بقية األمراء، وما انزعاجاً عظيماً، وهنض عن الكرسي، وقصد ضرب ال

زالوا به حىت أمسك عنه، وأمر بقطع لسانه، فأخرج البكري إىل الرحبة، وطرح إىل األرض، واألمري طغاي يشري 
م إنا يف جرية رسول اهللا، وكررها مراراً حىت رق له األمراء، فأشار إليه: إليه أن يستغيث، فصرخ البكري وقال

وأنكر األمري أيدمر . طغاي بالشفاعة فيه، فنهضوا بأمجعهم وما زالوا بالسلطان حىت رسم بإطالقه وخروجه من مصر
اخلطريي كون البكري قوى نفسه أوال يف خماطبة السلطان، مث إنه ذل بعد ذلك، ونسب إىل أنه مل يكن قيامه خالصاً 

  .هللا
من األمري بلبان الشمسي أمري الركب، وأنه كثري الطمع مفرط وفيه قدم الركب من احلجاز، وقد كثرت الشكوى 

  .يف أمر احلاج سيء السرية، فقبض عليه
  .وفيه أفرج عن األمري برلغى صهره املظفر بيربس

وفيه قدم الربيد من دمشق بأنه قد اجتمع على الناس بواق كثرية من ضمانات ومقررات على أهل البالد، وقد 
مبساحمة أهل الشام بالبواقي الستقبال سنة مثان وتسعني وتسمائة وإىل آخر سنة ثالث  فكتب مثال. تضرروا منها

عشرة وسبعمائة، وسري إىل دمشق فقرئ هبا على منرب اجلامع يف يوم اجلمعة عاشر احملرم، وتاله مثال آخر بإبطال 
ان القواسني، ورسوم الشد املقرر على السجون، وإعفاء الفالحني من السخر، وإبطال مقرر األقصاب، ومقرر ضم

  .فأبطل ذلك كله من مجيع ممالك البالد الشامية بأسرها. والوالية
وفيه كتب لنواب حلب ومحاة ومحص وطرابلس وصفد بأن أحداً منه ال يكاتب السلطان، وإمنا يكاتب األمري تنكر 

ألمري سيف الدين بلبان طرنا فشق ذلك على النواب، وأخذ ا. نائب الشام، ويكون هو املكاتب يف أمرهم للسطان
نائب صفد ينكر ذلك، فكاتب فيه تنكز السلطان حىت عزل يف صفر، واستقر عوضه األمري بلبان البدري، ومحل 

  .طرنا يف القيد إىل مصر، وسجن بالقعلة

. رجب وفيها استقر األمري عالء الدين ألطنبغا احلاجب يف نيابة حلب، بعد وفاة األمري سيف الدين سودي يف نصف
وقدم زين الدين قراجا اخلزنداري واخلاص ترك من بالد طقطاي، وأخرباً مبوته، وهو طقطاى بن منكومتر بن طغان 
بن باطو بن جوجى ابن جنكز خان ملك التتار ببالد الشمال، أقام يف امللك مدة ثالث وعشرين سنة، وكان يعبد 

  .ل بن منكومتر بن طغاناألصنام على دين البخشية، وملك بعده أزبك خان بن طغر
وفيها اهتم السلطان بعمارة جسور نواحي أرض مصر وترعها وندب األمري عز الدين أيدمر اخلطريي إىل الشرقية، 

واألمري عالء الدين أيدغدي شقري إىل البهنساوية، واألمري شرف الدين حسني بن حيدر إىل أسيوط ومنلفوط 



بية، واألمري سيف الدين قلى أمري سالح إىل الطحاوية وبالد األمشونني، واألمري سيف الدين آقول احلاجب إىل الغر
واألمري بدر الدين جنكلى بن البابا إىل القليوبية، واألمري عالء الدين التليلي إىل البحرية، واألمري هباء الدين أصلم 

  .إىل قوص
صحبة احلاج من السنة املاضية فر الشريف  وكان من خربهم أهنم ملا وصلوا: وفيها قدم األمراء اجملردون إىل احلجاز

فلما انقضى املوسم وخرج احلاج أقام األمري طقصبا املغريب باملعسكر حىت : محيضة حنو اليمن، وأقام حبلى بين يعقوب
ومل متطر تلك السنة مبكة، . رتب الشريف أبا الغيث يف إمارة مكة، ومل يزل مقيماً معه مدة شهرين بعد انقضاء احلج

فأشهد عليه أبو الغيث أنه أذن له يف السفر، . اجللب، فكثرت كلف العسرك، واحتاج طقصبا إىل السفروقل 
فلم يكن بعد توجه العسكر من مكة غري قليل حىت مجع محيضة وقدم، ففر منه أبو . وكتب بذلك إىل السلطان

القود اثىن عشر فرساً وكتاباً،وهو الغيث إىل هذيل بوادي خنلة، وملك محيضة منه مكة، وبعث محيضة إىل السلطان 
  .يترفق ويبذل الطاعة ويعتذر؛ فلم يقبل منه العذر، وحبس رسوله

وفيها توجه األمري قجلس لقبض مال سودى نائب حلب وكشف أخبار مهنا، فأشار تنكز نائب الشام بإخراج مهنا 
لشام احلاج أرقطاي وكجكن، ومن وجرد من ا. من البالد وأن عسكر الشام يكفيه، فبطل أمر التجريدة من مصر

محاة ألف فارس مع عسكر طرابلس وحلب، وخرج طلب قجليس من القاهرة ليكون مقدم العساكر، فاجتمعت 
وبلغ ذلك منها فأمجع على الرحيل، وسارت إليه العساكر، فلما قاربته رحل وهي . عنده العساكر والعربان حبلب

وبلغ ذلك جوبان نائب خربندا ملك التتار، فظن أن . جفلت أهل البالديف إثره إىل عانة واحلديثة من العراق، ف
السلطان قد نقض الصلح ويريد أخذ العراق، فانزعج لذلك إىل أن بلغه جميء العسكر بسبب العرب، وأنه مل يتعد 

من ضياع ورجع العسكر عن عانة إىل ضيعة تعرف بالعنقاء . عانة وال تعرض لزرع البالد وال كرومها، فسكن ما به
فبعث . منها، وأخذ ما كان هبا من املغل، وسار كذلك إىل ضياع منها حىت وصل الرحبة، وقد محل الغالل إليها

السلطان إىل قجليس بعود العساكر إىل بالدها، وإقامته على سلمية إىل أن خيزن مغلها بقلعة حلب، فاعتمد ذلك 
  .خلع عليهوأقام حىت استغل سلمية، وعاد قجليس إىل القاهرة فأ
فهي من األمراء سيف الدين بكتمر البوبكرى السالح دار وإليه : وفيها خرج عسكر من القاهرة يف أول ذي القعدة

تقدم العسكر وقلى السالح دار، وعلم الدين سنجر اجلمقدار، وركن الدين بيربس احلاجب، وبكتمر البوبكري 
وكتب . دي، مبضافيهم من األمراء ومقدمي احللقة واألجناداجلمدار، وبدر الدين حممد بن الوزيري، وأيتمش احملم

لنائب الشام األمري تنكز باملسري معهم بعسكر دمشق، وأن يكون املقدم على مجيع العساكر، وكتب خبروج عساكر 
فوصل عسكر مصر إىل دمشق يف عشريه، وأقام هبا حىت . محاة وحلب وطرابلس، وأشيع أن ذلك لغزو سيس

  .انقضت السنة
وهذا أن رجالً من سكان احلسينية يقال له علي بن السارق ركب يف يوم اجلمعة : اتفقت حادثة غريبة بالقاهرةو

فرساً وبيده سيفه، وشق القاهرة فما وجد هبا يهودياً وال نصرانياً إال ضربه، فجرح مجاعة، وقطع أيدي مجاعة، وشج 
  .مجاعة، مث أمسك خارج باب زويلة، وضرب عنقه

  ؟

  ها ممن له ذكرومات في



رشيد الدين إمساعيل بن عثمان الدمشقي احلنفي، مبصر يف رجب عن إحدى وتسعني سنة، أخذ القراءات عن 
  .السخاوي، وأفىت ودرس، وقدم القاهرة من سنة سبعمائة يف اجلفل

 السعدي ومات بدمشق العدل جنم الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد الرحيم بن أمحد عرف جده بالقابوين
األنصاري الدمشقي، يف ليلة اجلمعة أول حمرم، ومولده سنة ستني وستمائة، ومسع من أيب اليسر يف آخرين، وحدث 

عن أيب عبد اهللا ابن أمني الدين سليمان املوصلي، وروى عنه شيخنا العماد بن كثري، وقال كن رجالً جيداً يشهد 
  .على القضاء، وباشر استيفاء األوقاف

ريف أمني الدين أبو الفضل جعفر بن حممد بن عدالن بن احلسن احلسيين، نقيب األشراف بدمشق، يف ومات الش
ليلة اخلميس ثالث رجب، ومولده أول رجب سنة مخس ومخسني وستمائة، وكان حسن السرية عفيفاُ، ووىل نظر 

  .الدواوين بدمشق أيضاً
هب العني مبلغ أربعني ألف دينار، واشتملت ومات األمري سودي نائب حلب يف نصف رجب، ووجد له من الذ

  .تركته على ألف ألف درهم، محلت إىل القاهرة، وكان كرمياً حشماً مشكور السرية
ومات الشيخ عالء الدين علي بن حممد بن خطاب الباجي، مبصر ليلة اجلمعة سادس ذي القعدة عن ثالث ومثانني 

  .وأفىت سنة، وكان من أئمة الفقهاء الشافعية، درس وصنف
ومات مجال الدين عطية بن إمساعيل بن عبد الوهاب بن حممد بن عطية اللخمي اإلسكندراين، عن مثنني سنة 

باإلسكندرية، ومات شرف الدين يعقوب بن فخر الدين مظفر بن أمحد مزهر احللى، ناظر حلب ودمشق، يف ثامن 
وستمائة، ومل تبق مملكة بالشام إال باشرها،  عشري شعبان، عن ست ومثنني سنة حبلب، ومولده سنة مثان وعشرين

  .وكانت له مروءة
  .ومات األمري سيف الدين كهرداش املنصوري بدمشق

ومات عماد الدين إمساعيل بن امللك املغيث شهاب الدين عبد العزيز بن املعظم عيسى بن العادل أيب بكر بن أيوب، 
  .حبماة يف ثامن عشري ربيع اآلخر

  .لدين ملكتمر الناصري املعروف بالدم األسود بدمشق، وكان ظاملاًومات األمري سيف ا
ومات األمري فخر الدين أقجبا الظاهري بدمشق، وكان خرياً، ومات الشيخ تقي الدين رجب بن أشترك العجمي، 
صاحب زاوية تقي الدين حتت قلعة اجلبل، يف ثامن رجب، وكان له أتباع ومريديون، وله حرمة ووجاهة عند أهل 
الدولة، ومات الشيخ شرف الدين أبو اهلدى أمحد بن قطب الدين حممد بن أمحد بن القسطالين بالقاهرة، ومولده 

مبكة يف مجادى اآلخرة سنة مثان وأربعني وستمائة، وكان ورعاً ديناً، ومات الشيخ املعمر حممد بن حممود بن احلسني 
س تاسع ربيع األول، بزاويته من سويقة الريش خارج القاهرة، بن احلسن املعروف حبياك اهللا املوصلي، يف يوم اخلمي

عن مائة وستني سنة، وكان قد سئل عن مولده، فقال إنه قدم إىل القاهرة يف أيام املعز أيبك، وعمره سنة، وكان قد 
يم احلواس سئل عن مولده، فقال إنه قدم إىل القاهرة يف أيام املعز أيبك، وعمره يومئذ مخس ومثانون سنة، ومات سل

ومات صرد الدين أمحد بن جمد الدين عيسى بن اخلشاب، وكيل بيت املال، يوم اإلثنني تاسع شعبان، . جيد القوة
وويل عوضه جمد الدين حرمي، ومات القاضي سعد الدين حممد بن فخر الدين عبد اجمليد بن صفي الدين عبد اهللا 

. احلجة فجأة، واستقر عوضه الصاحب ضياء الدين النشائي األقفهسي، ناظر اخلزانة، يوم اجلمعة ثامن عشري ذي
ومات القاضي مشس الدين عبد اهللا بن الفخر ناظر اجليش يوم السبت ثالث عشر شعبان، وكان ناظر ديوان 

املماليك وأبوه غائب بالقدس، فقدم بعد موته ليلة رابع عشريه، فقررت جامكيته باسم ابنه، واستنيب عنه، ومات 



ومات الشيخ عمر الدماميين يف ثاين عشري ذي . ي الدين بن الفائزي، ليلة اجلمعة ثاين عشري صفرالقاضي تق
وقتل بدمشق يف يوم اجلمعة تاسع عشري رجب موسى بن مسعان النصراين، كاتب األمري قطلوبك . القعدة

مجال الدين املالكي  اجلاشنكري حبران، وذلك أنه نصر مسلما، وكواه على يده مثال صليب، فحكم قاضي القضاة
  .بقتله، فقتل

  سنة مخس عشرة وسبعمائة

سار العسكر من دمشق إىل حلب، وعليه األمري سيف الدين تنكز نائب الشام، وقد استصحب معه : يف أول احملرم
قاضي القضاة جنم الدين بن صصرى وشرف الدين ابن فضل اهللا، ومجاعة من املوقعني، وكان تنكز بزي امللوك من 

فال مر األمري تنكز . ائب والكوسات، ومل جتر عادة نائب قبله بذلك، وتبعه عسكر صفد ومحص محاة وطرابلسالعص
  .إىل حلب فجرد منها األمري قرطاي واألمري ملكتمر اجلمدار إىل ملطية، وكان يف الظن أن املسري إىل سيس

، فصار هناك رجل من األكراد يقال له وسبب غزو ملطية أن السلطان بعث فداوية من أهل مصياب لقتل قرا سنقر
فبلغه أنه صار . مندوه يدل على قصاد السلطان أخذ منهم مجاعة، فشق ذلك على السلطان، وأخذ يف العمل عليه

جيين خراج مطلية، وكان نائبها من جهة جوبان يقال له بدر الدين ميزامري بن نور الدين، فخاف من مندوه أن يأخذ 
فجهز السلطان . وقرر معه أن يسلم البلد لعساكره. ا زال السلطان يتحيل حىت كاتبه ميزامريمنه نيابة ملطية، فم

العساكر، وروى أهنا تقصد سيس حىت نزلت حبلب، وسارت العساكر منها مع األمري تنكز على عينتاب إىل أن 
اء ثالث عشريه، وحاصرها وصل الدرنبد، فألبس اجلميع السالح وسلك الدرنبد إىل أن نزل على ملطية يوم الثالث

فاتفق األمري ميزامري مع أعيان ملطية على تسليمها، وخرج يف عدة منم األعيان إىل األمري تنكز، فأمنهم . ثالثة أيام
وألبسهم التشاريف السلطانية اجملهزة من القاهرة، وأعطى األمري ميزامري سنجقا سلطانيا، ونودي يف العسكر أال 

وسار األمري ميزامري ومعه األمري بيربس احلاجب واألمري أركتمر حىت نزل بداره، وقبض على  .يدخل أحد إىل املدينة
فشق ذلك . وقتلوا عدة من أهلها. مندوه الكردي وسلم إىل األمري قلى، وتكاثر العسكر ودخلوا إىل املدينة وهنبوها
العسكر، ورحل من الغد وهو رابع  على األمري تنكز، وركب معه األمراء، ووقف على األبواب وأخذ النهوب من

عشري احملرم بالعسكر، األبواب وأخذ النهوب من العسكر، ورحل من الغد وهو رابع عشري احملرم بالعسكر، 
فلما قطعوا الدربند . وفات أمره. ففر مندوه قبل الدخول إىل الدربند. وترك نائب حلب مقيماً عليها هلدم أسوارها

  .األسرى، فسلم من فيهم من املسلمني إىل أهله، وأفرد األرمنأحضرت األموال اليت هنبت و
. فلما فتحت ملطية سار األمري قجليس إىل مصر بالبشارة، فقدم يوم اخلميس ثالث صفر، ودقت البشائر بذلك

حىت نزل عينتاب مث دابق، فوجد هبا تسعة عشر ألف  -ومعه األمري ميزامري وولده  -وتبعه األمري تنكز بالعساكر 
مث سار تنكز، فقدم دمشق يف سادس عشر ربيع األول، وسري ميزامري . نول تعمل الصوف، وجتلب كلها إىل حلب

  .وابنه يف ثالثني رجالً مع العسكر املصري إىل القاهرة فقدموا يف خامس ربيع اآلخر
 أول ربيع اآلخر، وفيها قبض على األمريين عالء الدين أيدغدي شقري، ومجال الدين بكتمر احلسامي احلاجب، يف

وكان قد . فقتل شقري من يومه ألنه اهتم بأنه يريد الفتك بالسلطان، وأخذ لبكتمر احلاجب مائة ألف دينار، وسجن
قبض على األمري هبادر املعزي يف عاشر احملرم، وقبض أيضاً بعد القبض على شقري على األمري طغاي، وقبض على متر 

واستقر األمري سيف . ة اجلبل، وقبض على األمري هبادر آص ومحل إىل الكركالساقي نائب طرابلس ومحل إىل قلع
  .الدين كستاي الناصري يف نيابة طرابلس



وأفرج يف مستهل ربيع اآلخر عن داود وجبا أخوى األمري سالر، وأفرج عن األمري سيف الدين قجماس املنصوري 
صر ليقيم بدمشق، يف يوم السبت سلخ ربيع اآلخر، وأخرج األمري بدر الدين حممد الوزيري عن م. أحد الربجية

  .وأنعم عليه مبا خص السلطان من مخس ملطية، وهو حنو اخلمسني ألف درهم
أفرج عن األمري مجال الدين أقوش نائب الكرك، وخلع عليه، وأمر يف ثامن عشري شهر : ويف ثامن عشري رجب

  .حسام الدين الجني أستادار بعد موتهرجب، مث أنعم عليه يف ثالث عشر شعبان بإقطاع األمري 
وفيه قدم حممد بن عيسى أخو األمري مهنا، واعتذر عن أخيه مهنا، وقدم فرساً أصيالً للسلطان، فقدمت الفرس 

فكتب السلطان إىل مهنا بالرجوع . للسلطان يف شعبان، وعرفت ببنت الكزتا، بلغ مثنها وكلفتها ستمائة ألف درهم
حممد بن عيسى، مث بعث إىل مهنا باثىن عشر ألف دينار، وأنعم عليه مبائيت ألف درهم،  إىل البالد، وخلع على

  .وكتب له بضيعة من اخلاص على سبيل امللك
  .وتاسع عشري مسرى كان وفاء النيل، وفتح اخلليج على العادة: ويف يوم اجلمعة عشري مجادى األوىل

مصر، ووىل بعده ابن أمري حاجب، نقل إليها من والية عزل عالء الدين القطزى من والية : ويف ثاين عشريه
  .الشرقية

حضر الشريف أسد الدين أبو غرارة رميثة ابن أيب منى، من مكة فاراً من أخيه محيضة، : ويف ثالث مجادى اآلخرة
فجرد السلطان معه األمري سيف الدين . وأخرب أنه قطع اسم السطان من اخلطبة مبكة، وخطب لصاحب اليمن

  .ر، واألمري جنم الني ذمرخان بن قرمان، وثالمثائة فارس من أجناد احللقة وأجناد األمراءطيدم

وفيها قدم األمري سيف الدين اخلاص تركي وزين الدين قراجا اخلازندار من بالد طقطاي، ومعهم رسل امللك أزبك 
جوابه، وسفرهم، وبعث معهم  فأكرم السلطان الرسل، وكتب. القائم بعد طقطاي، وأخربوا بإسالمه ومعهم هدية

  .األمري عالء الدين أيدغدي اخلوارزمي هبدية
  .وفيها قدم الربيد من حلب بقدوم والدة صاحب ماردين تريد احلج، فرسم للنواب خبدمتها والقيام مبا يليق هبا

جل خروج إقطاعه وفيها قدم الربيد خبروج سليمان بن مهنا عن الطاعة، وهنبه القريتني، وتوجهه حنو العراق من أ
  .فكتب إىل مهنا يف ذلك، فأجاب بأنه خارج عن طاعته. عنه

وفيها قدمت رسل صاحب اليمن، ومها بدر الدين حسن بن أيب املنجا، والطوشي مجال الدين فيوز، وقد خرج 
 عليهما عرب صحراء عيذاب، وأخذوا منهما اهلدية، فجرد السلطان من األمراء عالء الدين مغلطاي بن أمري

جملس، وسيف الدين ساطي السالح دار، وصارم الدين أزبك اجلرمكي، وعز الدين أيدمر الدوادار، عالء الدين 
علي بن قرا سنقر، وعلم الدين سنجر الدنيسرى، يف عدة من األجناد ومقدمي احللقة، وأمروا بالتوجه إىل دمقلة 

  .بالنوبة، فساروا يف أول شوال
قع الشروع يف روك أرض مصر وسبب ذلك أن السلطان استكثر أخبارز املماليك و: ويف العشر األخري من شعبان

أًحاب بيربس اجلاشنكري وسالر النائب وبقية الربجية، وكان اخلربز الواحد ما بني ألف مثقال يف السنة إىل مثامنائة 
ضل اهللا ناظر اجليش فقرر السلطان مع الفخر حممد بن ف. مثقال، وخشي السلطان من وقوع الفتنة بأخذ أخبازهم

روك البالد وإخراج األمراء إىل األعمال فتعني األمري بدر الدين جنكلي ابن البابا للغربية، ومعه آقول احلاجب 
ومكني الدين إبراهيم بن قروينة، وللشرقية األمري عز الدين أيدمر اخلطريي، ومعه أيتمش احملمدي وأمني الدين 

  .الصرخدي والقلنجي وابن طرنطاى وبيربس احلمدار، وللصعيد التليلي واملرتيين قرموط، وللمنوفية والبحرية بلبان
  .وفيها توجه السلطان يف شعبان إىل بالد الصعيد، وقدم يف يوم اخلميس ثامن عشر شوال



وفيها توجه من حلب ستمائة فارس عليهم األمري شهاب الدين قرطاي للغارة على بالد ماردين ودنيسر لقلة مراعاة 
فشن قرطاي الغارة على بلد ماردين يومني، فصادف قراوول التتار قد قدم إىل ماردين . حب ماردين ملا يرسم بهصا

على عادته كل سنة جلباية القطيعة، وهم يف ألفي فارس، فحارهبم قرطاي وقتل منهم ستمائة رجل، وأسر مائتني 
قدم الربيد سر السلطان سروراَ زائداً، وبعث  فلما. وستني، وقدم بالرءوس واألسرى إىل حلب، ومعهم عدة خيول

  .بالتشريف لنائب حلب ولقرطاي
وقدم اخلرب من مكة بقتل أيب الغيث يف حرب مع أخيه محيضة، وأن العسكر اجملرد إىل مكة واقع محيضة وقتل عدة 

ه شهراَ، وحسن له من أصحابه، فاهنزم محيضة وسار يريد بالد خربندا، فتلقاه خربندا وأكرمه، وأقام محيضة عند
وقدم العسكر اجملرد إىل احلجاز يف ثامن . إرسال طائفة من املغل إىل بالد احلجاز ليملكها، وخيطب له على منابرها

. عشري رجب، وكان السلطان قد أنعم على حممد بن مانع بإمرة مهنا، فشن الغارات وأخذ مجال مهنما وطرده
وجرد خربندا مع الشريف محيضة من عسكر خراسان أربعة آالف . عم عليهفسار مهنا أيضاً إىل خربندا، فسر به وأن

وأخذ خربندا يف مجع العساكر لعبور بالد الشام، فقدر اهللا موته، . فارس، وسار محيضة هبم يف رجب يريد مكة
املغل فخاف مهنا من اإلقامة بالعراق، فسار من بغداد وبلغ حممد بن عيسى أخا مهنا سري الشريف محيضة بعسكر 

إىل مكة، فشق عليه استيالؤهم على احلجاز، فلما علم مبوت خربندا، وخروج أخيه مهنا من بغداد، سار يف عربانه 
وجنا محيضة، ووقع يف . وكبس سكر محيضة ليالً ووضع فيهم السيف، وهو يصيح باسم امللك الناصر، فقتل أكثرهم

وكتب بذلك إىل السلطان فسر به، . كثرياً وخيوالً ومجاالً األسر من املغل أربعمائة رجل، وغنم العرب منهم ماالً
  .وأعاد اإلمرة إىل مهنا، واستدعى حممد بن عيسى، فقدم إىل مصر ومشله من إنعام السلطان شيء كثري

وفيها وصل إىل السلطان مهرة تعرف ببنت الكرتا، كان قد بذل فيها حنو مائيت ألف وتسعني ألف درهم، وضيعة 
  .ة، ويقال إهنا بلغت كلفها على السلطان ستمائة ألف درهممن بالد محا

وفيها وعك السلطان أياماً، فلما عويف ودخل احلمام حلق رأسه كله، فلم يبق أحد من األمراء واملماليك الناصرية 
ومن يومئذ بطل إرخاء العسكر ذوائب الشعر، واستمر إىل اليوم وجلس السلطان يوم عيد النحر . حىت حلق رأسه

  .بعد عافيته، وأفرج عن أهل السجون، وطلع الناس للهناء، ونودي بزينة القاهرة ومصر، فكان يوماً مشهوداً
وفيه فرغ العمل من بناء اإليوان، وذلك أن السلطان هدم اإليوان الذي بناه أبوه امللك املنصور، وجدده أخوه 

تسعة ورمخه رخاماً عظيماً، وجعل قدامه دركاة فسيحة، امللك األشرف، مث أنشأ إيواناً جليالً، وعمل به قبة عالية م
  .فجاء من أجل املباين امللوكية وأعظمها

وأما األمراء الذين توجهوا إىل روك أعمال مصر، فإن كالً منهم ملا نزل بأول عمله استدعى مشايخ البالد ودلالءها 
غ عربهتا وما يتحصل للجند من العني وعرف متحصلها ومقدار فدهنا ومبل. وقياسيها وعدوهلا وسجالت كل بلد

والغلة والدجاج واخلراف والربسيم، والكشك والعدس والكعك، مث قاس تلك الناحية، وكتب بذلك عدة نسخ، 
وعادوا بعد مخسة وسبعني يوماً باألوراق، فتسلمها الفخر ناظر اجليش، . وال يزال يعمل ذلك حىت انتهى أمر عمله

اجليش والتقى األسعد بن أمني امللك املعروف بكاتب برلغي وسائر مستويف الدولة،  مث طلب السلطان الفخر ناظر
وألزمهم بعمل أوراق تشتمل على بالد اخلاص السلطاين اليت عينها هلم، وعلى إقطاعات األمراء، وأضاف على عربة 

يل قبل ذلك إىل وقت الروك كل بلد ما كان فالحيها من الضيافة املقررة، وما يف كل بلد من اجلوايل وكانت اجلوا
  .ديواناً مفرداً خيتص بالسلطان، فأضيف جوايل كل بلد إىل متحصل خراجها

وأبطلت عدة جهات من املكوس منها ساحل الغلة، وكانت هذه اجلهة مقطعة ألربعمائة من أجناد احللقة سوى 



ند منها من عشرة آالف درهم يف األمراء، ومتحصلها يف السنة أربعة آالف ألف وستمائة ألف درهم، وإقطاع اجل
السنة إىل ثالثة آالف، ولألمراء من أربعني ألف إىل عشرة آالف، واقتىن منها املباشرون أمواالً عظيمة، فإهنا أعظم 

اجلهات الديوانية، وأجل معامالت مصر، وكان الناس منها يف أنواع من الشدائد لكثرة املغارم والتعب والظم، فإن 
ما بني ظلم نواتيه املراكب والكيالني واملشدين والكتاب، وكان املقرر على كل أردب مبلغ درمهني  أمرها كان يدور

للسلطان، ويلحقه نصف درهم آخر سوى ما ينهب وكان له ديوان يف بوالق خارج املقس، وقبله كان خص يعرف 
ان اخلص مقعداً وجلس فيه، وكان خبص الكيالة، فلما ويل ابن الشيخي شد هذه اجلهة قبل أن يلي الوزارة عمر مك

  .يف هذه اجلهة حنو الستني رجالً ما بني نظار ومستوفني وكتاب وثالثني جندياً، وكانت غالل األقاليم ال تباع إال فيه

ومن املكوس اليت أبطلها السلطان الناصر أيضاً نصف السمسرة الذي أحدثه ابن الشيخي يف وزارته، وهو أن من 
لته على كل مائة درهم درمهني، يؤخذ منهما درهم للسلطان، فصار الدالل حيسب حسابه، باع شيئاً فإن دال

ومنها رسوم الواليات واملقدمني والنواب والشرطية، وكانت جهة تتعلق بالوالة . وخيلص درمهه قبل درهم السلطان
طعة وأمراء، وكان فيها ممن واملقدمني، قيجيبها املذكورون من عرفاء األسواق وبيوت الفواحش، وعليها جند مستق

ومنها مقرر احلوائص والبغال، وهي جتىب من . الظلم والعسف والفساد وهتك احلرم وهجم البيوت ما ال يوصف
املدينة وسائر معامالت مصر كلها من الوجهني القبلي والبحري، فكان على كل من الوالة واملقدمني مقرر حيمل يف 

ملال عن مثن حياصة ثالمثائة درهم، وعن مثن بغل مخسمائة درهم، وكان عليها كل قسط من أقساط السنة إىل بيت ا
عدة مقطعني سوى ما حيمل، وكان فيها من الظلم بالء عظيم، ومنها مقرر السجون، وهو على كل من يسجن ولو 

ىب من سائر حلظة واحدة مبلغ ستة دراهم سوى ما يغرمه، وعلى هذه اجلهة عدة من املقطعني وهلا ضمان، وكانت جت
ومنها مقر طرح الفراريج، وهلا ضمان يف سائر نواحي اإلقليم، فتطرح على الناس يف النواحي الفراريج . السجون

وكان فيها من الظلم والعسف وأخذ األموال من األرامل والفقراء واأليتام ما ال ميكن شرحه، وعليها عدة مقطعني 
ومنها مقرر . حد أن يشتري فروجاً فما فوقه إال من الضامنومرتبات، ولكل إقليم ضامن مفرد، وال يقدر أ

الفرسان، وهي شيء يستهديه الوالة واملقدمون من سائر األقاليم، فيجئ من ذلك مال عظيم، ويؤخذ فيه الدرهم 
ومنها مقرر األقصاب واملعاصر، وهو ما جيىب من مزارعي األقصاب وأرباب املعاصر . ثالثة دراهم لكثرة الظامل

ومنها محاية . ومنها رسم األفراح، هي جتىب من سائر البالد، وهي جهة بذاهتا ال يعرف هلا أصل. ال املعصرةورج
املراكب، وهي جتىب من سائر املراكب اليت يف النيل بتقرير معني على كل مركب يقال له مقرر احلماية، وجيىب من 

نها حقوق القينات، وهي ما كان يأخذه مهتار الطشتخاناه وم. املسافرين يف املراكب سواء إن كانوا أغنياء أو فقراء
ومنها شد الزعماء وحقوق السودان . من الغايا وجيمعه من املنكرات والفواحش من أباش مصر وضمان جتيب مبصر

. وكشف مراكب النوبة، فيؤخذ من كل عبد وجارية مقرر معلوم عند نزوهلم يف اخلانات، وكانت جهة قبيحة شنعة
وفر اجلراريف، وجتىب من املهندسني والوالة بسائر األقاليم، وعليها عدة من األجناد، ومنها مقرر املشاعلية، ومنها مت

وهي ما يؤخذ عن تنظيف أسربة البيوت واحلمامات واملسامط وغريها، ومحل ما خيرج منها من الوسخ إىل الكيمان، 
حيضر الضمن ويقرر أجرته مبا خيتار، فمىت مل يوافقه فإذا امتأل سرب مدرسة أو مسجد أو بيت ال ميكن شيله حىت 

ومنها مقرر . ومنها مثن العىب اليت كانت تستأدى من البالد،. صاحب البيت تركه حىت حيتاج إليه ويبذل له ما طلب
 وأبطل السلطان أيضاَ. األتبان اليت كانت تؤخذ ملعاصر األقصاب بغري مثن، ومنها زكاة الرجالة بالديار املصرية

وظيفيت النظر واالستيفاء من سائر األعمال يف كل بلد ناظر ومستوف وعدة مباشرين، فرسم أال يستخدم أحد يف 
ورفع . إقليم ال يكون للسلطان فيه مال، وما كان للسلطان فيه مال يكون يف كل إقليم ناظر وأمني حكم ال غري



ة واإلقطاعية من سائر النواحي إىل آخر سنة أربع السلطان سائر املباشرين، ورسم باملساحمة بالبواقي الديواني
وجعل املال اهلاليل الستقبال صفر سنة ست عشرة، واملال اخلراجي الستقبال ثلث مغل سنة مخس عشرة . وسبعمائة
  .وسبعمائة

وأحرجت . وأفرد السلطان خلاصة اجليزة وأعماهلا وبالد هو والكوم األمحر ومنفلوط واملرج واخلصوص وعدة بالد
اجلوايل من اخلاص، وفرقت يف البالد، وأفردت جهات املكس كلها، وأضيف للوزارة، وأفردت للحاشية بالد، 

. وارجتعت عدة بالد كانت اشتريت، وأخلت يف اإلقطاعات. وجلوامك املباشرين بالد، وألرباب الرواتب جهات
  .واعتد يف سائر البالد مبا كان يهديه الفالح، وحسب من مجلة اإلقطاع

فلما فرغ العمل من ذلك نودي يف الناس بالقاهرة ومصر وسائر األعمال بإبطال ما أبطل من اجلهات، وكتبت 
  .املراسيم إىل النواحي به، فسر الناس سروراً كبرياً

وجلس السلطان باإليوان الذي أنشأه لتفرقة املثاالت يف ويوم اخلميس ثاين عشري ذي احلجة، بعدما دارت النقباء 
فكان املقدم يقف مبضافيه، . ع األجناد وحضروا ورسم أن يفرق كل يوم على أمريين من املقدمني مبضافيهماعلى مجي

من أين أنت؟ ومملوك من؟ حىت ال : ويستدعي السلطان املقدمني كل أحد بامسه، فإذا تقدم املطلوب سأله السلطان
تأمل، وأنبأ السلطان يف العرض عن معرفة تامة  مث يعطيه مثاالً على ما قسم له من غري. خيفى عليه شيء من أمره

  .بأحوال األجناد وأمراء اجليش
وكان األمراء عند العرض قد جلس أكابرهم خبدمته على العادة، وإذا أخذوا يف شكر جندي عاكسهم وأعطاه دون 

الم والشكر، حبيث مل فلما فطنوا لذلك أمسكوا عن الك. ما كان يف أملهم له، وأراد بذلك أال يتكلم أحد يف اجمللس
وفعل يف عرض املماليك مثل عرض األجناد، فكان . يتكلم أحد بعدها إال جواباً له عما يسأل السلطان عنه منهم

اململوك إذا تقدم إليه سأله عن اسم تاجره وعن أصله وفره، وكم حضر من مصاف، وكم رأى بيكارا، وأي قطعة 
ن خيري الشيخ املسن بني اإلقطاع والرواتب، فيعطيه ما خيتار، ومل وكان السلطا. حاصر، فإن أجابه بصدق أنصفه

  .يقطع يف العرض العاجز عن احلركة، بل كان يرتب له ما يقوم به عوضاً عن إقطاعه
منها أنه تقدم إليه شاب تام اخللقة يف وجهه أثر شبه ضربة سيف، فأعجبه وناوله مثاالً : واتفق له يف العرض أشياء

هذا ما هو أثر ! يا خوند: فقال لقلة سعادته. يف أي مصف وقع يف وجهك هذا السيف؟ : قال لهبإقطاع جيد، و
ما بقي ! يا خوند: فقال الفخر ناظر اجليش. فصار يف وجهي هذا األثر، فتبسم وتركه. سيف، وإمنا وقعت من سلم

قا ألصبت يف املصف الفالين من قد صدقين وقال احلق، وأخذ ززقه، فلو ! فقال السلطان ال!. يصلح له هذا اخلبز
وتقدم إليه رجل ذميم الشكل، وله إقطاع ثقيل عربة . الذي يكذبه؟ فدعت األمراء له، وانصرف الشاب باملثال

فسأله السلطان عن . فعاد وقبل األرض. فإذا به عربة نصف ما كان معه. مثامنائة دينار، فأعطاه مثاالً وانصرف
فقال . فإنه غلط يف حقي، فإن إقطاعي كانت عربته مثامنائة دينار، وهذا أربعمائة! اناهللا حيفظ السلط: فقال. جاجته

بل الغلط كان يف إقطاعك األول، فمضى مبا قسم له، فلما انتهت تفرقة املثاالت يف آخر احملرم سنة ست : السلطان
  .عشرة توفر منها حنو مائيت مثال

وأفرد جهة . وامك عدة منهم ورواتبهم، وأعطاهم اإلقطاعاتمث أخذ السلطان يف عرض طباق املماليك، ووفر ج
وارجتع السلطان ما كانت الربجية قد اشترته من . قطيا للعاجزين من األجناد، وقرر لكل ثالثة آالف درهم يف السنة

  .أراضي اجليزة وغريها، وارجتع ما كان لبيربس وبرلغي واجلوكندار وغريهم من املتاجر، وأضاف ذلك للخاص
وعرف النائب وأكابر األمراء أنه من رد مثاالً أو تضرر أو شكا ضرب وحبس . الغ السلطان يف إقامة أيام العرضوب



وقطع خبزه، وأن أحداً من األمراء ال يتلكم مع السلطان يف أمر جندي وال مملوك، فلم جيسر أحد أن خيالف ما 
  .رسم به

اعات دون اليت كانت معهم، وقصد األمراء التحدث يف ذلك وعني يف هذا العرض أكثر األجناد، فإهنم أخذوا إقط
فقدر اهللا أن السلطان نزل إىل الربكة لصيد الكركي، وجلس يف البستان . مع السلطان، والنائب أرغون ينهاهم عنه

 ومن عاداته اهلزل قدام السلطان واملزح معه، -وكان يقال له عزيز  -املنصروي ليستريح، فدخل بعض املرقدارية 
فتمادى عزيز لشؤم خبته . فأخذ يهزل على عادته قدام السلطان واألمراء جلوس، وهناك ساقية والسلطان ينظر إليها

وجدت جندي من جند الروك الناصري وهو راكب إكديش، وخرجه وخمالة فرسه ورحمه : يف اهلزل إىل أن قال
عروه ثيابه، فللحال خلعت عنه : ماليكوصاح يف امل. فاشتد غضب السلطان. على كتفه، وأراد أن يتم الكالم

الثياب، وربط مع قواديس الساقية، وضربت األبقار حىت أسرعت يف الدوران، وعزيز تارة ينغمز يف املاء وتارة 
فلم جتسر األمراء على الشفاعة فيه حىت مضى حنو . يظهر، وهو يستغيث وقد عاين املوت، والسلطان يزداد غضباً

هذا املسكني مل يرد إال أن ! يا خوند: فتقدم إليه األمري طغاي واألمري قطلوبغا الفخري وقاالساعتني، وانقطع حسه، 
يضحك السلطان، ويطيب خاطره، ومل يرد غري ذلك، وما زاال به حىت أخرج الرجل وقد أشفى على املوت، ورسم 

  .اعة يف تغيري مثاالت األجنادبنفيه من أرض مصر، فحمد اهللا سبحانه وتعاىل األمراء على سكوهتم وتركهم الشف

ظهر ببالد الصعيد فأر عظيم خيرج عن اإلحصاء، حبيث إن مباشري ناحية أم القصور من بالد : ويف هذه السنة
منفلوط قتلوا يف أيام قالئل من الفأر مبلغ ثالمثائة وسبعة عشر أردباً ينقص ثلث أردب، واعتربوا أردباً فجاء عدة 

  .أر، وكل ويبة ألف وأربعمائة فأرمثانية آالف وأربعمائة ف
وفيها وقعت نار يف الربج املنصوري من قلعة اجلبل وطباق اجلمدارية، فأحرقت شيئاً كثرياً، وذلك يف تاسع عشري 

  .شعبان
وفيها غلقت كنائس اليهود والنصارى بأمجعها يف مصر والقاهرة، يف يوم السبت سابع عشر شوال فلما كان يوم 

  .من ذي احلجة فتحت الكنيسة املعلقة وخلع على بطرك النصارى الثالثاء العشرين
وفيها حج األمري سيف الدين أرغون النائب، وقاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة مع الركب، وكان أمري 

  .الركب عز الدين أيدمر الكوكندي
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

منيت املعروف بابن األسعد، يوم اجلمعة رابع عشري رمضان، وكان شهاب الدين أمحد بن حسني بن عبد الرمحن األر
  .فقيهاً شافعياً مشكور السرية

ومات جالل الدين إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل بن بريق بن برعس أبو الطاهر القوصي الفقيه احلنفي، كان متصدراً 
  :وحدث، وله شعر منه جبامع أمحد بن طولون، وله فضيلة يف الفقه والقراءات والعربية، وصنف

  ويل من عربيت إحدى الوسائل... أقول له ودمعي ليس يرقا 
  وطريف فيك حمرم وسائل... حرمت الطيف منك ففاض دمعي 

ومات تقي الدين سليمان بن مجزة بن عمر بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي، قاضي احلنابلة، 
ولده سنة مثان وعشرين وستمائة، وكان فاضالً واسع الرواية، له معجم يف بدمشق يف حادي عشر ذي القعدة، وم

  .جملدين، وخترج به مجاعة من الفقهاء، مع الدين والتواضع



ومات مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب القاسم بن عبد السالم بن مجيل التونسي املالكني بالقاهرة ليلة احلادي 
 سنة، ودفن بالقرافة، ومولده سنة تسع وثالثني وستمائة، وناب يف احلكم والعشرين من صفر، عن ست وتسعني

  .باحلسينية خارج القاهرة، مث ويل قضاء اإلسكندرية، وهو أول من درس باملدرسة املنكومترية بالقاهرة
ي، عامل ومات السيد اإلمام العالمة ركن الدين أبو حممد احلسني بن شرف الدين شاه احلسيين العلوي األستراباذ

املوصل ومدرس الشافعية، وشارح املختصر البن احلاجب ومقدمي ابن احلاجب واحلاوي يف املذهب، وله سبعون 
سنة، وأخذ عن النصري الطوسي، وتقدم عند التتار وتوفرت حرمته، وبرع يف علوم املقوالت، وكان جييد الفقه 

  .وغريه
يم الدمشقي، يف ثاين عشر احملرم بدمشق ومولده هبا سنة ست ومات شرف الدين حممد بن نصر اهللا القالنسي التميم

  .وأربعني وستمائة، وكان أحد األعيان األخيار
ومات الشيخ صفي الدين حممد بن عبد الرحيم بن حممد األرموي املعروف باهلندي األرموي الفقيه الشافعي، يف 

وستمائة، وله تصانيف مفيدة، وقدم من  تاسع عشري صفر بدمشق، ومولده ثالث ربيع اآلخر سنة أربع وتسعني
اهلند إىل مصر بعد حجة، وسار إىل الروم فأقام هبا إحدى عشرة سنة وسكن دمشق من سنة مخس ومثانني وستمائة 

  .ومسع هبا ودرس، وكان إماماً عاملاً ديناً
هبا، وكان إماماً يف ومات شرف الدين حممد بن متيم اإلسكندراين كاتب امللك املؤيد هزبر الدين صاحب اليمن 

  .اإلنشاء، وله نظم
ومات عز الدين حسني بن عمر بن حممد بن صربة، يف تاسع عشر رجب بطرابلس، وويل حاجباً بدمشق مدة، 

  .وكان مشكوراً
ومات األمري عالء الدين أيدغدي شقري احلسامي، أحد مماليك امللك املنصور حسام الدين الجني، وكان شجاعاً 

  .، أمحق متكرباً واسطة سوء، قتل فىت أول ربيع األولمقداماً عجوالً
ومات حسام الدين قراالجني املنصوري األستادار، ليلة األربعاء ثالث عشر شعبان، وكان جواداً خرياً سليم الباطن، 

وأنعم بإقطاعه على األمري مجال الدين أقوش األشريف، وتوفرت األستادارية ومات األمري سيف الدين جريجني 
  .ازن حتت العقوبة، يوم السبت عاشر ربيع اآلخراخل

ومات األمري بدر الدين موسى بن األمري سيف الدين أيب بكر حممد األزكشي، بدمشق يف ثامن شعبان، وكان 
  .شجاعاً شهماً

ومات امللك خربندا بن أبغا بن أرغون يف سادس شوال، وتسمى مبحمد، وكان رافضياً، قتل أهل السنة، وكان 
يف شرب اخلمر متشاغالً باللهو، وقام بعده ابنه أبو سعيد بعهده إليه، وكان حموالً بإحدى عينيه، عادالً يف  منهمكاً

  .رعيته، ملك ثالث عشرة سنة وأشهراً
ومات األمري سيف الدين كستاي الناصري نائب طرابلس هبا، وكان جسوراً قوي النفس معجباً بنفسه شديد 

  .بعفة وحرمة مدة شهرين، مث طلب من الناس التقادم وأخذها الكرب، إال أنه باشر طرابلس
  .ومات األمري بدر الدين بن امللك املغيث، يف ثاين شعبان

  .مات هباء الدين بن احمللى، يف خامس شعبان
  .ومات الشيخ مجال الدين حممد بن املهدي املالكي مبصر

  .ن، يف تاسع رجبومات الفقيه شرف الدين بن حميي الدين بن الفقيه جنيب الدي



ومات الشيخ ناصر الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفضل يوسف بن حممد بن عبد اهللا بن املهتار الكاتب، بدمشق 
يف سادس عشري ذي احلجة، انفرد برواية علوم احلديث بسماعه من مؤلفه ابن الصالح، وبرواية الزهد ألمحد بن 

  .سبع وثالثني وستمائةحنبل، وشيوخه كثرية، ومولده يف رجب سنة 
دين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن الشيخ مرهف، إمام اجلامع اجلديد الناصري خارج مصر، ومات الشيخ تاج ال

  .ليلة األربعاء خامس عشر رجب
  .ومات الشيخ املقرئ أمني الدين بن الصواف، املتصدر جبامع عمرو، مبصر ليلة اجلمعة ثاين عشري شعبان

  .ضانومات الشيخ ابن أيب مفصلة، ليلة األحد سادس عشر رم
  .ومات الشيخ زين الدين املهدوي، يوم اخلميس تاسع رجب

  .ومات الطواشي شبل الدولة كافرر األقطوين الصاحلي، شاد اخلزانة السلطانية، ليلة االثنني رابع عشر ذي القعدة
  .ومات فتح الدين بن زين الدين بن وجيه الدين بن عبد السالم، يف سابع عشري ذي القعدة

  مائةسنة ست عشر وسبع

  .قدم الربيد من حلب مبوت خربندا، وجلوس ولده أيب سعيد بعده: يف احملرم
مسع بالقاهرة هدة عظيمة شبه الصاعقة، وتبعها رعد ومطر كثري وبرد، وغرقت : ويف يوم السبت ثالث عشريه

  .بلبيس لكثرة املطر
حلنابلة بدمشق، وجهز له توقيعه استقر مشس الدين حممد بن مسلم بن مالك بن مزروع يف قضاء ا: ويف ثامن صفر

من القاهرة، فلم يغري زيه، واستمر حيمل ما يشتريه من السوق بنفسه، وجيلس على ثوب يبسطه بيده يف جملس 
  .احلكم، وحيمل نعله بيده
  .فوضت إمرة العرب بالشام إىل األمري شجاع الدين فضل بن عيسى بن مهنا: ويف أول ربيع األول
وع املطر يف قارا ومحص وبعلبك، ويف بالد حلب وإعزاز وحارم، خبالف املعهود، وعقبه برد وفيه قدم الربيد بوق

وخربت عدة . قدر النارنج، فيها ما زنته ثالث أواق دمشقية، هلك هبا من الناس واَألغنام والدواب شيء كثري
ا بني صغار وكبار وعقب هذا املطر نزول مسك كثري م. ضياع، وتلف من التركمان وأهل الضياع خلق كثري

وسقط باملعرة وسرمني عقيب هذا املطر ضفادع كثرية يف غاية الكرب، . باحلياة، تناوله أهل الضياع واشتروه وأكلوه
منها ميت ومنها باحلياة مث نزل ثلج عظيم طم القرى وسد الطرقات واألودية، وامتنع السفر حىت بعث النواب 

  .املساحي، وعملوا فيها حىت فتحت الطرقاتالرجال من البالد واجلبال مع الوالة ب
استقر قاضي القضاة جنم الدين بن صصري يف مشيخة الشيوخ بدمشق، عوضاً : ويف سادس عشرى مجادى األوىل

  .عن شهاب الدين حممد بن عبد الرمحن بن عبد اللّه البكاشغري
، فجهز صحبته األمري عز الدين أيبك فيها رأى السلطان أن يقدم برشنبو النويب، وهو ابن أخت داود ملك النوبة

فلما بلغ ذلك كرنبس ملك النوبة بعث ابن أخته كنز الدولة بن شجاع الدين نصر بن فخر الدين . على عسكر
ووصل العسكر إىل دمقلة، وقد فر كرنبس وأخوه . مالك بن الكنز يسأل السلطان يف أمره، فاعتقل كنز الدولة

وملك عبد اللّه برشنبو دمقلة، ورجع العسكر يف مجادى األوىل . لقاهرة، فاعتقالأبرام، فقبض عليهما ومحال إىل ا
وأفرج عن كنز الدولة، فسار إىل دمقلة ومجع الناس وحارب برشنبو، فخذله مجاعته حىت قتل، . سنة سبع عشرة

بكنز الدولة مقيداً فلما بلغ السلطان ذلك أطلق أبرام وبعثه إىل النوبة، ووعده إن بعث إليه . وملك كنز الدولة



فلما وصل أبرام خرج إليه كنز الدولة طائعاً، فقبض عليه لريسله، فمات أبرام بعد ثالثة . أفرج عن أخيه كرنبس
  .أيام من قبضه، فاجتمع أهل النوبة على كنز الدولة وملكوه البالد

ث السلطان العسكر وهم وفيها أخذ عرب برية عيذاب رسل صاحب اليمن وعدة من التجار ومجيع ما معهم، فبع
مخسمائة فارس، عليهم األمري عالء الدين مغلطاي بن أمري جملس، يف العشرين من شوال، فساروا إىل قوص، ومضوا 

منها يف أوائل احملرم سنة سبع عشرة إىل صحراء عيذاب، ومضوا إىل سواكن حىت التقوا بطائفة يقال هلا حي 
جن حبراب ومزاريق، يف خلق من املشاة عرايا األبدان، فلم يثبتوا لدق اهللبكسة، وهم حنو األلفي راكب على اهل

وسار العسكر إىل ناحية األبواب، مث مضوا إىل دمقلة، . الطبول ورمى النشاب، واهنزموا بعد ما قتل منهم عدد كبري
كاية من األمري وكثرة الش. وعادوا إىل القاهرة تاسع مجادى اآلخرة سنة سبع عشرة، وكانت غيبتهم مثانية أشهر

  .عالء الدين مغلطاي بن أمري جملس مقدم عسكرهم، فأخرج إىل دمشق
وفيها أغار من الططر حنو ألف فارس على أطراف بالد حلب، وهنبوا إىل قرب قلعة كمختا فقاتلهم التركمان وقتلوا 

القاهرة يف صفر سنة سبع  كثريا منهم، وأسروا ستة ومخسني من أعياهنم، وغنموا ما كان معهم، فقدمت األسرى إىل
  .عشرة

وفيها هبت ريح سوداء مظلمة بأرض أسوان وسود وإسنا وأرمنت، وقدحت لشدة حرها نار عظيمة أحرقت عدة 
مث أمطرت السماء، فعقب ذلك وباء هلك فيه بأسوان وغريها عامل كبري، ودب الوباء إىل . أجران من الغالل

  .األمشونني
وخلع عليه يف يوم اخلميس ثالث عشر شوال بنيابة صفد واًنعم . احلسامي احلاجبوفيها أفرج عن األمري بكتمر 

وكان بكتمر يف مدة اعتقاله مكرماً مل يفقد . عليه مبائيت ألف درهم، فسار على الربيد ودخلها يف آخر ذي احلجة
اصر الدين حممداً، غري ركوب اخليل، وبعث إليه السلطان جبارية حبلت منه يف االعتقال، وولدت ولداً مساه ن

  .فكانت مدة سجنه سنة وسبعة أشهر وأياماً
وفيها ويل األمري سيف الدين أرقطاي نيابة محص يف تاسع رجب، عوضاً عن شهاب الدين قرطاي حبكم انتقاله إىل 

  .نيابة طرابلس يف مجادى اآلخرة
وعوض األجناد جبهات يف القاهرة . رفيها أخرجت قطيا عن األجناد، وأضيفت إىل اخلاص، وخرج إليها ناظر وشاد

  .بعد عرضهم على السلطان، وأعطى كل منهم نظري ما كان له
  .وفيها توجه األمري هباء الدين أرسالن الدوادار إىل األمري مهنا وعاد

وفيها أفرج عن األمري كراي املنصوري واألمري سنقر الكمايل من سجن الكرك، وقدما إىل القاهرة فسجنا بالقلعة 
  .ما نساؤمهاومعه

. وفيها قدمت رسل أزبك، ورسل ملك الكرج، ورسل طغاي قريب أزبك هبدايا؛ فأجيبوا وسريت إليهم اهلدايا
فاجتمع هذه السنة مثانية رسل وهم رسل جوبان، وأيب سعيد، وأزبك، وطغاي، وصاحب برشلونة، وصاحب 

فق يف الدولة التركية مثل ذلك، وأكثر ما إسطنبول، وصاحب النوبة، وملك الكرج، وكلهم يبذل الطاعة، و مل يت
  .اجتمع يف األيام الظاهرية مخسة رسل

وفيها سافر يف الرسلية إىل بالد أزبك األمري عالء الدين أيدعدي اخلوارزمي مملوك يازي، ومعه حسني بن صاروا 
بركستوان، وخلعة كاملة أحد مقدمي احللقة، باهلدية يف آخر احملرم وهي مائتا عدة كاملة، ما بني جوشن وخوذة و

التحتاين أطلس أمحر مزركش، وشاش كافوري وبلغطاق فوقاين مفرج مقصب حمقق بطرز ذهب، وكلفتاه ذهب، 



  .وحياصة ذهب، وفرس مسرجة ملجمة بذهب مرصع، وجتر، وسيف حبلية ذهب، وسار معهم بطرك امللكية
  .وفيها قدمت أم األمري بكتمر الساقي

  .األمري سيف الدين طغاي، وضربه بيده باملقرعة على رأسه، مث رضي عنه وخلع عليه وفيها تغري السلطان على
  .وفيها صرف هبادر اإلبراهيمي من نقابة املماليك، وبقي على إمرته ووىل عوضه دقماق نقابة املماليك
ليها، وعمل كرمي وفيها مرضت زوجة األمري طغاي، فعادها السلطان مراراً، فلما ماتت نزل األمراء كلهم للصالة ع

  .الدين هلا مهماً عظيماً
وعاد إىل قلعة اجلبل يوم اإلثنني . وفيها سار السلطان إىل الصيد يف يوم اجلمعة سابع شعبان، وتوجه إىل بالد الصعيد

  .تاسع عشر رمضان، وأعطى األمراء دستوراً، ونزل حتت األهرام
ك، فخلع السلطان عليه فرجية أطلس أبيض بطراز، وأنعم وفيها توجه كرمي الدين إىل اإلسكندرية وعاد وهو متوع

  .عليه بعشرة آالف درهم
  يف ثامن عشر مسري -وكان وفاء النيل يوم األربعاء حادي عشرى مجادى األوىل 

فانقطع اجلسر اجملاور للقناطر األربعني باجليزة، . بعد أن بلغ يف يوم الثالثاء أربع عشرة إصبعاً من ستة عشر ذراعاً -
مث مجع . نقص عدة أصابع، ومجع لسده خلق كثري، غرق منهم حنو ثالثني رجالً يف ساعة واحدة انطبق عليهم اجلسرف

من مصر رجال كثرية، وكتفوا وأنزلوا يف مركب وعدهتم سبعون رجالً، فانقلبت هبم املركب فغرقوا بأمجعهم يف يوم 
  .مث زاد النيل حىت أوىف. السبت سابع عشره

رزاق املرتزفة من أرباب الرواتب الستقبال احملرم، وعوضوا على جهات أجودها نسترواة، فصارت وفيها قطعت أ
ومنع شهر احملرم، . وتوىل ذلك الصاحب سعد الدين حممد بن عطايا، والسعيد مستويف الرواتب. سنتهم مثانية أشهر

طابخ، ومثنت عليهم قطارة، فحصل ، وأحيلوا على امل -وهي شهران وثلثا شهر  -وصوحل من له راتب بثلث املدة 
ونزل بالناس من ذلك شدة، وحصلت ذلة للحرم واأليتام، ومسامها الناس سعد الذابح وسعد . من كل دينار سدسه

  .بلع، وشافهومها بكل مكروه
 وفيها قدم امللك املؤيد عماد الدين إمساعيل صاحب محاة يف تاسع عشر مجادى األوىل، ونزل مبناظر الكبش، ومحل

  .تقدمته يف غده، وسار يف تاسع عشر مجادى اآلخرة
وفيها لعب السلطان بامليدان اجلديد حتت القلعة يف يوم السبت ثامن مجادى اآلخرة، وخلع على األمراء وعلى امللك 

  .املؤيد صاحب محاة
التقي أسعد وفيها استقر الصاحب أمني الدين بن الغنام ناظر الدواوين مبفرده يف خامس عشر رجب، بعد موت 

  .كاتب برلغي
وفيها سافر الفخر ناظر اجليش وقاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة إىل القدس، وقدم ابن مجاعة يف تاسع 

  .عشرى رمضان
وفيه استقر العلم أبو شاكر بن سعيد الدولة يف نظر البيوت، واستقر كرمي الدين أكرم الصغري يف نظر الدواوين، 

  .وفيه توجه األمري أرغون النائب إىل احلجاز. يف يوم األحد أول ذي القعدة شريكاً ألمني الدين،
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر



عز الدين أمحد بن مجال الدين حممد بن أمحد بن ميسر املصري، بدمشق يف ليلة اإلثنني أول رجب، ومولده مبصر يف 
جليل القدر ويل نظر الدواوين مبصر، وويل نظر حادي عشرى رمضان سنة تسع وثالثني وستمائة، وكان فاضالً 

الشام وطرابلس وإسكندرية، مث تغريت حالته واحنطت رتبته، واستقر يف نظر أوقاف دمشق مع احلسبة، وكان عاقالً 
ومال صدر الدين أبو الفداء إمساعيل . خبرياً بالواليات، وفيه لني وسكون ومروءة ومساح ملن حتت يده من املباشرين

سف بن أيب اليسر مكتوم بن أمحد القيسي السويدي الدمشقي، يف ليلة السبت ثالث عشرى شوال بدمشق، بن يو
  .كان فقيهاً مقرئاً حمدثاً، درس وانفرد بالرواية عن مجاعة

ومات األمري مجال الدين أقوش األفرم أحد مماليك املنصور قالوون، وكان نائب دمشق، يف ثالث عشرى احملرم 
  .هبمذان
الشيخ جنم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي الطويف البغدادي احلنبلي، يف رجب ببلد اخلليل عليه  ومات

  .السالم، أقام بالقاهرة مدة، وامتحن هبا
ومات مشس الدين عبد القادر بن يوسف بن مظفر اخلطريي الدمشقي، يف مجادى األوىل عن إحدى ومثانني سنة، 

  .بدمشق وكذلك نظر اجلامع األموي واملارستان النووي هبا، وكان ديناً صيناً حدث، وويل نظر اخلزانة
األديب البارع  -عرف بكاتب ابن ابن وداعة  -ومات الكاتب عالء الدين على بن مظفر بن إبراهيم الكندي 

وم األربعاء يف ي -املعروف بابن املرحل، وبابن الوكيل  -املقرئ ومات الشيخ صدر الدين حممد بن عمر بن مكي 
رابع عشرى ذي احلجة بالقاهرة ومولده بدمياط يف شوال سنة مخس وستني وستمائة، واستقر بعده يف تدريس 

وقتل بالكرك من . الزاوية جبامع عمرو شهاب الدين بن األنصاري، ويف تدريس اجملدية مشس الدين حممد بن اللبان
املنصوري، وبكتوت الشجاعي، وبيربس العلمي، وبيربس  األمراء سيف الدين أسندمر كرجي، وسيف الدين بينجار

  .اجملنون، وقطلوبك الكبري، وبكتمر اجلوكندار نائب السلطنة، وبلبان طرنا خنقوا يف ليلة واحدة
ومات بطرابلس نائبها األمري سيف الدين كستاي الناصري، يف تاسع مجادى اآلخرة، واستقر عوضه األمري شهاب 

  .نائب محص، وويل محص أرقطاي اجلمدارالدين قرطاي الصاحلي 
  .ومات األمري سيف الدين طقتمر الدمشقي طنبغا الشمسي، أحد أمراء مصر، وكان حشماً عاقالً

ومات الصاحب ضياء الدين أبو بكر بن عبد اهللا بن أمحد بن منصور بن شهاب النشائي، وزير مصر، يف يوم اإلثنني 
س باملدرسة اليت جبوار الشافعي بالقرافة، ومشيخه امليعاد باجلامع تاسع عشرى رمضان، وكان قد ويل التدري

الطولوين، ونظر األحباس ونظر اخلزانة، وكان مشكور السرية، فقيهاً فاضالً إماماً يف الفرائض مشاركاً يف علم 
  :احلديث، كثري الصدقة، وقال بعض الشعراء يرثيه

  ن حناءفهو شيء يقال م... إن بكى الناس باملدامع محرا 
  ألرى اخلتم دائماً بالنشاء... فاختم الدست بالنشائي فإين 

  :وكان يف وزارته غري نافذ األمر، و قال فيه أمحد بن عبد الدائم الشارمساحي من أبيات
  لزقوها وقتنا بالنشاء... زقوا منصب الوزارة حىت 

  .بن عبد اهللا احلنبليوويل بعده نظر اخلزانة تقي الدين أمحد بن قاضي القضاة عز الدين عمر 
ناظر الدواوين، يف ليلة اإلثنني ثامن  -املعروف بكاتب برلغي  -ومات تقي الدين أسعد األحوال بن أمني امللك 

شهر رجب، فاستقر بعده الصاحب أمني الدين بن الغنام، والتقى هذا هو الذي كان سبب الروك، بتحسينه عمل 
س يف ديوان الوزارة وجعلها برسم املطبخ، وفرق جوايل الذمة يف ذلك للسلطان، وهو الذي أدخل جهات املكو



اإلقطاعات بعدما كانت قلماً مفرداً، فما زال رجال الدولة بالسلطان حىت تنكر عليه وسبه ولعنه وهدده بالقتل، 
عد موته، فأثر فيه اخلوف ولزم فراشه حىت مات، وكان من الظلمة اللئام، واستسلمه األمري برلغي، ومل يوجد له ب

  .شيء سوى دواة وأثاث مل تبلغ قيمته مائيت درهم
يف ليلة الثالثاء ثاين عشر  -بتشديد الالم بعد السني املهملة  -ومات ناصر الدين أبو بكر بن عمر بن السالر 

الكتابة، احملرم، ومولده ليلة االثنني تاسع عشر رمضان سنة اثنتني ومخسني وستمائة بدمشق، وكان أديباً بارعاً بديع 
  :وتفنت يف عدة فضائل، وهو من بيت إمارة، ومن شعره

  هي اجلنة الدنيا ملن يتبصر... لعمرك ما مصر مبصر وإمنا 
  وروضتها الفردوس والنيل كوثر... فأوالدها الوالدان من نسل آدم 

ر شعبان، وكان اخلازندار، بدمشق يف عاش -املعروف بالبلبيسي  -ومات الطواشي ظهري الدين خمتار املنصوري 
  .يقراً القرآن، وفيه شجاعة وشهامة، وفرق ماله على عتقائه قبل موته، ووقف أمالكه على تربته

  .ومات األمري بدر الدين حممد بن كيدغدي بن الوزيري، بدمشق يف سادس عشر شعبان
التنوخية، بدمشق يف ثامن  وماتت املسندة املعمرة ست الوزراء أم حممد، وتدعى وزيرة، ابنة عمر بن أسعد بن املنجا

عشر شعبان، ومولدها يف سنة أربع وعشرين وستمائة، وحدثت بصحيح البخاري يف القاهرة ومصر وقلعة اجلبل، 
  .سنة مخس وسبعمائة

. ومات القاضي فخر الدين علي ابن قاضي القضاة تقي الدين حممد بن دقيق العيد، يف يوم الثالثاء عشرى رمضان
  .سع ومخسني وستمائة، وانقطع بعد أبيه لألشغال، ودرس بالكهاربة من القاهرةومولده بقوص سنة ت

ومات الكاتب اجملود جنم الدين موسى بن على بن حممد بن البصري الدمشقي، هبا يف عاشر ذي القعدة، وولد سنة 
  .إحدى ومخسني وستمائة، وكان شيخ الكتابة بدمشق

. ضر ثابت بن عساف بن أمحد بن حجي إىل القاهرة، واستقر عوضهومات جناد بن أمحد بن حجي أمري آل مرا، وح
وقتل سيف الدين خاص بك، يف يوم السبت سابع عشر مجادى األوىل، ضربت عنقه، وكان ممن فر إىل بالد املغرب 

  .وقبض عليه
  .ومات الشيخ نور الدين الكناين املقرئ، ليلة األربعاء عشرى مجادى األوىل بروضة مصر

  .لدين عمر األسعردي، يف يوم األربعاء ثالث رجبمات سراج ا
  .يوم اخلميس ثامن عشر رجب -الشهري بالعاجي  -ومات الطواشي شبل الدولة كافور الطيربسي 

  .ومات مجال الدين عبد اللّه بن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة، يوم الثالثاء رابع عشرى رجب
  .إمام جامع املنشاة، يوم األربعاء سلخ رجب ومات شهاب الدين أمحد بن العسقالين،

مبصر يوم األحد تاسع عشر شعبان، ومولده  -املتصدر جبامع عمرو  -ومات شهاب الدين حممد بن عبد احلميد 
  .سنة أربع وعشرين وستمائة، وكان معتقداً

  سنة سبع عشر وسبعمائة

اضي كرمي الدين ناظر اخلاص من القدس يوم اإلثنني قدم طيبغا احلموي مبشراً بسالمة احلاج، ووصل الق: أول احملرم
  .وقمم األمري سيف الدين أرغون النائب من احلجاز يوم الثالثاء سابعه. سادسه

وفيه مرضت امرأة األمري سيف الدين طغاي وماتت، فأكثر زوجها من الصدقة، وفرق بداره اليت كانت للملك 
  .و هلك يف الزحام اثنا عشر شخصاً وهبيمة كانت حتت أحدهم املنصور قالوون بالقاهرة ماالً على الفقراء،



شنع الناس مبوت القاضي كرمي الدين، فركب يف سادس عشريه وصعد إىل مصر، فزينت : ويف حادي عشرى صفر
  .له وأوقدت الشموع

يل عظيم وفيه قدم الربيد مبحضر ثابت على قاضي بعلبك بنزول مطر يف يوم الثالثاء سابع صفر ببعلبك، عقبه س
أتلف شيئاً كثرياً، وهدم قطعة من السور، وغرق املدينة، وتلف هبا شيء كثري، ومات ألف ومخسمائة إنسان سوى 

من مات حتت الردم، واهندم منه بستاناً، وثالثة عشر جامعاً ومدرسة ومسجداً، وسبعة عشر فرناً، وأحد عشر 
  .ن ذراعاً ودوره من أسفله ثالثة عشر ذراعاً، ذهب مجيعهطاحوناً، وهدم برجاً من السور ارتفاعه مثانية وثالثو

قدم املفرد إىل مصر وعلق الستر، فنقص :  -وهو يوم السبت تاسع عشرى أبيب  -ويف ثالث عشر مجادى األوىل 
ي النيل يف ليلة األحد ثالثة أصابع، فخلق املقياس يوم األحد، وفتح اخلليج مع النقص، مث رد النيل وزاد إصبعني نود

واستمرت الزيادة، فكان ينادي يف اليوم بتسعة أصابع وما دوهنا حىت بلغت الزيادة . هبما يوم األربعاء ثالث مسرى
مثانية عشر ذراعاً وستة أصابع، وفسد من ذلك عدة  -وهو ثالث رجب  -يف يوم األحد رابع عشرى توت 
  .مواضع لقلة االعتناء باجلسور

. سار السلطان ومعه مخسون أمرياً، وكرمي الدين الكبري ناظر اخلاص: األوىل ويف بكرة يوم اخلميس رابع مجادى
والفخر ناظر اجليش، وعالء الدين بن األثري كاتب السر، بعدما فرق يف كل واحد فرساً مسرجاً وهجينني، وبعضهم 

فتوجه إىل القدس،  وركب السلطان إىل األمري تنكز نائب الشام أن يلقاه باإلقامات لزيارة القدس،. ثالثة هجن
  .ودخل إىل الكرك، وعاد يف رابع مجادى اآلخرة، فكانت غيبته أربعني يوماً

قدم األمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل ومعه األمري سيف الدين هبادر آص، واألمري ركن الدين : ويف ثامن عشره
بإمرة يف دمشق، ولزم بيربس داره، مث بيربس الدوادار، من سجن الكرك، فخلع السلطان عليهما، وأنعم على هبادر 

  .أنعم عليه بتقدمه ألف على عادته
وفيه صرف أمني الدين عبد اللّه بن الغنام من نظر الدواوين، ونزل بتربته من القرافة، واستمر التاج إسحاق بن 

، واستقر كرمي الدين القماط واملوفق هبة اهللا مستويف األمري سالر يف نظر الدواوين عوضه نقال من استيفاء الدولة
  .أكرم الصغري يف نظر الكارم ودار القند يف ثالث عشريه، وخلع على الثالثة يف يوم السبت خامس عشريه

. تقطعت جسور منية الشريج وقليوب، وغرقت ليلة خامسه، وفر أهلها وتلفت أمواهلم وغالهلم: ويف رابع رجب
  .، وأخذ الناس والعسكر واألمراء لتدارك ما بقي من اجلسورفركب متويل القاهرة وغلق سائر احلوانيت واألسواق

  .وفيه قدم األمري حممد بن عيسى ومعه ابن أخيه موسى بن مهنا، فأنعم عليهما
صرف قاضي القضاة مشس الدين احلريري احلنفي عن قضاء مصر خاصة، واستقر : ويف يوم اإلثنني ثامن عشره

كر احلنفي قاضي احلسينية، فجلس سراج الدين للحكم يف يوم الثالثاء عوضه سراج الدين عمر بن حممود بن أيب ب
وكان سبب عزله أنه بالغ . تاسع عشره، ومات ليلة الثاين والعشرين من رمضان، وعاد ابن احلريري إىل قضاء مصر

كباً أنزله يف احلط على الكتاب من النصارى واملساملة، وأخرق جبماعة منهم وضرهبم ، وكان إذا رأى نصرانياً را
  .وأهانه وإذا رأى عليه ثياباً سرية نكل به، فضاق ذرعهم به، وشكوا أمرهم إىل كرمي الدين الكبري

فلما أخذ السلطان دار األمري سالر ودور إخوته وقطعتة من امليدان، وأنشأ األمري سيف الدين بكتمر الساقي 
أن يدخل فيه قطعة من أرض بركة الفيل، وهي يف أراد السلطان . املظفري قصراً يف موضع ذلك على بركة الفيل

أوقاف امللك الظاهر بيربس على أوالده، فأراد استبدال ما حيتاج إليه منها مبوضع آخر، وأراد من ابن احلريري 
ال سبيل إىل هذا، وال جيوز : احلكم بذلك كما هو مذهبه، فاىب وجرت بينه وبني السلطان مفاوضة قال فيها



فسعى السراج عند كرمي الدين الكبري يف قضاء . هيب، وهنض قائماً وقد اشتد حنق السلطان منهاالستبدال يف مذ
ووعد بأنه حيكم بذلك، فأجيب وحكم باالستبدال وصار ابن احلريري على قضاء احلنفية بالقاهرة فقط، . مصر

  .وأعيد إليه قضاء مصرفمرض السراج عقيبها إىل أن مات يف ثالث عشرى رمضان، فعد ذلك من بركة احلريري، 
عدى مجاعة من الططر الفرات، وقدم دمشق يف سادس رمضان منهم أمري كبري امسه طاطاي يف : ويف أواخر شعبان

  .مائة فارس بنسائهم وأوالدهم، ودخلوا القاهرة يف شوال
  .عادت الرسل من عند أزبك، وهم أيدغدي اخلوارزمي ومن معه، وصحبته رسل إزبك: ويف رمضان

قدم الربيد بأنه ظهر يف سابع عشر ذي القعدة رجل من أهل قرية قرطياوس من أعمال جبلة زعم أنه حممد بن  وفيه
احلسن املهدي، وأنه بينا هو قائم حيرث إذ جاءه طائر أبيض فنقب جنبه وأخرج روحه وأدخل يف جسده روح حممد 

طالب حنو اخلمسة آالف، وأمرهم بالسجود له  بن احلسن، فاجتمع عليه من النصريية القائلني بإهلية علي بن أيب
فسجدوا، وأباح هلم اخلمر وترك الصلوات وصرح بأن ال إله إال علي وال حجاب إال حممد، ورفع الرايات احلمر، 

ومشعة كبرية تقد باهلار وحيملها شاب أمرد زعم أنه إبراهيم بن أدهم، وأنه أحياه، ومسي أخاه املقداد بن األسود 
اطلع إليه وقل كذا وكذا ، و يشري إىل الباري سبحانه وتعاىل، وهو : ي أخر جربيل، وصار يقول لهالكندي، ومس

مث مجع هذا الدعي . افعل رأيك: بزعمه علي بن أيب طالب، فيخرج املسمى جربيل ويغيب قليالً، مث يأيت ويقول
، وسب أبا بكر وعمر رضي اللّه أصحابه و هجم على جبلة يوم اجلمعة العشرين منه، فقتل وسىب وأعلن بكفره

فجرد إليه نائب طرابلس األمري شهاب الدين قرطاي األمري بدر الدين بيليك العثماين املنصوري على ألف . عنهما
  .فارس فقاتلهم إىل أن قتل الدعي، وكانت مدة خروجه إىل قتله مخسة أيام

ن امللك أيب سعيد ابن خربندا، ووزيره خواخا على وفيه قدم كتاب اجملد إمساعيل بن حممد بن ياقوت السالمي بإذعا
شاه، واألمري جوبان، واألمراء أكابر املغل للصلح، ومعه هدية من جهة خواجا رشيد الدين، فجهزت إىل أيب سعيد 

  .هدية جليلة من مجلتها فرس وسيف وقرفل
ه وحضر مع أمري الركب، وأعيد إىل وفيه أفرج عن الشريف منصور بن مجاز أمري املدينة النبوية، وكان قد قبض علي

  .واليته عوضاً عن أخيه ودي بن مجاز، وسار منصور إىل املدينة ومعه عز الدين أيدمر الكوندكي
وفيه قدم الربيد من حلب خبروج ريح يف يوم األربعاء ثالث عشر ربيع األول وقت العصر سوداء مظلمة متادت 

ومطر غزير وبرد كبار، وجاء سيل مل يعهد مثله، فأخذ كل ما مر به  تلك الليلة، ومن الغد عقبها برق ورعد عظيم
من شجر وغريه، وتكون عمود من نار متصل اقتلع كنيسة كبرية من عهد الروم، ومشى هبا رمية سهم، مث فرقها 

  .الريح حجراً
ميثة من الدخول إال وفيه قدم اخلرب بعود محيضة من العراق إىل مكة، ومعه حنو اخلمسني من املغل، فمنعه أخوه ر

وفيه قبض على األمري أقبغا احلسين، وضرب وأخرج إىل . بإذن السلطان، فكتب مبنعه من ذلك ما مل يقدم إىل مصر
دمشق على إمرة، من أجل أنه شرب اخلمر، ووسط خازن داره، وقطعت ألسنة مجاعة من أصحابه، وكحل مجاعة 

  .منهم
من أخيه محيضة، وأنه ملك مكة وخطب أليب سعيد بن خربندا وأخذ أموال وفيه قدم الشريف رميثة أمري مكة فاراً 

التجار، فرسم بتجريد األمري صارم الدين أزبك اجلرمكي، واألمري سيف الدين هبادر اإلبراهيمي يف ثالمثائة فارس 
  .من أجناد األمراء، مع الركب إىل مكة



ة، واستقر عوضه األمري سيف الدين أملاس، وكان أملاس وفيه عزل األمري ركن الذين بيربس أمري أخور من احلجوبي
  .تركياً غتمياً ال يعرف باللسان العريب

وفيها أخرج إىل الشام األمري عز الدين أيدمر الدوادار، وعالء الدين على الساقي، وعالء الدين مغلطاي 
  .إمريات وإقطاعات هباوأنعم عليهم ب. السنجري، وطغاي الطباخي، وشرف الدين قريان احلسامي أمري علم

  .وفيه قدم مندوه الكردي الفار من أسره مبلطية بعدما أمن، فأنعم عليه بأمرة يف دمشق
مدة عشرين يوماً إىل أن  -ومعه حنو العشرة آالف فارس  -وفيه حاصر األمري سنجر اجلاويل غزة قلعة سلع 

سكر منها شيئاً كثرياً، ورتب اجلاويل هبا رجاالً أخذها، وقتل من أهلها ستني رجالً من العرب املفسدين، وغنم الع
  .وعاد إىل غزة

ويف مجادى األول استقر فخر الدين أمحد بن تاج الدين سالمة السكندري املالكي يف قضاء املالكية بدمشق، عوضاً 
ها يف عن مجال الدين حممد بن سليمان بن سومر الزواوي بعد موته، فسار فخر الدين إليها من القاهرة، وقدم

  .عشريه
وفيه كان روك اململكة الطرابلسية على يد شرف الدين يعقوب ناظر حلب، فاستقر أمرها الستقبال رمضان سنة 

و تو هبذا الروك إقطاعات ستة أمراء . عشر وسبعمائة اهلاليل، ومن اخلراجى الستقبال مغل سنة سبع عشرة
سوم األفراح، ورسوم السجون، وغري ذلك من املكوس طبلخاناه، وثالثة إقطاعات أمراء عشروات، وأبطل منها ر

  .اليت كان مبلغها يف كل سنة مائة ألف درهم وعشرة آالف درهم، وقدم شرف الدين بأوراق الروك إىل القاهرة
وفيه قدم األمري عالء الدين أيدغدي اخلوارزمي وحسني بن صاروا وبطرك امللكية من بالد أزبك، ومعهم عدة من 

م شرنك و بغرطاي وقرطقا وعمر القرمي، ورسل األشكري صاحب قسطنطينية، وهم خادمه وه: رسل أزبك
فدية أزبك ثالث سناقر وستة مماليك وزردية وخوذة : وكبري بيته ميخائيل وكامشانوس وتادروس، ومعهم اهلدايا

هبدية قيمتها عشرة فوالذ وسيف، فأكرموا وأعيدوا مع األمري سيف الدين أطرجي واألمري سيف الدين بريم خجا، 
  .آالف دينار

وفيه أعطى السلطان زين الدين قراجا التركماين النازل . وفيه سافر السلطان إىل الصيد بالبحرية، وأقام أياماً وعاد
  .بالربكة إمرة

وفيه استقر الشهاب حممود بن سليمان بن فهد احلليب يف كتابة السر بدمشق، بعد موت شرف الدين عبد الوهاب 
  .واستقر األمري سيف الدين أجلاي دواداراً، بعد موت هباء الدين أرسالن. اللّه العمري بن فضل

وفيه أنعم على األمري بدر الدين جنكلي . وفيه طلق السلطان زوجته خوندا أردركني ابنة األمري سيف الدين نوكاي
األمري سيف الدين جمليس، ومعه من وحج بالركب . بن البابا بإقطاع األمري سيف الدين قلي السالح دار، بعد موته

األمراء شرف الدين أمري بن جندر وعرلوا اجلوكندار، وسيف الدين أجلاي الساقي، وسيف الدين طقصبا الظاهري، 
ومشس الدين سنقر املرزوقي، وحج أيضاً األمري شرف الدين عيسى بن مهنا وأخوه حممد يف عدة من عرب آل 

وفيه متزقت مجاعة الثائر جببلة، وكان قد قام يف النصريية وادعى أنه . لف راحلةفضل، بلغت عدهتم حنو اثىن عشر أ
فركب العسكر وقاتلوه فقتل، ورسم أن يبىن بقرى النصريية . املهدي، وأن دين النصريية حق، وأن املالئكة تنصره

لصيب إذا بلغ احللم يف كل قرية مسجد، وتعمل له ارض لعمل مصاحله، وأن مينع النصريية من اخلطاب وهو أن ا
عملت له وليمة، فإذا اجتمع الناس وأكلوا وشربوا حلفوا الصيب أربعني مييناً على كتمان ما يودع من الذهب، مث 

يعلمونه مذهبهم وهو إهلية علي بن أيب طالب، وأن اخلمر حالل، وأن تناسخ األرواح حق، وأن العامل قدمي، والبعث 



النار، وأن الصلوات مخس وهي إمساعيل وحسن وحسني وحمسن وفاطمة، وال بعد املوت باطل، وإنكار اجلنة و
غسل من جنابة، بل ذكر هذه اخلمسة يغين عن الغسل وعن الوضوء، وأن الصيام عبارة عن ثالثني رجالً وثالثني 

امرأة ذكروهم يف كتبهم، وأن إهلهم علي بن أيب طالب خلق السموات واألرض، وهو الرب، وأن حممداً هو 
  .احلجاب وسلمان هو الباب

  ؟؟؟؟؟؟؟؟

  ومات يف هذه السنة

ممن له ذكر مشس الدين أبو العباس أمحد بن يعقوب بن إبراهيم األسدي الطييب، بطرابلس يف سادس عشرى 
رمضان، عن تسع وستني سنة، كان أديباً فاملال؛ باشر اإلنشاء مدة، ونفل إىل طرابلس يف توقيعها إىل أن مات، ومن 

  :شعره
  بأن اخلمر آفة كل طاعة... جرت اخلمر ملا صح عندي ه

  سوى أن جتمع األحباب ساعة... ومل تر مقليت يف اخلمر شيئاً 

منه : ومات األمري هباء الدين أرسالن الدوادار الناصري، يوم الثالثاء ثالث عشرى رمضان، فوجد له مال جزيل
ني ألف دينار، وإليه تنسب خانكاه هباء الدين مبنشاة أربعون حياصة ذهباً، وأربعون كلفتاه زركش، ومبلغ ثالث

  .املهراين
ومات شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا العمري كاتب السر، يوم الثالثاء ثالث رمضان بدمشق، ومولده 
سابع ذي احلجة سنة ثالث وعشرين وستمائة، حدث عن ابن عبد السالم، وبرع يف األدب، وكان ديناً عاقالً 

مليح اخلط جيد اإلنشاء، فويل بعده شهاب الدين أبو الثناء حممود بن سليمان . ناهضا ثقة أميناً مشكوراً وقوراً،
  .احلليب أحد كتاب الدرج بديار مصر، نقل إليها من القاهرة، فقدم دمشق ثامن عشرى شوال

ان فاضالً، حدث وروى ومات فخر الدين عثمان بن بلبان بن مقاتل معيد املدرسة املنصورية بني القصرين، وك
ومات عالء الدين على ن فتح الدين حممد بن حميي الدين . وحصل وكتب وخرج، ومات عن اثنتني ومخسني سنة

عبد اللّه بن عبد الظاهر السعدي، أحد أعيان كتاب اإلنشاء، يوم اخلميس رابع رمضان، وكان عايل اهلمة صاحب 
  .إنه كان موقعهمكارم، ومتكن من األمري سالر أيام نيابته، ف

ومات زين الدين حممد بن سليمان بن أمحد ابن يوسف الصنهاجي املراكشي اإلسكندارين، يف أول يوم من ذي 
  .احلجة

ومات مجال الدين أبو عبد اللّه حممد بن أيب الربيع سليمان بن سومر الزواوي املالكي قاضي دمشق، يف تاسع مجادى 
وستمائة، وقدم اإلسكندرية وهو شاب، وتفقه هبا حىت برع يف مذهب مالك، األوىل هبا، ومولده سنة تسع وعشرين 

وأَكثر من مساع احلديث، فسمع من ابن رواج والسبط وأيب عبد اللّه املريين وأيب العباس القرطيب وابن عبد السالم 
يف إراقة دماء  وأيب حممد بن برطلة، وويل قضاء املالكية بدمشق ثالثني سنة، بصرامة وقوة يف األحكام وشدة

امللحدين والزنادقة واملخالفني، إىل أن اعتل بالرعشة حنو عشرين سنة، ومازال إىل يعلته أن عجز عن الكالم، 
  .ومات بعد عزله بعشرين يوماً، وبعد أن علم بالعزل بسبعة أيام. فصرف

مشقي، يوم اجلمعة ومات الصدر شرف الدين حممد بن اجلمال إبراهيم بن الشرف عبد الرمحن بن صصري الد



  .سابع ذي احلجة مبكة، وعمره مخس وثالثون سنة، فدفن باملعالة، وكان حسن األخالق
  .ومات بطرابلس عماد الدين حممد بن صفي الدين حممد بن شرف الدين يعقوب النويري، صاحب ديوان طرابلس

  .ومات األمري سيف الدين قلين السالح دار
  .وهو يف احلبس -صهر علم الدين سنجر الشجاعي  -سالح دار ومات األمري مشس الدين الذكر ال
  .باحلبس أيضاً -صهر اجلوكندار  -ومات األمري سيف الدين ألكتمر 

  .ومات اخلطيب عماد الدين ابن بنت املخلص، يف حادي عشرى احملرم
  .ومات قاضي القضاة جنم الدين احلنفي امللطي، يوم اإلثنني رابع ربيع األول

فسه األمري أبو حيىي زكريا اللحياين بن أمحد بن حممد بن عبد الواحد بن أيب حفص ملك تونس، ووىل وفيه خلع ن
  .ابنه أبا عبد اللّه حممد املعروف بأيب ضربة يف آخر ربيع اآلخر، وكانت مدته ست سنني

فشكى الصارم أزبك  قدم الركب من احلجاز على العادة، وصحبته اجملردون،: سنة مثان عشرة وسبعمائة يف احملرم//
اجلرمكي من هبادر اإلبراهيمي، وأنه منعه من اخذ الشريف محيضة، وأنه تعاطى اخلمور، فقبض عليه وعلى رمضان 

  .املقدم وأقجبا ومجاعة، وسجنوا باإلسكندرية، وأنعم على األمري مغلطاي اجلمايل خببز اإلبراهيمي
وأن جزيرة . واملوصل وبغداد وتوريز، وكثرة الوباء واملوت هباوفيه قدم الربيد من حلب بغالء األسعار بديار بكر 

  .ابن عمر خلت من الساكن، وميافارقني مل يوجد من خيطب هبا يف جامعها
توجه القاضي كرمي الدين الكبري إىل دمشق، فدخلها يف سابعه، وتلقاه األمري تنكز النائب وأنزله : ويف أول صفر

نية فلم يقبل منها غري فرس واحد ورد البقية، وأمر بإنشاء جامع خارج ميدان بدار السعادة، وقدم إليه هدية س
  .احلصا، وعاد إىل القاهرة بعد أربعه أيام

  .استقر كرمي الدين أكرم الصغري يف نظر الدواوين: ويف سابعه
  .دس عشرةوصل األمري مجال الدين بكتمر احلسامي نائب صفد، وأنعم عليه بتقدمة ألف يف سا: ويف سادس عشره

وسبب ذلك أنه ملا طالت . سافر الصاحب أمني الدين بن الغنام على الربيد إىل طرابلس ناظراً: ويف سابع عشرة
عطلته اجتمع باألمري سيف الدين البوبكري وحط على كرمي الكبري وأنه قد استوىل على األموال وأنفقها على 

السلطان عنه ما قال، فأعلم به كرمي الدين فقال هو يا فعرف البوبكري . مماليك السلطان ليصانع هبا عن نفسه
فبعث السلطان إليه . وعينه لنظر طرابلس. خوند معذور، فأنه قد بطل، والبد له من شغل يأكل فيه صدقة السلطان

  .يف احلال خبلعة وبريدي، وخرج لوقته
  .، ونزل إىل دارهعزل األمري بدر الدين حممد بن التركماين من شد الدواوين: ويف حادي عشريه

وفيه عويف قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة، وركب إىل القلعة، وترك معلوم القضاة تنزهاً عنه، فخلع عليه 
  .وباشر بغري معلوم

خلع على األمري سيف الدين طغاي احلسامي الكبري، وسفر على خيل الربيد لنيابة : ويف يوم الثالثاء ثاين عشريه
وسبب ذلك كثرة دالته على السلطان، وحتكمه يف األمراء واملماليك، وقوة . تمر احلاحبصفد عوضاً عن بك

وخرج معه مغلطاي اجلمايل، فوصل صفد يف تاسع عشر ربيع . حرمته، وتعرضه على السلطان فيما يفعله من مالذه
  .أول، وقدم األمري بكتمر احلاجب إىل القاهرة

ثاين صفر هبت ريح شديدة بأرض طرابلس، ومرت على أبيات مقدم التركمان  وفيه قدم الربيد بأنه يف يوم األربعاء
باجلون فكسرهتا، وصارت عموداً أغرب هيئة تنني متصل بالسحاب، ومر ذلك العمود على أبيات عالء الدين طوايل 



يا رب قد أخذت " : بن اليكي مقدم التركمان، وتلوى مييناً ومشاالً، فلم يترك هناك شيئاً حىت أهلكه، وطوايل يصيح
الرزق، وتركت العيال بغري رزق، فإيش أطعمهم،، فعاد ذلك التنني إليه بعد ما كان خرج عنه، وأهلكه وامرأته و 

. ومحلت الريح مجلني حىت ارتفعا يف السماء قدر عشرة أرماح، وأتلفت القدور احلديد. أوالده وثالثة عشر نفساً
وعقب هذا الريح . ة مجال حىت غابت عنهم يف اليوم، مث نزلت مقطعةومرت على عربان هناك فاحتملت هلم أربع

  .مطر وبرد زنة الربدة الواحدة منه ثالث أواق دمشقية
  .وفيه أجلس السلطان مجاعة من مقدمي احللقة الشيوخ يف أوقات املشورة مع األمراء، ومسع كالمهم

فاجتمع لعمارهتا مجاعة . أذن هلم السلطان يف رمهاوفيه سأل النصارى يف رم جدران كنيسة بربارة حبارة الروم، ف
كثرية من النصارى، وأحضر األقباط هلم اآلالت، وأقاموا على عملها عدة من املسلمني شادين ومستحثني، فجاءت 

فشق ذلك على جريان الكنيسة من املسلمني، وشكوا أمرها إىل األمري أرغون النائب والفخر ناظر . كأحسن املباىن
. وأن ذلك وقع جباه كرمي الدين الكبري وكرمي الدين الصغري، ورفعوا عدة قصص إىل السلطان بدار العدلاجليش، 

فساعد النائب والفخر عند قراءة القصص يف اإلنكار على بناء الكنيسة، إىل أن رسم ملتويل القاهرة على علم الدين 
لدين، واجتمع إليه من الناس عدد ال حيصيه إال اهللا، سنجر اخلازن خبراب ما جدد فيها من البناء، فنزل إليها علم ا

فقامت طائفة من املسلمني وبنوا اجلانب الذي هدم حمراباً، وأذنوا فيه أوقات . وهدم ما جدد فيها، ومضى لسبيله
فحنق النصارى من ذلك، وشكوا أمرهم إىل كرمي . الصلوات، وصلوا وقرأوا هناك القرآن، ولزموا اإلقامة فيه

فرفع كرمي الدين ذلك للسلطان، وأغراه ممن فعل ذلك، وأنه يريد هنب النصارى وأخذ أمواهلم، وشنع  الدين،
فرسم السلطان للخازن هبدم احملراب وإعادة البناء، وقبض أهل حارة الروم وعملهم يف احلديد، فلما توجه . القول

  .لك املوضع حىت صار كوم تراباخلازن لذلك اجتمع الناس وصاحوا به، فساس األمري وتركهم، وأمهل ذ
وفيه جتهز السلطان لركوب امليدان، وفرق اخليول على مجيع األمراء واستجد بركوب األوشاقية بكوايف زركش 

واستجد النداء يف البحر على أرباب املراكب أال يركبوا . على صفة الطاسات، وهم الذين عرفوا باسم اجلفتاوات
  .ب يوم امليدان، وشدد اإلنكار على الطواشي املقدم يف غفلته عن املماليكأحداً من مماليك السلطان يف مرك

طوغان نائب البرية، وعلم الدين سنجر : وفيه شدد على األمراء املسجونني بربج السباع من قلعة اجلبل، وهم
والشيخ على  الربواين، وبيربس اجملنون، وفخر الدين أياز نائب قلعة الروم، واحلاج بيليك، وسيف الدين طاجا،

  .مملوك سالر، ومنع حرميهم من اإلقامة عندهم

وفيه خرج األمري مغلطاي اجلمايل على الربيد إىل صفد بتقليد األمري طغاي نيابة حلب، وكتب إىل األمري سيف 
. الدين أقطاي نائب محص بنيابة صفد عوضاً عن طغاي، واستقرار األمري بدر الدين بكتوت القرماين يف نيابة محص

فتوجه مغلطاي . فتوجه مغلطاي إىل صفد للقبض على طغاي. وأسر السلطان إىل األمري مغلطاي القبض على طغاي
إىل صفد بعد اجتماعه باألمري تنكز نائب الشام، وهو على طغاي، وأحضره إىل قبة النصر خارج القاهرة، فخرج 

ى األ وىل، وأخرج به يف ليلة األربعاء تاسع إليه األمري قجليس، وصعد إىل القلعة وهو مقيد يف خامس عشر مجاد
وأخرج هبادر أيضاً إىل سجن اإلسكندرية، ووقعت احلوطة يف . مجادى األوىل إىل اإلسكندرية، فكان أخر العهد به

  .يوم اخلميس عشريه على موجوده وفرقت مماليكه على األمراء
  .وفيه توجه األمري قجليس إىل الشام

املطبخ وهدم احلوائج خاناه والطشت خاناه والفرش وجامع القلعة، وبىن اجلميع جامعاً، وفيه ابتدئ يف صفر هبدم 
مت بناؤه ورخامه جلس فيه السلطان، واستدعى سائر مؤذين القاهرة . فجاء على ما هو عليه اآلن من أحسن املباين



درساً وقارئ مصحح وأوقف  ومصر وقراءها وخطباءمها وعرضوا عليه، فاختار عشرين مؤذناً رتبهم فيه، وقرر به
  .عليه األوقاف الكثرية

وهي جامع األمري تنكز، واألمري كرمي الدين، وجامع مشس الدين غربيال : وفيه جتدد بدمشق ثالثة جوامع بظاهرها
  .بن سعد

وى مببلغ مائة ألف دينار س. وفيه غرقت مركب يف حبر امللح وهي متوجهة إىل اليمن، وكان فيها لكرمي الدين متجر
  .ما لغريه، فلم يسلم منها سوى سبعة أنفس، وغرق اجلميع

وفيه وقعت الفتنة بني املغل، فقتل فيها حنو الثالثني أمرياً سوى األجناد واألتابك وقتل من اخلواتني سبع نسوة مع 
  .فسر السلطان بذلك ملا فيه من وقوع الوهن يف املغل. عامل عظيم، وانتصر أبو سعيد

مري بدر الدين ميزامري ابن األمري نور الدين صاحب ملطية، من أنه كتب إىل جوبان القائم بدولة وفيها قبض على األ
  .وقبض أيضاً على مندوه الكردي بغزة. أيب سعيد بن خربندا باألردو أن يطلبه من السلطان

القضاة مشس وفيه حبس شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية، بسبب مسألة الطالق، وكان ذلك بسعي قاضي 
  .الدين بن احلريري احلنفي عليه، وإغرائه السلطان به

وفيه أنعم على األمري ركن الدين بيربس الدوادار املنصوري بإقطاع مغلطاي ابن أمري جملس، بإمرة مثانني فارساً، 
  .وخلع عليه وجلس رأس امليسرة، ونقل مغلطاي إىل الشام

  .وفيه قدم صاحب خرتربت، فأنعم بإمرية
ه استقر يف نيابة الكرك األمري عز الدين أيبك اجلمايل نائب قلعة دمشق، واستقر عوضه يف نيابة قلعة دمشق وفي

  .األمري عز الدين أيبك الدميتري
وفيه خرج األمري بدر الدين بن عيسى بن التركماين بطائفة من العسكر جمردين إىل احلجاز، يف طلب الشريفني 

  .محيضة ورميثة
  .األمري سيف الدين أقبغا احلسين، وأنعم عليه بإمرة يف دمشقوفيه أفرج عن 

  .قدم محل سيس على العادة: ويف شعبان
وفيه ويل قضاء القضاة املالكية بالقاهرة ومصر تقي الدين حممد بن أيب بكر بن عيس ابن بدران األخنائي، بعد موت 

  .زين الدين علي بن خملوف يف ثاين عشر مجادى اآلخرة
لركب املصري األمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل، وقبض على الشريف رميثة، وفر محيضة، وقدم رميثة وفيه حج با

  .مقيداً إىل قلعة اجلبل، فسجن هبا
وفيه قدمت رسل ابن قرمان بدراهم ضربت باسم السلطان، وأنه خطب هناك للسلطان، وهي أطراف بالد الروم، 

  .فكتب له تقليد، وسريت إليه هدية جليلة
وفيه خلع أبو عبد ا هللا حممد املعروف بأيب ضربة ابن األمري أيب زكريا اللحياين ابن أمحد بن حممد بن عبد الواحد بن 

وكانت مدته سنة واحدة، وقام بعده بتونس األمري أبو بكر بن حيىي بن إبراهيم . أيب حفص، يف أخر شهر ربيع اآلخر
  .بن حييي بن عبد الواحد بن أيب حفص

وذلك أن عز الدين اسيكاوس بن كيخسرو ملا مات سبع . انقرضت دولة بين قطلمش ملوك قونية. السنة ويف هذه
واستبد معني الدين سليمان برواناه على . وسبعني وستمائة ترك ابنه مسعوداً، فواله أبغا بن هوالكو سيواس وغريها
ث الدين كيخسرو، فعزله أرغون بن أبغا، ركن الدين قلج أرسالن ابن كيخسرو بقيصرية مث قتله، ونصب ابنه غيا



وويل ابن عمه مسعود بن كيكاوس، فأقام مسعود حىت احنل أمره وافتقر، وبقي امللك بالروم للتتر إال ملك بين 
  .أرتنا، فأنه بقي بسيواس

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

اهللا بن سحمان الكربي الوائلي الشريشي كمال الدين أمحد بن مجال الدين أيب بكر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد 
قدم مصر ومسع هبا وباإلسكندرية، وبرع يف األصول والنحو، وناب بدمشق يف احلكم عن البدر . الفقيه الشافعي

. حممد بن مجاعة، ووىل وكالة بيت املال مرتني، ومشيخة دار احلديث األشرفية بدمشق، وعلق تعاليق، وقال الشعر
ة ثالث ومخسني وستمائة بسنجار، وتويف مبنزلة احلسا من طريق احلجاز عن ست وستني سنة، ومولده يف رمضان سن

  .يف سلخ شوال
ومات مجال الدين أبو بكر بن إبراهيم بن حيدرة بن علي بن عقيل الفقيه الشافعي املعروف بابن القماح، يف سابع 

  .ح عشر ذي احلجة، وهو عم القاضي مشس الدين حممد بن أمحد بن القما
ومات شرف الدين أبو الفتح أمحد بن سليمان بن أمحد بن أيب بكر حممد بن عبد الوهاب بن عبد اهللا السريجي 

وهو من بيت جليل، وويل عدة مناصب، وكان ديناً صاحب . األنصاري الدمشقي، يف سابع عشري ربيع األول
  .مروءة وسعة، ومات يوم اإلثنني سابع عشري ربيع األول

دين أمحد بن تاج الدين بن أيب اخلري سالمه بن أيب العباس أمحد بن سالمة السكندري املالكى، قاضي ومات فخر ال
القضاة املالكية بدمشق، ولد سنة إحدى وأربعني وستمائة، ومات مستهل ذي احلجة، وكان مشكور السرية، بصرياً 

  .بالعلم ماهراً يف األصول حشماً
ن يهودياً يقال له سليمان، فأسلم يف أيام امللك األشرف خليل بن قالوون ، سنة ومات أمحد بن املغريب اإلشبيلي، كا

وكان بارعاً يف عدة علوم، إماماً مي الفلسفة . تسعني وستمائه، وتسمى أمحد، ومات يف ليلة العشرين من صفر
  .والنجامة، ويل رياسه األطباء بديار مصر

قدم يف صباه إىل القاهرة، وأخذ هبا . سي املقرئ املالكي النحويومات جمد الدين أبو بكر بن حممد بن قاسم التون
القراءات والنحو حىت برع فيهما، وسكن دمشق وأقرأ هبا، واشتغل يف عدة علوم من أصول وفقه وغري ذلك، 

ومات يوم السبت سادس عشري . وكان ديناً رصيناً مفرط الذكاء، فيه تودد وحيب اإلنفراد، وخترج به الفضالء
  .لقعدة بدمشق، عن اثنتني وستني سنةذي ا

ومات مسند الوقت زين الدين أبو بكر أمحد بن عبد الدامي بن نعمة املقدسي الصاحلي، مسع سنة ثالثني وستمائة 
على الفخر اإلربلي، ومسع الصحيح كله على ابن الزبيدي، ومسع من الناصح ابن احلنبلي وسامل بن صصري وجعفر 

قبل موته بثالثة أعوام، وثقل مسعه، وكان له مهة وجالدة وفهم، وحدث وعاش ثالثاً اهلمذاين ومجاعة، وأضر 
  .ومات ليلة اجلمعة تاسع عشري رمضان، ومولده يف سنة مخس أو ست وستمائة. وتسعني سنة

ومات زين الدين أبو احلسن علي بن خملوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري اجلزويل املالكي، قاضي 
قضاة املالكية بالقاهرة ومصر، يف ليلة األربعاء ثاين عشر مجادي اآلخرة، وأقام قاضياً حنواً من أربع وثالثني سنة، ال

وكان مشكور السرية،، خبرياً بتدبري أموره الدنيوية، كثري املداراة سيوساً، حمباً . ومولده سنة عشرين وستمائة
مد بن أيب بكر بن عتيق األخنائي ومات حممد بن قاضي اجلماعة أيب لقضاء احلوائج، وويل بعده نائبه تقي الدين حم

القاسم وقيل أيب عمر أمحد ابن القاضي أيب الوليد حممد بن حممد بن احلاج وقيل أمحد بن حممد بن عبد اهللا ابن 



وستمائة، ومات القاضي أيب جعفر بن احلاج أبو الوليد التجييب األندلسي القرطيب اإلشبيلي، ولد سنة مثان وثالثني 
أبوه وجده يف سنة إحدى وأربعني وستمائة، وورث ماالً كثرياً، فصادره ابن األمحر، وأخذ منه عشرين ألف دينار، 
ونشأ يتيماً يف حجر أمه، ونقلته إىل شريش مث إىل غرناطة، فلما شب قدم تونس، مث رحل منها بإبنيه إىل القاهرة، 

  .فاضالً ديناً، أم مبحراب اجلامع، وامتنع من والية احلكم وكان. وسكن دمشق حىت مات هبا يف رجب
ومات األمري مشس الدين سنقر الكمايل احلاجب، مبحبسه من القلعة، يف ربيع اآلخر، وكان يف واليته مشكوراً 

  .حشماً صني اللسان
  .ومات األمري عالء الدين أقطوان الظاهري، بدمشق يف عاشر رمضان، وقد جتاوز الثمانني سنة

  .ومات األمري سيف الدين طغاي، مبحبسه باإلسكندرية أول شعبان
ومات األمري سيف . ومات األمري مشس الدين الدكز األشريف، أحد املماليك املنصورية قالوون، مبحبسه بالقلعة

  .الدين منكومتر الطباخي
  .ومات أركتمر باجلب من القلعة

  .قالوون بقوص  وأشيع موت األمري موسى ابن امللك الصاحل علي بن

  .ومات األمري عز الدين طقطاي نائب الكرك
  .ومات ركن الدين بيربس نائب عجلون

مبوت الوزير رشيد الدولة أبو الفضل فضل اهللا بن أيب اخلري بن عايل اهلمذاين الطبيب، يف تاسع . وفيه قدم اخلرب
فلما مات خربندا عزل عن . ام خربنداوكان قد علت منزلته عند غازان، وقدم معه الشام، وتقدم يف أي. رمضان

مبال كبري، فلم يغنه شيئاً، واهتم أنه قتل خربندا بالسم، وشهد عليه األطباخي، وقتل . وظائفه، فصانع عن نفسه
  .ومحل رأسه إىل تربيز، مث قطعت أعضاؤه ومحل إىل كل بلد عضو

  .ومات األمري سيف الدين هبادر الشمسي، بقلعة دمشق يف ذي احلجة
يه قدم من العراق حممل إىل مكة وكسوة للكعبة، فلم ميكنوا من الكسوة، وكان القان أبو سعيد قد جهز وف

فلما كان العام القابل خرجت . الركب، وقدم عليهم رجالً شجاعاً، فلم ميكن العربان أن يأخذ شيئاً من احلاج
سعيد كم قدر ما أخذوا من الركب، فقيل له  العيون على الركب وهنبوه، وأخذوا من احلاج شيئاً كثرياً، فسأل أبو
  .حنو الثالثني ألف دينار، فرتب هلم ستني ألف دينار، فمات من سنته

  سنة تسع عشرة وسبعمائة

قدم مبشر احلاج بسالمة احلاج والقبض على الشريف رميثة بن أيب منى، وأنه استقر عوضه يف إمرة : يف خامس احملرم
احلاج مع مغلطاي اجلمايل، وصحبته الشريف رميثة، فسجن من سابع عشرة إىل  وقدم. مكة أخوه الشريف عطيفة

فشق اجلمايل على الناس بكثرة عجلته يف السري وكانت العادة أوالً بقدوم احململ يف . أن دخل احململ يف ثاين عشريه
ن منه، فأنكر عليه السلطان ما ثامن عشري احملرم، مث استقر دخوله يف األيام الناصرية يوم اخلامس أو الرابع والعشري

  .مبائيت مجل عليها الزاد واملاء برسم محل من انقطع من احلاج، فسافر من يومه. فعله، وجهز حممد بن الرديين
مبكة، وأنه . وفيه قدم كتاب األمري بدر الدين حممد بن عيسى بن التركماين من مكة بأنه منع العبيد من محل السالح

  .بالعدل، وأنه مقيم ألخد الشريف محيضةأخرج املفسدين ونادى 
وفيه جهز األمري أيتمش احملمدي على عسكر إىل برقة، ومعه فايد وسليمان أمراء العربان جلباية زكاة األغنام على 



العادة، فسار يف ثالمثائة فارس من أجناد احللقة ومعه من األمراء بلبان اخلاص تركي، وبلبان احلسين، وسنقر 
غار بن سنقر األشقر، ومنكلي اجلمدار، وغرلوا اجلوكندار، ونوغاي، أخر يوم من احملرم، ونزل املرزوقي، وصم
  .باإلسكندرية

فدله بعض . مث سار أيتمش يريد بالد جعفر بن عمر من برقة، ومسافتها من اإلسكندرية على اجلادة حنو شهرين
غري أن يعلموا به، وطلب يف نظري داللته على  العرب على طريق مسافتها ثالثة عشر يوماً يفضي به إىل القوم من

هذه الطريق مائة دينار وإقطاعات من السلطان بعد عود العسكر إىل القاهرة، فعجل له أيتمش املائة، والتزم له 
باإلقطاع من السلطان، وكتب له بعشرة أرادب قمحاً لعياله، وأركبه ناقة، وكتم ذلك كله عن العسكر من األمراء 

فأنكر سليمان وفايد على أيتمش مسريه يف غري اجلادة، وخوفوه العطش وهالك . والعربان، وسار مبسريهواألجناد 
العسكر، فلم يعبأ بكالمهما، فمضيا إىل األمراء وشنعا القول وأكثرا من اإلرجاف، فاجتمعوا بأيتمش لريدوه إىل 

ث عشرة ليلة أشرف على منازل جعفر بن اجلادة فلم يفعل ومضى، فلم جيدوا بداً من أتباعه حىت إذا مضت ثال
وأرسل إليهم أيتمش بسليمان وفايد يدعوهم إىل الطاعة، فأجابوا مع . عمر وعربانه، فدهشوا لرؤية العسكر

فقال هلم . إنا على الطاعة ولكن ما سبب قدوم هذا العسكر على غفلة من غري أن يتقدم لنا به علم؟: رسلهم
وتقدم أيتمش إىل مجيع من معه أال ينزل أحد . ويسمع مرسوم السلطان، وأعادهم حىت حيضر األمري جعفر: أيتمش

  .عن فرسه طول ليلته، فباتوا على ظهور اخليل

ارجعوا إىل جعفر فإن كان : فلما كان الصباح حضر أخو جعفر ليسمع املرسوم، فنهره أيتمش وقال له وملن معه
فللحال لبس العسكر . من مقدمي احللقة، فامتنع جعفر من احلضور طائعاً فليحضر، وإال فليعرفين، وبعث معه ثالثة

مبن معهما من العسكر ناحية، واستعد جعفر أيضاً ومجع قومه ومحل هبم على . السالح وترتب، وأفرد سليمان وفايد
كندار فرموهم بالنشاب فلم يبالوا به، ودقوا العسكر برماحهم، وصرعوا األمري شجاع الدين غرلوا اجلو. العسكر

ومحلوا على العرب فكانت بني الفريقني تسع عشرة . بعدما جرحوه ثالت جراحات، فتداركه أصحابه وأركبوه
وقعة أخرها اهنزم العرب إىل بيوهتم، فقاتلهم العسكر عند البيوت ساعة وهزموهم إليها، وكانت تلك البيوت يف 

لتعرض إىل البيوت ومحاها، وأباح هلم ما فكف العسكر عن الدخول إليهم، ومنعهم أيتمش عن ا. غاية قصب
وبات العسكر حمترسني، وقد أسروا حنو . عداها، فامتدت األيدى، وأخذت من اجلمال واألغنام ما ال ينحصر عدده

فلما أصبح الصبح من أيتمش على األسرى وأطلقهم، وتفقد العسكر فوجد فيه اثىن . الستمائة رجل سوى من قتل
غري جندي واحد، فرحل عائداً عن البيوت بأنعام تسد الفضاء، وأبيع معهم فيما بينهم الرأس عشر جرحياً، ومل يقتل 

الغنم بدرهم، واجلمل ما بني عشرين إىل ثالثني درمهاً، وسار أيتمش ستة أيام يف الطريق اليت سلكها والعسكر 
  .بالسالح، خشية من عود العرب إليهم

األمري سيف الدين أجلاي الساقي لتلقي العسكر باإلسكندرية وإخراج  وبعث أيتمش بالبشارة إىل السلطان، فبعث
اخلمس مما معهم للسلطان، وتفرقة ما بقي فيهم، فخص اجلندي ما بني أربعة مجال ومخسة، ومن الغنم ما بني 

 وحضروا إىل القاهرة، فخلع السلطان على أيتمش، وبعد حضورهم بإسبوع قدم جعفر بن. العشرين إىل الثالئني
عمر إىل القاهرة، ونزل عند األمري بكتمر الساقي مستجرياً، فأكرمه ودخل به على السلطان، فاعترف باخلطأ، 

وسأل العفو، وأن يقرر عليه ما يقوم به، فقبل السلطان قوله وعفا عنه، وخلع عليه ومضى، وصار حيمل القود يف 
  .كل سنة

ة منازل وخربت كثرياً من البيوت، فهلك حتت الردم خلق هبت ريح بدمشق شديدة رمت عد: ويف ليلة أول احملرم



  .مث سكنت الريح، مث ثارت ليلة التاسع عشر منه، و مل تبلغ شدة األوىل. كثري، وقلعت أشجار كثرية من أصوهلا
استقر األمري سيف الدين هبادر البدري نائب السلطنة حبمص، عوضاً عن بدر الدين بكتوت القرماين، : ويف صفر
واستقر شرف الدين حممد بن معني الدين . إليها يف رابع ربيع األول، واستقر القرماين من مجلة أمراء دمشق فتوجه

أيب بكر ظافر بن عبد الوهاب اهلمذاين املالكي ابن خطب الفيوم يف قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن فخر الدين 
ن أمحد بن القالنسي يف وكالة بيت املال بدمشق، واستقر تاج الدي. أمحد بن سالمة، يف تاسع عشري ربيع األول

  .مبنع ابن تيمية من الفتوي بالكفارة يف اليمن بالطالق. وكتب
  .وفيه قل املطر ببالد الشام حىت أيس الناس واستسقوا بدمشق فسقوا، ومر دمشق سيل عظيم قل ماعهد مثله

قوش نائب الكرك وسيف الدين بكتمر البوبكري وفيه استجد السلطان القيام فوق الكرسي لألمريين مجال الدين أ
وكان نائب الكرك يتقدم على البوبكري عند تقبيل يد السلطان، فعتب األمراء على . السالح دار، إذا دخال عليه

وسئل السلطان عن تقدميه نائب الكرك وتأخريه البوبكري، فأن العادة جرت أن يتأخر الكبري يف تقبيل . البوبكري
فكشف عن ذلك، فوجد أن نائب الكرك قد أمره امللك ملنصور قالوون . الصغري قبله، فقال ألنه أكرباليد ويتقدم 

إمرة عشرة، وجعله أستادار إبنه امللك األشرف يف سنة مخس ومثانني وستمائة، ووجد أن البوبكري تأمر بعد مسك 
وطشتمر اجلمقدار، يف سنة تسعني سنقر الطويل، عندما طلب من مماليك الربج هو واخلطريي وسنجر اجلمقدار 

  .وستمائة
قدم مشس الدين غربيال على الربيد من دمشق باستدعاء، وخلع عليه بنظر : ويف يوم اخلميس عاشر ربيع اآلخر

  .الشام
فر الشريف رميثة أخر النهار، فبعث السلطان يف طلبه األمري قطلوبغا املغريب . ويف يوم اإلثنني رابع عشر ربيع اآلخر

مبنزلة حقل يف يوم . مري أقبغا أص اجلاشنكري على اهلجن السلطانية، يف ليلة اخلميس سابع عشره، فقبض عليهواأل
  .اإلثنني حادي عشريه، وقدم يف خامس عشريه، فسجن يف اجلب من القلعة

، قدم األمري بدر الدين حممد بن التركماين من مكة بكتاب الشريف عطيفة: ويف يوم اخلميس سابع عشر رجب
  .وأخرب بأن القواد يف طاعته، وأن محيضة نزح إىل اليمن، وذلك بعد أن فارقه بنو شعبة وغريهم

فجرد إليهم السلطان من األمراء آقوش . وفيه قدم اخلرب بإفساد العرب بثغر عيذاب وقتلهم الشاد املقيم هبا
مي، وبيربس الكرميي، وآقوش املنصوري وهو املقدم، وحممد بن الشمسي، وعلي بن قراسنقر، وطقصباي احلسا

  .العتريس، وأنعم على آقوش املنصوري بإمرة طبلخاناه، وأقطع ثغر أسوان ليقيم بعيذاب
قدم سليمان بن مهنا طائعاً، بعد دخوله إىل األردو ملتجئاً إىل املغل، فأكرمه السلطان، وأنعم : ويف مجادى اآلخرة

  .بثالثني ألف درهم، وعادعليه مبائيت ألف درهم من دمشق، وأعطاه قماشاً 
  .وفيه استقر يف نقابة اجليوش أمحد بن آقوش العزيزي املهمندار، بعد وفاة األمري طيربس اخلزنداري

وفيه قدم كتاب أيب حيىي زكريا بن أمحد بن حممد اللحياين الزاهد بن عبد الواحد ابن أيب حفص املعروف باللحياين ، 
فخرج إليه األمري طقصباي احلسامي واألمري . كر إليه حيضر معهم إىل مصريسأل اإلسعاف بتجريد طائفة من العس

بدر الدين بيليك احملسين يف طائفة من األجناد، وأحضراه حبرمه، وفيه أنزلت خوند أردوكني بنت نوكاي من القلعة 
  .إىل القاهرة، بعدما أخذ السلطان منها كثرياً من اجلواهر، ورتب هلا عدة رواتب

. برجني خال القان أيب سعيد على قتل جوبان، وواعد قرمشي ودقماق وغريمها من املقدمني على ذلكوفيه عمل إ
وحلق جوبان بتربيز، وقدم ومعه علي شاه إىل بو . فنقل اخلرب جلوبان، ففر وهنبت أثقاله، وقتل له حنو ثالمثائة رجل



لقوا إبرجني ومن معه، فقاتلوهم وأخذوا  وجهز له بو سعيد عسكراً وركب معه حىت. سعيد، فتربأ مما جرى عليه
ومتكن جوبان من أعدائه، وقتل خالئق من املغل، واهتم القان . إبرجني وقرمشي ودقماق، فقتلوا وأمسك أمراؤهم

  .بوسعيد بأنه كان أمر إبرحني بقتل جوبان لكثرة حتكمه عليه
ن الكبري بتجهيزه والسفر إىل اإلسكندرية لعمل وفيه اهتم السلطان باحلركة إىل احلجاز ليحج، وتقدم إىل كرمي الدي

فطلب كرمي الدين أكرم الصغري وغريه من املباشرين، وأمرهم بتجهيز اإلقامات . ثياب أطلس برسم مشسوة الكعبة
فتوالت تقادم األمراء والنواب . واملعلوات واحلوائج خاناه، وكتب لنائب الشام ونائب غزة بتجهيز ما حيتاج إليه

وكانت أول تقدمة وصلت من األمري تنكز نائب الشام، وفيها اخليل واهلجن بأكوار . البالد الشاميةمن سائر 
وتوىل كرمي الدين بنفسه جتهيز ما . ذهب، وسالسل ذهب وفضة، ومقاود حرير، مث تقدمة امللك املؤيد صاحب محاة
فيها، وأحضر اخلولة لعمل مباقل  حيتاج إليه، وعمل عدة قدور من ذهب وفضة وحناس حتمل على البخايت ويطبخ

ورياحني يف أحواض من خشب حتمل على اجلمال، فتصري مزوعة وتستقى وحيصد منها ما تدعو احلاجة إليه، فيها 
من البقل والكراث والكزبرة والنعناع والرحيان وأنواع املشمومات شيء كثري، ورتب هلا اخلولة لتعهدها، وجهزت 

ودفع كرمي الدين إىل العربان أجرة األمحال من الشعري والدقيق .  املقلي وغريهاألفران وصناع الكماج واجلنب
والبقسماط، وجهز يف حبر امللح مركبني إىل ينبع ومركبني إىل جدة، وكتب أوراق العليق للسلطان واألمراء وعدهتم 

عشرين عليقة، فكانت محلة العليق  اثنان ومخسون أمرياً، لكل أمري ما بني مائة عليقة يف كل يوم إىل مخسني عليقة إىل
ومحل من دمشق مخسائة محل على اجلمال، ما بني حلوى . يف مدة الغيبة مائة ألف وثالثني ألف أردب من الشعري

وجهز كرمي الدين من . وسكردانات وفواكه، ومائة ومثانون محل حب رمان ولوز وما حيتاج إليه من أصناف املطبخ
وعني السلطان األمري أرغون النائب بديار مصر لإلقامة بقلعة . ج ثالثة أالف طائراألوز ألف طائر، ومن الدجا

اجلبل، ومعه األمري أيتمش وغريه، ورسم ملن تأخر من األمراء أن يتوجهوا إىل نواحي إقطاعهم، فيكون كل منهم 
. ب بالشام أن يستقر كل نائبوكتب إىل النوا. ببالد إقطاعه إىل حني عود السلطان، وال جيتمع أمري بأمري يف غيبته
  .مبقر مملكته، وال يتوجه إىل صيد إىل حني عوده، فامتثلت أوامره

وفيه قدم امللك املؤيد من محاة، فتوجه احململ على العادة يف يوم األحد ثامن عشر شوال، مع األمري سيف الدين 
بركة احلاج يف سادسه، ومعه صاحب وركب السلطان من القلعة يف أول ذي القعدة، وسار من . طرجي أمري جملس

  .محاة واألمراء وقاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة وأهل الدولة
الزلت أعظم نفسي إىل أن رأيت . وقدم السلطان مكة بتواضع وذلة، حبيث قال األمري بدر الدين جنكلي بن البابا

وحسن له . مازالت حىت سجدت هللا تعاىلالكعبة، وذكرت بوس الناس األرض يل، فدخلت يف قليب مهابة عظيمة 
ومن أنا حىت أتشبه : " بدر الدين حممد بن مجاعة أن طوف راكباً، كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له

ومنع السلطان احلجاب من منع الناس أن يطوفوا . بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واهللا ال طفت إال كما يطوف الناس
وبلغه أن مجاعة من املغل . ونه وهو يزامحهم كواحد من الناس، يف مدة طوافه ويف تقبيله احلجرمعه، وصاروا يزامح

وغسل الكعبة بيده، وأخذ أزر إحرام . ممن حج قد اختفي خوفاً منه، فأحضرهم وأنعم عليهم وبالغ يف إكرامهم
. مبصر والشام. عنها إقطاعات وأبطل سائر املكوس من احلرمني، وعوض أمريي مكة واملدينة. وغسلها هلم بنفسه

  .وأحسن إىل أهل احلرمني، وأكثر من الصدقات
  .ظهر بعد الظهر القمر يف السماء مقارناً لكوكب، وأقاما ظاهرين إىل بعد العصر: ويف يوم الثالثاء ثالث ذي احلجة

  .مشقةوفيه مهد السلطان ما كان يف عقبة أيلة من الصخور، ووسع طريقها حىت أمكن سلوكها بغري 



مبكة، فلما أخرجت الكسوة لتعمل على البيت صعد كرمي . وهي أن السلطان بالغ يف تواضعه: وفيه اتفقت موعظة
الدين الكبري إىل أعال الكعبة بعدما صلى جبوفها، مث جلس على العتبة ينظر إىل اخلياطني، فأنكر الناس استعالءه على 

وصرخ . ى أم رأسه من علو البيت، فلو مل يتداركوه من حتته هللكالطائفتني، فبعث اهللا عليه نعاساً سقط منه عل
مبال . الناس يف الطواف تعجباً من ظهور قدرة اهللا يف إذالل املتكربين، وانقطع ظفر كرمي الدين، وعلم بذنبه فتصدق

  .جزيل
، فيه مخسة حشد الفرنج، وأقبلوا يريدون استئصال املسلمني من األندلس يف عدد ال حيصى: ويف هذه السنة

وعشرون ملكاً، فقلق املسلمون بغرناطة، واستنجدوا باملريين ملك فاس فلم ينجدهم، فلجوا إىل اهللا وحاربوهم 
وأقل ما قيل أنه قتل منهم مخسون ألفاً، . وهم حنو ألف ومخسمائة فارس وأربعة أالف راجل، فقتلوا الفرنج بأمجعهم

ملسلمني سوى ثالثة عشر فارساً، وغنم املسلمون ما ال يدخل حتت حصر، وأكثر ما قيل مثانون ألفاً، ومل يقتل من ا
وسلخ امللك دون بتروا وحشي قطناً، وعلق على باب غرناطة، فطلب الفرنج اهلدنة فعقدت، وبقي دون بتروا 

  .معلقاً عدة سنني
  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .بسجن القلعة، وكان مقدماً قليل السياسةاألمري سيف الدين كراي املنصوري، يف سادس عشر احملرم 
ومات األمري شجاع الدين أغرلوا العاديل، أحد مماليك العادل كتبغا، بدمشق سلخ مجادى األوىل، وكان شجاعاً 

  .كرمياً
ومات األمري عالء الدين طيربس اخلزنداري، نقيب اجليش وأحد أمراء الطبلخاناه، يف عشري ربيع اآلخر، ودفن 

اورة للجامع األزهر، وكان قد أقام يف نقابة اجليش حنو أربع وعشرين سنة، مل يقبل فيها ألحد هدية، مبدرسته اجمل
وكان ديناً صاحب مال كبري، وهو أول من عمر يف أرض مصر بستان اخلشاب واجلامع واخلانكاه على النيل، وبىن 

كملت وجاءه مباشروه حبساب مصروفها مل ينظر املدرسة اجملاورة للجامع األزهر، وعمل لذلك أوقافاً كثرية، وملا 
  " .شيء خرحنا عنه اهللا ال حناسسب عليه : " فيه وغسله باملاء، وقال

  .ومات األمري ملكتمر السليماين اجلمدار، فجأة
ومات الشيخ أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر املنبجي، ليلة السابع والعشرين من مجادى اآلخرة، ومولده يف سنة 

وثالثني وستمائة، وكان معتقداً عارفاً بالقراءات، حمدثاً فقيهاً حنفياً، وأقام عدة سنني ال يأكل اللحم، وحصل  مثان
  .له حظ وافر يف الدولة املظفرية بيربس

ومات القاضي فخر الدين أبو عمرو عثمان بن علي بن حيىي بن هبة اهللا األنصاري الشافعي عرف بإبن بنت أيب 
رابع والعشرين من مجادى اآلخرة، ومولده يف حادي عشري رجب سنة تسع وعشرين وستمائة سعد، يف ليلة ال

بداريا ظاهر دمشق، واستقر عوضه يف تدريس اجلامع الطولوين عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين 
  .حممد بن مجاعة

اود ابن اجملاهد أسد الدين شريكوه ابن القاهر ومات امللك املعظم شرف الدين عيسى ابن امللك الزاهر جمري الدين د
حممد ابن املنصور أسد الدين شريكوه بن شادي، بالقاهرة يف ثاين ذي القعدة، وقد حضر من دمشق يف طلب إمرة، 

ومات . ومولده بدمشق يف سنة مخس ومخسني وستمائة. فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بدمشق، فمات قبل عوده إليها
دين أمحد بن صالح الدين حممد ابن امللك األجمد جمد الدين حسن ابن الناصر داود ابن املعظم بدمشق شهاب ال



  .عيسى ابن العادل أيب بكر بن أيوب، يف رجب يوم اإلثنني لست بقني منه
ومات الصدر بدر الدين حممد بن ناصر الدين منصور بن اجلوهري احلليب، بدمشق يف سادس عشر مجادى اآلخرة، 

حبلب يف ثالث عشر صفر سنة اثنني ومخسني وستمائه، وكان من رؤساء الدولة العادلية كتبغا، وعرضت ومولده 
  .عليه وزارة دمشق فأىب
  سنة عشرين وسبعمائة

وكان قد ذكر له وهو مبكة أن العادة كانت . فيها عاد السلطان من احلجاز بعدما من خبليص، وقد جرى املاء إليها
ص، ليجري املاء من عني هبا إىل بركة يردها احلاج، وقد انقطع ذلك منذ سنني، وصار جارية حبمل مال إىل خلي

احلاج جيد شدة من قلة املاء خبليص، فرسم مببلغ مخسة أالف درهم إلجراء املاء من العني إىل الربكة، وجعلها مقررة 
مر محل املال إليه يف كل فأجرى صاحب خليص املاء قبل وصول السلطان إليها، واست. يف كل سنة لصاحب خليص

  .سنة، ووجد املاء يف الربكة دائماً
من بين مهدي وأمرائها، وشطى وأخيه عساف وأوالده، وأشراف مكة : ولقى السلطان يف هذه السفرة مجيع العربان

من األمراء وغريهم، وأشراف املدينة والينبع وخليص، وبين الم وعربان حوران، وأوالد مهنا موسى وسليمان 
وأكثروا من الدالة على السلطان، وجروا على . ياض، وأمحد وجبار، بعرهبم، و مل يتفق اجتماع هؤالء مللك قبلهوف

عوائدهم العربية من غري مراعاة اآلداب امللوكية وهو حيتملهم، حبيث أن موسى بن مهنا كان ولد صغري، فقام يف 
لي حبياة هذي ومسك منها شعرات إال ما أعطتين الضيعة يا أبا ع: بعض األيام ومد يده إىل حلية السلطان وقال له

شل يدك قطع يدك والك متد يدك إىل السلطان، فتبسم : فصرخ فيه الفخر ناظر اجليش وقال له. الفالنية إنعاماً علي
يا قاضي هذه عادة العرب، إذا قصدوا كبرياً يف شيء فيكون عظمته عندهم مسك حليته، : " له السلطان وقال

وا هللا إن هؤالء : " فغضب الفخر، وقام وهو يقول. أهنم قد استجاروا بذلك الشيء، فهو سنة عندهم يريدون
  .مناحيس، وسنتهم أحنس

وقدم األمري . وفيها قدم األمري ناصر الدين حممد بن أرغون النائب مبشراً إىل القاهرة، ومعه األمري قطلوبغا املغريب
  .بدر الدين بدرجك إىل دمشق مبشراً

دم السلطان يف يوم السبت ثاين عشر احملرم، فخرج األمراء إىل لقائه بربكة احلاج، وركب بعد انقضاء أمر وق
السماط يف موكب جليل، وقد خرج سائر الناس لرؤيته، وسار إىل القلعة، فكان يوماً مشهوداً، وزينت القاهرة 

  .ومصر زينة عظيمة
على سائر األمراء والقضاة وأرباب الدولة، وعلى األمري  جلس السلطان، وخلع: ويف يوم اخلميس خامس عشره

  .شطي بن عبية وحسن بن دريين، وألبس كرمي الدين الكبري أطلسني، ومل يتفق ذلك ملتعمم قبله
وفيه بعث السلطان باجلمال والزاد لتلقي املنقطعني من احلاج، فتواصل قدوم احلاج إىل أن وصل احململ يوم األحد 

وكانت . حبته قاضي القضاة بدر الدين وغريه، فاتفق فيه مطر عظيم قل ما عهد مثله مبصرسابع عشريه، وص
  .األسعار قد تزايدت، فاحنطت منذ قدم السلطان

وفيه خلع على امللك املؤيد عماد الدين إمساعيل صاحب محاة، وركب بشعار السلطنة من املدرسة املنصورية بني 
السالح، واألمري أجلاي الدواة، ورتب معه األمري بيربس األمحدي أمري جندار القصرين، ومحل وراءه األمري قجليس 

وأمري طرب، وسار بالغاشية والعصائب وسائر دست السلطنة وهم باخللع معه إىل أن صعد القلعة، فكانت عدة 



س صاحب وجل. فيها ثالثة عشر أطلس، والبقية كنجي وعمل الدار وطرد وحش: التشاريف مائة وثالثني تشريفاً
  .محاة رأس امليمنة، ولقبه السلطان بامللك املؤيد، وسافر من يومه بعدما جهزه السلطان بسائر ما حيتاج إليه

أفرج عن األمري علم الدين سنجر الربواىن، واألمري عالء الدين أيتغلي الشيخى، : ويف يوم الثالثاء ثالث عشر صفر
خي، وعالء الدين مغلطاي السيواسي، واحلاج بدر الدين بيليك، وصارم الدين العينتايب، وعز الدين أيدمر الشي

ومشس الدين سنقر الكمايل الصغري، والشيخ علي التربيزي ، وسيف الدين منكجار، وسيف الدين طوغان، نائب 
  .البرية ، وناصر الدين منكلي، وطاشار، وموسى وغازي أخوي محدان بن صلغاي، وعن الشريف رميثة بن أيب منى

هرب من سجن اإلسكندربة األمري سيف الدين هبادر اإلبراهيمي النقيب، ويقال له زيرامو، وهبادر التقوى وفيه 
الزراق، فأدركهما الطلب، وأخذا ومحال إىل القلعة بعد ما خرج األمري أيتمش احملمدي واألمري أصلم للقبض عليهما 

ثالث يوم سفرمها، وأنزل باألمريين اهلاربني ليوسطا فلما أحضرا كتب بعود األمريين أيتمش احملمدي وأصلم، فرجعا 
حتت القلعة، فشفع فيهما األمراء، فأعفى السلطان عنهما من القتل، وكحلهما باحلديد احملمي مرتني حىت فقدا 

  .البصر
وا وفيه رسم باإلفراج عمن يف سجن اإلسكندرية، فقدموا القاهرة وأنعم عليهم باإلقطاعات، من أجل أهنم مل يوافق

  .على اهلروب
وفيه كتب بإعفاء الصاحب أمني الدين عبد اهللا بن الغنام من نظر طرابلس، وأن يقيم بالقدس، ورتب له يف كل 

سار األمري بيربس : ويف يوم األربعاء سادس ربيع األول. شهر ألف درهم، وبعث إليه كرمي الدين الكبري هدية حسنة
مبكة، ومعه .م هبا بدل األمري آقسنقر شاد العمائر الذي استخلفه السلطاناحلاجب بطائفة من األجناد إىل مكة، ليقي

  .عدة أجناد ختوفاً من هجوم الشريف محيضة على مكة
  .وفيه كتب خبروج عساكر الشام إىل غزو بالد متملك سيس، ملنعه احلمل

ة، فإنه كتب إىل األعمال أال وفيه أبطل مكس امللح بديار مصر، فأبيع األردب امللح بثالثة دراهم بعدما كان بعشر
  .مينع أحد من شيل امللح من املالحات، وأبيحت لكل أحد، فبادر الناس إليها وجلبوا امللح

وفيه وصلت الستر الرفيع اخلاتوين طلنباي ويقال دلنبية، ويقال طولونية بنت طغاي بن هندو بن باطو بن دوشي 
ث إىل أزبك خيطب بعض اجلهات اجلنكزية، فاشتط به وسبب ذلك أن السلطان كان قد بع. خان بن جنكزخان

وكان . أزبك يف طلب املهر وطول املدة وكثرة الشروط، فأعرض السلطان عن اخلطبة وسري إليه اهلدية كما تقدم
مبعاملتهم، صرف كل دينار ستة دراهم، . أزبك قد عني املذكورة، فاستدعى التجار واقترض منهم ثالثني ألف دينار

بعض أمرائه يف مائة ومخسني رجالً وستني جارية وقاضي سراي، ومعهم هدية سنية، فقدموا يف البحر  وجهزها مع
وخرج األمري أقبغا عبد الواحد يف عدة من األمراء ومعه احلراريق إىل لقائها، . إىل اإلسكندرية يف عشري ربيع األول

فحملت اخلاتون يف . م احلرير األطلس بامليدانوخرج كرمي الدين الكبري ومعه عربان وخبايت وبغال، وضرب اخليا
مث . احلراريق إىل ساحل مصر، وركبت يف العربة إىل امليدان، واحلجاب متضي قدام العربة، فأقامت باخليام ثالثة أيام

محلت إىل القلعة ليلة السبت سلخه يف عربة جترها العجل، وهي كالقبة مغطاة بالديباج، ويف خدمتها األمري أرغون 
  .لنائب، واألمري بكتمر الساقي، والقاضي كرمي الدين الكبريا

جلس السلطان للرسل، وحضر كبريهم باينجار، وكان مقعداً ال يقدر على القيام : ويف يوم اإلثنني ثاين ربيع اآلخر
 وال املشي وإمنا حيمل، ودخل معه إيتغلي وطقبغا، ومنغوش، وطرجي، وعثمان خجا، والشيخ برهان الدين إمام



أخوك أزبك، أنت سريت : فأجلس باينجار، وأخذ منه كتاب أزبك، فبلغ السالم وقال. القان، ورسل األشكري
طلبت من عظم القان بنتاً، فلما مل يسريها مل يطب خاطرك، وقد سرينا لك من بيت كبري، فإن أعجبتك خذها حبيث 

" . إن ا هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها " : ال ختلي عندك أكرب منها، وإن مل تعجبك فاعمل بقول اهللا تعاىل
" . حنن ما نريد احلسن، وإمنا نريد كرب البيت والقرب من أخي، ونكون حنن وإياه شيئاً واحداً : " فقال السلطان

 فتوىل قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة العقد على ثالثني. وبلغه أيضاً برهان الدين مشافهة من قبل أزبك
وكتب عالء الدين على بن . ألف دينار، احلال منها عشرون ألفاً، واملؤجل عشرة أالف، وقبله السلطان بنفسه

هذا ما أصدق موالنا السلطان األجل امللك الناصر على : " األثري كاتب السر العقد خبطه، وصورته بعد البسملة
وخلع " . بن بكر بن دوشي خان بن جنكزخان اخلاتون اجلليلة بنت أخي السلطان أزبك خان طولو ابنة طغاي 

وأصبح السلطان فتقدم . وبين عليها من ليلتها، فلم تلق خباطره. السلطان يومئذ مخسمائة خلعة، وكان يوماً مشهوداً
إىل كرمي الدين أكرم الصغري بالتوجه إىل الصعيد وتعبية اإلقامات إىل قوص، وجهز الرسل باهلدايا واإلنعامات 

  .ركب للصيدوسفرهم، و
وفيها توقف حال الناس بسبب الفلوس وما كثر فيها من الزغل، وكانت املعاملة هبا عدداً عن كل درهم فضة عدة 

وكانت . مثانية وأربعني فلساً من ضرب السلطان، فعملها الزغلية، وخفوا وزهنا حىت صار الفلس زنته سدس درهم
القرطاس ستة فلوس، ويعد يف الدرهم الفضة أربعة وعشرون معاملة دمشق بالفلوس اليت يقال هلا القراطيس، و

قرطاساً، فأبطل السلطان القراطيس من دمشق، وضرب هبا كل فلس زنته درهم، والدرهم بثمانية وأربعني فلساً 
مثل معاملة مصر، فنقلت هذه الفلوس اخلفاف القراطيس إىل مصر، وخلطت بفلوس املعاملة حىت كثرت، وقلت 

ت الناس فيها، وزادت األسعار كلها، حىت غلقت الباعة احلوانيت عندما نودي أن يكون الفلوس فتعب. اجلياد
فركب وإىل القاهرة، وضرب كثرياً من أرباب املعايش باملقارع، . بامليزان، على أن كل رطل منها بثالثة دراهم فضة

يؤخذ، والفلس اخلفيف يرد، فلم  وشهرهم و مل يرجعوا، فنودي أن الفلس الذي عليه بقجة من ضرب دار الضرب
وعمل الزغلية فلوساً خفافاً عليها بقجة، فنودي أن يؤخذ اجلميع حبساب درمهني ونصف الرطل، . يفد ذلك شيئاً

  .فمضي احلال قليالً، واستمر عنت العامة، وكثر تعطيلهم احلوانيت وغلقها
مما ال يليق، . لقائه صاحت به العامة وفاجأوهوكان السلطان غائباً، فلما نزل باجليزة وخرج كرمي الدين إىل 

وتكاثروا عليه من كل جهة، وشكوا ما هبم من أمر الفلوس ورد الباعة هلا وقلة اخلبز وغريه، فوعدهم خبري، وعرف 
فاستدعى السلطان األمراء، وأنكر عليهم رد مباشريهم الفلوس وعدم بيعهم القمح من . كرمي الدين السلطان ذلك

انني واملوانة، وقرر ضرب فلوس جدد زنة الفلس منها درهم، وعلى أحد وجهيه ال إله اال اهللا حممد الشون للطح
واستقر الفلوس العتق كل رطل بثالثة . رسول اهللا، وعلى اآلخر اسم السلطان، فضرب منها حنو مثانني ألف رطل

ال، إال أنه صار فيها غنب زائد، فاستمر ذلك، ومشت األحو. دراهم إىل أن خترج الفلوس اجلدد من دار الضرب
  .وذلك أن الرطل من العتق يبلغ سبعة دراهم بالعدد

  .وفيها قدمت رسل متملك اليمن باهلدية، وأحضروا بالقلعة يوم اإلثنني ثالث عشر مجادى اآلخرة
  .خسف القمر: ويف ليلته

قر، فعندما وصلوا إىل تربيز من بعضهم وفيها بعث السلطان ثالثني فداويا من أهل قلعة مصياب للفتك باألمري قراسن
وانفرد به بعضهم وقد ركب من األردو، فقفز عليه فلم . لقراسنقر عليهم، فتتبعهم وقبض على مجاعة منهم، وقتلهم

  .يتمكن منه، وقتل



اء واشتهر يف األردو خرب الفداوية، وأهنم حضروا لقتل السلطان أيب سعيد وجوبان والوزير على شاه وقراسنقر وأمر
  .املغل، فاحترسوا على أنفسهم، وقبضوا عدة فداوية

فتحيل بعضهم وعمل محاالً، وتبع قراسنقر ليقفز عليه فلم يلحقه، ووقع على كفل الفرس فقتل، فاحتجب أبو سعيد 
والك : " وطلب اجملد إمساعيل، وأنكر عليه جوبان وأخرق به، وقال له. باخلركاه أحد عشر يوماً خوفاً على نفسه

كل قليل حتضر إلينا هدية، وتريد منا أن نكون متفقني مع صاحب مصر، لتمكر بنا حىت تقتلنا الفداوية  أنت
  .، وهدده أنه يقتله شر قتلة، ورسم عليه، فقام معه الوزير على شاه حىت أفرج عنه" واإلمساعيلية 

فلم يتمكن منه، ووقعت الضربة يف مث قدم اخلرب من بغداد بأن بعض اإلمساعيلية قفز على النائب هبا ومعه سكني 
فتنكر جوبان لذلك، وجهز اجملد السالمي إىل . أحد أمراء املغل، وأن اإلمساعيلي فر، فلما أدركه الطلب قتل نفسه

  .مصر ليكشف اخلرب، وبعثوا يف أثره رسوالً هبدية
  .يف نواحي العراق وفيها عادت العساكر من غارة سيس إىل أبيات مهنا، وطردوه من مكانه، وفرقوا مجعه

وفيها كثرت كتابة األوراق للسلطان يف أمرائه وأهل دولته، وإلقائها من غري أن يعلم من أين هي، أو ربطها جبناح 
فاتفق إن السلطان ركب . طائر محام وحذفه خارج حائط امليدان حتت القلعة إىل داخله، فتأذى بذلك مجاعة كثرية

شأها قريباً من بركة احلبش، فوجد ورقة خمتومة فقرأها و مل يعلم أحداً فيها، وعاد إىل مطعم الطيور باملسطبة اليت أن
مث بعث السلطان . إىل القلعة وقد اشتد حنقه، ووقف عند دار النيابة وأمر هبدم املساطب والرفرف وغلق الشباك

، فنزل من يومه وسكن بدار أمري جاندار األمري سيف الدين البوبكري أن يتحول من داره بالقلعة ويسكن بالقاهرة
وامتنع السلطان . كراي املنصوري، وهدمت الدار اليت كان البوبكري يسكنها، وعمرت قاعات وطباق للخاصكية

وكانت الورقة تتضمن سب السلطان وسوء تصرفه، . من ركوبه إىل املطعم املذكور، وصار يركب إىل ميدان القبق
  .وصلحه مع املغلوتسليطه الكتاب النصارى على املسلمني، 

هذا : واتفق أن بعض العامة أخرب عن شخص غريب، فأفضى األمر إىل محلهما إىل اخلازن وإىل القاهرة، فقال العامي
، فقرره الوايل فاعترف أن معه أربعة من جهة قراسنقر بعثهم لقتل السلطان، فقبض " الغريب قاصد ومعه فداوية 

وأخذ . وايل إىل السلطان، فأقرا بأهنما من جهة قراسنقر، فأمر هبما فقتالومحل ال. منهم على رجلني، وفر اآلخران
السلطان حيترس على نفسه، ومنع عند ركوبه إىل امليدان املتفرجني من اجللوس يف الطرقات، وألزم الناس بغلق 

  .طاقات البيوت
وقعت احلوطة على موجوده وفيها قبض على األمري علم الدين سنجر اجلاويل نائب غزة، وسجن باإلسكندرية، و

وكان ذلك لقلة اكتراثه باألمري نائب الشام، وموافقة بعض مماليكه على ما قيل . يوم اجلمعة ثامن عشري رمضان
  .فيه أنه يريد التوجه إىل اليمن

وفيها قدم اخلرب من األمري بيربس احلاجب بقتل الشريف محيضة بن أيب منى، مث قدم األمري بيربس احلجاز ومعه 
  .املماليك الذين اتفقوا على قتل الشريف محيضة، فقتل السلطان قاتله

وفيها قدم اجملد السالمي على الربيد من عند امللك أيب سعيد بن خربندا يف طلب الصلح، فخرج القاضي كرمي 
يد يف الصلح، الدين الكبري إىل لقائه، وصعد به إىل القلعة، فأخرب اجملد السالمي برغبة جوبان وأعيان دولة أيب سع

فقدم الربيد بأن سليمان بن . وأن اهلدية تصل مع الرسل، فكتب إىل نائيب حلب ودمشق بتلقي الرسل وإكرامهم
مهنا عارض الرسل، وأخذ مجيع ما معهم من اهلدية، وقد خرج عن الطاعة إلخراج أبيه مهنا من البالد وإقامة غريه 



منها أال تدخل الفداوية إليهم، : ب، وفيها طلب الصلح بشروطمث قدمت الرسل بعد ذلك بالكت. يف إمرة العرب
وأن من حضر من مصر إليهم ال يطلب، ومن حضر منهم إىل مصر ال يعود إليهم إال برضاه، وأال يبعث إليهم بغارة 

من عرب وال تركمان، وأن تكون الطريق بني اململكتني مفسوحة تسري جتار كل مملكة إىل األخرى، وأن يسري 
مبحمل ومعه سنجق فيه اسم صاحب مصر مع سنجق أيب سعيد ليتجمل . كب من العراق إىل احلجاز يف كل عامالر

فجمع السلطان األمراء، واستشارهم يف ذلك، بعد ما قرأ عليهم . بالسنجق السلطاين، وأال يطلب األمري قراسنقر
وفيها خلعة أطلس باويل : أليب سعيدالكتاب، فاتفق الرأي على إمضاء الصلح هبذه الشروط، وجهزت اهلدايا 

وأعيد الرسل باجلواب، وفيه آال ميكن . زركش، وقباء تتري وقرقالت وغري ذلك، مما بلغت قيمته أربعني ألف دينار
عرب آل عيسى من الدخول إىل العراق، فإن العسكر واصل لقتاهلم، وسافر السالمي على الربيد يبشر بعود الرسل 

  .باهلدية
السلطان ميدان املهار جبوار قناطر السباع فيما بني القاهرة ومصر، ونقل إليه الطني، وزرع فيه النخل، وفيها أنشأ 

ولعب فيه بالكرة مع األمراء، ورتب فيه احلجورة للنتاج، فاستمر ذلك، وصار يتردد إليه، مث أنشا السلطان جبوار 
ظر امليدان الكبري إىل قرب شاطئ النيل، وكان قد أخر جامع األمري عالء الدين طيربس زريبة على النيل، ليربز مبنا

  .عمل ذلك بسبب قرب سفره إىل الصعيد
وفيها مرض كرمي الدين الكبري حنو أسبوعني، فكان حيضر عليه يف كل يوم مجدار فيخلع عليه بكرة النهار، ويعود 

م عليه خلع عليه، فلما عويف وركب فيأتيه أخر العصر فيخلع عليه، وكلما أتاه مملوك من جهة أحد األمراء للسال
وملا قدم إىل . زينت القاهرة، وأوقدت فيها الشموع، وجلست املغاين، واجتمع الناس لرؤيته، فكان يوماً مشوداً

املدرسة املنصورية بني القصرين مبال، فتصدق فمات يف اإلزدحام ستة أنفس، وصعد كرمي الدين إىل القلعة، مث 
مصر، فزينت لركوبه أيضاً، وزينت احلراريق ولعبت يف النيل، فخلع على رؤساء ركب من الغد إىل مدينة 

احلراريق، وفرق يف رجاهلا ماالً، وعمل هلم مائة خروف شواء، وكان عدة الشموع اليت اشتعلت له يف مصر ألفاً 
مة، فكانت تلك وستمائة مشعة، ونثر الناس على رأسه الذهب والدراهم، وعمل له الفخر ناظر اجليش ضيافة عظي

  .األيام من األيام املشهودة
وفيها قدم اخلرب بأن أبا سعيد أراق اخلمور يف سائر مملكته، وأبطل منها بيوت الفواحش، وأبعد أرباب املالهي، 

وأغلق اخلانات، وأبطل املكوس اليت جتيب من التجارة الواردة إليهم من البالد، وهدم كنائس بالقرب من توريز، 
اإلسالم، ونشر العدل، وعمر املساجد واجلوامع، وقتل من وجد عنده اخلمر بعد إراقته، فكتب  ورفع شهادة

السلطان سائر نواب الشام بإبطال ضمان اخلمارات وإراقة اخلمور، وغلق احلانات واستتابة أهل الفواحش، فعمل 
املناكري حىت طهر اهللا منها ومن أهلها ذلك يف سائر مدن البالد الشامية وضياعها وجباهلا، واجتهد النواب يف إزالة 

  .البالد
وفيها قدم مملوك اجملد السالمي ورسول أيب سعيد وجوبان، وأخربوا بوصول اهلدية السلطانية، وسألوا جتهيز 

السنجق السلطاين ليسري مع الركب إىل احلجاز، فسري سنجق حرير أصفر بطلعة ذهب، وكتب لصاحب مكة 
  .بإكرام حاج العراق

قدم الربيد من حلب بأن أبا سعيد قد نادى يف مملكته باحلج، فتجهز عامل عظيم، وأن فياضاً وسليمان ابين مهنا  وفيها
فاقتضى رأي السلطان . قد كثر فسادمها وقطعهما الطريق على التجار، وخياف على الراكب العراقي من عرب مهنا

أباه فضالً مينع مهنا وأوالده من التعرض لركب أن استدعي سيف ابن فضل أخي مهنا من البالد، وقرر معه أن 



العراق، فقام يف ذلك فضل، وخدع أخاه مهنا حىت كف عنهم، ومل يتعرض ألحد منهم، وبعث مهنا بإبنه موسى إىل 
  .السلطان بأنه مل يتعرض للركب، فأكرمه السلطان وخلع عليه وعلى من معه

  .يف الشام على إمرة لتغري كرمي الدين الكبري منهوفيها أخرج األمري بدر الدين حممد بن التركماين 
عقد بدار السعادة بدمشق جملس إلبن تيمية، ومنع من اإلفتاء مبسألة الطالق، مث اعتقل : ويف ثاين عشري رجب

  .بالقلعة إىل يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين، فأفرج عنه
  ومات يف هذه السنة من األعيان

باس أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين بن أيب اسحاق قاضي مشس الدين أبو العباس قاضي القضاة مشس الدين أبو الع
أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين بن أيب إسحاق السروجي احلنفي، يف يوم اخلميس، ثاين عشري رجب، بعد عزله يف 

ان من أئمة احلنفية، رابع ربيع اآلخر بشمس الدين حممد بن عثمان احلريري، ومولده سنة سبع ومثانني وستمائة، وك
  .ومل يسمع عنه ما يشينه، وال راعي صاحب جاه قط، مع السماح واجلود

ومات الشيخ أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن عرام بن إبراهيم بن ياسني بن أيب القاسم بن حممد بن إمساعيل الشيخ 
ي الشافعى، سبط أيب احلسن على الشاذيل، يف هباء الدين أيب العباس بن أيب الفضال بن أيب اجملد ابن أيب إسحاق الربع

مسع احلديث وقرأ النحو وتصوف، وتصدر باإلسكندرية إلقراء . ليلة سابع شوال، ومولده سنة أربع وستني وستمائة
  .العربية، وويل نظر األحباس هبا، وصنف يف الفقه وغريه

أيب سعيد املعروف بابن الطراح، يف أول ومات الصاحب قوام الدين احلسن بن حممد بن جعفر بن عبد الكرمي بن 
احملرم ببغداد، ومولده يف ربيع األول سنة مخسني وستمائة، وهو من بيت علم ورياسة، وكان يعرف النحو واللغة 

  .واحلساب والنجوم واألدب
عن  ومات الصدر فخر الدين أبو اهلدى أمحد بن امساعيل بن علي بن احلباب الكاتب، يوم اخلميس تاسع رمضان،

  .سبع وتسعني سنة
وقتل إمساعيل بن سعيد الكردي على الزندقة، يوم اإلثنني سادس عشري صفر، وكان عارفاً بالقراءات والفقه 

والنحو والتصريف، وحيفظ كثرياً من التوراة واإلجنيل، وحيل يف الفقه، وحيفظ العمدة يف احلديث، غري أنه حفظت 
  .ر باملعاصي، فاجتمع القضاة وضربوا عنقه بني القصرينعنه عظائم يف حق األنبياء، وكان يتجاه

ومات احلسن بن عمر بن عيسي بن اخلليل الكردي الدمشقى، بناحية اجليزة جتاه مصر يف ثالث ربيع اآلخر، وقد 
  .أناف على التسعني، قرأ على السخاوى، ومسع احلديث

احلنبلي، خطيب جامع املنشاة فيما بني القاهرة ومات كمال الدين عبد الرحيم بن عبد احملسن بن ضرغام الكناين 
  .ومصر، يف ربيع اآلخر عن ثالث وتسعني سنة

ومات كمال الدين أبو احلفص عمر بن عز الدين أيب الربكات عبد العزيز بن حميي الدين أيب عبد اهللا بن حممد بن 
ن أيب غامن حممد بن هبة اهللا بن أمحد بن حيىي جنم الدين أيب احلسن أمحد بن مجال الدين هبة اهللا أيب الفضل بن جمد الدي

  .بن أيب جرادة العقيلي احلليب احلنفي، قاضي القضاة احلنفية حبلب، وكان مشكوراً
ومات زين الدين أبو القاسم حممد بن العلم حممد بن احلسني بن عتيق بن رشيق اإلسكندري الفقيه املعمر املالكي 

رم، عن اثنتني وتسعني سنة، ويل قضاء اإلسكندرية مدة اثنيت عشرة سنة، مبصر يف ليلة اجلمعة حادي عشر احمل
  .وعرض عليه قضاء دمشق فامتنع، وله نظم



ومات شرف الدين يعقوب بن أمحد بن الصابوين احلليب، بالقاهرة يف يوم اخلميس تاسع عشري رجب، كان حمدثاً 
  .جالتعدالً، ودرس باملنكومترية من القاهرة، ومتيز يف كتابة الس

ومات القاضي زين الدين أبو بكر بن نصر بن حسني بن حسن بن حسني األسعردي، حمتسب القاهرة ووكيل بيت 
املال، يف يوم اإلثنني سادس عشري رمضان، واستقر يف الوكالة بعده قطب الدين حممد بن علي بن عبد الصمد 

  .السنباطي، ويف حسبة القاهرة ابن عمه جنم الدين حممد بن احلسني
  .ومات علي بن عبد الصمد األسعردي، يف سابع شوال

  .ومات الشيخ جنم الدين أبو احلسن على بن األسيوطي املقرئ الواعظ، يف يوم اجلمعة سادس عشر ذي احلجة
  .وقتل أقبجا مملوك ركن الدين بيربس التاحي بدمشق، لدعواه النبوة، يف خامس عشري ربيع األول

تسب مصر، يوم الثالثاء حادي عشري ذي القعدة، فويل بعد جنم الدين أمحد بن ومات هباء الدين السنجاري حم
  .حممد بن أيب احلزم القمويل خليفة احلكم، يف ثامن ذي احلجة

ومات صاحب غرناطة من بالد األندلس الغالب باهللا أبو الوليد امساعيل بن فرج بن إمساعبل بن يوسف بن نصر، يف 
  .أبو عبد اهللا حممد، فكانت مدته ثالث عشرة سنة ذي القعدة، وأقيم بعده ابنه

  سنة إحدى وعشرين وسبعمائة

قدم الفخر ناظر اجليش من احلجاز، وكان قد سافر إىل مكة يف مدة اثىن عشر يوماً، : يف يوم اإلثنني ثالث احملرم
  .وغاب حىت قدم حنو شهر، وتصدق يف احلرمني بإثين عشر ألف دينار

قدم األمري أرغون النائب من احلجاز، وكان قد سافر أول ذي القعدة، ومشى من : عشره ويف يوم الثالثاء حادي
مث قدم األمري هباء الدين أصلم أمري الركب باحلاج، و مل ير فيما تقدم مثل . مكة إىل عرفات على قدميه هبيئة الفقراء

ركب يف شهر رجب، : عة ركوبوكان حاج مصر سب. وكانت الوقفة يوم اجلمعة. كثرة احلاج يف موسم احلالية
وسار األمري أرغون . وأربعة يف شوال أوهلا رحل يف يوم اإلثنني سادس عشره، ورحل أخرها يوم اجلمعة تاسع عشره

النائب أول ذي القعدة يف مجاعة، مث توجه الفخر يف مجاعة، وركب البحر خالئق، واجتمع بعرفة ما يزيد على ثالثني 
  .خلف حممل مصر، ومن خلفه حممل اليمنووقف حممل العراق . ركباً

واعتىن أبو سعيد بأمر حاج العراق عناية تامة، وغشى احململ باحلرير ورصعه باللؤلؤ والياقوت وأنواع اجلواهر، 
فلما مر ركب العراق بعرب البحرين خرج عليهم ألف فارس يريدون . وجعل له جتراً ينصب عليه إذا وضع

ى أن يأخذوا من أمري الركب ثالثة أالف دينار، فلما قيل هلم إمنا جئنا من العراق أخذهم، فتوسط الناس بينهم عل
ألجل امللك الناصر خنفركم : " بأمر امللك الناصر صاحب مصر وكتابه إلينا باملسري إىل احلجاز أعادوا املال، وقالوا

وكان السلطان قد . ام على العربانفبلغ ذلك السلطان فسر به، وبالغ يف اإلنع. ، ومكنوهم من املسري" بغري شيء 
بعث إىل أمراء املغل وأعياهنم اخللع، فلما انقضى احلج خلع عليهم األمري أرغون النائب، ودعا أليب سعيد بعد 

  .الدعاء للسلطان مبكة
وفيه قدم كتاب نائب الشام يف الشفاعة يف ابن تيمية، وكان قد سجن يف السنة املاضية، فأفرج عنه بعدما سجن 

  .سة أشهر، وشرط عليه أال يفيت مبسألة الطالقمخ
  .وفيه استقر كرمي الدين الكبري يف نظر اجلامع الطولوين، فنمت أوقافه
  .وفيه قدم الربيد من دمشق هبدم كنيسة لليهود بدمشق، على يد العامة

ملعروف جبامع أمري وسببه أنه ملا أنشأ جامعه ا. وفيها أخرج األمري شرف الدين أمري حسني بن جندر إىل دمشق



حسني جبوار داره يف بر اخلليج الغريب، وعمل القنطرة، أراد أن يفتح يف سور القاهرة خوخة تنتهي إىل حارة 
الوزيرية، فأذن له السلطان يف فتحها، فخرق باباً كبرياً وعمل عليه رنكه، فسعى به علم الدين سنجر اخلياط متويل 

لة وعمل عليه رنكه، فشق عليه ذلك وأخرجه من يومه على إقطاع األمري جوبان، القاهرة أنه فتح باباً قدر باب زوي
  .ونقل جوبان إىل اإلمرة بديار مصر

وقدم من األردو األمري باورر ابن براجوا أحد أعيان املغل، . وفيه قدم األمري سيف الدين طقصباي من بالد أزبك
  .فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه مبصر

وفيه أخرج . اللحياين من الغرب، ومل ميكن من البالد، فرتب له باإلسكندرية ما يكفيه، وأقام هبا وفيه قدم أبو حيىي
  .األمري عالء الدين أيدغدي اخلوارزمي حاجباً بالشام

ثارت العامة يداً واحدة، وهدموا كنيستني متقابلتني بالزهري، وكنيسة بستان : ويف يوم اجلمعة تاسع ربيع اآلخر
واخلرب : بالكنيسة احلمراء، وبعض كنيستني مبصر وكان ذلك من غرائب االتفاق ونوادر احلوادث السكري وتعرف

عنه أن السلطان ملا عزم على إنشاء الزريبة جبوار جامع الطيربسي على النيل احتاج إىل طني كثري، فنزل بنفسه 
طني، ولينشئ يف هذا املكان بركة وعوض وعني مكاناً من أرض بستان الزهري قريباً من ميدان املهارة ليأخذ منه ال

مستحقي وقفه بدله، وكتب أوراقاً بأمساء األمراء، وأفزر لكل منهم قياساً معلوماً، فتوىل قياس ذلك عدة من 
وابتدأ األمراء يف احلفر يوم الثالثاء تاسع عشري ربيع األول، ورفعوا الطني . املهندسني مع األمري بيربس احلاحب

فلم يزل احلفر مستمراً إىل أن قرب من كنيسة الزهري، . اهبم إىل شاطئ النيل حيث عمل الزريبةعلى بغاهلم ودو
فعرف األمري أقسنقر شاد العمائر . وأحاط هبا احلفر من دايرها وصارت يف الوسط، حبيث متنع من اتساع الربكة
فيدع األمراء هتدمها، ويشيع أهنا  السلطان بذلك، فأمره أن يبالغ يف احلفر حوهلا حىت تتعلق، وإذا دخل الليل

سقطت على غفلة منهم، فاعتمد احلفر فيما حوهلا، وكتم ما يريده، وصارت غلمان األمراء تصرخ وتريد هد 
  .الكنيسة، وآقسنقر مينعهم من ذلك

مان بطل العمل وقت الصالة الشتغال األمراء بالصالة، فاجتمع من الغل: فلما كان يوم اجلمعة تاسع ربيع اآلخر
والعامة طائفة كبرية، وصرخوا صوتاً واحداً ا هللا أكرب، ووقعوا يف أركان الكنيسة باملساحي والفوس حىت صارت 

والتفتوا إىل كنيسة احلمراء اجملاوره هلا، وكانت من . كوماً، ووقع من فيها من النصارى، وانتهب العامة ما كان هبا
ن النصارى ما بني رجال ونساء مترهبات فصعدت العامة فوقها، أعظم كنائس النصارى، وفيها مال كبري، وعدة م

وانتقلوا إىل كنيسة بومنا جبوار السبع سقايات، وكانت معبداً جليالً من معابد . وفتحوا أبواهبا وهنبوا أمواهلا ومخورها
ن على ستني بكراً فما النصارى، فكسروا باهبا وهنبوا ما فيها، وقتلوا منها مجاعة، وسبوا بنات كانوا هبا تزيد عدهت

انقضت الصالة حىت ماجت األرض، فلما خرج الناس من اجلامع رأوا غباراً ودخان احلريق قد ارتفعا إىل السماء، 
وما يف العامة إال من بيده بنت قد سباها أو جرة مخر أو ثوب أو شيء من النهب، فدهشوا وظنوا أهنا الساعة قد 

  .قامت
ات إىل حتت القلعة، فأنكر السلطان ارتفاع األصوات بالضجيج، وأمر األمري أيدغمش وانتشر اخلرب من السبع سقاي

فلما بلغه ما وقع انزعج لذلك انزعاجاً زائداً، وتقدم إىل أيدغمش أمري أخور، فركب بالوشاقية . بكشف خلرب
ر اخلازن متويل فما هو إال أن ركب أيدغمش إذا مبلوك األمري علم الدين سنج. ليقبض على العامة ويشهرهم

القاهرة حضر وأخرب بأن العامة ثارت بالقاهرة، وأخربوا كنيسة حبارة الروم وكنيسة حبارة زويلة، وأنه ركب خوفاً 
وقدم مملوك وايل مصر وأخرب بأن عامتها قد جتمعت هلدم كنيسة املعلقة حيث مسكن . على القاهرة من النهب



ما نزل بالسلطان من الغضب هم أن يركب بنفسه، مث أردف  فلشدة. البترك وأموال النصارى، ويطلب جندة
أيدغمش بأربعة أمراء ساروا إىل مصر، وبعث بيربس احلاجب، وأملاس احلاجب إىل موضع احلفر، وبعث طينال إىل 

فقامت القاهرة ومصر على ساق، وفرت النهابة، فلم تدرك األمراء منهم . القاهرة، ليضعوا السيف فيمن وجدوه
وأدرك األمري أيدغمش وايل مصر وقد هزمته العامة من زقاق املعلقة، . غلب على نفسه بالسكر من اخلمرإال من 

وأنكوا مماليكه بالرمي عليهم، ومل يبق إال أن حيرقوا أبواب الكنيسة، فجرد هو ومن معه السيوف ليفتك هبم، فرأى 
رق، ونادى من وقف فدمه حالل، فخافت العامة عاملاً عظيماً ال حيصيهم إال خالقهم، فكف عنهم خوف اتساع اخل

ووقف أيدغمش حيرس املعلقة إىل أن أذن العصر، فصلي جبامع عمرو، وعني مخسني أوشاقيا للمبيت . أيضاً وتفرقوا
  .مع الوايل على باب الكنيسة، وعاد

لك أنه ملا انقضت صالة وذ: وكان كأمنا نودي يف إقليم مصر هبدم الكنائس، وأول ما وقع الصوت جبامع قلعة اجلبل
، وخرج يف صراخه عن احلد " اهدموا الكنيسة اليت يف القلعة : " اجلمعة صرخ رجل موله يف وسط اجلامع

فتعجب السلطان واألمراء منه، وندب نقيب اجليش واحلاجب لتفتيش سائر بيوت القلعة، فوجدوا . واضطرب
 أن فرغوا من هدمها والسلطان يتعجب إذ وقع الصراخ وما هو إال. كنيسة يف خرائب التتر قد أخفيت، فهدموها

  .حتت القلعة، وبلغه هدم العامة للكنائس كما تقدم، وطلب الرجل املوله فلم يوجد
وعندما خرج الناس من صالة اجلمعة باجلامع األزهر من القاهرة رأوا العامة يف هرج عظيم، ومعهم األخشاب 

وكان قد . ، فظنوا األمر كذلك" السلطان نادى خبراب الكنائس : " والصلبان والثياب وغريها، وهم يقولون
خرب من كنائس القاهرة سوى كنيسيت حارة الروم وحاره زويلة وكنيسة بالبندقانيني كنائس كثرية، مث تبني أن 

  .ذلك كان من العامة بغري أمر السلطان
ملا كان الناس يف صالة اجلمعة جتمع العامة سقط الطائر من اإلسكندرية بأنه : فلما كان يوم األحد حادي عشره

وصاحوا هدمت الكنائس، فركب األمري بدر الدين احملسين متويل الثغر بعد الصالة ليدرك الكنائس، فإذا هبا قد 
ووقعت بطاقة من وايل البحرية بأن العامة هدمت كنيستني يف مدينة . صارت كوماً، وكانت عدهتا أربع كنائس

مث ورد مملوك وايل قوص يف يوم اجلمعة سابع عشره، وأخرب بأنه ملا كان يوم . صالة اجلمعة دمنهور، والناس يف
وتواترت األخبار من الوجه القبلي والوجه البحري هبدم . اجلمعة هدم العامة ست كنائس بقوص يف حنو نصف ساعة

  .سائر األقاليمالكنائس وقت صالة اجلمعة، فكثر التعجب من وقوع هذا االتفاق يف ساعة واحدة ب

وإال . يا موالنا هذا إمنا هو من فعل اهللا. " وصار السلطان يشتد غضبه من العامة، واألمراء تسكن غضبه وتقول
، وهو " فمن يقدر من الناس على هدم كنائس اإلسكندرية ودمياط والقاهرة ومصر وبالد الصعيد يف ساعة واحدة 

  .ري منهميشتد على العامة ويزيد البطش هبم، فهرب كث
وهي كنيسة بقلعة اجلبل، وكنيسة بأرض الزهري : وكان الذي هدم يف هذه الساعة من الكنائس ستون كنيسة

موضع الربكة الناصرية، وكنيسة باحلمراء، وكنيسة جبوار السبع سقايات، وكنيسة أيب املنا جبوارها، وكنيسة 
نيسة البندقانيني منها، وكنيسة حبارة زويلة، وكنيسة الفهادين حبارة احلكر، وكنيسة حبارة الروم من القاهرة، وك

خبزانة البنود، وكنيسة باخلندق خارج القاهرة، وأربع كنائس باإلسكندرية، وكنيستان بدمنهور الوحش، وأربع 
كنائس بالغربية، وثالث كنائس بالشرقية، وست كنائس بالبهنساوية، وبسيوط ومنفلوط ومنية بن خصيب مثاين 

وأسوان إحدى عشرة كنيسة، واإلطفيحية كنيستان، ومبدينة مصر خبط املصاصة وسوق وردان  كنائس، وقوص
  .وقصر الشمع مثاين كنائس، ومن األديرة شيء كثري



وكان عقيب هدم الكنائس وقوع احلريق بالقاهرة ومصر، فابتدأ يوم السبت خامس عشر مجادى األوىل، وتواتر إىل 
الكبري املطل على النيل ملا فرغ العمل فيه ركب السلطان إليه يف يوم السبت وكان من خربه أن امليدان . سلخه

املذكور، وكان أول لعبه فيه باألكرة، فبلغه اخلرب بعد عوده إىل القلعة بأن احلريق وقع يف ربع من أوقاف املارستان 
ألحد، فوقع الصوت قبل املغرب واشتد األمر، واألمراء تطفئه إىل عصر يوم ا. املنصوري، خبط الشوايني من القاهرة

ودخل الليل واشتد هبوب الرياح، . باحلريق يف حارة الديلم بزقاق العريسة، قريب من دار كرمي الدين الكبري
وبعث كرمي الدين بولده علم الدين عبد اهللا إىل السلطان يعرفه، فبعث عدة من األمراء . فسرت النار يف عدة أماكن

على احلواصل السلطانية مث تفاقم األمر، واحتاج أقسنقر شاد العمائر إىل مجع سائر السائقني واملماليك إلطفائه خوفاً 
وباتوا . واألمراء، ونزلت احلجاب وغريهم، والنار تعظم طول هنار األحد، وخرجت النساء مسبيات من دورهن

يت جتاور احلريق خشية من تعلق النار على ذلك، وأصبحوا يوم اإلثنني والنار تتلف ما متر به، واهلد واقع يف الدور ال
  .فيها وسرياهنا يف مجيع دور القاهرة

فلما كانت ليلة الثالثاء خرج أمر احلريق عن القدرة البشرية، وخرجت ريح عاصفة ألقت النخيل وغرقت 
وعظم شرر النريان، وصارت تسقط يف عدة . املراكب، ونشرت النار، فما شك الناس يف أن القيامة قد قامت

مواضع بعيدة، فخرج الناس وتعلقوا باملأذن، واجتمعوا يف اجلوامع والزوايا، وضجوا بالدعاء والتضرع إىل اهللا 
  .تعاىل، وصعد السلطان إىل أعال القصر، فهاله ما شاهد

نقل وأصبح الناس يوم الثالثاء يف أسوأ حال، فنزل النائب بسائر األمراء ومجيع من يف القلعة ومجيع أهل القاهرة، و
املاء على مجال األمراء، وحلقه األمري بكتمر الساقي وأخرجت مجال القرى السلطانية، ومنعت أبواب القاهرة أن 

ومجعت سائر البنائني والنجارين، فهدت الدور من . خيرج منها سقاء، ونقلت املياه من املدارس واحلمامات واآلبار
لوف وعدهتم أربعة وعشرون أمرياً بأنفسهم يف طفي احلريق، وعمل األمراء األ. أسفلها والنار حترق يف سقوفها

ومعهم سائر أمراء الطبلخاناه والعشراوات، وتناولوا املاء بالقرب من السقائني، حبيث صار من باب زويلة إىل حارة 
إال وهو يف  فكان يوماً مل ير أشنع منه، حبيث مل يبق أحد. مبائيت رجل. الروم حبراً، وحضر كرمي الدين أكرم الصغري

ووقف . ورؤى سائر األمراء وهي تأخذ القرب من مماليكها، وتطفئ النار بأنفسها، وتدوس الوحل بأخفافها. شغل
األمري بكتمر الساقي واألمري أرغون النائب حىت نقلت احلواصل السلطانية من بيت كرمي الدين إىل بيت ولده علم 

  .ومخدت النار وعاد األمراء. احلواصل ستة عشر داراً الدين عبد اهللا بدرب الرصاصي، وهدم ألجل نقل

. فوقع الصياح يف ليلة األربعاء بربع امللك الظاهر خارج باب زويلة وبقيسارية الفقراء، وهبت الرياح مع ذلك
 فما كاد أن. فركب احلجاب والوايل وعملوا يف طفيها إىل بعد الظهر من يوم األربعاء وهدموا دوراً كثرية مما حوله

يفرغ العمل من إطفاء النار حىت وقعت النار يف بيت األمري سالر خبط القصرين، فأقبلوا إليه وإذا بالنار ابتدأت من 
أعال البادهنج وكان ارتفاعه من األرض زيادة على مائة ذراع بذراع العمل ورأوا فيه نفطاً قد عمل فيه فتيلة 

ونودي بأن يعمل جبانب كل حانوت بالقاهره . ون هلا أثر كبريكبرية، فمازالوا بالنار حىت أطفئت، من غري أن يك
ومصر زير ودن مآلن ماء، وكذلك بسائر احلارات واألزقة، فبلغ مثن كل دن من ثالثة دراهم إىل مخسة، وكل زير 

  .إىل مثانية دراهم لكثرة طلبها
حلال كذلك، وال ختلو ساعة من وقوع وقع احلريق حبارة الروم وخبارج القاهرة، ومتادى ا: فلما كانت ليلة اخلميس

فشاع بني الناس أن احلريق . احلريق مبوضع من القاهرة ومصر، وامتنع وايل القاهرة واألمري بيربس احلاجب من النوم
من جهة النصارى ملا أنكاهم هدم الكنائس وهنبها، وصارت النريان توجد تارة يف منابر اجلوامع وتارة يف حيطان 



ووجدت النار باملدرسة املنصورية، فزاد قلق الناس وكثر خوفهم، وزاد استعدادهم بادخار . داملدارس واملساج
وأكثر ما كانت النار توجد يف العلو، فتقع يف زروب األسطحة . اآلالت اململوءة ماء يف أسطحة الدور وغريها

  .والبادهنجانات، ويوجد النفط قد لف يف اخلرق، املبللة بالزيت والقطران
قبض على راهبني خرجا من املدرسة الكهارية بالقاهرة، وقد أرميا النار، : كانت ليلة اجلمعة حادي عشريهفلما 

وأحضرا إىل األمري علم الدين سنجر اخلازن وايل القاهرة، فشم منهما رائحة الكربيت والزيت، فأحضرمها من الغد 
لم الدين هبما وجد العامة قد قبضت على نصراين من فلما نزل األمري ع. إىل السلطان، فأمر بعقوبتهما حىت يعترفا

داخل باب جامع الظاهر باحلسينية، ومعه كعكة خرق هبا نفط وقطران، وقد وضعها جبانب املنرب، فلما فاح الدخان 
فاعترف النصراين أن مجاعة من النصارى . وأنكروه وجد النصراين وهو خارج واألثر يف يديه، فعوقب قبل صاحبيه

مث عاقب األمري علم الدين الراهبني، فأقرا . عوا وعملوا النفط، وفرقوه على مجاعة ليدوروا به على املواضعقد اجتم
وذلك أنه ملا مر بالكنائس ما كان، . أهنما من دير البغل، وأهنما مها اللذان أحرقا سائر األماكن اليت تقدم ذكرها

على نكاية املسلمني، وعملوا النفط وحشوه بالفتائل  حنق النصارى من ذلك وأقاموا النياحة عليها، واتفقوا
فلما أنفقوا ذلك . وعملوها يف سهام ورموا هبا، فكانت الفتيلة إذا خرجت من السهم تقع على مسافة مائة ذراع

فرقوه يف مجاعة، فصاروا يدورون يف القاهرة بالليل، وحيث وجدوا فرصة انتهزوها وألقوا الفتيلة، حىت كان ما 
  .طالع األمري علم الدين السلطان بذلكف. كان

واتفق وصول كرمي الدين الكبري ناظر اخلاص من اإلسكندرية، فعرفه السلطان ما وقع من القبض على النصارى، 
فامر السلطان كرمي الدين بطلب " . النصارى بطرك يرجعون إليه، وهو الذي يعرف أحواهلم : " فقال كرمي الدين

م اخلرب منه، فاتاه ليال يف محاية وايف القاهرة خوفا من العامة، مبالغ كرمي الدين يف إجالله، البطرك إيف بيته واستعال
هؤالء سفهاء قد فعلوا كما : " مما ذكر الرهبان وأحضرهم إليه، فذكروا له كما ذكروا للوايل، فبكا وقال. وأعلمه

وأقام " . عثور يلقي األرض بأسنانه ومن أكل احلامض ضرس، واحلمار ال. فعلوا سفهاؤكم، واحلكم للسلطان
البطرك ساعة، وقام فركب بغلة كان قد رسم له منذ أيام بركوهبا، فشق ذلك على الناس، ومهوا به لوال اخلوف ممن 

  .حوله من املماليك
ما حيل لك يا قاضي حتامي للنصاري ، وقد أخربوا بيوت : " فلما ركب كرمي الدين من الغد صاحت العامة به

مني، وتركبهم البغال، فانتكى كرمي الدين منهم نكاية بالغة، وأخذ يهون من امر النصارى املمسوكني ويذكر املسل
فأمر السلطان الوايل بعقوبة النصارى، فأقروا . أهنم سفهاء، وعرف السلطان ما كان من أمر البطرك، وأنه اعتىن به

وعملت حفرية كبرية بشارع الصليبة، وأحرق فيها  .على أربعة عشر راهباً بدير البغل، فقبض عليهم من الدير
فاشتدت العامه عند ذلك على النصارى ، وأهانوهم . أربعه منهم يف يوم اجلمعة، وقد اجتمع من الناس عامل عظيم

  .وسلبوهم ثياهبم، وألقوهم من الدواب إىل األرض

نصر اهللا اإلسالم، انصر : " م، وصاحواوركب السلطان إىل امليدان يوم السبت ثاين عشريه، وقد اجتمع عامل عظي
فلما استقر السلطان بامليدان حىت أحضر له اخلازن وايل القاهرة نصرانيني قد قبض " . دين حممد بن عبد اهللا 

كم : " وخرج كرمي الدين الكبري من امليدان وعليه التشريف، فصاحت به العامة. عليهما، فأحرقا خارج امليدان
فشق ذلك على السلطان، واستشار األمراء يف أمر . سبوه ورموه باحلجارة، فعاد إىل امليدان، و" حتامي للنصارى 

العامة، فأشار عليه األمري مجال الدين أقوش نائب الكرك بعزل الكتاب النصاري، فإن الناس قد أبغضوهم، فلم 
ف يف العامة حىت ينتهي إىل باب وتقدم السلطان إىل أملاس احلاجب أن خيرج يف أربعة أمراء ويضع السي. يرضه ذلك



زويلة، ومير إىل باب النصر وهو كذلك وال يرفع السيف عن أحد، وأمر وايل القاهرة أن يتوجه إىل باب اللوق 
فبادر كرمي الدين وسأل . والبحر، ويقبض من وجده، وحيملهم إىل القلعة، وعني لذلك مماليك خترج من امليدان

  .ورسم بالقبض على العامة من غري قتلهمالسلطان العفو، فقبل شفاعته، 
وانتشر ذلك، فغلقت مجيع أسواق . وكان اخلرب قد طار، ففرت العامة حىت الغلمان، وصار األمري ال جيد من يركبه

القاهرة، فما وصل األمر إىل باب زويلة حىت مل جيدوا أحدا، وشقوا القاهرة إىل باب النصر، فكانت ساعة مل مير 
ومر الوايل إىل باب اللوق وبوالق وباب البحر، وقبض كثرياً من الكالبزة والنواتية وأراذل . هابالناس أعظم من

  .وجفل الناس من اخلوف، وعدوا يف املراكب إىل بر اجليزة. العامة، حبيث صار كل من رأه أخذه
وهم حنو املائتني، فرسم أن  فلما عاد السلطان إىل القلعة مل جيد أحداً يف طريقه، وأحضر إليه الوايل مبن قبض عليه

فما حنن ! يا خوند ما حيل لك: " فصاحوا. يصلبوا، وأفرد مجاعة للشنق ومجاعة للتوسيط ومجاعة لقطع األيدي
، وتباكوا فرق هلم بكتمر الساقي، وقام معه األمراء، ومازالوا بالسلطان حىت رسم بصلب مجاعة منهم " الغرماء 

فأصبحوا يوم األحد صفاً واحداً من باب زويلة . ق اخليل، وأن يعلقوا بأيديهمعلى اخلشب من باب زويلة إىل سو
  .إىل سوق اخليل حتت القلعة، فتوجع هلم الناس، وكان منهم كثري من بياض الناس، ومل تفتح القاهرة

دم وخاف كرمي الدين على نفسه، ومل يسلك من باب زويلة، وصعد القلعة من خارج السور، فإذا السلطان قد ق
فأجابه . فكشف كرمي الدين رأسه وقبل األرض، وباس رجل السلطان، وسأله العفو. الكالبزة وأخذ يف قطع أيديهم

ومات ممن قطع يده رجالن، . السلطان مبساعدة األمري بكتمر، وأمر هبم فقيدوا وأخرجوا للعمل يف احلفري باجليزة
  .وامر حبط من علق على اخلشب

أماكن جبوار جامع ابن طولون، وبوقوع احلريق يف القلعة ويف بيت األمحدي حبارة هباء فللحال وقع الصوت حبريق 
وكان هذا الفندق برسم جتار الزيت . الدين من القاهرة، وبفندق طرنطاي خارج باب البحر، فدهش السلطان

ل منها ستة أذرع الوارد من الشام، فعمت النار كل ما فيه حىت العمد الرخام، وكانت ستة عشر عموداً، طول ك
باعمل، ودوره حنو ذراعني، فصارت كلها جرياً، وتلف فيه لتاجر واحد ما قيمته تسعون ألف درهم، وقبض فيه 

  .على ثالثة نصارى معهم فتائل النفط، اعترفوا أهنم فعلوا ذلك
امة قد صبغوا خرقاً ركب السلطان إىل امليدان، فوجد حنو العشرين ألفاً من الع: فلما كان يوم السبت تاسع عشريه

ال دين : " باألزرق واألصفر، وعملوا يف األزرق صلباناً بيضاء، ورفعوها على اجلريد، وصاحوا عليه صيحة واحدة
يا ملك الناصر يا سلطان اإلسالم، إنصرنا على أهل الكفر، وال ! نصر اهللا دين حممد بن عبد اهللا! إال دين اإلسالم

مراء، ومر إىل امليدان وقد اشتغل سره وركبت العامة أسوار امليدان، ورفعت تنصر النصارى فخشح السلطان واأل
فخاف السلطان الفتنة ورجع إىل مداراهتم، وتقدم إىل احلاجب " . ال دين إال دين اإلسالم . " اخلرق وهي تصيح
نصرك اهللا : " واحداً فلما مسعوا النداء صرخوا صوتاً" . من وجد نصرانياً فدمه وماله حالل : " بأن خيرج وينادي

  .، فارجتت األرض" يا ناصر دين اإلسالم 

ومن وجد من النصارى راكباً . من وجد من النصارى بعمامة بيضاء حل دمه: " ونودي عقيب ذلك بالقاهرة ومصر
مري وكتب مرسوم بلبس النصارى العمائم الزرق، وأال يركبوا فرساً وال بغالً، وأن يركبوا احل" . باستواء حل دمه 

ورسم لألمراء . عرضاً، وال يدخلوا احلمام إال جبرس يف أعناقهم، وال يتزيوا بزي املسلمني هم ونساؤهم وأوالدهم
بإخراج النصارى من دواوينهم ومن دواوين السلطان، وكتب بذلك إىل سائر األعمال، وغلقت الكنائس واألديرة، 

  .وطلب السين ابن ست هبجة، والشمس بن كثري فلم يوجدا



. وجترأت العامة على النصارى، حبيث إذا وجدوهم ضربوهم وعروهم ثياهبم، فلم يتجاسر نصراين أن خيرج من بيته
و مل يتحدث يف أمر اليهود، فكان النصراين إذا طرأ له أمر يتزيا بزي اليهود، ويلبس عمامه صفراء يكتريها من 

إىل يهودي له عليه مبلغ ألف درهم ليأخذ منه واتفق أن بعض كتاب النصارى حضر . يهودي ليخرج يف حاجته
أبرأت ذمتك، وكتب له خطه : أنا با للة وباملسلمني، فخاف النصراين، وقال له: " شيئاً، فأمسكه اليهودي وصاح

واحتاج عدة من النصارى إىل إظهارهم اإلسالم، فأسلم السين ابن ست هبجة يف يوم الثالثاء سابع . بالرباءة وفر
آلخرة، وخلع عليه، وأسلم كثري منهم، واعترف بعضهم على راهب بدير اخلندق أنه كان ينفق املال عشر مجادى ا

  .يف عمل النفط للحريق ومعه أربعة، فأخذوا ومسروا
وانبسطت ألسنة األمراء بسب كرمي الدين أكرم الصغري، وحصلت مفاوضة بني األمري قطلوبغا الفخري واألمري 

لدين الكبري، فإن بكتمر كان يعتين به وبالدواوين، والفخري يضع منه ومنهم، وصار بكتمر الساقي بسبب كرمي ا
  .مع كل من األمريين مجاعة، وبلغ السلطان ذلك، وأن األمراء تترقب وقوع الفتنة

وصار السلطان إذا ركب إىل امليدان ال يري أحداً يف طريقه من العامة لكثرة خوفهم من أن يبطش هبم، فلم يعجبه 
فلما كانت ليلة األحد ثاين عشريه وقع . ، ونودي خبروج الناس للفرجة على امليدان، فخرجوا على عادهتمذلك

  .احلريق بالقلعة، وعظم أمره حىت اشتد القلق إىل أن طفي
توجه كرمي الدين الكبري إىل اإلسكندرية، ونادى فيها بلبس النصارى العمائم الزرق، ومنعهم من : ويف رابع عشريه

وعاد . فوردت مراكب حتصل منها للديوان حنو اخلمسني ألف دينار، فسر كرمي الدين بذلك. اشرة يف الديواناملب
كرمي الدين إىل القاهرة، فشفع يف إطالق املقيدين الذين فبض عليهم فأطلقوا، وأعطى كل واحد منهم عشرة دراهم 

ني على الديوان، وصاحل غرماءهم عنهم، فضة وعشرة فلوساً وقميصاً، وفرق ألف قميص، مث استدعى املسجون
  .وخلى سبيلهم حبيث مل يبق أحد بسجن القضاة وأغلق

وفيها ألقيت ورقة يف جناح طائر وجد باإلسطبل تتضمن اإلنكار على السلطان، وأنه فرط يف ملكه ومماليكه، 
فغضب . لناس من احلاجةوالعسكر قد تلف، وقد باع أوالد الناس اإلقطاعات اليت بأمسائهم، وصاروا يسألون ا

السلطان من ذلك، وتقدم إىل نقيب اجليش بكتابة أمساء من باع خبزه، وكشف حال األجناد ومعرفة من فيهم بغري 
  .فرس، وعرض مماليك السلطان، وأخرج منهم مائة إىل الكرك

ناس إليه تقادم جليلة، فلم وفيه سافر كرمي الدين الكبري إىل دمشق على الربيد، فتلقاه النائب على العادة، وقدم ال
  .يقبل منها ألحد منهم شيئاً، بل عمهم باإلنعامات والصدقات، وعاد إىل القاهرة

وفيها جلس السلطان لعرض أجناد احللقة، فضرب مجاعة وحبس مجاعة، وقطع أخباز أربعة عشر من أوالد األمراء، 
  .مث أفرج عن احملبوسني بعد شهرين، وبعثهم إىل الشام

م عرب البحرين بأربعني فرساً، فقومت خبمسمائة ألف درهم فضة، وأنعم عليهم بعشرة أالف دينار مصرية وفيه قد
  .زيادة على ذلك، وخلع على اجلميع

وفيها خرج إألمري مجال الدين أقوش األشريف نائب الكرك بعسكر إىل أياس، وخرجت معه عساكر الشام وحلب 
نيق، وقاتلوا األرمن حىت ملكوها، وغنموا منها ماالً كثرياً وقتلوا عدة كثرية باآلالت، فنازلوها ونصبوا عليها اجملا

وعادت العساكر فأغارت على بالد تكفور، . منهم، ومر من بقي يف البحر، وذلك يف حادي عشرى ربيع اآلخر
ب أن أهل إياس قد فبلغ األمري ألطنبغا نائب حل. وأخذت ماالً كبرياً، وقدم األمري مجال الدين أقوش إىل القاهرة



عادوا إليها، فأمسك إىل أن كانت أيام عيد هلم، وركب بعسكر حلب وطرقهم على غفلة، وقتل منهم حنو ألفي 
  .رجل وأسر ثالمثائة، وغنم ماالً جزيالً وعاد

من وفيه تنكرت املماليك السلطانية على كرمي الدين الكبري، لتأخر جوامكهم شهرين، مث جتمعوا يف يوم اخلميس ثا
وكان السلطان وقتذاك عند احلرمي، فلما بلغه ذلك خشى منهم، . عشرى صفر قبل الظهر، ووقفوا بباب القصر

وبعث خبروج األمري بكتمر الساقي إليهم، فلم يرضوه، فخرج إيهم السلطان وقد صاروا ألفاً ومخسمائة، فعندما 
، " اطلعوا مكانكم : " كتافهم، وصاح فيهمرأهم سبهم وأهاهنم، وأخذ العصا من املقدم وضرب هبا رءوسهم وأ

مث إنه أمر النائب بعرضهم، فعرضهم يف يوم السبت أخر . فعادوا بأمجعهم إىل الطباق، فعدت سالمته من العجائب
صفر، وأخرج منهم مائة ومثانني إىل البالد الشامية، وأخرج بعد ذلك منهم مجاعة من الطباق إىل خرائب تتر، 

باملقارع هو وغالمه، لكونه شرب اخلمر، فمات بعد يومني من ضربه، وأخرج مجاعة من وضرب واحداً منهم 
  .اخلدام وقطع جوامكهم، وأنزهلم من القلعة

وفيه قدم رسول جوبان من األردو يسأل أن يعطى ضيعة من ضياع مصر اخلراب ليعمرها ويقفها على احلرم، فأعيد 
  .رسوله بأنه يسري إليه مكاتيب ضيعة بعد ذلك

منهم عالء الدين أيدغدي التيليلي الشمسي أحد مماليك سنقر : وفيه أنعم السلطان على مجاعة من املماليك بإمريات
األشقر، وكان قد أمر يف أيام املنصور الجني، وأنعم على كل من بيربس الكرميي، وقطلوبغا طاز الناصري، وعبد 

غون النائب، وملكتمر السرجواين، وطيبغا القامسي، وطقبغا، امللك املنصوري وايل القلعة، وأبو بكر ابن األمري أر
ونزلوا إىل املدرسة املنصورية بني القصرين، وقد أشعلت هلم القاهرة، . وبيدمر، وطغاي متر من اخلاصكية، يإمرة

يوماً وجلس املغاين باحلوانيت يف عدة أماكن، وعمل هلم كرمي الدين مساطا جليال وفواكه ومشارب باملدرسة، فكان 
  .مشهوداً

وفيه نزل السلطان لصيد الكراكي من بركة احلاج، وتقدم لكرمي الدين الكبري أن يعمل هبا احواشاً للخيل واجلمال 
فجمع كرمي الدين من الرجال للعمل حنو ألفي رجل ومائة زوج من . وميداناً، ويبين األمري بكتمر الساقي مثل ذلك

يف امليدان عدة من احلجورة املستولدة، وركب السلطان ملشاهدة ذلك، البقر حىت فرغ يف أيام يسرية، وجعل 
  .واستمر يتعاهد الركوب إليها

وزايد . وفيه شكا طائفة من أجناد احللقة من زايد القانون يف البالد، فرسم للفخر ناظر اجليش أال يتحدث يف ذلك
جلسور، واتفق أمرها، وأنشا عليها القناطر، وذلك أن السلطان ملا عمل ا: القانون شيء حدث يف األيام الناصرية

صار املاء إذا أروى بالد البحرية جيد ما مينعه من اخلروج إىل البحر فيتراجع، مث حرق من موضع خرقاً كاجملراة، 
فطالع األمري ركن الدين القلنجقي . واتسع حىت صار خليجاً صغرياً مير على أراض مل يكن من عادهتا أن يعلوها املاء

ف البحرية السلطان بأن عدة من األراضي اليت يف بالد املقطعني قد مشلها الري، وسأل أن يقتطع ولده منها كاش
فندب السلطان األمري أيتمش احملمدي واملوفق مستويف الدولة . خبزاً بعشرة أرماح، فإهنا زايدة عن قانون املقطعني

نها، فبلغت مخسة وعشرين ألف فدان، فكتبت لكشف هذه األراضي وقياسها، فتوجها إىل البحرية وكشفا ع
فكتب . مشارحيها، و مل يذكر منها غري مخسة عشر ألف فدان فقط، فإهنا كانت أراضي متفرقة يف بالد املقطعني

السلطان هبا مثاالت ما بني ثالمثائة دينار وأربعمائة دينار، وفرقها على أرباب اجلوامك من املماليك، فشق هذا على 
  .إهنا كانت من أراضي إقطاعاهتماألجناد، ف

  .ولد للسلطان من خوند طغاي ولداً أمساه آنوك: ويف نصف مجادى اآلخرة



. وكانت طغاي هذه جارية تركية اشتراها تنكز نائب الشام من دمشق بتسعني ألف درهم، وبعثها إىل السلطان
ينار مصرية، وكتب له مسموحا بألفي فشق على سيدها ذلك لشغفه هبا، وحضر إىل السلطان، فأنعم عليه بألفي د

وحظيت اخلاتون طغاي عند السلطان، وكانت بارعة اجلمال، فعمل السلطان عند والدهتا مهما عظيماً إىل . دينار
الغاية، وأنعم هلا بالسفر إىل احلجاز لتحج، فشرع كرمي الدين يف جتهيزها، وبعث األمري تنكز أيضاً يستأذن يف احلج، 

  .فأذن له
. قبض على األمري صالح الدين بن البيسري، وأرخي يف اجلب مقيداً، مث أخرج بعد يومني إىل اإلسكندرية وفيها

وسببه أنه كان يتورع عن األكل من مساط السلطان، وكانت أخته حتت احلاج آل ملك، فشكا منه أنه قد أكل 
  .، وأمر به فقيد" متورع عن األكل من السماط، ويأكل مال اليتيم : " ماهلا، فقال السلطان

  .وفيها قدم الربيد من حلب مبسري جوبان بعساكر املغل حلرب امللك أزبك
وفيها أنشأ السلطان على بركة الفيل داراً جبوار دار األمري بدر الدين جنكلي بن البابا، وأقام آقسنقر شاد العمائر 

  .نقل كرمي الدين الكبري إليهاعلى عملها، وأدخل فيها كثرياً من دور الناس وأراضي مالكها، ورسم ب
وفيها قدمت تقادم نواب الشام برسم سفر اخلاتون طغاي إىل احلجاز، وعمل األمري أرغون النائب برمسها مثاين 

وعني للسفر مع . عربات كعاده بالد الترك لتسافر فيها، وجرها إىل اإلسطبل، فأعجب هبا السلطان وخلع عليه
كرمي الدين الكبري، وخرج النائب واحلجاب يف خدمتها إىل بركة احلاج حىت  اخلاتون األمري قجليسي والقاضي

رحلت يف يوم األربعاء سابع عشرى شوال، ومعها من النقباء صاروجا وبكتاش، ورفعت عليها العصائب 
يعهد السلطانية، ودقت الكوسات وراءها، ومحلت اخلضراوات والبقول والرياحني يف احملابر مزروعة يف الطني، ومل 

  .سفر امرأة من نساء امللوك مثل سفرها
فلما . وفيها خرج السلطان إىل الصيد، وقد توقف حال الناس يف أمر الفلوس لكثرة الزغل فيها، وحتسنت البضائع

  .قدم السلطان من الصيد رسم أن تكون الفلوس بامليزان، بعدما ضرب كثرياً من الباعة
  .عاعه األرض، ورأه كل أحدوفيها سقط جنم عظيم بعد العصر، فطبق ش

  .وفيها ولدت كلبة بالقاهرة ثالثني جرواً، وأحضرت جبراها إىل السلطان
شكا طلبة زاوية الشافعي جبامع عمرو من مدرسهم شهاب الدين : ويف يوم اإلثنني سادس عشرى رمضان

ن مجاعة، ونزلت إليه األنصاري، وأبدوا فيه قوادح، فصرف عنهم، وويل عوضه قاضي القصاة بدر الدين حممد ب
  .اخللعة يوم اجلمعة سلخه، فلبسها يوم العيد

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

نور الدين إبراهيم بن هبة اهللا بن علي احلمريي اإلسنائي الفقيه الشافعي، قاضي قوص، بالقاهرة يوم الثالثاء سادس 
 القفطي، واألصول عن الشيخ مشس الدين حممد عشرى صفر، أخذ الفقه عن الشيخ هباء الدين هبة اهللا بن عبد اهللا

  .وبرع يف ذلك وصنف. بن حممود األصبهاين، والنحو عن ابن النحاس
ومات تاج الدين أبو اهلدى أمحد بن حممد بن الكمال أيب احلسن علي بن شجاع القرشي العباسي، مبنشاة املهراين 

  .وىلخارج مدينة مصر، عن تسع وسبعني سنة، يف سابع مجادى األ
ومات جمد الدين أمحد بن معني الدين أيب بكر اهلمذاين املالكي، خطيب الفيوم، يوم الثالثاء ثامن ربيع األول، وكان 

يضرب به املثل يف املكارم والسودد، وهو أخو قاضي الفضاة شرف الدين املالكي، وصهر الصاحب تاج الدين حممد 



  .بن حنا
  .بن حممد بن حممد األصبهاين، يف مجادى اآلخرة ومات مبكة الشيخ جنم الدين عبد اهللا

ومات األمري زين الدين كتبغا العاديل حاجب دمشق هبا، يف يوم اجلمعة ثامن عشرى شوال، واستقر عوضه األمري 
  .عالء الدين أيدغدي اخلوارزمي، وكان شجاعاً كرمياً

 الضرير مبصر، وجد ميتاً يف حادي عشر ذي ومات تقي الدين حممد بن عبد احلميد بن عبد الغفار اهلمذاين احلليب
  .احلجة، وقد أناف على السبعني، وحدث بأشياء

ومات امللك املؤيد هزبر الدين داود ابن املظفر مشس الدين يوسف ابن املنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول 
من بعده ابنه امللك اجملاهد  التركماين ملك اليمن، يف مستهل ذي احلجة، وكانت مدته مخساً وعشرين سنة، وقام

  .سيف الدين علي
ومات كمال الدين حممد بن عماد الدين إمساعيل بن أمحد بن سعيد بن األثري كاتب الدست، يوم اإلثنني خامس 

  .عشر ذي احلجة بالقاهرة، وكان حشماً رئيساً عاقالً
لطواشي صفي الدين صواب الركين، ومات الطواشي صفي الدين جوهر مقدم املماليك السلطانية، فاستقر بعده ا

وكان صواب الركين هذا يلي تقدمة املماليك يف األيام الركنية بيربس، فلما قدم السلطان من الكرك عزله، مث أعاده 
  .بعد موت جوهر

ومات محيد الدين أبو الثناء حممود بن حممد بن حممود بن نصر النيسابوري، شيخ اخلانكاه الركنية بيربس، يف تاسع 
  .شر مجادى اآلخرة، ومولده سنة مخس وأربعني وستمائةع

. ومات الشيخ تاج الدين حيىي بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمنهوري الشافعي، يف ثالث عشر مجادى األوىل
  .كان يتصدر إلقراء النحو، وصنف

بن عبد األحد املخزومي ومات مبكة اإلمام املقرئ عفيف الدين أبو حممد عبد اهللا بن عبد احلق بن عبد اهللا ا
  .الدالصي، يف ليلة رابع عشر احملرم

  سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة
  .أهل احملرم يوم األربعاء

  .وصل أوائل احلجاج: ففي يوم األربعاء خامس عشره
وخرج . وصل القاضي كرمي الدين الكبري، واألمري قجليس صحبة اخلاتون طغاي: ويف يوم الثالثاء حادي عشريه

: ان إىل لقائها بربكة احلاج، ومد مساطاً عظيماً، وخلع على سائر األمراء وأرباب الوظائف ومجيع القهرماناتالسلط
ومل يسمع . مثل الست حدق املعروفة بالست مسكة، ونساء األمراء، ودخل اجلميع إىل منازهلم، فكان يوماً مشهوداً

لسلطان أنفق على حجة طغاي مبلغ مثانني ألف دينار مبثل هذه احلجة يف كثرة خريها وسعة العطاء، ويقال إن ا
وستمائة ومثانني ألف درهم، سوى كرى احلمول ومثن اجلمال ومصروف اجلوامك، وسوى ما محل من أمراء الشام 

  .وأمراء مصر
  .قدم احململ ببقية احلاج: ويف تاسع عشريه

، واألمري علم الدين سنجر اجلمقدار، خرج األمري مجال الدين أقوش نائب الكرك: ويف يوم السبت ثاين صفر
واألمري سيف الدين أملاس احلاجب، واألمري سيف الدين طرجي أمري جملس، واألمري هباء الدين أصلم السالح دار، 

ومل يكن األمر كدلك، بل مسريهم إمنا . مبضافيهم وطائفة من أجناد احللقة، إىل غزو بالد متملك سيس، ملنعه احلمل



وفيه هدم موضع دار العدل . وكتب خبروج عساكر الشام أيضاً. امللك أزبك إىل بالد أيب سعيدكان ألجل توجه 
الذي أنشأه امللك الظاهر بيربس، وعمل طبلخاناه، يف شهر رمضان، فاستمر موضع الطلخاناه إىل اليوم، وملا هدم 

مغطاة مبالءة دبيقي ملونة اذا  وجد يف أساسه أربعة قبور، فلما نبشت وجد هبا رمم أناس طوال عراض، وإحداها
مس منها شي ء تطاير، وعليهم عدة القتال، وهبم جراحات، ويف وجه أحدهم ضربة سيف بني عينيه عليها قطن، 

  .فلما رفع القطن نبع من حتته دم، وشوهد اجلرح كأنه جديد، فنقلوا إىل العروستني، وعمل عليهم مسجد
الدين طقصبا الظاهري، ومعه رسل امللك أزبك بكتابه، فأحضروا، ومل قدم األمري سيف : ويف مستهل ربيع اآلخر

  .يعبأ السلطان هبم لكثرة شكوى طقصبا من تغري أزبك عليه وإطراحه له، واعيد الرسل باجلواب
وفيه قدم عرب البحرين مبائة وثالثني فرساً، فقومت بأمثان غالية ما بسني عشرة أالف درهم الفرس إىل مخسني ألفاً، 

  .ما أخذت أمثاهنا أنعم السلطان عليهم خبلع وتفاصيل وغري ذلك، وسفروا إىل بالدهمفل
  .وفيه عوض السلطان أمري مكة عن نظري ما كان يستأديه من مكس الغالل، وأقطعه ثلثي دمامني بالوجه القبلي

تها مجاعة كثرية إىل وفيه قدم الربيد من دمشق حبضور أخت األمري بدر الدين جنكلي بن البابا من الشرق، وصحب
دمشق، وأهنا ماتت بعد قدومها بثالثة أيام، فاستدعي من حضر معها إىل مصر، فلما وصلوا أنعم عليهم السلطان 

  .باإلقطاعات وغريها
قدم الربيد بأن العسكر أغار على بالد سيس، وأخرب وغنم وقتل مجاعة، وأن أوشني : ويف مستهل مجادى األوىل
من بعده ابنه ليفون، وله من العمر حنو اثنيت عشرة سنة، وأن العساكر نازلت أياس  متملك سيس هلك، وقام

وأخذوها عنوة بعد حصار، وقتلوا أهلها وخربوها، وعادوا على األرمن فغنموا وأسروا منهم كثرياً، وتوجهوا 
  .، وخلع عليهفقدم األمري مجال الدين أقوش بالعسكر إىل القاهرة يف سابع عشرى مجادى اآلخرة. عائدين

قدم األمري تنكز نائب الشام باستئذان، فأنعم عليه السلطان إنعامات جليلة بلغت : ويف يوم األربعاء تاسع رجب
قيمتها حنو مثانني ألف دينار، ورسم لسائر األمراء حبمل تقادمهم إليه، وأن من أحضر تقدمة خيلع على حمضرها من 

ليلة، منها أربعون سلسلة ما بني ذهب وفضة، ومحل كرمي الدين الكبري اخلزانة السلطانية، فحملت إليه تقادم ج
وعاد تنكز بعد إقامته مخسة أيام على الربيد، يف يوم اإلثنني رابع عشريه، ودخل دمشق . تقدمة بعشرة أالف دينار

  .أول شعبان
الصلح، وعلى يده هدية وفيه توجه األمري سيف الدين أيتمش احملمدي إىل السلطان أيب سعيد بن خربندا لعقد 

  .سنية، وسفر بألفي دينار

عقد على األمري أيب بكر بن األمري أرغون النائب عقد خوند بنت السلطان، وتوىل العقد قاضي : ويف ثاين شعبان
وهم بكتمر : وخنت السلطان أوالد ثالثة من األمراء. القضاة مشس الدين احلريري احلنفي، على أربعة أالف دينار

ورمى األمراء الذهب . وطشتمر محص أخضر، ومنكلي بغا الفخري، وعمل هلم مهماً عظيماً مدة أربعة أيامالساقي، 
يف الطشت، فبلغ ما يف طشت ابن األمري بكتمر الساقي أربعة أالف وثالمثائة ومثانني ديناراً، ويف طشت ابن طشتمر 

  .دينار ومثامنائة دينارمحص أخضر ثالثة أالف دينار ونيف، ويف طشت ابن منكلي بغا ألف 
قبض على األمري سيف الدين بكتمر البوبكري وولديه، مث وقعت الشفاعة يف ولديه : ويف يوم اخلميس عاشر رمضان

وسبب ذلك كثرة معارضته للسلطان، فعينه السلطان لنيابة صفد، فاستعفى من ذلك، فبعث إليه كرمي . فأطلقا
. صفد ومثالني بإمرتني لولديه هبا، فلم يعبأ بكرمي الدين وفارقه وهو متغري الدين الكبري بألفي دينار وتشريف نيابة

فركب األمري بكتمر وسأل السلطان اإلعفاء، فغضب وقبضه وولديه، وسجنهم بالربج إىل ليلة عيد الفطر، مث أفرج 



  .عن الولدين
، وأهنم استسقوا ثالثاً فلم وفيه قدم الشريف عطيفة بن أيب منى صاحب احلجاز، وأخرب بقحط مكة لعدم املطر

فرسم السلطان أن حيمل إىل مكة ألفا أردب، ومحل النائب . يسقوا، ووصل القمح إىل مائتني ومخسني درمهاً األردب
فلما وصلت الغالل تصدق هبا، فاحنل السعر، وأبيع األردب القمح مبائة . ألف أردب، واحلاج آل ملك ألف أردب

  .كدرهم، وأغيث أهل مكة عقيب ذل
  .وفيه قدم امللك املؤيد صاحب محاة، وسار مع السلطان إىل قوص

  .وفيه نقل البوبكري إىل اإلسكندرية عند سفر السلطان إىل بالد الصعيد، فسجن هبا
  .وفيه ورد اخلرب خبلع امللك اجملاهد على صاحب اليمن، وإقامة الناصر جالل الدين

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

ن احلسني بن حممد بن عبود، ليلة اجلمعة ثالث عشرى شوال وكان قد عظم قدره يف الدولة الشيخ جنم الدي
  .املنصورية الجني، وعمر زاويته بالقرافة، وقصده الناس لقضاء حوائجهم

وكان قدم إىل . ومات الشيخ جالل الدين إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممود القالنسي، بالقدس يف ذي القعدة
تسع وتسعني وستمائة، وأقام هبا وحصل له هبا رياسة، واعتقده األمراء وأهل الدولة، وترددوا إىل مصر يف سنة 

  .زاويته على بركة الفيل، مث أخرج إىل القدس، وكان كاتباً فاضالً معتقداً
اء ومات الشيخ حسن اجلوالقي القلندري، صاحب زاوية القلندرية، خارج باب النصر من القاهرة، يف يوم الثالث

  .وكان قد تقدم يف دولة العادل كتبغا. ثاين عشر مجادى اآلخرة بدمشق
ومات الرئيس الكاتب زين الدين عبد الرمحن بن أيب صاحل رواحة بن علي بن احلسني بن مظفر بن نصر بن رواحة 

ماع األنصاري احلموي، بسيوط من بالد الصعيد، يف ذي القعدة من أربع وتسعني سنة، ورحل إليه الناس لس
  .احلديث

ومات حمي الدين عبد الرمحن بن خملوف بن مجاعة بن رجاء الربعي اإلسكندراين املالكي مسند اإلسكندرية، هبا يف 
ومات تقي الدين عتيق بن عبد الرمحن بن أيب الفتح العمري . يوم الثامن من ذي احلجة عن ثالث وتسعني سنة

  .احملدث الزاهد، يف ذي الفعدة مبصر
بد اهللا حممد بن علي بن حريث القرشي البلنسي السبيت مبكة يف مجادى اآلخرة عن إحدى ومثانني سنة، ومات أبو ع

  .وأقام هبا جماوراً سبع سنني، وكان خطيباً بسبتة ثالثني سنة، وبرع يف فنون
 ومات مشس الدين حممد بن احلسن بن سباع املعروف بابن الصائغ بدمشق، وقدم إىل مصر، وبرع يف األدب،

  .وصنف
  .ومات أمني الدين حممد بن محزة بن عبد املؤمن األصفوين الشافعي، بسيوط

  .ومات تاج الدين حممد بن اجلالل أمحد بن عبد الرمحن بن حممد الدشناوي الشافعي بقوص
وماتت زينب بنت أمحد بن عمر بن أيب بكر بن شكر أم حممد املقدسية املعمرة الرحلة، يف ذي احلجة بالقدس، عن 

ومات بدمشق األمري غلبك العاديل، واألمري فخر الدين أياز شاد . أربع وتسعني سنة، حدثت مبصر واملدينة النبوية
  .الدواوين، واألمري أيدمر الساقي املعروف بوجه اخلشب

  .ومات أقجبا البدري وايل الفيوم
  .ومات بدر الدين وايل قوص



  .قلعة اجلبل، يف سابع عشر مجادى اآلخرةومات األمري عز الدين أيبك البغدادي مبحبسه من 
  .ومات مبصر القاضي شهاب الدين أمحد بن حممد بن املكني بن رابعة، يف ثالث عشرى احملرم

ومات أقضى القضاة نور الدين أبو احلسني علي بن إمساعيل بن يعقوب الزواوي املالكي، يوم األربعاء سابع عشرى 
  .صفر

ن نفيس الدين موسى بن عبد امللك القمين الشافعي، يوم الئالثاء ثالث عشرى ومات القاضي سعد الدين مسعود ب
  .شعبان

ومات أقضى القضاة قطب الدين حممد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي، خليفة احلكم الشافعي ووكيل بيت 
  .املال بالقاهرة، سحر يوم اجلمعة رابع عشرى ذي احلجة

  سنة ثالث وعشرين وسبعمائة

سقط بالدقهلية واملرتاحية من بالد الغربية بعد مطر عظيم وريح : احملرم بيوم األحد املوافق له رابع عشر طوبةأهل 
قوية جداً برد وزن احلبة منه ما ينيف على مخسني درمهاً، أتلف كثرياً من الزرع ومن الغنم والبقر، ووجد فيه 

وتلف من البالد أحد وسبعون بلداً بالغربية، وإثنان وثالثون حجارة منها ما وزنه من سبعة أرطال إىل ثالثني رطالً، 
  .بلداً بالبحرية

واستدعى . وفيها نزل السلطان باجليزة عائداً من بالد الصعيد، وخلع على نائب محاة، ورسم له بالعود إىل بلده
وعلقت احلوانيت، السلطان باحلرمي من القلعة إىل عنده، وكان الوقت شتاء، فطرد سائر الناس من الطرقات، 

ونزلت خوند طغاي، واألمري أيدغمش أمري أخور ماش يقود عنان فرسها بيده، وحوهلا سائر اخلدام مشاة منذ 
واستدعى األمري بكتمر الساقي وغريه من األمراء . ركبت من القلعة إىل أن وصلت إىل النيل، فعدت يف احلراقة

  .اخلاصكية حرميهم، وأقاموا يف أهنأ عيش وأرغده
وكان اجملد السالمي قد بعث بأنه أراد شراء جارية جنكية : وفيها قدم من عند صاحب ماردين اجلارية اليت طلبت

من األردوا، فبذل صاحب ماردين فيها الرغائب لصاحبها حىت اشتراها، وأن اجملد سري يعلمه بأنه قد عينها 
ين باإلنكار عليه، وأن حيملها إىل مصر، فسري فكتب السلطان لصاحب مارد. للسلطان، فلم يعبأ بقوله وشغف هبا

مىت مل يبعث باجلارية، : جارية غريها من مملوكني، فلم خيف ذلك على السلطان، ورد الثالثة، وقال لقاصده شفاهاً
  .وإال أخربت ماردين على رأسه، فلم جيد بداً من إرساهلا، فلما حضرت أنعم السلطان عليه بإنعامات جليلة

  .لطان من اجليزة إىل القلعة، وقد توعك كرمي الدين الكبريوفيه عاد الس
  .قدمت بوادر احلجاج، وقدم احململ ببقية احلاج يف يوم اخلميس سادس عشره: ويف خامس عشره

وفيه تكرر إرسال السلطان األمراء وغريهم لتفقد حال كرمي الدين، فلم ينزل إليه أحد إال وخلع عليه أطلس بطراز 
وبالغ السلطان يف كثرة اإلنعام على األمراء واحلكماء . حياصة ذهب، حىت استعظم الناس ذلكوكلفتاه زركش و

مث ركب كرمي الدين إىل القلعة، وتوجه بعد اجتماعه بالسلطان إىل القرافة، فكان . إىل يوم اخلميس ثالث ربيع األول
علت الشموع، واجتمع الناس باملدرسة يوماً مشهوداً، زينت فيه القاهرة زينة عظيمة، وصفت هبا املغاين، وأش

املنصورية بني القصرين ألخذ الصدقات، فمات يف الزمحة أربعة عشر إنساناً، وتأذى أناس كثرية، و مل يفرق فيهم 
  .وخلع على مجيع األطباء، أخرج أهل السجون، وتصدق بأموال جزيلة. شيء

  .وأنه أكرم غاية اإلكرامة، وعاد إىل ماردين وفيه قدم اخلرب باجتماع األمري أيتمش بالسلطان أيب سعيد،



وكان قد قدم من دمشق يف أوائل هذه السنة على . قتل الشيخ ضياء الدين عبد اهللا الدربندي الصويف: ويف عشريه
أنا رايح أجاهد يف : " فلما كان هذا اليوم حتزم وقال. هيئة الفقراء اليونسية، واليزال يف يده طرب، وشهر بدين وعلم

، وسار من خانكاه سعيد السعداء إىل قلعة اجلبل، واألمراء جلوس على باب القلة، " ل اهللا وأموت شهيداً سبي
فرأى رجالً من املسلمني قد تبع بعض الكتاب النصارى وقبل يده والنصراين ال يعبأ به، فحنق منه وضرب النصراين 

قبضوه، فاشتد غضب السلطان، وأمر به فضرب عنقه بالطرب فهدل كتفه وثىن عليه فارجتت القلعة، واجتمع الناس و
  .على باب القلعة
قدم الربيد بوفاة جنم الدين أمحد بن حممد بن صصري قاضي القضاة الشافعية بدمشق، فاستقر : ويف ثالث عشريه

قي عوضه قاضي القضاة مجال الدين سليمان بن عمر الزرعي، واستقر عوضه يف تدريس املدرسة املنصورية القاضي ت
  .الدين السبكي، ويف تدريس اجلامع احلاكمي الشيخ مشس الدين حممد بن عدالن

وفيه قدم األمري أيتمش احملمدي من عند أيب سعيد، وقد عقد الصلح بينه وبني السلطان، وخطب بذلك يف يوم 
حلف أيب سعيد وجوبان اجلمعة مبدينة توريز على منرب اجلامع، وقد محل األمري أيتمش معه نسخة األميان اليت تتضمن 

وهو ما قيمته حنو املائيت ألف درهم، ولؤلؤاً اشتراه بأربعني ألف درهم قوم : والوزير، وما أنعم به عليه أبو سعيد
وقدم أيتمش ذلك كله للسلطان، وحلف أال يدخل يف ملكه، فقبله منه وأنعم عليه مبائة ألف درهم، . مبائة ألف

  .رهم من عندهومحل له كرمي الدين عشرين ألف د
قبل الظهر ولد للسلطان ولد ذكر من حظيته طغاي مساه أنوك، وفيه وقف بعض : ويف يوم اخلميس سلخ ربيع األول

بزدارية السلطان وشكا أن أحد أجناد األمري بكتمر احلاجب تزوج بامرأته من غري أن يكون قد طلقها، وأنه رشا 
ازن وايل القاهرة عن قوله فتبني كذبه، وأنه طلق املرأة وانقضت فكشف علم الدين اخل. الشهود حىت فعلوا له ذلك

عدهتا مث تزوجت باجلندي فتعصب األمري بكتمر على البازدار لظهور كذبه، فحنق السلطان وأمر الوايل بتعزير 
  .الشنيعةالشهود ومنعهم من حتمل الشهادة، وإلزام اجلندي بطالق املرأة وردها إىل البازدار، فكان هذا من األمور 

وفيه قبض على القاضي كرمي الدين عبد الكرمي بن العلم بن هبة اهللا بن السديد ناظر اخلاص ووكيل السلطان، يف 
فعندما طلع إىل . يوم اخلميس رابع عشره ربيع اآلخر، بعدما جتهز ليسافر يف يوم اجلمعة خامس عشره إىل الشام

الدخول إىل السلطان، وعوق بدار النيابة هو وولده علم الدين القلعة على العادة، ووصل إىل الدركاه، منع من 
ووقعت احلوطة على دور كرمي الدين الكبري خاصة اليت بالقاهرة . عبد اهللا وكرمي الدين أكرم الصغري ناظر الدولة

ادرته، فوجد وتوالت مص. وبركة الفيل، ونزل شهود اخلزانة بولده إىل داره بربكة الفيل، ومحلوا ما فيها إىل القلعة
من ذلك قماش وبرد وطرز وحوايص قيمتها زيادة على ستني ألف دينار، وقند وسكر زنته : له شيء كثري ًجدا

مثانون ألف قنطار، وعسل عدة ثالثة ومخسني ألف مطر، وصناديق هبا مسك وزعفران وعنرب وعود ولبان وعري 
الفيل لألمري سيف الدين طقتمر بثالثة عشر ألف  وأبيعت داره اليت على بركة. ذلك عدة أحد وأربعني صندوقاً

ومحل ماله يف اإلسكندرية، وكان مخسني ألف دينار، ومن أصناف املتجر شيء كثري جداً، ومنه مثانون ألف . دينار
. قطعة خشب، ومائة وستون ألف قنطار رصاص، وبلغت قيمة األصناف اليت له يف اإلسكندرية مخسمائة ألف دينار

وبلغت قيمة أوقافه ستة أالف . شق ألف ألف دينار وستمائة ألف درهم، ومخسة وعشرون ألف دينارووجد له بدم
  .ألف درهم

قبض على كرمي الدين الصغري، وسبب أنه امتنع من أن يتحدث يف اخلاص واملتجر ويدبر : ويف يوم السبت سلخه
  .األمور كلها بعد القبض على خاله كرمي الدين الكبري



الدين الكبري وولده علم الدين إىل الربج املرسوم للمصادرين بباب القرافة من القلعة، وطولب  وفيه نقل كرمي
وكان سبب . وعوق بالقلعة ناصر الدين شاد اخلاص، واملهذب العامل، وغريه لعمل حساب كرمي الدين. باحلمل

فوشوا به إىل السلطان أنه يتلف نكبته حسد األمراء وغريهم له على متكنه من السلطان وسعة ماله وكثرة عطائه، 
واتفق مع ذلك أن كرمي الدين أكرم الصغري كان له اختصاص . األموال السلطانية بتفريقها، ليقال عنه إنه كرمي

وكان أكرم الصغري . باألمري أرغون النائب، فأكثر من شكاية كرمي الدين الكبري، وأنه مينعه من حتصيل األموال
فبلغ النائب السلطان شكوى أكرم الصغري . ميد يده إىل ظلم الناس، فيمنعه كرمي الدينظلوماً غشوماً، يريد أن 
وصار السلطان يرى عند اخلاصكية من املالبس الفاخرة والطرز الزركش، وعند نسائهم . مراراً، فأثر يف نفسه ذلك

نفسه عندهم ألنه ال يعطيهم قط من املالبس واحللي ما يستكثره، فإذا سأل عنه قيل له هذا من كرمي الدين، فتصغر 
وملا حضر عرب البحرين باخليل قومت بألف ألف ومائيت ألف درهم، سلمها كرمي الدين إليهم جبملتها . مثل ذلك

فيما بني بكرة النهار إىل الظهر، وعادوا إىل السلطان وقد دهشوا، فإنه كان أخرج إليهم شكائر ما بني ذهب 
عند كرمي الدين ! وحياتك: لعله تأخر لكم شيء، فقالوا: نعم، قال: قالوا. بضتمق: فلما قال هلم السلطان. وفضة

مسعت قول العرب . فتحرك السلطان لذلك، وقال لبكتمر الساقي. مال يف خزانة إذا أخرج منه مدة شهر ما يفرغ
وتبني . قول ما مت حاصلأنه دفع هذا القدر يف يوم واحد، واخلزانة مآلنة ذهباً وفضة؟ وأنا أطلب منه ألفي دينار في

  .الغضب يف وجه السلطان، فأخذ بكتمر يتلطف به وهو حيتد إىل أن قبض عليه
نقل تاج الدين بن عماد الدين بن السكري من شهادة اخلزانة إىل نظر بيت : ويف يوم السبت سابع مجادى اآلخرة

  .املال، وخلع عليه بطرحة
  .نظر بيت املال إىل نظر خزائن السالح، وخلع عليهوفيه نقل عالء الدين بن الربهان الربلسي من 

قدمت رسل أيب سعيد لتحليف السلطان على الصلح، ومعهم هدية ما بني خبايت وأكاديش وحتف، : ويف رابع عشره
  .فقرئ كتابه بوقوع الصلح، مث سفروا هبدية سنية بعدما عمرهم إحسان السلطان يف ثاين عشريه

سيس صحبة رسوله، ومعه جواهر مثينة، واعتذر الرسول عما كان من متملك  وفيه قدم احلمل من عند متملك
  .سيس، واستأذن يف عمارة أياس، على أن حيمل يف كل سنة مائة ألف درهم، فأجيب إىل ذلك
وسبب ذلك وقوع . وفيه قدم موسى بن مهنا وعمه حممد بالقود على العادة، وخيول كان السلطان استدعى هبا

  .يد، فضاقت هبم البالد، فأكرمهما السلطان وأنعم عليهما، وأعادمها إىل بالدمهاالصلح مع أيب سع
وفيه وقعت مرافعة بني فرج وعلي ولدي قراسنقر، بسبب دخرية ألمهما تبلع حنو املائيت ألف ألف درهم، فأخذها 

  .السلطان منهما
ب السنية، وكتب له مسموح مببلغ مخسني وفيه قدم اجملد السالمي من الشرق، وقدم تقدمة جليلة، فرتبت له الروات

  .ألف درهم يف السنة، ومرسوم مبساحمة نصف املكس عن جتاراته، وعاد إىل توريز
وفيه قبض على مجاعة من املماليك، وعوقوا بسبب ورقة وجدت حتت كرسي السلطان فيها سبه وتوبيخه، وأخرج 

  .منهم عدة إىل بالد، وسجن منهم مجاعة
تقر األمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل أستاداراً، عوضاً عن األمري سيف الدين بكتمر اس: ويف سادس عشره

وكان ذلك بسبب أنه استخدم طباخ كرمي الدين الكبري يف مطبخ السلطان، . العالئي، وخرج بكتمر إىل دمشق
أيضاً األمري سنقر تستخدم طباخ رجل قد عزلته وصادرته يف مطبخي؟ وأخرج : فأنكر عليه السلطان ذلك وقال له
  .السعدي نقيب املماليك إىل طرابلس



وفيه أفرج عن كرمي الدين أكرم الصغري، ورسم له أن يتحدث يف األموال السلطانية كلها بغري مشارك، فامتنع من 
مث خلع عليه واستقر صاحب ديوان اجليش، عوضاً عن معني الدين بن حشيش، . ذلك، فعزل عن نظر الدواوين

  .عني الدين بنظر اجليش بالشاموخلع على م
وفيه وىل السلطان نظر اخلاص تاج الدين اسحاق أحد نظار الدواوين، وتسمى ملا أسلم عبد الوهاب، ورسم أال 

وكان سبب واليته أن السلطان ملا قبض كرمي الدين الكبري بعث إليه أن يعني من يصلح لنظر . يتحدث يف متجر
  .اخلاص بسكون زائد وسياسة جيدة إىل أن ماتاخلاص، فعني التاج، وباشر التاج 

  .وفيه طلب الصاحب أمني الدين عبد اهللا بن الغنام من القدس

  .سفر كرمي الدين أكرم الصغري على الربيد إىل صفد: ويف ليلة الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة،
اإلقامة يف تربته من القرافة، وكان له يوم أفرج عن كرمي الدين الكبري وولده، وألزم ب: ويف يوم األربعاء رابع عشريه

  .عظيم جداً، وأتاه الناس من كل مكان
وفيه استقر األمري مجال الدين أقوش نائب الكرك يف نظر املارستان، عوضاً عن كرمي الدين الكبري، فوجد حاصله 

  .أربعمائة ألف درهم، سوي سكر وغريه قيمته مائة ألف درهم
  .دين قجليس يف نظر جامع ابن طولون، عوضاً عن كرمي الدين الكبري أيضاًوفيه استقر األمري سيف ال

وفيه خرج الطلب إلحضار مشس الدين غربيال من دمشق، فركب ومعه أموال كثرية، مث خول اموال كرمي الدين 
  .الكبري، وعاد إىل دمشق مكرماً

الوزارة، وجلس بقلعة الصاحب من  مث قدم الصاحب أمني الدين يوم األحد رابع عشرى ربيع اآلخر، وقرر يف
واستقر يف نظر النظار شرف الدين إبراهيم بن زنبور، واستمر عوضه . القلعة، ونزل إىل داره، فكان يوماً مشهوداً

يف استيفاء الصحبة مشس الدين إبراهيم بن قروينة صهر الصاحب أمني الدين، فصار نظر النظار بني القاضي موفق 
وشفى الصاحب أمني الدين نفسه من كرمي الدين أكرم . يد الدولة إبراهيم وبني ابن زنبورالدين هبة اهللا بن سع
  .الناظر، وأخرق به

قبض على كرمي الدين الصغري، واعتقل بربج يف القلعة، فشرع يف محل املال، مث : ويف يوم السبت سلخ ربيع األخر
  .ا ليلة اإلثنني رابع عشر مجادى اآلخرةأفرج عنه سلخ مجادى األوىل، ورسم له بنظر صفد، فتوجه إليه

وفيه قدم مشس الدين غربيال، ومعه محل دمشق ألف ألف وستمائة ألف درهم، ومن الذهب مبلغ مخسة وعشرين 
  .ألف دينار من حاصل كرمي الدين ومتاجره
عليه أن مجيع أخرج كرمي الدين الكبري وولده الشوبك، بعدما أشهد : ويف يوم السبت تاسع عشرى مجادى اآلخرة

فأبقى السلطان أوقاف اخلانكاه بالقرافة، . ما وقفه من األمالك وغريها إمنا اشتراه من مال السلطان دون ماله
  .وأوقاف اجلامع بدمشق، وأعيد غربيال إىل دمشق على عادته

ال كرمي الدين وفيه توجه التاج اسحاق واألمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل إىل االسكندرية، واحتاطا على أمو
الكبري، وكانت حتت يد مكني الترمجان، وقد أخذ املكني منها ثالثة ومخسني ألف دينار، فاستقر التاج إسحاق 

وعاد التاج إسحاق ومعه األمري مغلطاي فأوقع احلوطة على أموال التجار، وألزم ابن . يتحدث يف متجر اخلاص
ى سائر املباشرين، وصادر الناس، فغلقت املدينة وبلغ السلطان احملسين متويل الثغر خبمسني ألف دينار، ورسم عل

ذلك فأنكره، وأفرج عن ابن احملسين بعدما أخذ منه مبلغ اثين عشر ألف دينار، وعاد األمري عالء الدين مغلطاي 
  .اجلمايل بستني ألف دينار من املصادرات



وقد اعتىن . يوم اإلثنني ثامن عشر شعبان وفيه كان عرس أمري علي بن أرغون النائب على ابنة السلطان، يف
السلطان جبهازها عناية عظيمه، وعمل هلا بشخاناه وستارة وداير بيت زركش مببلغ مثانني ألف دينار، وآالت ذهب 

وعمر السلطان هلا مناظر الكبش عمارة جديدة، ونقل اجلهاز إليها، مث نزل . وفضة مبا ينيف على عشرة أالف دينار
وهي ما بني أربعمائة دينار : وعمل املهم مدة ثالثة أيام، حضره نساء األمراء بتقادمهم. ب اجلهازبنفسه حىت نص

وكان فيه مثاين جوق من مغاين القاهرة، وعشرون جوقة من جواري السلطان . سوى تعايب القماش إىل مائيت دينار
صيلة حرير، ومل حيصو ما حصل واألمراء، خص كل جوقة من جوف القاهرة مخسمائة دينار ومائة ومخسون تف

فلما انقضى املهم بعث السلطان لكل من نساء األمراء تعبية قماش على قدرها، . جلواري السلطان واألمراء لكثرته
وأنعم السلطان . وعم مجيع األمراء باخللع، وفضل من الشممع بعدما استعمل منه مدة العرس ألف قنطار مصري

  .بين خصيب، زيادة على إقطاعه على األمري أرغون النائب مبنية
مث أفرج عن . وفيه قبض على األمري طشتمر محص أخضر الساقي، وفرج بن قراسنقر، وكرت، وعدة من املماليك

  .طشتمر من يومه، ونفي كرت إىل صفد، وبقي فرج ابن قراسنقر باجلب
ار وجفت املياه، فتحسن سعر وفيه هبت ريح سوداء حارة بدمشق، مات منها مجاعة من الناس فجأة، وفسدت الثم

مث وقع مثل ذلك بالقاهرة ومصر، فتغريت أمزجة الناس، وفشت األمراض، وكثر املوت مدة شهر، . الغالل
  .وفسدت الثمار، وحتسن السعر هليف الغلة وقلة وقوعها
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وفيه قدم األمري بكتمر احلسامي من دمشق، فويل اإلسكندرية وتوجه إليها، فأراق اخلمور هبا، ومنع من بيعها، 
فاستخفوا به وطمعوا فيه، . وجعل أجرة النقيب نصف درهم، وتثبت يف البينات، ومحل الناس على األمور الشرعية

فسادهم، فأحدث عليهم غرامات يقومون هبا إذا تبني احلق عليه، فكان الرجل إذا شكا جيىب منه من مائيت  وكثر
  .درهم إىل ما دوهنا، وضرب مجاعة منهم فخضعوا له

وتوجه األمري . وفيه توجه قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة واألمري آل ملك إىل احلج، يف سادس شوال
ائب السلطنة يف حادي عشره، ومعه حاج كثري، ورحل احململ ببقية احلاج يف ثامن عشره من بيربس الدوادار ن

وكانت عدة ركوب احلاج من . وتوجه الفخر ناظر اجليش يف ثاين عشريه إىل القدس، ليتوجه منه إىل احلج. الربكة
  .مصر ستة ركوب، على كل ركب أمري

  .عوضاً عن أسندمر القلنجقيوفيه استقر بلبان العتريس يف والية البحرية، 
  .وفيه استقر قدادار مملوك برلغي يف والية الغربية

خرج األمري عالء الدين علي بن قراسنقر، واألمري سيف الدين أيدمر الكبكي، واألمري : ويف أول ذي احلجة
هوا إىل دمقلة وكان فانت. طقصباي املرتبة فديته بقوص، ومخسمائة من أجناد احللقه إىل بالد النوبة، ومعهم كرنبس

قد تغلب كنز الدولة عليها، ونزع كرنبس، ففر كنز الدولة منهم، وجلس كرنبس على سرير ملكه وعادوا، 
  .فحارب كنز الدولة كرنبس بعد عود العسكر، وملك منه البالد

وفيه صرف معني الدين بن حشيش عن ديوان اجليش، ونقل إىل دمشق، وأشرك بينه وبني القطب ابن شيخ 
  .السالمية يف نظر اجليش هبا

  .وفيه ابتدأ السلطان بعمارة القصور بناحية سرياقوس يف أخر ذي احلجة
وكان قاع النيل يف هذه السنة ستة أذرع ونصف، وكان الوفاء يوم األربعاء سادس شعبان، وسابع عشر مسري ، 

وخرق املاء ناحية بستان اخلشاب، ودخل . وانتهت الزيادة يف سابع عشر رمضان إىل مثانية عشر ذراعاً وستة أصابع
وانقطعت الطريق من جهة اللوق، وغرق اخلور، واهندمت عدة بيوت، وغرقت املنية . إىل بوالق، وغرق بساتني

مث قويت الزيادة، وفاض املاء على منشاة املهراين ومنشاة . وجزيرة الفيل، فركب السلطان بنفسه لعمل جسر
وأمر الناس برمي التراب يف ناحية بوالق، وكثر اخلوف من غرق . مصر حبراً واحداًالكتبة، وصار ما بني بوالق و
وطلب الفقراء للعمل، فبلغت أجرة الرجل يف كل يوم مابني درهم إىل ثالثة دراهم، . القاهرة، واشتد االحتراس

اب ببالد الصعيد، ونزت أماكن كثرية، وغرقت األقص. لعزة وجود الرجال واشتغاهلم عند الناس يف نقل التراب
وكتب لسائر الوالة بكسر مجيع الترع واجلسور وتصريفها إىل البحر . وتلف القلقاس والنيلة وعدة مطاير هبا الغالل

فاستدعى السلطان املهندسني، ورسم بعمل جسر حيجز املاء . امللح، فثبت املاء ثالثة وأربعني يوماً، مث نزل قليالً قليالً
يف نيل أخر، وألزم أرباب األمالك املطلة على النيل بعمارة الزرايب، فعمل كل أحد جتاه داره عن القاهرة لئال تغرق 

وعمل اجلسر من بوالف إىل منية . واستدعى األمراء فالحيهم من النواحي، فحضروا باألبقار واجلراريف. زربية
ونصبت هلم األسواق، حىت . الشريج، ووزع باألقصاب على األمراء، فنصب كل أمري خيمة وخرج برجاله للعمل

  .كمل اجلسر يف عشرين يوماً، وكان ارتفاعه أربع قصبات يف عرض مثانية



  .وفيه قدم الربيد مبوت تكفور متملك سيس، وإقامة ولده بعده، مث قدمت رسله باهلدية
  .وفيه قدم الشريفان عطيفة أمري مكة وقتادة أمري ينبع

  ومات يف هذه السنة من األعيان

أنص ابن العادل كتبغا، بعد ما عمي من سهم أصابه، يف يوم اإلثنني ثاين احملرم، وكان مسحاً ذكياً متقدماً يف اجملاهد 
  .رمي البندق

ومات تاج الدين أمحد بن جمد الدين علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد الشافعي، يف عشرى ذي احلجة، 
اً فاضالً يف مذهيب الشافعي ومالك، مسع احلديث وحدث، وكان فقيه. ومولده يف ربيع سنة ست وثالثني وستمائة

  .وويل احلكم بغرب قموال وبقوص، وكان كثري العبادة

ومات قاضي القضاة بدمشق جنم الدين أبو العباس أمحد بن العماد حممد ابن األمري سامل بن احلافظ هباء الدين احلسن 
عي، يف ليلة السبت سادس عشرى ربيع األول، ومولده يف بن هبة اهللا بن حمفوظ بن صصري التغليب الدمشقي الشاف

سابع عشرى ذي القعدة سنة مخس ومخسني وستمائة، وويل القضاء إحدى وعشرين سنة، وقدم القاهرة مراراً، وقرأ 
القراءات السبع، ومسع احلديث، وكتب اخلط املليح، وبرع يف األدب والتاريخ، وقال الشعر، وشارك يف فنون من 

  .سري وغريهفقه وتف
ومات أمحد بن حممد بن علي بن أيب بكر بن مخيس األنصاري املغريب، يف يوم األحد سابع عشر شعبان مبصر، 

وكان صاحب فنون وصالح ودين . ومولده باجلزيرة اخلضراء من الغرب، يف احملرم سنة ست وأربعني وستمائة
  .وشعر جيد

ويل حسبه دمشق مث وزارهتا، مث . احلنفي الوزير الصاحب ومات جنم الدين حممد بن عثمان بن الصفي البصروي
  .صار من األمراء

  .ومات كمال الدين عبد الرزاق بن أمحد بن حممد بن أمحد بن الفوطي البغدادي املؤرخ، يف احملرم ببغداد
ء ثامن ومات تاج الدين ناهض بن خملوف، أخو قاضي القضاة زين الدين علي بن خملوف املالكي، يف يوم األربعا

  .عشر احملرم مبصر
  .ومات السين ابن ست هبجة، يوم األحد خامس عشرى ذي احلجة، وكان من أعيان الكتاب مبصر

ومات هباء الدين القاسم بن مظفر بن حممود بن تاج األمناء أمحد بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن 
  .مسع وحدث وصار مسند الشام. وستمائة عساكر، يف خامس عشرى شوال، ومولده سنة تسع وعشرين

  سنة أربع وعشرين وسبعمائة

  .فقدم الفخر ناظر اجليش من احلجاز عشية األحد ثالثه: أهل احملرم يوم اجلمعة ثالث شهر طوبة
نودي على الفلوس أن يتعامل الناس هبا بالرطل، على أن كل رطل منها بدرمهني، ومن : ويف يوم األربعاء سادسه

ورسم بضرب فلوس زنة الفلس منها درهم ومثن، . ا شيء حيضره إىل دار الضرب، ويأخذ عنها فضةعنده منه
وكان سبب ذلك كثرة ما دخل يف الفلوس من الزغل، . فضرب منها حنو مائيت ألف درهم فرقت على الصيارف

لى ذلك بالضرب فتوقف الناس عن أخذ الفلوس، وكثر ردها وعقوبة الباعة ع. حىت صار وزن الفلس نصف درهم
والتجريس إىل أن فسد احلال، وغلقت احلوانيت، وارتفعت األسعار، وبلغ القمح بعد عشرة دراهم األردب إىل 



  .سبعة عشر درمهاً
وصل األمري سيف الدين طشتمر محص أخضر الساقي من احلجاز، وصحبته مجاعة وكان قد : ويف يوم السبت تاسعه

بألفي دينار وغالل كثرية، وعمل له السلطان عند قدومه اثنيت عشرة بدلة  سافر بعد اإلفراج عنه، وأنعم عليه
وثالثة حوائض وطرز زركش، وأنعم عليه مبال جزيل، وتتابع قدوم احلاج حىت قدم احململ يف خامس عشريه وفيه 

م، فرمجوه توجه األمري أرغون النائب إىل منية بين خصيب، فشكا أهلها من مباشريهم، فلم يسمع هلم وأمر بضرهب
فركب عليهم أرغون ليفتك هبم، ففروا من عند الوطاق خارج البلد إىل داخل . باحلجارة وأنكوا يف مماليكه وغلمانه

البلد، فأخذ مماليكه من عمائم اهلاربني نيفاً على ثالمثائة وستني عمامة زرقاء من عمائم النصارى، فلما استكثر ذلك 
وهلم مخس كنائس ، فهدمها يف ساعة واحدة، ورسم أال يستخدم نصراين يف  قيل له إن هبا كثرياً من النصارى،

  .ديوانه، وكان النصارى قد جددوا عمارة ما خرب من الكنائس بالصعيد، فهدمت أيضاً
هبت ريح والناس يف الصالة، حىت ظن الناس أن الساعة قامت، واستمرت بقية النهار وطول : ويف يوم اجلمعة

  .ر كثرية، وامتألت األرض بتراب أسودالليل، فهدم هبا دو
  .وخرجت ريح شديدة ببالد قوص إىل أسوان، واقتلعت يف ليلة واحدة أربعة أالف خنلة، وخربت الديار
  .وفيه قدمت رسل اجملاهد سيف الدين بن علي ملك اليمن بطلب جندة من مصر، فلم جيب إىل ذلك

ام، وكان اجلراد قد أتلف زروعها، فبلغت الغرارة بدمشق وفيها قحطت بالد الشرق، فقدمت طوائف إىل بالد الش
فجهز األمراء من مصر الغالل الكثرية يف البحر إىل بريوت وطرابلس، فكان ما محل من جهة . إىل مائيت درهم

. السلطان واألمراء حنو عشرين ألف أردب سوى ما محله التجار، فاحنط السعر حىت أبيعت الغرارة بثمانني درمهاً
بإبطال مكس الغلة بالشام، وهو على كل غرارة ثالثة دراهم، وكانث تبلغ يف كل سنة ألف ألف ومائيت  وكتب

  .ألف درهم، فبطل ذلك واستمر بطالنه

وفيه عزل مجال الدين سليمان الزرعي عن قضاء القضاة بدمشق، واستمر عوضه جالل الدين حممد القزويين، بعد 
فلما اجتمع . د حادي عشر مجادى األوىل، وقدومه يف يوم اجلمعة ثالث عشريهاستدعائه إىل القاهرة يف يوم األح

القزويين بالسلطان أقبل عليه وصلى به اجلمعة، ونزل إىل خانكاه سعيد السعداء، مث واله قضاء القضاة بدمشق، 
عشريه، فقدم دمشق وخلع عليه يوم اجلمعة ثالث عشر مجادى اآلخرة وسافر القزويين على الربيد يوم اإلثنني رابع 

خامس رجب، وكان عليه ديون اجتمعت عليه بسبب مكارمه، وهي ألف دينار ومائة وستون ديناراً، فأعطاه 
  .السلطان ما وىف به ديونه

وفيه كتب باستقرار كمال الدين حممد بن علي الزملكاين يف قضاء حلب، عوضاً عن زين الدين عبد اهللا بن حممد 
  .بن عبد القادر األنصاري

  .وفيه توجه السلطان إىل الصيد بالبحرية، فاصطاد حنو املائيت غزال باحلياة سوى ما قتل، وجرح كثرياً منها وأطلقها
توجه األمري سيف الدين قطلوبغا املغريب، إلحضار كرمي الدين الكبري : ويف يوم األربعاء سابع عشر ربيع األوىل

شريه حضرا على الربيد حتت احلوطة، فسلما إىل األمري وولده من املقدس، فلما كان يوم اخلميس خامس ع
  .قجليس، فأقاما كنده إىل يوم حادي عشر ربيع اآلخر، مث طلعا إىل قلعة اجلبل، وطولبا باملال

  .وفيه تنكر احلال بني األمريين تنكز نائب الشام واألمري ألطنبغا نائب حلب
كرم الصغري على خيل الربيد من صفد إىل قلعه اجلبل، فعوق حضر كرمي الدين أ: ويف يوم اخلميس عاشر ربيع اآلخر

  .بربج باب القرافة



  .سفر كرمي الدين بكتمر وولده إىل الوجه القبلي، صحبة وايل قوص: ويف يوم اجلمعة ثامن عشره
  .أفرج عن كرمي الدين أكرم الصغري، ونزل إىل بيته: ويف يوم اإلثنني ثامن عشريه
  .طلع القمر خمسوفاً بالسواد: ر مجادى األوىلويف اليلة األحد خامس عش

عدى إىل بر مصر يف يوم . وفيه قدم منسا موسى ملك التكرور يريد احلج وأقام حتت األهرام ثالثة أيام يف الضيافة
اخلميس سادس عشرى رجب، وطلع إىل القلعة ليسلم على السلطان، وامتنع من تقبيل األرض، فلم جيرب على 

وأمر السلطان بتجهيزه للحج، فنزل وأخرج ذهباً كثرياً يف . ميكن من اجللوس يف احلضرة السلطانيةذلك، غري أنه مل 
  .شراء ما يريد من اجلواري والثياب وغري ذلك، حىت احنط الدينار ستة دراهم

ر عوضه واستق. عزل الصاحب أمني الدين عبد اهللا بن الغنام عن الوزارة، ولزم بيته: ويف يوم اخلميس ثامن رمضان
  .األمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل وزيراً، مع مابيده من األستادارية، يف يوم السبت عاشره

وويل جمد . وفيه استقر شهاب الدين بن األقفهسي يف نظر الدواوين، عوضاً عن املوفق، وعن شرف الدين بن زنبور
مث قدم مشس الدين غربيال من دمشق باستدعاء  .الدين إبراهيم بن لفيتة نظر البيوت، عوضاً عن األقفهسي املذكور

يف أثناء شهر رمضان، فاستقر ناظر الدواوين ووزير الصحبة ونائب الوزارة، يف يوم اجلمعة ثاين عشرى رمضان يوم 
  .وصوله

واستقر يف يوم اجلمعة ثالث عشرى رمضان األمري سيف الدين قدادار يف والية القاهرة، عوضاً عن علم الدين 
  .خلازن نقل إليها من والية البحرية، ففتك يف العامة، ومنع من اخلمور وأراقها، فعظمت مهابتهسنجر ا

وفيه عزل علم الدين سنجر احلمصي من شد الدواوين، وويل اجليزة حنو شهرين، مث أخرج إىل طرابلس شاد 
  .الدواوين هبا

  .دين ابن أمري حاجبوفيه استقر عالء الدين أيدغدي الباشقردي مبصر، عوضاً عن عالء ال
وفيه استقر ابن زنبور يف نظر خزائن السالح، عوضاً عن عالء الدين علي بن الربهان إبراهيم أمحد بن ظافر 

واستقر ابن الربلسي يف نظر بيت املال، عوضاً عن تاج الدين بن السكري، واستقر ابن السكري شاهد . الربلسي
  .اخلزانة الكربى

رم الصغري يف نظر الشام، عوضاً عن غربيال، يف يوم السبت رابع عشرى رمضان، وخرج وفيه استقر كرمي الدين أك
  .على الربيد يوم اإلثنني سابع عشرى شوال

  .فتحت احلمام بقرب رحبة األيدمري، وقد جددها األمري احلاج آل ملك. ويف يوم السبت مثاين عشرى شوال
  .احلاج إىل احلجازرحل الركب من بركة : ويف يوم الثالثاء ثامن عشريه

  .قدمت رسل أيب سعيد بسبب املصاهرة مع السلطان، فأعيدوا بعد إكرامهم: ويف يوم اإلثنني ثامن ذي القعدة
  .وفيه رسم بإغالق دكاكني النشاب، وهدم مرامي النشاب

وماً وفيه فشت األمراض يف الناس بالشام ومصر والصعيد، وكثر املوت السريع، ومرض السلطان مثانية عشر ي
وعويف، فعملت التهاين واألفراح سبعة أيام، وكتب بالبشاره إىل األعمال على يد األمري قطلوبغا املغريب، فحصل له 

ستة أالف دينار وثالثون فرساً وثالمثائة قطعة قماش وست خلع كاملة حبوائص ذهب، فلما حضر أنعم عليه 
  .السلطان بعد ذلك بتشريف

وسبب ذلك مرافعة ولده حىت قبض عليه يوم اجلمعة سادس عشرى . أمرياً بدمشقوفيها أخرج األقوش املنصوري 
  .رجب، مث أفرج عنه يف سلخه، ورسم له بإمرة يف حلب، فخرج على الربيد يف عشية هناره



استقر األمري ألطنقش أستاداراً، عوضاً عن األمري مجال الدين يغمور بعد موته، وكانت : ويف سادس عشرى رجب
  .ري يغمور يف خامس عشرى مجادى اآلخرةوفاة األم

  .قدم اجملردون إىل النوبة، وقد غابوا مثانية أشهر: ويف ثالث شعبان
  .وفيه منع األجناد من االجتماع بسوق اخليل

وفيه قدم اخلرب هببوب الريح يف بالد الصعيد، وأهنا اقتلعت من ناحية عرب قمولة زيادة على أربعة أالف خنلة يف 
وأخرحت عدة أماكن بأمحيم وأسيوط وأسوان وبالد السودان، وهلك منها كثري من الناس  ساعة واحدة،

  .والدواب
طولب الصاحب أمني الدين واملوفق ناظر الدولة بثمن كتان من خراج اجليزة قيمته مائة ألف : ويف ذي القعدة

، فاستخرج ذلك من جوامك درهم، خص الصاحب منها مبلغ مخسني ألفاً، وخص املوفق مبلغ مخسة وعشرين ألفاً
  .املباشرين

. وكان قاع النيل يف هذه السنة ستة أذرع وعشرين أصبعاً، وكان الوفاء يف يوم األربعاء تاسع شعبان وثامن مسرى
وانتهت الزيادة إىل مثانيه عشر ذراعاً وتسعة عشمر أصبعاً، فغرقت األقصاب واملعاصر وكثرة من شون الغالل، 

د براً تضرب فيه الوتد من قوص إىل القاهرة، وغرقت الفيوم النقطاع جسرها، وتوجه األمري وصارت املراكب ال جت
  .بكتمر احلسامي لعمارته

وفيها قرر السلطان أن تعمل له كل يوم أوراق باحلاصل واملصروف، فصارت تعرض عليه كل يوم، وحتدث يف 
  .األموال بنفسه

  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .أبو اسحاق إبراهيم بن ظافر، يوم اخلميس سادس مجادى اآلخرة، كان فقيهاً شافعياًبرهان الدين 
  .ومات الشيح نور الدين علي بن يعقوب بن جربيل البكري الفقيه الشافعي، يف يوم اإلثنني سادس ربيع اآلخر

مشق، قدم القاهرة وأقام ومات تقي الدين حممد اجلمال عبد الرحيم بن عمر الباجر بقي الشافعي، يف ربيع اآلخر بد
  .هبا، وله امللحمة الباجر بقية، واهتم بالزندقة

  .وماتت خوند أردكني بنت نوكاي األشرفية مث الناصرية، يوم السبت ثالث عشرى احملرم
ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري بدر الدين بكتاش أمري سالح الفخري، يوم اجلمعة ثامن عشرى مجادى 

  .ان أحد األمراء األلوفاآلخرة، وك
  .ومات األمري سيف الدين بزالر أمري علم

  .ومات الطواشي عنرب األكرب زمام الدور، يف ليلة األربعاء رابع عشر مجادى األوىل
  .ومات األمري حممد بن عيس بن مهنا من آل فضل، يوم السبت سابع رجب، قدم القاهرة مراراً

  .مصرومات األمري قطليجا الزيين من أمراء 
  .ومات الشيخ الصاحل حممود احليدري، خارج القاهرة

  .ومات األمري بدر الدين بكتمر بدرجك، أحد األمراء مبصر
ومات كرمي الدين أبو الفضائل عبد الكرمي بن العلم هبة اهللا بن السديد بثغر أسوان، ليلة اخلميس العشرين من 

  .، وأخذ منه مال كثري جداًشوال، وعاد ابنه علم الدين عبد اهللا فاعتقل بالقلعة
ومات نور الدين علي بن تقي الدين حممد بن جمد الدين حسن بن تاج الدين علي القسطالين، خطيب جامع عمرو 



  .مبصر، يف يوم اجلمعة حادي عشر ربيع اآلخر
  .ومات ناصر الدين حممد بن عالء الدين النابلسي، يوم اجلمعة سادس عشر مجادى األوىل

  .ين ابن الشيخ مجال الدين بن صفي الدين بن أيب املنصور، يوم اخلميس سابع عشرى مجادى اآلخرةومات هباء الد
ومات احلسن بن علي األسواين الفقيه الشافعي، يف مجادى األوىل باملدينة النبوية، وقد أم هبا واشتغل مثاين عشرة 

  .سنة، وكان فقيهاً صاحلاً
  سنة مخس وعشرين وسبعمائة

  .قدم أوائل احلاج: ويف يوم اجلمعة عاشرة: ألربعاء ثالث عشرى كيهكاحملرم أوله ا
  .قدم السلطان من الوجه القبلي: ويف يوم اخلميس ثالث عشره
  .وصل احململ وبقية احلاج، مع األمري أيتمش احملمدي أمري الركب: ويف يوم السبت خامس عشريه

رسل صاحب اليمن، ورسل صاحب : لدولة التركية، وهموفيه اجتمع مبصر من رسل امللوك ما مل جيتمع مثلهم يف ا
إسطنبول، ورسل األشكري، ورسل متملك سيس، ورسل أيب سعيد، ورسل ماردين، ورسل ابن قرمان، ورسل 

وسأل امللك اجملاهد صاحب اليمن إجناده بعسكر من مصر، وأكثر من ترغيب . ملك النوبة، وكلهم يبذلون الطاعة
فرسم السلطان بتجهيز العسكر صحبة األمري . اليمن، وكان قدوم رسله يف مستهل صفرالسلطان يف املال الذي ب

وهم آقول احلاجب، : وكان معه من أمراء الطبلخاناه مخسة. ركن الدين بيربس احلاجب، وهو مقدم العسكر
الناصري، وقجمار اجلوكندار ويعرف باسم بشاس، وبلبان الصرخدي، وبكتمر العاليل أستادار، وأجلاي الساقي 

ومن العشراوات عز الدين أيدمر الكوندكي ، ومشس الدين إبراهيم بن التركماين، وأربعة من مقدمي احللقة، عليها 
األمري ططر الناصري، وعالء الدين بن : األمري سيف الدين طينال احلاجب، ومعه مخسة أمراء طبلخاناه، وهم

، وكوكاي طاز، ومن العشراوات أيضاً بلبان الدواداري، طغريل اإليغاين، وجرباش أمري علم، وأيبك الكوندكي
وطرنطاي اإلمساعيلي وايل باب القلة، وأربعة أخرون من مقدمي احللقة، ومن املماليك السلطانية ثالمثائة فارس، 

وكتب حبضور العربان من . وفرقت فيهم أوراق السفر يوم اإلثنني خامسه. ومن أجناد احللقة تتمة األلف فارس
  .قية والغربية ألجل اجلمالالشر

  .وفيه خرج السلطان إىل سرياقوس، وقبض على األمري بكتمر احلاجب ومجاعة، يف يوم اخلميس ثاين ربيع األول
  .وفيه قدم األمري تنكز نائب الشام يف عاشره، فأقام عند السلطان أياماً وعاد إىل دمشق مكرماً

اليمن فقط، فحمل لبيربس ألف دينار، ولطينال مثامنائة دينار، ولكل وفيه أنفق السلطان يف األمراء املتوجهني إىل 
وحضرت . أمري طبلخاناه عشرة أالف درهم، ولألمري من العشراوات مبلغ ألفي درهم، وملقدم احللقة ألف درهم

أربعة مجال، العربان، فاستقر كرا اجلمل إىل مكة مبائة وستني درمهاً، وإىل ينبع مبائة وثالثني، ورحل كل جندي على 
مجلني إىل مكة، ومجلني إىل ينبع، وتوىل األمري عز الدين أيدمر الكبكي أمر العربان وأخذ العسكر يف التجهيز، 
. وباعوا موجودهم، فاحنط سعر الدنانري من مخسة وعشرين إىل عشرين درمهاً، لكثرة ما باعوا من احللي واملصاغ

  .الثاء عاشر ربيع اآلخر، واستقلوا باملسري يوم اخلميس ثالث عشرهوبرزوا من القاهرة إىل بركة احلاج يوم الث
وفيه خرج السلطان إىل سرياقوس ومعه عدة من املهندسني، وعني موضعاً على حنو فرسخ من ناحية سرياقوس ليبتين 

ومحام ومطبخ،  فيه خانكاه هبا مائة خلوة ملائة صويف، وجبانبها جامع تقام فيه اجلمعة، ومكان برسم ضيافة الواردين
ورتب السلطان هلا أيضاً قصوراً برسم األمراء اخلاصكية، . وندب السلطان آقسنقر شاد العمائر جلمع الصناع

  .وعاد، فوقع اإلهتمام يف العمل حىت كملت يف أربعني يوماً



ت، وتسري مث اقتضى رأي السلطان حفر خليج خارج القاهرة ينتهي إىل سرياقوس، ويرتب عليه السواقي والزراعا
فنزل األمري . فيه املراكب أيام النيل بالغالل وغريها إىل القصور بسرياقوس، وفوض ذلك إىل األمري أرغون النائب

أرغون باملهندسني يف النيل إىل أن وقع االختيار على موضع مبوردة البالط من أراضي بستان اخلشاب، ويقع احلفر 
ر على بركة قرموط إىل باب البحر، مث إىل أرض الطبالة، ويرمى يف اخلليج يف امليدان الظاهري الذي صار بستاناً، ومي

فكتب إىل والة األعمال بإحضار الرجال للحفري، وعني لكل واحد من األمراء أقصاب حيفرها، وابتدأ احلفر . الكبري
من بستان األمري  وخربت فيه أمالك كثرية، وأخذت قطعة. مستهل مجادى األوىل إىل أن مت يف سلخ مجادى اآلخرة

والتزم . أرغون النائب، وأعطى السلطان مثن ما خرب من األمالك ألرباهبا، وفيهم من هدم داره وأخذ أنقاضها
الفخر ناظر اجليش بعمارة قنطرة برأس اخلليج عند فمه، والتزم قدادار وايل القاهرة بعمل قنطرة جتاه البستان الذي 

رة األوز وقناطر األمريية فلما كانت أيام الزيادة يف ماء النيل جرت السفن يف كان ميداناً للظاهر، ورسم بعمل قنط
  .هذا اخلليج، وعمرت السواقي عليه، وأنشئت جبانبه البساتني واألمالك

توجه السلطان إىل اخلانكاه خارج ناحية سرياقوس، وقد خرجت القضاة : ويف يوم اإلثنني سادس مجادى اآلخرة
واستقر جمد الدين أبو . م األربعاء، وعمل هلم مساط عظيم يف يوم اخلميس تاسعه باخلانكاهواملشايخ والصوفية يو

حامد موسى بن أمحد بن حممود األقصرائي وهو شيح خانكاه كرمي الدين الكبري بالقرافة يف مشيخة هذه اخلانكاه، 
بن مجاعة، وولده عز الدين عبد ورتب عنده مائة صويف وخلع السلطان عليه، وعلى قاضي القضاة بدر الدين حممد 

العزيز، وعلى قاضي القضاة تقي الدين األخنائي املالكي، وعلى الشيخ عالء الدين القونوي شيخ خانكاه سعيد 
السعداء، ورسم للشيخ جمد الدين ببغلة، وأن يلقب بشيخ الشيوخ، وخلع على أرباب الوظالف، وفرق ستني ألف 

  .ولةدرهم، وخلع على األمراء وأهل الد
وفيها حبس شهاب الدين أمحد بن حممد بن مري البعلبكي احلنبلي أحد أصحاب ابن تيمية، مقيداً يف سجن القاضي 

املالكي تقي الدين األخنائي بالقاهرة، وضرب بالسياط ضرباً مربحاً، وشهر يف تاسع عشرى مجادى األوىل، بعدما 
ض على السلطان يف نصف ربيع اآلخر، فأثىن عليه أقام يف السجن من سادس عشرى ربيع األوىل وكان قد عر

األمري بدر الدين بن جنكلي بن البابا، والقاضي بدر الدين بن مجاعة، وغريمها من األمراء، وعارضهم األمري أيدمر 
ففوض السلطان األمر ألرغون النائب، فآل األمر إىل متكني القاضي املالكي منه . اخلطريي، حىت كادت تكون فتنة

مث أعيد ابن مري إىل السجن، مث شفع فيه، فآل أمره إىل أن أفرج عنه، وأخرج إىل القدس بعد يومني من . تقدمكما 
فاتفق عقيب ذلك أن الفقهاء شنعوا على تقي الدين ابن شاس بأنه كفر لتصويبه بعض أراء . سجنه، وكان مظلوماً

مخدت، فقال الشيخ برهان الدين إبراهيم  ابن مري، وشهدوا عليه، فدافع األخنائي عنه وسكن القضية حىت
  :الرشيدي يف ذلك

  على تقى من اهللا وأقوى أساس... يا قاضياً شاد أحكامه 
  جتاوزت يف احلد حد القياس... مقالة يف ابن مرى لفقت 

  فهل أباح الشرع كفر ابن شاس... وىف ابن شاس حققت ما أثرت 
الروم ما أغضبه، فكتب يشكوه إىل أبيه جوبان، فأنكر عليه وفيها بلغ السلطان عن دمرداش بن جوبان متملك 

فعله، فاعتذر عما وقع منه، وبلغ جوبان ذلك إىل السلطان، فجهز إىل دمرداش تشريفاً وهدية، وكتب إليه 
  .يستميله

الربيد توجه األمري الوزير مغلطاي اجلمايل، ومكني الدين بن قروينة مستويف الدولة، على : ويف آخر مجادى اآلخرة



  .لكشف القالع ومحل ما فيها من احلواصل، فراك اجلمايل اململكة احللبية، وعاد يوم الثالثاء سادس شهر رمضان
  .وفيه استقر هبادر البدري يف نيابة الكرك، عوضاً عن بيليك اجلمايل

ر الدين بيليك قدم األمري سيف الدين بكمش اجلمدار الظاهري واألمري بد: ويف يوم السبت العشرين من رمضان
السيفي السالري املعروف بأيب غدة من بالد أزبك هبدية، ومعهما كتابه، وهو يسأل أن جيهز له كتاب جامع 
  .األصول يف أحاديث الرسول، وكتاب شرح السنة والبحر للروياين يف الفقه، وعدة كتب طلبها، فجهزت له

  .لصيدوفيه خرج السلطان إىل البحرية، يف ثالث عشر ذي احلجة، ل
طاجار : وفيه بعث السلطان األمري مغلطاي اجلمايل إىل اإلسكندرية، فأفرج عن األمراء املسجونني هبا، وهم
  .احملمدي، وبلبان الشمسي، وكيتمر، وهبادر التقوى أمري جاندار، فقدموا إىل القاهرة يف ثامن عشريه

  .وفيها نزل سيل عظيم يف النيل حىت اصفر ماؤه، وزاد ستة أصابع
وأما العسكر اجملرد لنجدة صاحب اليمن فإنه سار إىل مكة، وقد كتب السلطان إىل الشريف عقيل أمري ينبع، وإىل 
الشريفني عطيفة ورميثة أمريي مكة، وإىل قوادمها، وإىل بين شعبة وعرب الواديني وسائر عربان احلجاز، بالقيام يف 

رين من مجادى األوىل، ودخلها وأقام هبا حىت قدمت ووصل العسكر إىل مكة يف السادس والعش. خدمة العسكر
. املراكب بالغالل وغريها من مصر إىل جدة، فأبيع الشعري بثالثني درمهاً األردب، والدقيق بعشرين درمهاً الويبة

بن وتقدم اخلادم كافور الشبيلي خادم امللك اجملاهد إىل زبيد ليعلم مواله العساكر، وكتب األمري ركن الدين بيربس 
  .احلاجب، وهو مقدم العسكر إىل أهل حلى بين يعقوب باألمان، وأن جيلبوا البضائع للعسكر

. ورحل العسكر يف خامس مجادى اآلخرة من مكة، ومعه الشريف عطفة والشريف عقيل، وتأخر الشريفي رميثة
ا، ودهشوا لرؤية فوصل العسكر إىل حلي بين يعقوب يف اثين عشر يوماً، بعد عشرين مرحلة، فتلقاهم أهله

فنودي فيهم باألمان، وأال يتعرض أحد من العسكر لشيء . العساكر، وقد طلبت ولبست السالح، ومهوا بالفرار
إال بثمنه، فاطمأنوا ومحلوا إىل كل من بيربس وطينال مقدمي األلوف مائة رأس من الغنم ومخسمائة أردب أذرة، 

  .عد ثالثة أيام يف العشرين منهورحل العسكر ب. فرداها ومل يقبال ألحد شيئاً
فقدمت األخبار باجتماع رأي أهل زبيد على الدخول يف طاعة امللك اجملاهد خوفاً من معرة قدوم العسكر املصري، 
وأهنم ثاروا باملتملك عليهم وهو امللك الظاهر، وهنبوا أمواله ففر عنهم، وكتبوا إىل اجملاهد بذلك، فقوي ونزل من 

ونزل . فكتب أمراء العسكر املصري إليه، وهم قرب حدود اليمن، بأن يكون على أهبة اللقاء. دقلعة تعز يريد زبي
العسكر على زبيد، ووافاهم اجملاهد جبنده، فسخر منهم الناس من أجل أهنم عراة، وسالحهم اجلريد واخلشب، 

. صابة ملونة فوق العمامةوسيوفهم مشدودة على أذرعتهم، ويقاد لألمري فرس واحد جملل، وعلى رأس اجملاهد ع
وعندما عاين اجملاهد العساكر املصرية وهي البسة ألة احلرب رعب، وهم أن يترجل عن فرسه حىت منعه األمريان 

ومضى العسكر صفني واألمراء يف الوسط حىت قربوا منه، فألقى اجملاهد نفسه ومن معه إىل . بيربس وآقول من ذلك
أكرموه وأركبوه يف الوسط، وساروا إىل املخيم، وألبسوه تشريفاً سلطانياً وكلفتاه األرض، وترجل له أيضاً األمراء و

  .وركب اجملاهد واألمراء يف خدمته بالعساكر إىل داخل زبيد، ففرح أهلها فرحاً شديداً. زركش وحياصة ذهب
ما خياف عاقبته، واعتذروا  ومد اجملاهد هلم مساطاً جليالً، فامتنع األمراء والعسكر من أكله خوفاً من أن يكون فيه

فأحضر اجملاهد إليهم ما حيتاجون إليه، وتوىل طباخو . إليه بأن هذا ال يكفي العسكر، ولكن يف غد يعمل السماط
وحضر اجملاهد وامراؤه، وقد مد السماط بني يدي كرسي جلس عليه اجملاهد، ووقف السقاة . األمراء عمل السماط

فلما . على العادة، ووقف األمري بيربس رأس امليمنة، واألمري طينال رأس امليسرة والنقباء واحلجاب واجلاشنكريية



فرغ السماط صاحت الشاويشية على أمراء اجملاهد وأهل دولته فأحضروهم، وقرئ كتاب السلطان، فباسوا 
  .بأمجعهم األرض، وقالوا مسعاً وطاعة، وكتب األمري بيربس ملمالك أليمن باحلضور، فحضروا

هز امللك اجملاهد للعسكر شيئاً من اإلقامات، وعنفه األمري بيربس على ذلك، فاعتذر خبراب البالد، وكتب هلم و مل جي
وسار اجملاهد إىل تعز لتجهيز اإلقامات، ومعه األمريان سيف . على البالد بغنم وأذرة، فتوجه إليها قصاد األمراء

 مائيت فارس، وتأخر العسكر بزبيد، وعادت قصاد الدين ططر العفيفي السالح الدار وسيف الدين قجمار يف
األمراء بغري شي ء فرحل العسكر من زبيد يف نصف رجب يريدون تعز، فتلقاهم اجملاهد، ونزلوا خارج البلد، 

وكتب األمراء إىل امللك الظاهر املقيم بدملوة، وبعثوا إليه الشريف . وشكوا ما هم فيه من قلة اإلقامات، فوعد خبري
  .مري مكة وعز الدين الكوندكي، وكتب إليه اجملاهد أيضاً حيثه على الطاعةعطفة أ

وأقام العسكر يف جهد، فأغاروا على الضياع، وأخذوا ما قدروا عليه، فارتفع سعر األذرة من ثالثني درمهاً األردب 
خوفاً من العسكر أن ميلك  إىل تسعني، وفقد األكل إال من الفاكهة فقط، لقلة اجللب، واهتم أن ذلك مبواطأة اجملاهد

  .منه البالد
وزاد أمرهم إىل أن ركب العسكر يف . مث إن أهل جبل صرب قطعوا املاء عن العسكر، وختطفوا اجلمال والغلمان
وأتاهم اجملاهد فخذهلم عن الصعود إىل . طلبهم، فامتنعوا باجلبل، ورموا باملقاليع على العسكر، فرموهم بالنشاب

فبلغ . بكالمه، ونازلوا اجلبل يومهم، ففقد من العسكر مثانية من الغلمان، وبات العسكر حتته اجلبل، فلم يعبأوا
بيربس أن اجملاهد قرر مع أصحابه بأن العسكر إذا صعد اجلبل يضرمون النار يف الوطاق وينهبون ما فيه، فبادر 

قه على الطريق، ففرح أهل تعز بيربس وقبض على هباء الدين هبادر الصقري وأخذ موجوده، ووسطه قطعتني وعل
مبتله، وكان هبادر قد تغلب على زبيد، وتسمى بالسلطنة، وتلقب بامللك الكامل، وظل متسلطاً عليها، حىت طرده 

  .أهلها عند قدوم العسكر

وطلب . وقدم الشريف عطفة والكوندكي من عند امللك الظاهر صاحب دملوة، وأخربا بأنه يف طاعة السلطان
اهد ما وعد به السلطان، فأجاب بأنه ال قدرة له إال مبا يف دملوة فأشهد عليه بيربس قضاة تعز بذلك، بيربس من اجمل

  .وأنه أذن للعسكر يف العود، خلراب البالد وعجزه عما يقوم به للسلطان، وأنه امتنع بقلعة تعز
ان إىل مكة، فدخلوها يف ورحلوا منها أول رمض. ورحل العسكر إىل حلي بين يعفوب، فقدمها يف تاسع شعبان

  .وساروا من مكة يوم عيد الفطر، وقدموا بركة احلاج أول يوم ذي القعدة. حادي عشره بعد مشقة زائدة
وقدم األمري بيربس هدية، فأغرى األمري طينال السلطان . وطلع األمراء إىل القلعة، فخلع عليهم يف يوم السبت ثالثه

  .جملاهد وغريه، وأنه قصر يف أخذ مملكة اليمنباألمري بيربس، وأنه أخذ ماالً من ا
رسم خبروجه إىل نيابة غزة، فامتنع ألنه كان قد بلغه ما قيل عنه، وأن السلطان : فلما كان يوم اإلثنني تاسع عشره

  .قد تغري عليه، فقيد وسجن يف الربج، وقبضت حواشيه، وعرقبوا على املال فلم يظهر شيء
إبراهيم ابن اخلليفة أيب الربيع، وسجن بالربج، ألنه تزوج مبغنية، وأشهد عليه قبض على : ويف ثالث ذي احلجة

  .بطالقها
  .قدم ألطبغا نائب حلب، وسافر أخر يوم األحد: ويف ثالث عشر ذي القعدة

خلع على األمري هبادر البدري السالح دار، واستقر يف لنيابة الكرك، عوضاً عن عز الدين : ويف أول ذي احلجة
  .مايل، ونقل اجلمايل لنيابة غزة، فسار إليها يف خامس عشرهأيبك اجل

توجه السلطان إىل الصيد حنو اجليزة، وأفرج عن بلبان الشمسي وهبادر التقوى وأمري جاندار، : ويف ثالث عشره



  .وطاجار احملمدي
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

  .صاحلة خرية، مالزمة للرباط، تعظ النساء حجاب بنت عبد اهللا شيخة رباط البغدادية يف احملرم، وكانت
  .ومات األمري سيف الدين قطز عند عوده من اليمن، ومحل إىل مكة فدفن هبا، وكان جواداً عفيفاً

ومات األمري ركن الدين بيربس املنصور يف ليلة اخلميس خامس عشرى رمضان، وهو أحد مماليك املنصور قالوون، 
األشرف خليل باألمري مجال الدين أقوش، مث صار دوادار السلطان وناظر األحباس، واستنابه بالكرك، وعزله امللك 

وويل نيابة السلطنة بديار مصر، وكان عاقالً كثري الرب، وإليه تنسب املدرسة الدوادارية خبط سويقة العزي خارج 
انه على تأليفه كاتبه ابن كرب القاهرة، وله تاريخ مساه زبدة الفكرة يف تاريخ اهلجرة، يدخل يف أحد عشر سفراً، أع

النصراين وكان جيلس رأس امليسرة، فأخذ إقطاعه األمري مغلطاي اجلمال وأخرج منه طبلخاناه لبلبان السناين وصار 
  .األمري عز الدين أيدمر اخلطريي بعده جيلس يف رأس امليسرة

ان، قتله حديثة ابن ابن أخيه، ومات الشريف منصور بن مجاز بن شيحة يف حرب يوم الرابع والعشرين من رمص
وكان له يف اإلمرة ثالث وعشرون سنة وستة أشهر وأيام، واستقر عوضه يف إمرة املدينة النبوية ابنه بدر الدين 

  .كبيشة بن منصور، وقدم منصور إىل القاهرة مراراً
مثانني سنة، وقدم ومات الشهاب حممود بن سليمان بن فهد احلليب كاتب السر، بدمشق يف شعبان، عن إحدى و

  .القاهرة مراراً
ومات الشيخ تقي الدين حممد بن اجلمال أمحد بن الصفي عبد اخلالق الشهري بالتقي الصائغ شيخ القراء مبصر يف ليلة 

  .األحد ثامن عشر صفر
القعدة،  ومات جنم الدين أبو بكر هباء الدين حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان الشافعي بالقاهرة يف ثالث ذي

  .وكان فاضالً، إال أنه رمي يف عقله وعقيدته بأشياء
  .ومات األمري سيف الدين بلبان التتري املنصوري يف ذي القعدة

ومات اخلطيب مجال الدين حممد بن تقي الدين حممد بن احلسن بن علي بن أمحد بن علي بن أمحد القسطالن يف ليلة 
ه اخلطيب تقي الدين بن نور الدين مكانه خطيباً جبامع القلعة، ورتب السبت مستهل ربيع األول، واستقر ابن أخي

  .ولده زين الدين أمحد بن مجال الدين يف خطابة جامع عمرو وإمامته ونظره
  .ومات شرف الدين يونس بن أمحد بن صالح القلقشندي الفقيه الشافعي يف خامس عشرى ربيع اآلخر

  سنة ست وعشرين وسبعمائة
  . الصيد بالوجه البحري أهلت والسلطان يف

وردت رسل ملك احلبشة بكتابه يتضمن إعادة ما خرب من كنائس النصارى : ويف يوم اإلثنني سادس عشر احملرم
ومعاملتهم باإلكرام واالحترام، ويهدد بأنه خيرب ما عنده من مساجد املسلمني، ويسد النيل حىت ال يعرب إىل مصر، 

  .فسخر السلطان منه، ورد رسله

  .خلع على فخر الدين استادار ألطنبغا، واستقر وايل احمللة بعد موت الشيخي: عشرى صفر ويف
صرف مشس الدين غربيال عن نظر النظار، وسفر إىل دمشق، فسار على الربيد يف حادي : ويف ثامن عشر صفر

  .عشريه، وقدم دمشق يف ثامن عشريه



 -رم الصغري من دمشق باستدعاء إىل ناحية سفط من اجليزة قدم كرمي الدين أك: ويف يوم اإلثنني سادس ربيع األول
وكان قد سعى به الفخر ناظر . مبالزمة بيته. ، فأنكر السلطان عليه إنكاراً شديداً، وأمره -والسلطان خميم هبا 

  .اجليش وغريه، وأغروا به السلطان حىت أحضره من دمشق
يف نظر  -، وكان قد خدم عند األمري أرغون النائب املعروف بكاتب سالر -وفيه استقر شرف الدين اخلطريي 

  .النظار، عوضاً عن غربيال
وفيه رسم للوزير مغلطاي بقتل كرمي الدين أكرم الصغري يف خفية، فتقدم إىل وايل القاهرة بذلك، فوضع له أعيناً 

ابع ربيع اآلخر، فوثب عليه يترقبون فرصة، إىل أن ركب من داره يريد احلمام بعد العشاء اآلخرة من ليلة اإلثنني ر
وأصبح الناس وقد شاع خربه، وبلغ . مجاعة، وكان قد احترس على نفسه، فنجا بفرسه منهم، وقتلوا غالمه

السلطان فرسم للوزير بإخراجه إىل أسوان، فقبض عليه يف يوم السبت تاسعه هو وأوالده، وأحضرهم جملس 
ابنه سعد الدين أبو الفرج باملقارع وسلم أكرم إىل وايل  السلطان، وطولب باملال، فلم يعترف بشي ء، فضرب

القاهرة، فوجد يف كمه أوراقاً فيها مرافعات يف مجاعة من أهل الدولة، فطلبها الوزير منه، فامتنع من ذلك حىت بعث 
رم وأخرج أك. السلطان من تسلمها منه وقرأها، فأفرج السلطان عن أوالده، ورسم بعقوبته فسعط باخلل واجلري

وابنه سعد الدين يف ليلة اإلثنني حادي عشره إىل جهة الصعيد، بعدما توجه األمري هباء الدين وايل القلعة إىل الوزير 
ومضى أكرم وابنه يف سلورة إىل أسوان، فقدما يف ليلة اإلثنني خامس عشريه، . يطلب له منه بساطاً ونفقة فأىب ذلك
  .وقتل ليلة الثالثاء سادس عشريه

اخلميس سابع مجادى األوىل سار األمري أيتمش احملمدي رسوالً إىل القان بوسعيد، وصحبته هدايا جليلة،  ويف يوم
  .فبلغ أيتمش رسالته، وعاد إىل القاهرة يوم الثالثاء ثامن عشرى شعبان. لريغبه يف مصاهرة السلطان

ندمر العمري وملكتمر اإلبراهيمي خرجت جتريدة إىل برقة عليها من األمراء أس: ويف ثاين عشرى مجادى األوىل
وسببها حضور فايد وسليمان أمريي العربان بربقة، وشكواهم من . وقطلوبغا الطويل، ومجاعة من أجناد األمراء

  .العرب أهنم منعوا أداء الزكاة عن الغنم
اخلازن، ليتوجه  وقت الغروب ركب أمحد ابن السلطان، ومعه األمري قجليس واألمري طقتمر: ويف ليلة اجلمعة ثامنه

، وسار معه عدة من املماليك وخزانة مال واستقر يف نيابة الكرك األمري  -وعمره يومئذ مثاين سنني  -إىل الكرك 
سيف الدين هبادر البدر وتوجه معه ليقوم بأمره، ويودع املال حبزانة قلعة الكرك، وال ميكن أحداً من التصرف، بل 

  .له األمريان إىل الكرك، وعادوا يف ثاين مجادى اآلخرةفأوص. ميرنه على الصيد والفروسيه
وفيه قدم كتاب نائب الشام بأنه قبض على بكتوت القرمان المتناعه من التوجه إلحضار محل سيس، فأجيب 

  .بتقييده وسجنه بقلعة دمشق، وأن يستقر شهاب الدين قرطاي الصالحي نائب طرابلس على خبزه
وأمر . بنيابة طرابلس، فسار من القاهرة يف يوم اخلميس رابع مجادى اآلخرة وفيه رسم لألمري طينال احلاجب

  .السلطان بتقدمته على األمري قوصون زيادة على إقطاعه، عقد له على إحدى بنات السلطان
  .ابتدأ جلوس الصوفية خبانقاه األمري بكتمر الساقي بآخر القرافة مما يلي بركة احلبش: ويف يوم الثالثاء ثامن رجب

قدمت رسل جوبان حاكم دولة أيب سعيد، ومعهم طايربغا وابنه حيىي فخلع : ويف يوم اإلثنني رابع عشر رجب
عليهم، وأنعم على طايربغا بإمرة طبلخاناه يف سابع عشره، وعلى ابنه حيىي بإمرة عشرة، وأعيدت الرسل يف رابع 

ن قرابة، فكتب إىل األمري جوبان ليستدعيه وأهله إىل وكان طايربغا هذا يلي نيابة خالط، وبينه وبني السلطا. عشريه



  .مصر، فبعثهم
  .أيضاً أنعم على أمحد بن بكتمر الساقي بإمرة: ويف سابع عشره

. حبس تقي الدين أمحد بن تيمية، ومعه أخوه زين الدين عبد الرمحن بقلعة دمشق: ويف يوم اإلثنني سادس شعبان
وسبب ذلك أن ابن قيم اجلوزية . يم اجلوزية، وشهر على محار بدمشقوضرب مشس الدين حممد بن أيب بكر بن ق

تكلم بالقدس يف مسألة الشفاعة والتوسل باألنبياء، وأنكر جمرد القصد للقرب الشريف دون قصد السمجد النبوي 
وكان قد . فأنكر املقادسة مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إىل قاضي جالل الدين حممد القزويين وغريه من قضاة دمشق

فلما وصلت . وقع من ابن تيمية كالم يف مسألة الطالق بالثالث أنه ال يقع بلفظ واحد، فقام عليه فقهاء دمشق
كتب املقادسة يف ابن القيم، كتبوا يف ابن تيمية وصاحبه ابن القيم إىل السلطان، فعرف مشس الدين احلريري قاضي 

  .يمية تشنيعاً فاحشاً حىت كتب حببسه، وضرب ابن القيمالقضاة احلنفية بديار مصر ذلك، فشنع على ابن ت
وفيه أنشأ األمري مجال الدين أقوش نائب الكرك قاعة باملارستان املنصوري وحنت جدران املارستان واملدرسة املبنيه 

وعمل أقوش . باحلجر كلها داخالً وخارجاً، وطر الطراز الذهب من خارج القبة واملدرسة حىت صار كأنه جديد
يمة يزيد طوهلا على مائة ذراع، وركبها لتستر على مقاعد األقفاص، وتستر أهلها من احلر، ونقل احلوض من خ

جانب باب املارستان، لكثرة تأذي الناس برائحة الننت، وعمل موضعه سبيل ماء عذب لشرب الناس، وكان 
  .مصروف ذلك كله من ماله دون مال الوقف

أفرج عن األمري بلبان طرنا أمري جاندار، فكانت مدة اعتقاله إحدى عشرة سنة : نوإىل يوم اإلثنني سابع عشر شعبا
  .وتسعة أشهر وسبعة أيام، فلما مثل حبضرة السلطان خلع عليه وأعطاه إمرة دمشق، وبعثه إليها

أمراء  وفيه نقل األمري بدر الدين حممد بن التركماين من دمشق إىل شد الدواوين بطرابلس، وأنعم على أشقتمر من
  .حلب خببزه

وفيه محل بكتوت القرماين من قلعة دمشق إىل القاهرة مقيداً على الربيد، ومحل منها إىل اإلسكندرية هو والبوبكري 
  .واجلاويل فسجنوا هبا

فلما قدم إىل . وفيه قدم بازان رسول جوبان حاكم بالد أيب سعيد، وجوبان هو الذي أجرى العني من عرفة إىل مكة
من أذن لك يف هذا؟ ومل ال : " ع بالسلطان، وعرفه خرب العني، شق عليه ذلك، وقال له على أن النائبمصر واجتم
عرف السلطان أن جوبان فعل ما فعل من اخلرب، وبقي األمر للسلطان إن شاء " ، فقال بازان للنائبء " شاورتين؟ 

  .، فلما بلع النائب قوله السلطان سكت" خيرب أو يعمر، فهذا شيء قد فعله من فعله وخرج عنه، واألمر إليكم 
وكان من خرب هذه العني أنه ملا كثر ترداد احلاج من العراق إىل مكة يف كل سنة شق عليهم قلة املاء مبكة، فإن 

فقصد األمري جوبان . الراوية كانت تبلغ يف املوسم عشرة دراهم مسعودية، ويف غري املوسم من ستة دراهم إىل سبعة
أيب سعيد عمل خري مبكة، فدله بعض الناس على عني كانت جتري يف القدمي مث تعطلت، فندب لذلك حاكم مملكة 

بعض ثقاته وأعطاه مخسني ألف دينار، وجهزه يف موسم سنه مخس وعشرين فلما قضي حجه تأخر مبكة وشهر أمره 
فهرع إليه العمال، " . اهم يف كل يوم من أراد العمل يف العني فله ثالثة در: " هبا، فأعلم بعني يف عرفة، فنادى مبكة

أاتاه مجع كبري من . وخرج هبم إىل العمل، فلم يشق على أحد منهم وال استحثه، وإمنا كانوا يعملون باختيارهم
العرب، وعمل حىت النساء، إىل أن جرى املاء مبكة بني الصفا واملروة، يف ثامن عشرى مجادى األوىل من هذه السنة، 

  .ل أربعه أشهر وكثر النفع هبذه العني، وصرفه أهل مكة إىل مزارع اخلضراواتفكانت مدة العم
  .وفيه قدم القاهرة األمراء اجملردون إىل برقة، وقد غابوا عنها ثالثة أشهر وأربعة أيام



وا وفيه قدم اخلرب بأن األمري تنكز نائب الشام مجع العامة بدمشق وألزمهم بإحضار الكالب ورميها باخلندق، فأقام
  .عشرة أيام يف مجعها حىت امتأل اخلندق هبا، وأكل بعضها بعضاً

وفيه قدم اخلرب حبصول سيل عظيم يف الفرات، أعقبه مطر، وأنه حدث وخم وفناء عم الناس من الفرات إىل دمشق، 
ضى فلم تبق مدينة فيما بني ذالك حىت كثر هبا املرض واملوت، وباع بعض عطاري دمشق يف كل يوم أدوية للمر

بنحو األلف درهم، وأبيع قدر فيه حسو شعري بزيادة على ثالثني درمهاً، وأخذ حجام يف أجرة فصد وشراطة أذان 
  .يف كل يوم أربعمائة درهم، فإنه كان فصالً زموماً، وكان املوت فيه بالنسبة إىل املرض قليل

امللك الكامل سيف الدين أيب بكر بن قدم امللك الصاحل صالح الدين يوسف ابن : ويف يوم الثالثاء خامس رمضان
شادي ابن امللك األوحد تقي الدين ابن امللك املعظم غياث الدين توران شاه ابن امللك الصاحل جنم الدين أيوب ابن 

فأقبل عليه السلطان وأكرمه، وخلع " امللك الكامل حممد ابن امللك العادل بن أيوب بن شادي صاحب حصن كيفا 
وحش حبياصة، ورتب له ما يليق به من اللحم والدجاج والسكر واحللوى وغري ذلك، وبعث له عليه تشريفاً طرد 
  .عشرة أالف درهم

وأقام الصاحل صالح الدين إىل نصف شوال، وسار بعد ما جهزه السلطان بكل ما حيتاج إليه من خيل ومجال 
يف اإلحسان إليه، وبعثه إىل بلده فقدمها،  فلما قدم دمشق بالغ األمري تنكز. وسالح وحتف، وأنعم عليه بألف دينار

وكان من خرب . فلما صعد احلصن وتوسط الدهليز، وثب عليه أخوه امللك العادل حميي الدين وقتله. وسر به أهلها
الصاحل صالح الدين أنه ملك حصن كيفا من أعمامه وأخوته بالقوة، فإنه كان شجاعاً جريئاً، فلما متكن منع اخلراج 

فكتب اليه تنكز يهدده بأنه يقتله وسط . يد، وتعرض لقصاد األمري تنكز نائب الشام، وإىل بعض التجارعن أيب سع
حصنه، فخاف سوء العاقبة، وأجاب باالعتذار، وأنه من اليوم يف خدمة السلطان ونائبه، وأنه ميتثل ما يرسم به، 

فلما قدم األمري أيتمش احملمدي عليه تلقاه، . فسر السلطان بذلك، وأكد على تنكز يف مهاداته. وجهز لتنكز هدية
فكتب . وكتب إىل نائب الشام بذلك" وقدم له تقدمة حسنة، وعرفه أنه صاحب السلطان يف احلسن حتت أوامره 

تنكز يعرف السلطان بذلك، فازداد رغبة فيه، ومازال به األمري تنكز يستميله حىت قدم إىل مصر، ذلك بعد أن 
فطمع حميي الدين يف احلصن وقتله بعد رجوعه من . لعادل حميي الدين على احلصن مدة غيبتهاستناب أخاه امللك ا

مصر، وكتب إىل جوبان وأيب سعيد أنه مل يقتله إال ملخامرته وخروجه عن طاعتهما، وبعث إليهما باخلراج، فأجاباه 
لشام بأنه مل يقتله إال ملا ثبت عليه من بالشكر والثناء واستمراره على نيابة احلصن وكتب حميي الدين أيضاً لنائب ا

شرب اخلمر والفسق وقتل األنفس واستباحة األموال والتلفظ بالكفر غري مرة، وجهز إليه وترفق إليه هدية يف 
فعرف تنكز السلطان ذلك، فأجابه بقبول عذره ومهاداته واستجالب خاطره، . كتبه، وأنه مملوك السلطان ونائبه

  .ففعل ذلك
  .توىل األمري عماد الدين البحرية، عوضاً عن بلبان العتريس: ألربعاء ثالث عشر رمضانويف يوم ا

  .توجه األمري سيف الدين أرغون النائب، وولده ناصر الدين حممد، إىل احلجاز للحج: ويف خامس شوال
األردو عشرة  وفيه أشيع أن قصاد األمري تنكز وصلت من الشرق، وأخربت بأن األمري جوبان مجع من خيار عسكر

فأظهر السلطان اخلوف على نائبه األمري أرغون أن يقبض عليه جوبان وجيعله إىل بالده، . أالف فارس، وقصد احلج
فربز تنكز بعد أربعة أيام من . وكتب إىل تنكز نائب الشمام أن خيرج بعسكر إىل جهة الكرك ليدرك األمري أرغون

وباطن هذه احلركة أن السلطان . إليه السلطان بعوده إىل دمشق، فعادمث كتب . قدوم الربيد عليه، ونزل الصنمني
فلما خرج أرغون بلغ . بلغه أن األمري مهنا بن عيسى يريد احلج، فندب األمري أرغون للحج، أن يقبض عليه



 السلطان أنه كتب إىل مهنا حيذره من احلج، فشق ذلك على السلطان، وأشاع ما تقدم ذكره، وأخرج نائب الشام
  .بالعسكر ليقبض على أرغون، مث بدا له فأشاع أن جوبان أبطل حركته للحج، وأعاد نائب الشام

وفيها كثر الرخاء مبصر، فأبيع األردب القمح خبمسة دراهم وبستة، وأبيع الشعري والفول من ثالثة دراهم األردب 
  .إىل أربعة

وفيها بلغت زيادة ماء النيل تسعة . على األمراءفرق السلطان احلوائص الذهب : ويف يوم اخلميس تاسع عشر شوال
  .عشر أصبعاً وسبعة عشر ذراعاً
  .بأال يضرب أحد يف ديار مصر والشام باملقارع -وقرئ على املنابر  -وفيها كتب مرسوم السلطان 

  .وفيها قدم بيبغا احلموي من مكة مبشراً بسالمة احلاج، يف رابع عشرى ذي احلجة
  ومات فيها ممن له ذكر

شيخ الضيعة مجال الدين حسني بن يوسف بن املطهر احللي املعتزل شارح خمتصر ابن احلاجب، يف احملرم، وكان 
رضي اخللق حليماً، عاملاً باملعقوالت، وله وجاهة عند خربندا، وله عدة مصنفات، والبن تيمية عليه رد يف أربع 

  .جملدات، وكان يسميه ابن املنجس

ح أمحد بن عز الدين أيب الربكات عيسى بن مظفر بن حممد بن إلياس املعروف بابن ومات شرف الدين أبو الفت
ومات بدر الدين حسن ابن . األنصاري الدمشقي حمتسب دمشق ومولده يف سنة سبع وأربعني وستمائة -الشريجي 

  . مملكة محاةوكان من أهل العلم، وسعى يف. امللك األفضل صاحب محاة، أحد األمراء حبماة، عن نيف وستني سنة
ومات سراج الدين عمر بن أمحد بن خضر بن ظافر بن طراد اخلزرجي األنصاري املصري الشافعي خطيب املدينة 

  .النبوية
  .ومات وايل احمللة الشيخ يف سابع عشرى احملرم

  سنة سبع وعشرين وسبعمائة

نها أحد، فكان املريض يتمادى وقد كثر مرض الناس حبميات حادة دموية فشت حىت مل يكد يسلم م: أهل احملرم
  .مرضه أسبوعاً ويربأ، وربح بياعو األدوية واألطباء واحلجامون ماالً كثرياً

قدم األمري أرغون النائب وولده ناصر الدين حممد من احلجاز والسلطان بناحية : ويف يوم األحد حادي عشره
بكتمر الساقي عنده وسعى يف أمرهم، فأخرج سرياقوس فقبض عليهما وعلى األمري طيبغا احلموي فأخذهم األمري 

  .السلطان األمري أيتمش يف يوم اإلثنني ثاين عشره باألمري أرغون لنيابة حلب، عوضاً عن ألطنبغا
وقد تقدم تغري السلطان على األمري أرغون، فلما قدم بعث السلطان األمري أيتمش احملمدي ليقف على باب القلة 

وأمر السلطان األمري قجليس . أرغون يف دخوله على السلطان منع مماليكه من العبور معهمن قلعة اجلبل، فإذا مر به 
أن يتلقاه إذا صعد القلعة، وال ميكنه من العبور إىل داره، فتلقاه قجليس من باب القلعة، ومشى معه إىل أن جازا دار 

باب القلة، فإذا أيتمش وغريه فأخذوا  مث مر أرغون إىل. النيابة، فسمع أرغون صراخ أهله، وقد ماتت ابنة زوجته
. فبعث السلطان إليه بكتمر الساقي يعدد عليه ذنوبه، فاستسلم ألمر اهللا. سيفه وسيف ابنه حممد، وفرق بينهما

وبعث . وطال ترداد بكتمر بينه وبني السلطان إىل أن أنعم عليه بنيابة حلب، وأخرج معه أيتمش ليوصله ويعود
الدوادار على الربيد إىل حلب ليحضر ألطنبغا نائبها، وقرر مع كل من أيتمش وأجلاي أن  السلطان األمري أجلاي



ومل يعلم أحد منهما مبا توجه فيه اآلخر، حىت توافيا بدمشق يف . يكونا مبن معهما يف دمشق يوم اجلمعة ثالث عشريه
حلصا للقاء األمري أرغون، فترجل كل يوم اجلمعة املذكوره وقد خرج األمري تنكز يف الساعة الرابعة إىل ميدان ا

منهما لصاحبه، وسارا إىل جامع بين أميه، فعندما توسطاه إذا باجلاي ومعه ألطنبغا نائب حلب، فسلم عليه أرغون 
  .فلما قضيت صالة اجلمعة محل هلما األمري تنكز مساطاً جليالً، وركب أرغون إىل حلب، فدخلها يف سلخه. باإلمياء

عزل شرف الدين اخلطريي من نظر الدولة مبجد الدين إبراهيم بن لفيتة، واستقر : ء ثالث عشرهويف يوم الثالثا
  .اخلطريي ناظر البيوت، فألزم ابن لفيتة املباشرين بعمل احلساب، وأراد توفري مجاعة منهم، فلم يتمكن من ذلك

ان وخلع عليه، وأسكنه بقلعة اجلبل، وفيه سار ألطبغا إىل القاهرة، فقدمها يوم السبت مستهل صفر، فأكرمه السلط
وأنعم عليه بأمرة مائة من مجلة إقطاع أرغون، وكمل السلطان منه لطايربغا إمرة مائة، فزادت التقادم تقدمة، 

وصارت األمراء مخسة وعشرين مقدماً واهتم الفخر ناظر اجليش بأنه كان سبب تغري السلطان أرغون، لكثرة حطه 
، وذكره مبا " ما رأينا سلطاناً دخل عليه الدخيل من غري نائب السلطنة ! يا خوند: " ال لهعليه وإغرائه به، حىت ق

وقع للمنصور الجني بسبب نائبه منكومتر، وقيام الجني وهو نائب السلطنة على العادل كتبغا، وإفساد سالر نائب 
وسبب ذلك ما كان بني الفخر وبني . مورالسلطنة مملكة املظفر بيربس، وأشار عليه بإبطال النيابة واالستبداد باأل

  .األمري أرغون من املنافرة، وأهانة أرغون له وحطه من مقدار
يا أيتمش كل ما : " وملا قدم أيتمش سأله السلطان عن أرغون، فما ذكر إال خرياً، فقال له الفخر حبضرة السلطان

فأثر هذا " . رأيت السلطان على هذا الكرسي قلت صحيح، لكن واهللا لو قام أرغون يف النيابة شهراً واحداً ما 
القول يف السلطان أثراً قبيحاً، وطلب شرف الدين اخلطريي كاتبه وهدده بالشنق أن أخفي شيئاً من مال أرغون، 

  .وألزمه بكتابة حواصله، فلما تنجزت األوراق أحاط السلطان جبميع حواصله، وأخذ بعضها وأنعم بالباقي

قدم الشريف طفيل فاراً من ابن عمه الشريف ودي ابن مجاز بن شيحة، وأخرب أنه :  عشر صفرويف يوم األربعاء ثاين
حصر املدينة النبوية سبعة أيام، ودخلها عنوة لغيبة الشريف كبيشة أمري املدينة، وأخذ غلمانه وأهله وصادرهم، 

فلما بلغ ذلك . ن القائد علي بن حيىيوعاقب مجاعة حىت ماتوا حتت العقوبة، وقتل القاضي هاشم بن علي وعبد اهللا ب
  .الشريف كبيشة قدم، ففر منه ودى فغضب السلطان من ذلك، وعزم على جتريد عسكر يوم اجلمعة

قدم األمري تنكز نائب الشام باستدعاء، ومعه قليل من مماليكه، فخرج األمري بكتمر الساقي : ويف رابع ربيع األخر
وكان قد قدم معه األمري بدر . ه السلطان وأنزله بدار األمري بكتمر الساقيإىل لقائه بسرياقوس وقدم به، فأكرم

الدين مسعود بن اخلطري أحد حجاب دمشق، فشكا منه وسأل أن يكون بديار مصر، فأنعم عليه بأمرة طبلخاناه، 
ن حممود بن وأن يكون حاجباً صغرياً رفيقاً لألمري أملاس احلاجب وأنعم بإقطاعه يف دمشق على أخيه شرف الدي

  .اخلطري، وسافر األمري تنكز
قبض على األمري سيف الدين قطلوبغا الفخر واألمري سيف الدين طشتمر محص : ويف يوم األحد سادس ربيع اآلخر

وأفرج عن . وأخرج قطلوبغا على إقطاع أيدغدي التليلي بدمشق، يف يوم السبت ثاين عشريه. أخضر الساقي
ب مسكهما أن السلطان وجد ورقة فيها أهنما اتفقا على قتله، فقام األمراء وسب. طشتمر، واستمر على حاله

  .وكذبوا هذا القول، فإنه من فعل من يريد الفتنة، ومازالوا حىت أفرج عنهما
وفيه استقر األمري عز الدين دقماق نقيب اجليوش، عوضاً عن مشس الدين املهمندار، مضافاً ملا بيده من نقابة 

  .ر املهمندار على املهمنداريةواستق. املماليك
قبض على األمري هباء الدين أصلم، وعلى أخيه سيف الدين قرجمي ومجاعة : ويف يوم اخلميس مستهل مجادى األوىل 



وسبب ذلك أن أصلم عرض سالح خاناه وجلس بإصطبله، وألبس خيله عدة احلرب، وعرضها يومه . من القبجاقية
ائه بأنه قد عزم هو وأخوه قرجمي ومجاعة جنس القبجاق أن يهجموا على كله، فوشي به إىل السلطان بعض أعد

وكتب هذا يف ورقة وألقاها . السلطان ويغريوا الدولة، وأنه أمس عرض عدده وألبس خيله ورتبهم للركوب
شر فلما وقف السلطان عليها تغري تغرياً زائداً، وكانت عادته أنه ال يكذب يف ال. أحدهم يف اإلصطبل السلطاين

خربا، وبعث من فوره يسأل أصلم مع احلاجب أملاس عما كان يعمله أمس يف إصطبله، فذكر أنه اشترى عدة 
أسلحة فعرضها على خيله لينظر ما يناسب كل فرس منها، فصدق السلطان ما نقل عنه، وقبض عليه وعلى أخيه 

ىل اإلسكندرية مع صالح الدين وأهل جنسه، وعلى قريان صهر قرجمي وانكبار أخي آقول احلاحب، وسفروا إ
وأفرد أصلم يف برج . طرخان بن بدر الدين بيسري الشمسي وبرلغي قريب السلطان، وكانا مسجونني بقلعة اجلبل

  .بالقلعة
قدم األمري حسني بن جندر بك من الشام، فخلع عليه أطلس بطرز زركش وكلفتاه : ويف يوم اإلثنني تاسع عشره

وفيه سار األمري حسام الدين حسني بن خربندا إىل . عم عليه بإقطاع األمري أصلمش وحياصة جموهرة، وأن!زرك
  .الشام، وقد كان فر من بالد التتار، ومشله اإلنعام السلطاين وصار من مجلة أمراء الطبلخاناه

مصر،  وفيه قدمت رسل اصطنبول، فأسلم منهم نفران، ومها آقسنقر وهبادر، وأنعم على آقسنقر بإمرة عشرة بديار
  .وعلى هبادر خببز جند وكانا أخوة

عقد على األمري سيف الدين قوصون بالقلعة عقد ابنة السلطان بالقلعة، وتوىل : ويف يوم اإلثنني ثالث مجادى اآلخرة
  .عقد النكاح قاضي القضاة مشس الدين حممد بن احلريري احلنفي
اإلعفاء من القضاء، واعتذر بنزول املاء يف إحدى  وفيه سأل قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة الشافعي يف

فسأل السلطان من ابنة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة عن وظائف . عينيه واحنداره إىل األخر وقلة نظره وكرب سنه
والده، فأخربه هبا، فلما حضر بدر الدين دار العدل يف يوم اإلثنني عاشره أعاد السؤال يف طلب اإلعفاء، فأجابه 

، فنزل إىل املدرسة الصاحلية " احكم بني األمري بكتمر احلاجب وبني غرمائه : " لسلطان من غري تصريح، وقال لها
هذا أخر احلكم، ومضى إىل داره مبصر، فقرر له السلطان من مال املتجر يف . " وحكم بينهما، وقال ألهل جملسه

  .كل شهر ألف درهم فضة

القزويين قاضي دمشق، ليستقر يف قضاء القضاة مبصر عوضاً عن بدر الدين وفيه كتب بإحضار جالل الدين حممد 
بن مجاعة، فقدم على الربيد إىل سرياقوس يوم اجلمعة ثامن عشريه، وخطب جبامع اخلانكاه، وصلى بالناس صالة 

القضاة،  وطلع القزويين قلعة اجلبل يوم السبت تاسع عشريه، فخلع عليه يف أول رجب، واستقر يف قضاء. اجلمعة
وأركب بغلة بزنار جوخ، وأضيف إليه تدريس املدرسة الصاحلية، واملدرسة الناصرية، ودار احلديث الكاملية، 
. وخطابة جامع القلعة شركة مع ابن القسطالين وأعيد ابنه بدر الدين حممد على خطابة جامع بين أمية بدمشق

  .اجلالل القزوين فامتنع من ذلك وكتب باستقرار مشس الدين أيب اليسر ابن الصائغ بتعيني
قدمت رسل القان أيب سعيد، ومعهم حممد بيه بن مجق قريب السلطان وابن أخت : ويف يوم األربعاء رابع رجب

فأنعم السلطان على حممد بيه بإمره طبلخاناه عوضاً عن أيبك البكتويت أمري علم، حبكم انتقاله . طايربغا، هبدية سنية
  .على إقطاع فريوز بصمد
ركب السلطان إىل امليدان ومعه الرسل، مث أركبهم يف ثالث عشره معه إىل القاهرة، ونزل : فلما كمان يوم السبت

إىل زيارة قرب والده امللك املنصور، ومد مساط عظيم بإيوان املدرسة املنصورية القبلي وحضر الفقهاء باإليوان 



  .وأعادهم يف سادس عشره هبدية جليلة مث ركب السلطان هبم مرة ثانية إىل امليدان،. البحري
وملخصها أن بعض جتار الفرنج فاوض رجالً من املسلمني : كانت الفتنة باإلسكندرية: ويف يوم اخلميس خامسه

: " وضربه، وذلك أن الفرجني وقف جبانب صيب أمرد ليأخذه ويفعل به ذلك الفعل، فعناه بعض املسلمني وقال له
فثار املسلمون باإلفرنج وثار الفرنج لتحميه، فوقع الشر بني . جني خبف على وجهه، فضربه الفر" هذا ما حيل 

فركب ركن الدين الكركي متويل الثغر، فإذا الناس قد ئعصبوا وأخرجوا السالح، . الفريقني، واقتتلوا بالسالح
  .مما يوجب قتله، ومحلوه إىل القاضي وغلقت أسواق املدينة وأبواهبا. وشهدوا على الفرجني

فلما كان بعد عشاء اآلخرة فتحت األبواب ليدحل من كان خارج البلد، فمن شدة الزحام قتل عشرة أنفس، 
وتبني للكركي حتامل الناس على الفرنج، فحمل بنفسه . وتلفت أعضاء مجاعة، وذهبت عمائم وغريها لكثري منهم

. وه، وقصدوا إخراج األمراء املعتقلني بالثغروأجناده عليهم ليدفعهم عن الفرنج، فلم يندفعوا وقاتلوه إىل أن هزم
فعند ذلك بادر الكركي مبطالعة السلطان هبذه احلادثة، فسرح الطائر بالبطائق . بعد ما سفكت بينهما دماء كثرية

وخشي السلطان خروج األمراء من السجن، وبادر إىل أخذ أوالد األمري سيف الدين . يعلم السلطان، فاشتد غضبه
. يف يوم اإلثنني تاسعه، وجعلهم يف دار األمري أملاس احلاجب -وهم على وأسنبغا وأمحد  -الثالثة األبو بكري 

وأخرج السلطان الوزير مغلطاي اجلمال وطوغان شاد الدواوين، وسيف الدين ألدمر الركين أمري جندار، يف مجاعة 
مما يعمل من تتبع أهل الفساد وقتلهم، . اكرمن املماليك السلطانية، ومعهم ناظر اخلاص إىل اإلسكندرية، ومعهم تذ

ومصادرة قوم بأعياهنم، وتغرمي أهل البلد املال، والقبض على أسلحة الغزاة، ومسك القاضي والشهود، وجتهيز 
  .األمراء املسجونني إىل قلعة اجلبل؟ فساروا يف عاشره، ودخلوا املدينة

الناس مخسمائة ألف دينار، وقبض على مجاعة من أذهلم وجلس الوزير والناظر بديوان اخلمس وفرض الوزير على 
ووسطهم، وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم، وتطلب ابن رواحة كبري دار الطراز ووسطه، من أجل أنه وشي به أنه 

فحل بالناس من املصادرة بالء عظيم، وكتب السلطان ترد شيئاً . كان يغري العامة بالفرنج وميدهم بالسالح والنفقة
مث استدعى . تتضمن احلث على سفك دماء املفسدين وأخذ األموال، والوزير جييب مبا يصلح أمر الناسبعد شيء 

الوزير بالسالح املعد للغزاة، فبلغ ستة أالف عدة، وضعها كلها يف حاصل وختم عليها، واستمر حنو العشرين يوماً 
ينار، وقدم الوزير عماد الدين حممد ابن يف سفك دماء وأخذ أموال، حىت مجع ما ينيف على مائتني وستني ألف د

اسحاق بن حممد البلبيسي قاضي اإلسكندرية ليشنق، مث أخره، وكاتب السلطان بأنه كشف عن أمره فوجد ما نقل 
وبعث الوزير املسجونني إىل قلعة اجلبل يف طائفة معهم حلفظهم، فقدموا يف ثامن عشره، وهم . عنه غري صحيح

سنجر اجلاويل وهبادر املعز وطغلق، وأمري غامن، وقطلوبك الوشاقي وأيدمر اليونسي البوبكري ومتر الساقي و
فأخرج البوبكري ومتر الساقي إىل الكرك، وسجن اجلاويل وهبادر املعزي يف الربج . وكجلي نائب قلعة الروم

علمي وطشتمر أخي بالقلعة، وأنزل بطغلق وأمري غامن وقطلوبك وأيدمر وبالط وبرلغي والجني زيرباج وبيربس ال
  .بتخاص املنصوري إىل اجلب بالقلعة، وأفرج عن فخر الدين أياس نائب قلعة الروم، يف يوم اخلميس سادس عشريه

وقدم الوزير من اإلسكندرية باملال، وجلس يف سلخ رجب باملال بقاعة الوزارة املستجدة بالقلعة، وقد سكنها، 
حضر طوغان الشاد أيضاً، فنفذ الوزير األمور، وصرف أحوال وحفر النظار واملستوفون من خارج الشباك، و

  .الدولة
قدمت رسل بابا الفرنج من مدينة رومة هبدية، وكتاب فيه الوصية بالنصارى وأنه مهما عمل مهم : ويف أول شعبان

  .مبصر والشام عاملوا من عندهم من املسلمني مبثله، فأجيبوا وأعيدوا



  .مصر منذ أيام امللك الصاحل جنم الدين أيوب ومل تقدم رسل من عند الباب إىل
  .وأخرج كجكن الساقي إىل صفد، فاعتقل هبا. وفيه قبض على أمري فرج بن قراسنقر، واعتقل باجلب يف القلعه

استدعي الشيخ عالء الدين علي بن إمساعيل بن أيب الطالء القونوي : ويف يوم اإلثنني السادس والعشرين من شوال
نكاه سعيد السعداء، وخلع عليه بقضاء القضاة بدمشق، ونزل فحكم بالقاهره، وأثبت كتبا تتعلق الشافعي شيخ خا

بدمشق، وسافر فقدم دمشق يف خامس عشريه، وأضيف إليه مشيخة الشيوخ هبا، عوضاً عن قاضي القضاة شرف 
بن أمحد بن حممود  واستقر يف مشيخة سعيد السعداء شيخ الشيوخ جمد الدين أبو حامد موسى. الدين املالكي

واستقر . األقصرائي شيخ خانكاه سرياقوس، ورسم له أن يستنيب عنه بسعيد السعداء الشيخ مجال الدين احلويزاين
يف مشيخة اخلانكاه الركنية بيربس افتخار الدين اخلوارزمي عوضاً عن جمد الدين أيب بكر بن إمساعيل بن عبد العزيز 

وفيه قبض على الشريف ودي بن . مشيخة تدريس احلديث النبوي بالقبة البيربسيةالزنكلوين، ونقل الزنكلوين إىل 
مجاز عندما حضر من املدينة النبوية، وكان قد حتاقق هو وطفيل بن منصور بن جاز بني يدي السلطان، ففلح عليه 

ملدينة النبوية، وسفر األمري عالء الدين علي بن طغريل صحبة الشريف كبيشة، ليوصله إىل ا. طفيل يف اخلصومة
فلما قدما فر أصحاب ودي وملك كبيشة ابن منصور املدينة، ودعا للسلطان عقيب . ويقبض على أصحاب ودي 
  .كل صالة كما يدعي له مبكة

وأنعم . استقر مغلطاي اخلازن يف نيابة قلعة دمشق، عوضاً عن سنجر الدميتري: ويف خامس عشر يف ذي القعدة
  .على سنجر بإمرة يف دمشق

  .واستقر يف نظر القدس واخلليل إبراهيم اجلاكي. وفيه استقر األمري بلبسطي يف نيابة محص، بعد وفاة بلبان البدري

دخل األمري قوصون على ابنة السلطان، بعد ما محل جهازها إليه، وكان : ويف ليلة اجلمعة ثالث عشر ذي احلجة
وعمل الفرح مدة سبعة . اناه مبفردها مائة ألف مثقال ذهباًمنه بشخاناه وداير بيت زركش، زنة البشخ: شيئاً عظيماً

أيام، ذبح فيه مخسة أالف رأس من الغنم الضأن، ومائة رأس من البقر، ومخسون فرساً، ومن الدجاج، واألوز ما ال 
واستعمل فيه من السكر برسم احلالوات وحتايل األطعمة واملشروب أحد عشر ألف أبلوجة، وبلغ . حيصى كثرة

وبلغت تقادم األمراء لقوصون مخسني ألف . الشمع الذي أحضره األمراء ثالمثائة قنطار وأحد عشر قنطاراً وزن
وحصل للمغاين من النقوط . وعمل قجليس يف القلعة برجا من بارود ونفط، غرم عليه مثانني ألف درهم. دينار

ا تقدمة امللك صاحب محاة، ومن مجلتها عشرة أالف دينار مصرية وقد مجع أمراء مصر والشام تقادم جليلة، منه
ويف صبيحة العرس عقد األمري أمحد بن بكتمر الساقي علي . مشعل وطرطور وخمالة مطرز ذهب بالف دينار

قطلوملك بنت األمري تنكز نائب الشام، وقد حضرت يف أول ذي القعدة جبهاز عظيم، فيه داير بيت زنة زركشه 
ألمري تنكز عليه عليه السلطان خلعة كاملة، انصرف على القباء الفوقاين منها وقدم ا. ستون ألف مثقال من الذهب

  .فدخل أمري أمحد على ابنة تنكز يف ليلة رابع عشره. وحده مبلغ أربعة ومخسني ألف درهم فضة
شتروهم قدم إىل ميناء بريوت من سواحل الشام جتار الفرنج مبائة وأربعني من أسارى املسلمني، قد ا: ويف هذه السنة

وكسا تنكز . من اجلزائر، فاشتراهم األمري تنكز، وأفاد التجار يف كل أسري مائة وعشرين درمهاً على ما اشتراه به
  .اجلميع وزودهم، ومحلهم إىل مصر، فسر املسلمون بقدومهم، وجد جتار الفرنج يف شراء األسرى رغبة يف الفائدة

ل يف أوقافها كلها مبقتض شروط واقفيها، وأن جيهز ضياء الدين وفيه كتب لنائب الشام جبمع فقهاء الشام والعم
، وكان قاضي القضاة جالل الدين  -املعروف بالضياء بن خطيب بيت اآلبار  -يوسف بن أيب بكر بن حممد 

فلما قدم ضياء الدين خلع عليه بنظر األوقاف، فباشرها . القزويين قد عينه لنظر األوقاف بديار مصر وأثين عليه



  .اشرة جيدةمب
ونظر تنكز نائب الشام يف أوقافها، ورسم بعمارة ما حيتاج إليه، ومنع اجلوالك كلها أن يصرف منها ألحد حىت 

ونظر تنكز يف مقاسم املياه بدمشق اليت تتصرف يف دور الناس، وكسح ما فيها من . تفرغ عمارهتا، فامتثل ذلك
وكانت املياه قد تغريت ملا خالطها يف طول السنني، . النفع هبااألوساخ، وفتح ما استد منها حىت صلحت كلها، فعم 

فشكر الناس هذه األفعال، ودعوا له، ويقال أنه بلغ املصروف يف ذلك . وصار الوخم يعتاد أهل دمشق يف كل سنة
  .ثالمثائة ألف درهم

اء مرة واحدة نصف درهم وفيها اهتم تنكز أيضاً بفتح العني بالقدس، فإن املاء قل به حىت بلغ شرب الفرس امل
  .فضة، وكتب إىل والة األعمال بإخراج الرجال، وندب قطلوبك بن اجلاشنكري باملال لنفقته عليها

وفيها ندب السلطان األمري عالء الدين علي بن هالل الدولة لعمارة حرم مكة، وقد بلغه أن سقوفه تشعثت، وهتدم 
اج إليه من املال واملصاغ واآلالت، وكتب السلطان للشريف فيه عدة جدر، وجهز ابن هالل الدولة بكل ما حيت

  .وحج بالناس من مصر األمري مجال الدين أقوش نائب الكرك. عطيفة مبساعدته
  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .جنم الدين أمحد بن حممد بن أيب احلزم مكي املخزومي ابن ياسني القمويل الشافعي حمتسب مصر، يف ثامن رجب
أبو حيىي زكريا بن أمحد بن حممد بن حيىي بن عبد الواحد بن أمحد بن حممد اللحياين ملك تونس، ومات 

ومات كمال الدين حممد بن عالء الدين علي بن كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف . باإلسكندرية
ومات . رمضان، ودفن بالقرافة بن نبهان الزملكاين الشافعي مبدينة بلبيسي عند قدومه من حلب، يف سادس شهر

  .مشس الدين حممد بن الشهاب حممود بن سليمان بن فهد احلليب كاتب السر بدمشق، يف عاشر شوال
ومات نور الدين علي بن عمر بن أيب بكر بن عبداهللا اخلالطي الواين الصويف نزيل القاهرة، يف احملرم، ومولده يف 

ن حممود الشاوي وعبد الوهاب بن رواح وعبد الرمحن بن مكي سبط سنة ست وثالثني وستمائة، مسع من يونس ب
السلفي وخرج له احلافظ أبو احلسني بن أيبك جزءاً حدث به، فسمع منه قدمياً الربزايل سنة مخس ومثانني 

  .وستمائة،ومسع منه شيخنا أبو الفرج بن الشيخة، وأبو علي الباصلي وعبد الوهاب البصروي

نفية بدمشق صدر الدين أبو احلسن علي بن صفي الدين أيب القاسم بن حممد بن عثمان ومات قاضي القضاة احل
ومات امللك الكامل ناصر الدين حممد بن السعيد فتح . البصراوي يف شعبان، بعدما حكم بدمشق عشرين سنة

بن شاد بدمشق يف الدين عبد امللك بن الصاحل عماد الدين إمساعيل بن العادل أيب بكر حممد بن جنم الدين أيوب 
  .حادي عشرى مجادى اآلخرة، عن أربع وسبعني سنة

ومات الطواشي ناصر الدين نصر الشمس شيخ اخلدام باحلرم النبوي وكان خرياً حيفظ القرآن، ويكثر تالوته 
  .بصوت حسن

  .ومات الضياء اجملدي مبصر، وكان مطبوعاً صاحب نوادر
  .محص، يف ليلة عيد الفطرومات األمري سيف الدين بلبان البدري نائب 

  .ومات األمري ناصر الدين حممد بن أرغون النائب حبلب، يف ثالث عشر شعبان
  .ومات األمري سيف الدين قطلوبغا املغريب احلاجب، بالقاهرة يف ثامن رجب

وهو مملوك عز الدين أيدمر . ومات األمري سيف الدين كوجري أمري شكار بالقاهرة يف تاسع عشرى ذي احلجة



  .نائب دمشق يف األيام الظاهرية
  .ومات بكتوت بن الصائغ، يف يوم السبت رابع عشرى مجادى األوىل

ومات األمري مشس الدين إبراهيم ابن األمري بدر الدين حممد بن عيسى بن التركماين يف مجادى اآلخرة، بدار جوار 
  .وكانت له مكارم وفيه مروءة. باب البحر خارج الفاهرة

  رين وسبعمائةسنة مثان وعش

  .أنعم خببز األمري كوجري أمري شكار على األمري بشتاك: يف ثالث احملرم
  .قدم األمري مجال الدين آقوش نائب الكرك من احلجاز باحلجاج: ويف خامس عشريه
  .قدمت رسل القان أيب سعيد، فأكرموا وأعيدوا يف رابع صفر: ويف سابع عشريه

لدين آقسنقر شاد العمائر أن مجيع عمائره وأمالكه اليت استجدها مما يأخذه من هذا وشى باألمري مشس ا: ويف احملرم
األسرى وأرباب الصنائع، فرسم عليه ماالً ألزم به، فاعتىن به األمري قوصون وشفع فيه، فأفرج عنه وأخرج إىل 

  .الشام
وترفعه عليه، فكتب باإلنكار  وفيه وردت مكاتبة األمري تنكز نائب الشام بالشكوى من األمري طينال نائب طرابلس
  .عليه، وأال يكاتب يف املهمات وغريها إال نائب الشام، وال جيهز بعدها مطالعة إىل مصر

وسبب ذلك أن القان أبا سعيد بن خربندا ملا . قدم دمرداش بن جوبان بن تلك بن تداون. ويف سابع ربيع األول
لى األردو، وقام بأمر اململكة، واستناب ولده دمشق خواجا ملك أقبل على اللهو، فتحكم األمري جوبان بن تلك ع

فاحنصر أبو سعيد إىل أن حترك بعض أوالد كبك جبهة خراسان، . باألردو، وبعث ابنه دمرداش إىل مملكة الروم
وخرج عن الطاعة، فسار جوبان حلربه يف عسكر كبري، فما هو إال أن بعد عن األردو قليالً حىت رجع العدو عن 

  .ن، وقصد جوبان العودخراسا
وكان قد قبض بوسعيد على دمشق خواجا، وقتله بظاهر مدينة السلطانية، يف شوال من السنة املاضية، وأتبع به 

إخوته وهنب أتباعهم، وسفك أكثر دمائهم، وكتب إىل من خرج من العسكر مع جوبان مبا وقع، وأمرهم بقبضه، 
ه شوقه إليه، ودس مع الرسول إليه عدة ملطفات إىل أمراء الروم وكتب إىل دمرداش أن حيضر إىل األردو، وعرف

  .بالقبض عليه أو قتله، وعرفهم ما وقع
وكان دمرداش قد ملك بالد الروم مجيعها وجبال ابن قرمان، وأقام على كل دربند مجاعة حتفظه، فال مير أحد إال 

ه فداويا يقتله، بسبب ما حصل بينهما من ويعلم به خوفاً على نفسه من السلطان امللك الناصر أن يبعث إلي
املواحشة اليت اقتضت احنصار السلطان منه، وأنه منع التجار وغريهم من محل املماليك إىل مصر، وإذا مسع بأحد من 

فشرع السلطان خيادعه على عادته، ويهاديه ويترضاه، وهو ال يلتفت إليه، فكتب إىل . جهة صاحب مصر أخرق به
مره حىت بعث ينكر عليه، فأمسك عما كان فيه قليالً، ولبس تشريف السلطان، وقبل هديته وبعث أبيه جوبان يف أ

  .عوضها، وهو مع هذا شديد التحرز

فلما قدمت رسل أيب سعيد بطلبه فتشهم املوكلون بالدربندات، فوجدوا امللطفات، فحملوهم وما معهم إىل 
رسل إىل أن اعترفوا بأن أبا سعيد قتل دمشق خواجا وإخواته فلما وقف دمرداش عليهما مل يزل يعاقب ال. دمرداش

فقتل دمرداش الرسل، وبعث إىل األمراء أصحاب امللطفات . ومن يلوذ هبم، وهنب أمواهلم، وبعث بقتل جوبان
فقتلهم أيضاً، وكتب إىل السلطان امللك الناصر يرغب يف طاعته، ويستأذنه يف القدوم عليه بعساكر الروم، ليكون 



وكان قد ورد على السلطان كتاب اجملد السالمي من الشرق بقتل دمشق . فسر السلطان بذلك. ئباً عنه هبانا
خواجا واخوته، وكتاب أيب سعيد بقتل جوبان، وطلب ابنه دمرداش، وأنه ما عاق أبا سعيد عن احلركة إال كثرة 

  .الثلج وقوة الشتاء
فتحري دمرداش بني أن يقيم فيأتيه . كثرية، ويرعبه يف احلضور فكتب السلطان الناصر جواب دمرداش يعده مبواعيد
مث قوي عنده املسري إىل مصر، وأعلم أمراءه أن عسكر مصر . أبو سعيد، أو يتوجه إىل مصر فال يدري ما يتفق له

خذ وأ. سار ليأخذ بالد الروم، وأنه قد كتب إليه امللك الناصر يأمره أن يكون نائبه، فمشى عليهم ذلك وسرهم
دمرداش جيهز أمره، وحصن أوالده وأهله يف قلعة منيعة، وبعث معهم أمواله، مث ركب بعساكره حىت قارب هبسنا، 

  .فجمع من معه وأعلمهم أنه يريد مصر، وخريهم بني العود إىل بالدهم وبني املسري معه، فعادوا إال من خيتص به
نائبها، ومازال حىت قدم دمشق يوم األحد خامس عشرى وسار دمرداش إىل هبسنا يف حنو ثالمثائة فارس، فتلقاه 

صفر، فركب األمري تنكز إىل لقائه، وأنزله بامليدان، وقام له مبا جيب، وجهزه إىل مصر بعد ما قدم بني يديه الربيد 
اخليام فبعث إليه السلطان باألمري سيف الدين طرغاي اجلاشنكري، ومعه املهمندار جبميع اآلالت امللوكية من . خبربه

والدهليز والبيوتات كلها إىل غزة، فلقوه هبا وأقام فيها يومني وسافر إىل القاهرة، فركب األمراء إىل لقائه، وخرج 
  .السلطان إىل بر اجليزة، ورسم أن يعدي النيل إليه

، فقبل األرض فلما قدم دمرداش إىل القاهرة يف سابع ربيع األول أتاه األمري طايربغا وأحضره إىل السلطان باجليزة
فترحب السلطان به وأجلسه بالقرب منه، وباسطه وطيب خاطره، وسأله عن أحواله، وألبسه تشريفاً . ثالث مرات

عظيماً، وركب معه للصيد، وعدى به النيل إىل القلعة، وأسكنه هبا يف بيت اجلاويل ورتب له مجيع ما حيتاج إليه، 
  .وعشيا ورسم لألمري طوغان أن يدخل صحبة طعامه بكرة

قدم دمرداش مائة إكديش ومثانني خبتيا ومخسة مماليك ومخس بقج فيها الثياب الفاخرة، منها بقجة هبا : ويف عاشره
قباء أطلس مرصع بعدة جواهر مثينة، فلم يقبل السلطان غري القباء وإكديشاً واحداً وقطار خبات ورد البقيه إليه 

  .ليتقوى هبا
يرتب لدمرداش ما يليق به، وطلب إىل احلاجب أن جيلسه يف امليمنة حتت األمري سيف وتقدم السلطان إىل الوزير أن 

فشق عليه ذلك، إىل أن بعث السلطان إليه األمري بدر الدين جنكلي يعتذر إليه أنه ما . الدين آل ملك اجلوكندار
فلهذا " عظيم قدرهم، جهل قدره، ولكن الشهيد والد السلطان له مماليك كبار قد ربوا السلطان، فهو يريد ت

  .أجلسك جبانبهم؟ فطاب خاطره
فأشار السلطان باملهلة حىت يرد . واجتمع دمرداش بالسلطان وفاوضه يف أمر بالد الروم، وأن جيهز إليها عسكراً

الربيد خبرب أبيه جوبان مع أيب سعيد، وكتب إىل ابن قرمان أن ينزل على القلعة اليت فيها أوالد دمرداش وحواصله 
  .فاستأذن دمرداش يف عود من قدم معه إىل بالدهم، فأذن له يف ذلك، فسار كثري منهم. رسلهم مكرمني إىل مصروي

  .وأنعم السلطان على دمرداش بأمرة سنجر اجلمقدار، حبكم إخراجه إىل الشام
  .ركب دمرداش بالقماش اإلسالمي على هيئة األمراء: وهي يوم اإلثنني حادي عشره

  .قدم األمري شاهنشاه ابن عم جوبان، فخلع عليه، وأنزل عند دمرداش: ويف تاسع عشره
  .وصل طلب دمرداش وثقله، فأنزلوا بدار الضيافة، وهم حنو ستمائة فارس: ويف ثامن عشريه

عرض السلطان أصحاب دمرداش، وفرق أكثرهم على األمراء، واختار حنو : ويف يوم األحد أول ربيع اآلخر
  . بالدهم، فعادواالتسعني منهم العود إىل



وفيه قدمت رسل أيب سعيد بكتابه، وفيه بعد السالم واالستيحاش وذكر الود إعالم السلطان بأمر جوبان وحتكمه 
وقلة امتثاله األمر، وأنه قصد قتله والتحكم مبفرده، فلما حتقق ذلك لديه بعثه إىل خراسان، وسري بالقبض عليه، 

وسأهلم السلطان عن دمرداش، . ري أبو سعيد مع رسله هدية فقبلتوهو يأخذ رأي السلطان يف ذلك، وقد س
  .فذكروا أهنم مل يعرفوا خربه حىت قدموا دمشق، فبعثهم إليه فلم يعبأ هبم

توجه السلطان إىل الوجه البحري ومعه دمرداش، وحسن له الفخر ناظر اجليش واألمري : ويف يوم الثالثاء عاشره
فرسم لألمري علم الدين سنجر اخلازن . املرشد فتوقف يف زيارته مث عزم عليها بكتمر الساقي زيارة الشيخ حممد

واستناب السلطان يف غيبته األمري . كاشف الغربية بطلب مجيع العربان وتقدميهم اخليل واهلجن، وأن جيهز اإلقامات
خلع على : سع شوالويف تا. وعاد السلطان يف سادس عشريه، بعد ما قدم األمري تنكز يف رابع عشريه. قجليس

  .واستقر مقدم املماليك، عوضاً عن الطواشي صواب الركين. الطواشي ناصر الدين نصر الساقي
وفيه بعث السلطان األمري سيف الدين أروج مملوك قبجق إىل أيب سعيد يشفع يف دمرداش، ومعه الرسل هبدية 

  .جليلة، فساروا يف تاسع مجادى األوىل
سار برهان الدين إبراهيم بن عبد احلق احلنفي على الربيد إىل القاهرة، : ر مجادى اآلخرةويف يوم األربعاء سادس عش

وقد طلب، فقدم يوم السبت خامس عشريه، واستقر يف قضاء القضاة احلنفية بديار مصر، عوضاً عن مشس الدين 
  .حممد بن عثمان احلريري بعد وفاته. حممد بن عثمان

طوجي من بالد أزبك ملك القبجاق بتقادم جليلة، فأنزل بامليدان، وأنعم عليه عاد أ: ويف يوم السبت عاشر رجب
  .وعلى مجاعته بشيء كثري

  .حضر أطوجي إىل بني يدي السلطان فخلع عليه، وسار يف عشريه: ويف حادي عشره
مراء من عقد نكاح ابنة السلطان على األمري سيف الدين طغاي متر العمري الناصر وأعفي األ: ويف خامس عشريه

  .محل الشموع وغريها، وأنعم عليه من اخلزانة بأربعة أالف دينار عوضاً عن ذلك
مبرسوم السلطان، . وفيه عاد جواب ابن قرمان بأنه ركب إىل القلعة اليت فيها أهل دمرداش، وعرفهم أنه حفر

وذكر ابن قرمان أن " . مصر ال حاجة لنا يف : " وبعث إليهم بكتاب دمرداش أهنم يقدمون عليه مبصر، فردوا جوابه
هذا مبباطنة دمرداش هلم، وحط عليه بأنه سفك دماء كثرة، وقتل من املسلمني عاملاً عظيماً، وأنه جسور وما قصد 

وبعث ابن قرمان الكتاب صحبة جنم الدين إسحاق الرومي أنطالية، وهي القلعة . بدخوله مصر إال طمعاً يف ملكها
فلما وقف السلطان على الكتاب تغري، وطلب . والده، وأنه قدم ليطالبه بدم أبيه اليت أخذها منه دمرداش وقتل

ومجع السلطان بينه وبني إسحاق، فتحاققا حبضرة األمراء، فظهر أن كال منهما قتل لصاحبه . دمرداش وأعلمه مبا يه
وأمسك من معه من وقد تبني للسلطان خبث نية دمرداش، فقبضه . قتيالً، فكتب جواب ابن قرمان معه وأعيد

األعيان، وهم حممود شاهنشاه وعدة أخر يف يوم اخلميس العشرين من شعبان، واعتقل دمرداش بربج السباع من 
  .القلعة، وفرق البقية يف األبراج، وفرقت مماليكه على األمراء، ورتب له ما يكفيه

ن الغنم، فلما وصلت قطيا أطلق منها منها أنه كان له بالروم مائة ألف رأس م: وكان للقبض على دمرداش أسباب
لألمري بكتمر الساقي عشرين ألفاً، ولقوصون وبقية األمراء كل واحد شيئاً حىت فرق اجلميع، فلم يعجب السلطان 

مث أخذ . ودخل دمرداش يوماً احلمام فأعطي احلمامي ألف درهم، واحلارس ثالمثائة، فزاد حنق السلطان منه. ذلك
هذا كان كذا، وهذا كان كذا، وهذا أملاس احلاجب كان محاالً، فما : راء واخلاصكية، ويقولدمرداش يوقع يف األم
  .محل السلطان هذا منه



حسن مجاعة للسلطان توفري كثري من اجلوامك، فعمل فيه استيمار، وفرق فيه ما قطع من جوامك : ويف شوال
أحضر الصاحب أمني الدين عبداهللا بن الغنام، و. املباشرين والغلمات وهي مجلة، ووفر منهم عدة، مث قرئ عليه

وخلع عليه وعلى جمد الدين إبراهيم بن لفيتة بغري طرحات، واستقرا يف نظر النظار والصحبة يف يوم اإلثنني نصف 
  .شوال

  .وفيه نقل مشس الدين إبراهيم بن قروينة إىل نظر البيوت، وخلع عليه معهما
باي الواصلة من بالد أزبك على األمري سيف الدين منكلي بغا السالح عقد نكاح اخلاتون طل: ويف تاسع عشريه

  .دار، بعدما طلقها السلطان وانقضت عدهتا، وبىن عليها األمري سيف الدين يف ثامن ذي القعدة

وكان قد كتب قصة يطلب . عزل الصاحب أمني الدين بن الغنام عن نظر الدولة: ويف يوم األربعاء ثاسع عشريه
  .املباشرة، فلم جيب إىل ذلك، فكتب قصة ثانية فأجيب، فكانت مدة مباشرته أربعة وأربعني يوماً حتريراً اإلعفاء من

أفرج عن األمري حسام الدين الجني العمري امللقب زيرباج اجلاشنكري، أحد : ويف يوم اخلميس ثامن ذي احلجة
العتقال من يوم اإلثنني ثالث ربيع اآلخر سنة ثنىت املماليك املنصورية املشهورين بالشجاعة والقوة، بعدما أقام يف ا

عشرة مدة ست عشرة سنة ومثانية أشهر ومخسة أيام، وهو يغزل الصوف املرعز ويعمله كوايف بديعة الزي وللناس 
  .فيها رغبة، ويتصدق بثمنها

وأحد عشر يوماً، وكان  وفيه أفرج عن األمري علم الدين سنجر اجلاويل وكانت مدة اعتقاله مثاين سنني وثالثة أشهر
وأفرج عن أمري فرج بن قراسنقر يف يوم عرفة، مث أعيد إىل سجنه يف . فيها ينسخ القرآن وكتب احلديث وحنوه

  .يومه
وفيه سافر األمري سيف الدين أيتمش إىل بوسعيد برسالة تتضمن ما قام به السلطان مع دمرداش بن جوبان، وكان 

 يوم األربعاء حادي عشر شهر رمضان رسل من عند أيب سعيد، وهم ثالثة نفر، قد وصل إىل األبواب السلطانية يف
فلما مثلوا بني يدي السلطان، وكلهم اإلنعام بالتشاريف على . واملشار إليه منهم أياجي أمري جندار امللك أيب سعيد

أمري سالح، فاجتمعوا به عادة أمثاهلم، أرسلهم السلطان إىل دمرداش يف معتقله، صحبة األمري سيف الدين قجليس 
وقيل كان مضمون رسالتهم طلب دمرداش من السلطان، وأنه إذا سلم إليهم أرسل امللك أبو سعيد . وحتدثوا معه

فمال السلطان إىل ذلك، ورسم لألمري أيتمش احملمدي أن يتوجه . يف مقابلة ذلك األمري مشس الدين سنقر املنصوري
ن لتقرير احلال يف ذلك، وتوجه طلب دمرداش يف يوم اإلثنني سادس عشر شهر إىل امللك أيب سعيد برسالة السلطا

  .رمضان، مث عدل السلطان عن هذا األمر، وترحح عنده أنه ال يرسله إىل امللك أيب سعيد
من هذه السنة أخرج دمرداش من معتقله بالربج، وفتح باب السر من جهة : فلما كان يف ليلة اخلميس رابع شوال

مث خنق دمرداش، . أخرج منه وهو مقيد مغلول، وشاهده رسل امللك أيب سعيد وهو على هذه احلالالقرافة و
وشاهده الرسل بعد موته، وقطع رأسه و سلخ وصرب وحشي وأرسل السلطان الرأس إىل أيب سعيد، ودفن اجلسد 

ع السلطان إىل امليدان يف يوم وحضر الرسل إىل اخلدمة السلطانية يف يوم اخلميس رابع شوال، وركبوا م. مبكان قتله
السبت سادسه، مث حضروا إىل اخلدمة السلطانية يف يوم اإلثنني ثامنه، وكلهم اخللع واإلنعام، وأعيدوا إىل مرسلهم 

يف هذا اليوم، وتوجه معهم األمري سيف الدين أيتمش احملمدي برسالة السلطان إىل امللك أيب سعيد، كما تقدم وفيها 
مصر أفة من الدودة عند أوان الزرع عقيب حر شديد، حىت عم ذلك أكثر الزرع، فكتب إىل  وقع يف زروع أرض

وحتسن السعر، فبلغ القمح . الوالة بكتابة ما تلف، فوجد قد تلف يف بعض البالد نصف الزرع وما دونه يف غريها
  .إىل عشرين األردب بعد ثالثة عشر



قت، حىت كان اإلنسان ال يبصر رفيقه، وحىت ردت وجوه احليل وفيها هبت ريح سوداء بعدما أرعدت السماء وأبر
إىل ورائها، و مل يستطع أحد أن يثبت فوق فرسه، وال أن يقف على رجليه فوق األرض، بل تلقيه الريح، وكان 

وغرق هبا من املراكب شي ء كثري، وتقصفت عدة من النخل، . ذلك ببالد فوة حبر الغرب وسائر الوجه البحري
شجرة مجيزه كبريه من أصلها بناحية فوه، ومرت هبا قدر مائيت قصبة، فلما قطعت محل خشبها تسعة أمحال  واقتلعت
ومر من ذلك يف الربين الغريب والشرقي عجائب، وهدمت عدة دور مث أمطرت بعد أيام مطراً عظيماً سال . مجال

أمطرت بالقاهرة ومصر ثالثة أيام مطراً مل منه إىل مدينة بلبيس حىت خرب كثري منها، وجرى السيل إىل املطرية و
  .يعهد مثله، تلف منه عامة السقوف

  .وفيها اشتد بأس األمري قدادار وايل القاهرة، وتسلط على العامة بكثرة سفلك الدماء

ر وكان قد رسم جلميع الوالة أال يقتلوا أحداً وال يقطعوا يده إال بعد مشاورة السلطان، خال قدادار، فإنه ال يشاو
فانطلقت يده يف سائر الناس، وأقام عنه نائباً من بطايل احلسينية ضمن املسطبة منه يف كل يوم . على مفسد وال غريه

بثالمثائة درهم، وأتت الطائفة املعروفة باملستصنعني يف املدينة، وعملوا أعماالً شنيعة، وكتبوا ألرباب األموال أوراقاً 
ونادى قدادار أال يفتح بعد عشاء اآلخرة أحد دكاناً يف مدة غيبة السلطان . بالتهديد، فاشتد خوف أهل الرتب منه

يف الوجه البحري وال ميشي أحد بالليل يف األسواق، وال خيرج أحد من بيته بعد عشاء اآلخرة، فكان من يوجد 
وأقام . شةفانكف الناس عن اخلروج ليالً، وصارت الشوارع موح. يؤخذ، فإن وجدت منه رائحة اخلمر لقي شدة

قدادار على كل حارة درباً ألزم أهلها بعمله، ورتب اخلفراء تدور يف الليل بطبول يف مجيع احلارات واخلطط، فظفر 
  .أحدهم برجل قد سرق من بيت ولبس ثياب النساء، فسمره قدادار بباب زويلة
فألزم السلطان . ريباً من بلبيسوفيها قدم الربيد من صفد، ومعه مبلغ أربعني ألف درهم محالً للموقعني، فأخذ ق

  .هبا، بعدما رسم بشنقه، مث عفا عنه وعزله -مملوك العالئي  -واليها علم الدين قصري 
  .وفيها ويل ظلظيه الشرقية، نقله السلطان إليها من البهنسا، وويل عوضه شجاع الدين قنغلي

فس، وأوقف رجالً بني خشبتني ونشره من رأسه، وفيها ويل عز الدين أيدمر السالمي املنوفية، فتفنن يف إتالف األن
  .وصلق أخر يف دست، وسلخ أخر وهو حي

وفيها عزم السلطان على أن جيري النيل حتت القلعة، ويشق له من ناحية حلوان، فبعث الصناع صحبة شاد العمائر 
الواطي حىت يرتفع، وحفر العايل  إىل حلوان، وقاسوا منها إىل اجلبل األمحر املطل على القاهرة، وقدروا العمل يف بناء

مث عادوا وعرفوا السلطان ذلك، فركب . ليجري املاء وينتفع به يف داخل قلعة اجلبل، من غري معاناة وال كلفة
فكان قياس ما حيفر اثنني وأربعني ألف قصبة حاكمية، ليبقى خليجاً فيه ماء النيل . لكشفه، وقاسوا األرض بني يديه

وعاد السلطان وقد أعجب مبشروعه، وشاور األمراء فيه، فلم يعارضه منهم أحد إال . بلشتاًء صيفاً بسفح اجل
واهللا : " بالعسكر، فقال الفخر: " ، فقال السلطان" مبن حيفر السلطان هذا اخلليج؟ : الفخر ناظر اجليش، فإنه قال

ومع ذلك فإنه حيتاج إىل . عمللو اجتمع عسكر أخر فوق عسكر السلطان، وأقام سنني، ما قدروا على حفر هذا ال
" مث هل يصح أو ال، فالسلطان ال يسمع كالم كل أحد، ويتعب الناس ويستجلب دعاءهم . ثالث خزائن من املال

  .وحنو هذا من القول حىت رجع السلطان عن عمله. 
هلا مصنعاً سعته حنو  وفيها كملت العني اليت أجراها األمري تنكز بالقدس، بعد ما أقام الصناع فيها مدة سنة، وبىن

وأنشأ تنكز . مائيت ذراع، وركب يف اجلبل جماري نقب هلا يف احلجر حىت دخل املاء إىل الفدس، فكان هلا يوم شهود
  .بالقدس أيضاً خانكاه ومحام وفيسارية، فعمرت القدس



  .راءوفيها أفرج عن تقي الدين أمحد بن تيمية، بشفاعة األمري جنكلي بن البابا وغريه من األم
  .وفيها أجري ابن هالل الدولة عيناً مبكة تعرف بعني ثقبة، فصار مبكة عني جوبان وعني ثفبة هذه

واحنلت األسعار هبا حىت نزل القمح من ستني درمهاً الغرارة إىل أربعني، وزرع هبا البطيخ والذرة واخلضروات 
مبكة عدة ميض باسم السلطان، وأجري هلا . وجدد ابن هالل الدولة. وغريها، وامتألت الربك وكملت عمارة احلرم

  .ما يقوم بكلفتها
وذلك أن العسكر اجملهز معه ملا وصل إليهم خرب قتل أوالده بأمر أيب . وفيها ورد اخلرب بقتل حوبان نائب أيب سعيد

ىل قلعة سعيد، ووصلت إليهم كتب أيب سعيد بقتله أيضاً، ركبوا عليه، ففر ومعه ابنه جلوخان وطائفة من خواصه إ
  .هراة، وامتنع هبا، فدس إليه أبو سعيد من قتله وابنه، ومحال إىل أيب سعيد، فكان لدخوهلا األردوا يوماً عظيماً

  .وفيها حج بالركب املصري شهاب الدين أمحد بن املهمندار
  .وحج يف هذه السنة أيضاً األمري سيف الدين طقزدمر الناصري وست حدق، وعلمت معروفاً كبرياً

  .ها قدم ابن هالل من مكة فخلع عليه، وأعيد إىل شد اخلاصوفي
  .وفيها طلب صالح الدين يوسف دوادار فبجق من طرابلس، وويل شد الدواوين

وسببه عمل الفخر ناظر اجليش عليه مبوافقة . وفيها تنكر السلطان على األمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل الوزير
فاعتين به األمري بكتمر . ة غضب السلطان بسببها عليه، وقصد اإليقاع بهالتاج إسحاق، وقد كتبت فيه مرافع
  .الساقي واعتذر عنه بأنه رجل غتنمي

أفرج عن األمري علم الدين سنجر اجلاويل ومدة سجنه مثاين سنني وثالثة أشهر : ويف يوم عرفة وهو يوم اجلمعة
  .وتسعة أيام

  ومات يف هذه السنة من األعيان

ي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ابن أيب القاسم بن حممد بن تيمية شيخ اإلسالم تق
ومولده يوم اإلثنني عاشر ربيع األول، سنة . احلراين بدمشق ليلة اإلثنني العشرين من ذي القعدة، يف سجنه بالقلعة

ر أحد أمراء دمشق األكابر، هبا يف العشرين من ومات األمري سيف الدين جوبان املنصو. احدى وستني وستمائة
  .صفر

  .ومات األمري سيف الدين بكتمر البوبكري بسجنه من قلعة اجلبل، يوم اخلميس نصف شعبان
ومات األمري جوبان بن تلك بن تداون نائب القان أيب سعيد بن خربندا مقتوالً هبراة، ومحل إىل بغداد، فقدمها يف 

ليه ومحل إىل مكة مع ركب احلاج العراق وطيف به الكعبة، ومضي به إىل املدينة سابع عشرى شوال، وصلي ع
. ومات الشريف كبيشة بن منصور بن مجاز بن شيحة أمري املدينة، يف أول شعبان قتيالً. النبوية، فدفن بالبقيع

الد ودي وكان وكانت واليته بعد قتل أبيه منصور يف رابع عشر رمضان سنة مخس وعشرين وسبعمائة، قتله أو
  .ودي قد حبس بقلعة اجلبل، فويل بعده أخوه طفيل

  .ومات األمري مجال الدين خضر بن نوكاي أخو خوند أردوكني، يف ليلة الرابع عشر من رمضان
ومات األمري مشس الدين قراسنقر املنصوري باملراغة من آذربيجان، يوم السبت سابع عشرى شوال، وورد اخلرب 

ى ذي القعدة، فأنعم على ولده أمري علي بن قراسنقر بإمرة طلبلخاناه على عادته بدمشق، مبوته يف حادي عشر
  .وعلى أخيه أمري فرج بن قراسنقر بأمرة عشرة، ورسم بسفرمها من القاهرة إليها



  .وتويف دمرداش بن جوبان بن تلك بن تدوان، ليلة اخلميس رابع شوال، ومحل رأسه إىل بوسعيد بن خربندا
داد مفيت العراق كمال الدين عبدا هللا بن حممد بن علي محاد بن ثابت الواسطي العاقويل مدرس ومات ببغ

  .ومولده يف سنة مثان وثالثني وستمائة. املستنصرية، يف ذي القعدة
  سنة تسع وعشرين وسبعمائة
  .أهلت والسلطان بسرياقوس
  .قدم الفخر ناظر اجليش من احلجاز: ويف يوم السبت ثاين احملرم

فيه قدم بدر الدين بن عالء الدين بن األثري كاتب السر، وقد اشتد بأبيه مرض الفاجل وانقطع عن اخلدمة، فخلع و
فخرج الربيد بطلب حميي الدين بن فضل اهللا كاتب سر . عليه وجلس يف رتبة أبيه، وباشر ويف ظنه أنه يستقر عوضه

بكر بن الشهاب حممود، وخلع على حميي الدين خلعة دمشق، فقدم ومعه ولده شهاب الدين أمحد وشرف الدين أبو 
كتابة السر بديار مصر، عوضاً عن ابن األثري، وعلى شرف الدين بكتابة السر بدمشق، عوضاً عن حميي الدين، يف 

  .يوم األحد سابع عشره
  .استقر بيربس اجلمدار يف والية إسكندربة، عوضاً عن الركن الكركي: ويف ثالث عشره

  .قدم األمري أيتمش احملمدي من بالد العراق، جبواب القان أيب سعيد: حد رابع عشريهويف يوم األ
وفيه أنعم على األمري علم الدين سنجر اجلاويل بإمرة أمري علي بن قراسنقر املنتقل إىل دمشق، وكان اجلاويل منذ 

  .خرج من السجن بطاالً
  .حممد بيه بن مجق حبكم عوده إىل بالد التتار وفيه أنعم على الحني اخلاصكي بإمرة طبلخاناه، عوضاً عن

قدمت رسل أيب سعيد، وجهزوا إىل املنوفية للقاء السلطان، فأدوا رسالتهم وعادوا إىل : ويف يوم السبت سابع صفر
  .قلعة اجلبل

  .قدم السللطان من الصيد ساملاً: ويف يوم األربعاء تاسع عشره
د مشس الدين بن قزوينة إىل نظر الدواوين على عادته، وأضيف ما كان أعي: ويف يوم اإلثنني أول شهر ربيع األول

  .بيده من نظر البيوت إىل جمد الدين إبراهيم بن لفيتة، مع ما بيده من نظر الدواوين، وخلع عليهما
  .وفيه رسم خبروج علي وفرج ولدي قراسنقر، فسارا إىل دمشق، وقدماها يف ثالث ربيع اآلخر

استقر صالح الدين يوسف بن داود بن قبجق شاد الدواوين، مث عزل يف سادس عشر : ويف خامس ربيع اآلخر
  .ونقل بلبان إىل والية دمياط، عوضاً عن الكركي. شعبان، واستقر يف والية اجليزة عوضاً عن بلبان احلسين

ان أنه شنيع املنظر رسم بردم اجلب الذي بقلعة اجلبل، ملا بلغ السلط: ويف يوم اإلثنني سابع عشر مجادى األوىل 
شديد الظلمة كثري الوطاويط كره الرائحة، وأنه مير باحملابيس فيه شدائد عظيمة، فردم وعمر فوقه طباق للمماليك، 

  .وكان عمل هذا اجلب يف سنة احدى ومثانني وستمائة يف األيام املنصورية قالوون
أصبح نائب القان أيب سعيد، وهو ابن  وفيه قدمت رسل الشيخ حسن بن اجلاليري، وكان الشيخ حسن هذا قد

  .عمته وزوج بغداد خاتون بنت جوباين
قدم األمري سيف الدين أرغون نائب حلب باستدعاء، خمرج األمري أملالس : ويف يوم الثالثاء عاشر مجادى اآلخرة

لده، وخلع عليه احلاجب وتلقاه من قبة النصر خارج القاهرة، وصعد به قلعة اجلبل، فأكرمه السلطان وعزاه يف و
وطلب أرغون شرف الدين اخلطري ناظر ديوانه، وسأله عن أمواله وغالله وحواصله، . وأنزله يف داره على الكبش

فأسر له بأن السلطان مل يبق له منها إال القليل، فسكت مث استدعاه السلطان يوم اخلميس سادس عشريه، وخلع 



  .عليه وأعاده إىل حلب
قدمت رسل أيب سعيد يف طلب املصاهرة ومعهم اثنا عشر إكديشاً جبالل جوخ، : يهويف يوم األحد تاسع عشر

  .واثنان عري
قدم األمري سيف الدين طينال احلاجب نائب طرابلس بسؤاله ليحاقق شكاته، ومعه هدية، : ويف عاشر شهر رجب

  .فوقف وحاققهم، وساعده األمراء إىل أن عاد إىل طرابلس يف خامس عشريه
رسم بعزل اجملد بن لفيتة، فعزل من نظر الدواوين ونظر الصحبة ونظر البيوت، : حد حادي عشريهويف يوم األ

واستقر عوضهما يف نظر الدولة علم الدين إبراهيم بن التاج إسحاق، . وعزل أيضاً ابن قروينة من نظر الدواوين
وان دمشق، فأحضر منها يف ثامن وتقي الدين عمر بن الوزير مشس الدين حممد بن السلعوس وكان يلي صحابة دي

فباشر . واستقر يف نظر خزانة تاج الدين موسى بن التاج اسحاق، عوضاً عن أخيه علم الدين. عشره، وخلع عليهما
إىل يوم  -وكان أمره يف الوزارة ضعيفاً  -العلم وتقي الدين بن السلعوس النظر مع األمري مغلطاي اجلمايل الوزير 

وسبب ذلك توقف . رسم بتوفري الوزارة فتوفرت، واستمر اجلمايل يف األستادارية على عادتهاألحد ثاين شوال، مث 
حال الدول من قلة الواصل، وكثرة إغراء الفخر ناظر اجليش والتاج إسحاق بن القماط ناظر اخلاص السلطان 

مر الوزارة إليه، وكتبت فيه باجلمايل لكراهتهما يف اجملد بن لفيتة، فإنه كان قد استوىل على اجلمايل حني صار أ
فلما ويل العلم بن التاج النظر، وباشر موسى . مرافعات أنه أخذ ماالً كثرياً وتوىل األمري أيتمش الكشف عليه

اخلاص نيابة عن أبيه، صار العلم يكتب كل يوم أوراقاً باجلاري مث يرفعها للسلطان مما حتصل وانصرف، ويدخل هبا 
فاحنصر املباشرون، ومشت أمور الدولة مبرسوم السلطان . فيقه، وابن هالل الدولة الشادإليه ومعه ابن السلعوس ر

  .على ما يقرره، ومحل مال اجليزة بكماله إىل خزانة اخلاص، ومل يصرف منه شيء
  .توىل قشتمر احمللة: ويف ثاين عشريه

الدين أيدغدي اخلوارزمي  أنعم على آقربس بن عالء الدين طيربس بإقطاع األمري عالء: ويف خامس عشريه
  .احلاجب، بعد موته بدمشق، فتوجه إليها

استقر عالء الدين أيدمر العالئي عرف بالزراق ويف والية القاهرة، عوضاً عن قدادار : ويف يوم اإلثنني ثالث شوال
  .عند توحهه إىل احلجاز

  .اخلاص وفيه أيضاً استقر عالء الدين ابن هالل الدولة شاد الدواوين، مضافاً لشد
عزل صالح الدين الدوادار عن اجليزة، واستقر من مجلة األمراء وويل اجليزة مجال الدين يوسف : ويف سادسه

  .اجلاكي وايل الشرقية، واستقر يف الشرقية عوضه احلسام طرنطاي القلنجقي
وطلب . ألمراءجلس السلطان بامليدان حتت القلعة، وعرض الكتاب بدواوين ا: ويف يوم األحد نصف ذي القعدة

السلطان اجملد بن لفيتة وابن قزوينة الناظرين املنفصلني، واملكني بن قزوينة مستويف الصحبة، وأمني الدين موط 
مستويف اخلزانة، ورسم عليهم وسلمهم إىل األمري الدمر حاندار ليخلص منهم ستمائة ألف درهم انساقت باقيا 

  .باجليزة
يزة مبلغ مائيت درهم، ومن ابن سقرور مستويف اجليزة زيادة على سبعني ألف فحمل ألدمر من جهة قشتمر وايل اجل

وأحضر السلطان مشايخ اجليزة، . ورسم السلطان بقطع أخباز املشدين على اجلهات بأسرهم، وقرر عوضهم. درهم
صلني مث أفرج السلطان عن الناظرين املنف. وكتب عليهم سجالت أراضيها حبضوره، ومل يسمع هبذا فيما سلف

  .واملستوفني، بعدما استخرج منهم بعض ما قرر عليهم



وفيها رسم للحاجب أن يتقدم بأال يباع مملوك تركي لكاتب وال عامي ومن وجد عنده منهم مملوك فليبعه، ومن عثر 
  .عليه بعد ذلك أن عنده مملوكا طولع به السلطان، فباع الناس مماليكهم، وأخفوا بعضهم

  .ليك الطاق والربانيني، وقطع منهم مائة ومخسني وأخرجهم من يومهم، ففرقوا بقالع الشاموفيها عرض السلطان مما
  .و فيها صرف شهاب الدين أمحد بن املهمندار عن نقابة اجليش، باألمري عز الدين أيدمر دقماق

  وفيها قتل األمري تنكز نائب الشام الكالب بدمشق، فتجاوز عدد ما قتل منها مخسة
  لسنة من األعيانومات يف هذه ا

  .األمري سعد الدين سعيد بن أمري حسني، يف ثامن عشر احملرم، وأنعم بإمرته على تكالن
ومات األمري غرس الدين خليل بن اإلربدي أحد أمراء العشرات، يف سادس صفر، وأنعم بإمرته على أياجي 

  .الساقي
جندو باك الروم يف سادس احملرم، قدم صحبة ومات األمري الكبري شرف الدين حسني بن أيب بكر بن إمساعيل بن 

أبيه إىل مصر يف سنة مخس وسبعني وستمائة يف األيام الظاهرية بيربس يف مجلة من قدم من أهل الروم، بعد ما كان 
أبوه أمري جندار متملك الروم فترقى حىت نادم األفرم نائب دمشق، فأنعم عليه بإمرة فلما قدم الناصر حممد بن 

من الكرك، وحترك ألخذ السلطنة كان األمري شرف الدين حسني ممن سار يف خدمته إىل مصر، فنوه  قالون دمشق
به وأعطاه أمرة، مث قرره أمري شكار بعد وفاة كشرى وأعجب به، وإليه ينسب جامع أمري حسني وقنطرة أمري 

  .حسني على اخلليج خارج القاهرة، قريباً من بستان العدة
  .ين علي بن الكافري وايل قوص وويل عوضه غرس الدين خليل أخو طقصباي الناصريومات األمري عالء الد

  .ومات سنجر األيدمري أحد العشرات، يف ثالث عشر ربيع األول، وأنعم بإمرته على ساطلمش الناصري
عم على ومات األمري سيف الدين بكتمر احلسامي املعروف باحلاحب، يف يوم األربعاء حادي عشريه ربيع اآلخر، فأن

فكمل منه لالمري : ولده ناصر الدين حممد بإمرة عشرة، وسنه يومئذ ثالث عشرة سنة، وفرق إقطاعه بني مجاعة
وأنعم منه على صالح الدين يوسف بن األسعد بناحية جوجر واستقر شاد الدواوين . طرغاي اجلاشنكري تقدمة ألف

من مجلة مماليك األمري حسام الدين طرنطاي نائب  وأنعم منه على األمري قوصون مبنية زفتا وكان بكتمر هذا
السلطنة املنصورية قالوون، أخذه يف سنة مخس وسبعني وستمائة فيما أخذ من مماليك السلطان غياث الدين 
كيخسرو متملك الروم، عندما دخل الظاهر بيربس إىل مدينة قصرية الروم واستوىل عليها، فصار بكتمر إىل 

وك األمري سيف الدين قالوون فرباه وأعتقه، فلما قتل طرنطاي صار بكتمر إىل األشراف طرنطاي وهو حينئذ ممل
خليل بن قالوون، فرتبه يف مجلة األوشاقية باإلصطبل السلطاين، مث نقله املنصور الجني وعمله أمري أخور صغرياً، مث 

ارة واحلجوبية ونيابة غزة ونيابة صفد أنعم عليه بإمرة عشرة بعد وفاة الفاخري ومازال بكتمر يترقى حىت ويل الوز
يف األيام الناصرية، وإليه تنسب مدرسة احلاجب، ودار احلاجب، خارج باب النصر من القاهرة، وكان بكتمر من 

  .أغنياء األمراء الكثري املال املعروفني بالشح
ألربعاء تاسع عشر شعبان، وتويف ضياء الدين أمحد بن إبراهيم بن فالح بن حممد اإلسكندراين املصري يف يوم ا

ومولده يف نصف ربيع اآلخر سنة ثالث وستني وستمائة مسع من ابن عبد الدائم واجملد بن عساكر وابن أيب اليسر 
  .ومجاعة

وتويف عز الدين أبو يعلى محزة بن املؤيد أيب املعايل بن املظفر بن أسعد بن محزه بن أسد بن علي بن حممد بن 
  .احلديث وصار رئيس الشام، ووىل وزارة دمشقالقالنسي، بدمشق، مسع 



  .وتويف األديب سعد الدين سعيد بن منصور بن إبراهيم احلراين املصري مبصر وله شعر جيد
وتويف الشيخ جالل الدين أبو بكر عبدا هللا بن يوسف بن إسحاق بن يوسف األنصاري الدالصي إمام اجلامع 

  .يعتقد فيه اخلري ويتربك بدعائه األزهر، بالقاهرة عن بضع ومثانني سنة وكان

وتويف قاضي القضاة بدمشق عالء الدين أبو احلسن علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي الشافعي يف يوم السبت 
رابع عشر ذي القعدة، ودفن بسفح قاسيون، قدم من بالد الروم إىل دمشق يف سنة ثالث وتسعني وستمائة، فدرس 

فسكنها، وويل مشيخة الشيوخ خبانكاه سعيد السعداء، وتصدى لالشتغال بالعلم، هبا مدة، مث توجه إىل القاهرة 
وصنف شرح احلاوي يف الفقه وغريه، مث ويل قضاء دمشق فباشره حىت مات هبا، وويل بعده قضاء دمشق علم الدين 

  .حممد بن أيب بكر بن عيسى األخنائي
بالسي الشافعي مبصر، ناب يف القضاء، ودرس وشرح وتويف جنم الدين حممد بن عقيل بن أيب احلسن بن عقيل ال

  .التنبيه يف الفقه، وكان معتقداً فيه اخلري
وتويف مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد الواسطي األمشوين املولد والدار عرف بالوجيزي لقراءته كتاب 

  .شايخ الفقهاء الشافعيةالوجيز يف الفقه، ويل قضاء اجليزة وقليوب، ومات يف رجب، وهو أحد م
مبصر يوم اإلثنني . وتويف معني الدين هبة اهللا بن علم الدين مسعود بن عبداهللا بن حشيش صاحب ديوان اجليش

سادس عشر مجادى اآلخرة، كان بارعاً يف الفقه والنحو واللغة واألدب، كرمياً له شعر جيد، ومولده سنة ست 
  .وستمائة

  .ني الصغري، بقلعة البرية، ويل نيابة غزة، مث نيابة البرية، وهبا ماتوتويف األمري حسام الدين الج
وتويف الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكرمي بن أيب املعايل املصري حبماة، تنقل يف عدة واليات، وكان 

  .جواداً كرمياً كثريا املال ممدوحاً
قاسم الكناين العسقالين املعروف بالدبوسي املسند  وتويف فتح الدين أبو النون يونس بن إبراهيم بن عبد القوي بن

  .املعمر، بالقاهرة يف مجادى األوىل وقد جاوز التسعني سنه حدث عن مجاعة تفرد بالرواية عنهم
  .وتويف األمري عز الدين أيبك اخلطريي أمري أخور، يف ثالث عشري ذي القعدة

  .وتويف األمري غرلوا الركين بقوص يف ثالث ربيع اآلخر
  .وتويف األمري ساطلمش الفاخر يف ثالث ذي احلجة، وأنعم بإمرته على كوجبا الساقي

  .وتويف األمري الجني اإلبراهيمي أمري جاندار، يف تاسع عشرى ذي احلجة، وأنعم بإمرته على برسبغا
  .وتويف ناصر الدين حممد بن حنا يف يوم السبت حادي عشر ذي احلجة

باملدينة النبوية ومقدم املماليك السلطانية، يوم اخلميس عاشر رجب واستقر  وتويف الطواشي نصر شيخ اخلدام
  .عوضه يف املشيخة وتقدمة املماليك الطواشي عنرب السحريت وكانت مدة تقدمته تسعة أشهر

  .ومات عز الدين القيمري يف يوم السبت حادي عشرى ذي القعدة
  سنة ثالثني وسبعمائة

  .بناحية سرياقوس، وكان مسرية إليها يف سابع عشرى ذي احلجة أهلت بيوم األربعاء، والسلطان
رابعه استقر : وفيه قدم األمري تنكز نائب الشام، فبالغ السلطان يف إكرامه ورفع منزلته على عادته ويف يوم السبت

ق، عوضاً علم الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدر بن رمحة األخناين قاضي اإلسكندرية يف قضاء القضاة بدمش



  .عن عالء الدين على القونوي واستقر عوضه يف قضاء اإلسكندرية علم الدين اإلسنوي
استقر األمري بكتمر العالئي األستادار يف نيابة غزة، وسار إليها، عوضاً عن عز الدين أيبك اجلمايل، : ويف سادسه

وأنعم على هبادر الدمرداش . حبكم وفاتهونقل أيبك إىل نيابة قلعة البرية، عوضاً عن الجني احلسامي املنصوري 
  .بإقطاع األمري بكتمر نائب غزة

توجه األمري تنكز إىل دمشق، بعدما أنعم عليه السلطان مبائة ألف درهم، وكتب له على األعمال : ويف رابع عشره
  .السامية مبائة ألف أخرى

  .ه السلطان وخلع عليه وعلى ولدهقدم امللك املؤيد عماد الدين إمساعيل صاحب محاة، فأكرم: ويف عشريه
توجه السلطان إىل جهة الصعيد، وصحبته صاحب محاة، فخيم قريباً من األهرام، وعاد يف ثالث : ويف تاسع صفر

وأقام السلطان بقلعة اجلبل إىل حادي عشريه، مث سار فمر . عشره، من أجل وعك بدنه، لظهور دمل يف جسده
  .ببالد الصعيد

مجع األمري مجال الدين آقوش نائب الكرك القضاة والفقهاء، بسبب عمل : اسع عشر ربيع األولويف يوم األربعاء ت
منرب باملدرسة الصاحلية بني القصرين من القاهرة إلقامة اجلمعة هبا، فأفتوه جبواز ذلك، فرتب آقوش خطيباً قرر له يف 

درهم يف كل شهر، ولقارئ يقرأ القرآن كل شهر مخسني درمهاً، ورتب ستة نفر عملهم مؤذنني، لكل واحد عشرة 
الكرمي يوم اجلمعة يف مصحف أعده له مبلغاً مساه، وأقيمت اخلطبة هبا يف يوم اجلمعة حادي عشريه، فكان يوماً 

  .مشهوداً

ويف هذا الشهر تصدق األمري املذكور بنحو ثالثة أالف . وجعل آقوش املعاليم املذكورة من عقار وقفه على ذلك
  .غاللأردب من ال

  .عاد السلطان إىل قلعة اجلبل، بعد أن انتهى يف مسريه إىل هدينة هو من الصعيد األعلى: ويف خامس ربيع اآلخر
  .سار املؤيد صاحب محاة من ظاهر القاهرة عائداً إىل محاة: ويف ثامنه

فرسه وانكسرت  سار السلطان إىل نواحي قليوب يريد الصيد، فبينا هو يف ذلك اذ تقنطر عن: ويف خامس عشريه
يده وغشي عليه ساعة وهو ملقى على األرض، مث أفاف وقد نزل إليه األمري أيدغمش أمري أخور واألمري قماري 

أمري شكار وأركباه، فأقبل األمراء بأمجعهم إىل خدمته وعاد السلطان إىل قلعة اجلبل يف عشية األحد ثامن عشريه، 
تريد تفيق : " رجل من احملربين يعرف بابن بوستة وقال جبفاء وعامية طباعفجمع األطباء واجملربين ملداواته، فتقدم 

ال ختل أحداً يداويك غريي مبفردي وإال فسد حال : " ، فقال" قل ما عندك : " فقال له السلطان. سريعاً امسع مين
. األكرة وأنا ما أخلي شهراً ميضي حىت تركب وتلعب بيدك. يدك مثل ما سلمت رجلك البن السيسي أفسدها

  .فأغضى السلطان عن جوابه، وسلم إليه يده، فتوىل عالجه مبفرده، فبطلت اخلدمة مدة سبعة وثالثني يوماً
مث عويف السلطان، فزينت القاهرة ومصر يف يوم األحد رابع مجادى اآلخرة، وتفاخر الناس يف الزينة حبيث مل تعهد 

ونزلت ست حدق يف عدة من اخلدام واجلواري . بأنواع الترف زينة مثلها، وأقامت أسبوعاً تفنن أهل البلدين فيه
هذا واألفراح بالقلعة وسائر بيوت . حىت رأت الزينة، وقد اجتمع أرباب املالهي يف عدة أماكن جبميع آالت املغين

إال األمراء مدة األسبوع، ومع هذا فالبشائر من ضرب الكوسات مستمرة، وكذلك طبلخاناه األمراء، فلم يبق أمري 
  .وأنعم السلطان وخلع على كثريين من أرباب الوظائف من األمراء واملماليك السلطانية. وعمل يف بيته فرحاً

مث خرج السلطان إىل القصر األبلق، وفرق مثاالت على األيتام، وعمل مساطاً جليالً، وخلع على مجيع أرباب 
له أن يدور على مجيع األمراء، فلم يتأخر أحد من  وأنعم السلطان على اجملرب بعشرة أالف درهم، ورسم. الوظائف



  .األمراء عن إفاضة اخللع عليه وإعطائه املال، فحصل له ما جيل وصفه، وكانت هذه األيام مما يندر وقوع مثله
قدمت رسل ريدافرنس يف طلب القدس وبالد الساحل، وعدهتم مائة وعشرون رجالً، فأنكر : ويف خامس عشره
  .لى مرسلهم وأهاهنم، مث رسم بعودهم إىل بالدهمالسلطان عليهم وع

سار األمري أقبغا عبد الواحد إىل البالد الشامية يبشر بعافية السلطان، فدقت يف مجيع ممالك الشام البشائر، : وفيه
  .وعملت هبا األفراح وحصل ألقبغا من سائر أصناف املال ما جيل وصفه، حبيث بلغت قيمته حنو مائة ألف دينار

  .عزل علم الدين اإلسنائي عن قضاء اإلسكندرية، ملضادته األمري يريبر اجلمدار نائب الثغر: وفيه
أفرج عن األمري سيف الدين هبادر املعزى وأنعم عليه خبيل وثياب، بعدما أقام يف : ويف يوم اإلثنني سادس عشريه

فاة األمري سيف الدين هبادر آص، وأنعم فلما ورد اخلرب بو. االعتقال مخس عشرة سنة وثالثة أشهر وستة عشر يوماً
بتقدمته بدمشق على األمري علم الدين سنجر اجلمقدار، وأخرج إىل دمشق، وأنعم على هبادر املعزى بإقطاع سنجر 

  .املذكور
وصادر األمري . ويف هذه املدة وقع بدمشق اضطراب يف عيار الذهب، فإنه تغري ونقص، وغرم الناس فيه مجلة كثرية

ل دار الضرب، وأخذ منهم مخسائة ألف درهم، وتقرر سعر الدينار من تسعة عشر درمهاً إىل أحد وعشرين تنكز أه
  .درمهاً، وأن يكون صرف الدينار اجلديد خبمسة وعشرين درمهاً

قدمت رسل أيب سعيد بن خربند للهناء بعافية السلطان، فأكرموا وأعيدوا يف سابع : ويف العشرين من شهر رجب
دمت أيضاً رسل الشيخ حسن اجلاليري نائب أيب سعيد بعد رحيل املذكورين، فأدوا رسالتهم وأعيدوا وق. عشريه
  .يف آخره

أحرقت كنيسه املمكية مبصر، حىت صارت عمدها الرخام جرياً، وكان جبانبها مسجد مل تصبه النار، : ويف هذا الشهر
  .فرسم للنصارى بإعادهتا، فأعيدت

دار األمري آقوش املوصلي احلاحب عرفت بدار آقوش منيلة مث عرفت بدار األمري مجال  وفيها اشترى األمري قوصون
الدين آقوش قتال السبع من أرهبا، واشترى قوصون أيضاً ما حوهلا، وهدم ذلك وشرع يف بناء جامع فبعث إليه 

أحسن املبان وهو حبارة وجاء اجلامع من . السلطان بشاد العمائر واألسرى لنقل احلجارة وحنوها، فتنجزت عمارته
املصامدة خارج باب زويلة، قريباً من بركة الفيل وويل بناء منارتيه رجل من أهل توريز، أحضره معه األمري أيتمش، 

وملا كمل بناء اجلامع أقيمت اجلمعة به يف يوم اجلمعة حادي عشر شهر رمضان، . فعملهما على منوال مأذن توريز
الل الدين حممد القزويين وخلع عليه األمري قولون بعد فراغه وأركبه بغلة، مث وخطب به يومئذ قاضي القضاة ج

وفيها قصد األمري قوصون أن يتملك محام قتال السبع وهي احلمام . استقر يف خطابته فخر الدين حممد بن شكر
احتالوا حلل وقفها اجملاورة يف وقتنا هذا لباب اجلامع الذي يدخل إليه من الشارع، وكانت من وقف قتال السبع ف

بأن هدموا جانباً منها، وأحضروا شهوداً قد بينوا معهم ذلك ليكتبوا حمضراً بأن احلمام خراب ال ينتفع به، وهو 
يضر بالدار واملار واخلط، واملصلحة يف بيع أنقاضه، ليؤدي هذه الشهادة عند قاضي القضاة تقي الدين أمحد بن عمر 

ضي مذهبه فعندما شرع الشهود يف كتابة احملضر املذكور امتنع أحدهم من وضع احلنبلي حىت حيكم بيعه على مقت
واهللا ما يسعين من اهللا أن أدخل باكر النهار يف هذا احلمام وأتطهر فيه وأخرج وهو عامر، مث أشهد : خطه فيه، وقال

فابتاع األمري قوصون  .، وانصرف، فاستدعي غريه، فكتب وأثبت احملضر على احلنبلي" بعد ضحوة هنار أنه خراب 
  .احلمام املذكور من ولد قتال السبع، وجدد عمارته

  .استقر األمري بدر الدين بيلبك احملسين يف والية القاهرة، عوضاً عن أيدمر الزراق: ويف ذي احلجة



 وكان من خرب هذا الرجل أنه كان نصرانياً. قدم يوسف الكيمياوي إىل مصر: ويف يوم اخلميس سابع عشر رمضان
من أهل الكرك فأسلم، ومضى إىل دمشق بعدما خدع مبدينة صفد األمري هبادر التقوى حىت اخندع له وأتلف عليه 

فاتصل يوسف باألمري تنكز نائب الشام، وقصد خديعته . ماالً جزيالً، فلما ظهر له أمره سجنه مدة، مث أفرج عنه
فلم " . جيت للسلطان حىت أمأل خزانته ذهباً وفضة أنا : " فلم ينخدع له، وأمر وايل دمشق بشنقه، فصاح وقال

فلما اجتمع . جيد تنكز بداً من إرساله إىل السلطان، فقيده وأركبه الربيد مع بعض ثقاته، وكتب خبربه وحذر منه
يوسف بالسلطان مال إىل قوله، وفك قيده، وأنزله عند األمري بكتمر الساق وأجري عليه الرواتب السنية، وأقام له 

فحضر . ة من اخلدم يتولون أمره، وخلع عليه، وأحضر له ما طلب من احلوائج لتدبري الصنعة، حىت مت ما أرادهعد
يوسف بني يدي السلطان، وقد حضر الفخر ناظر اجليش والتاج اسحاق وابن هالل الدولة واألمري بكتمر الساقي 

وقدوا النار على بوطقة قد ملئت بالنحاس يف عدة من األمراء، والشيخ إبراهيم الصائع وعدة من الصواغ، فأ
والقصدير والفضة حىت ذاب اجلميع، فألقي عليه يوسف شيئاً من صنعته، وساقوا بالنار عليها ساعة، مث أفرغوا ما 

فيها فإذا سبيكة ذهب كأجود ما يكون، زنتها ألف مثقال فأعجب السلطان ذلك إعجاباً كثرياً، وسر سروراً زائداً، 
وسف هبذه األلف مثقال، وخلع عليه خلعة ثانية، وأركبه فرساً مسرجاً ملجماً بكنبوش حرير، وبالغ يف وأنعم على ي

فاتصل به خدام السلطان، وقدموا له أشياء كثرية مستحسنة، فاستخف عقوهلم . إكرامه، ومكنه من مجيع أغراضه
سبيكة ثانية من ذهب، فكاد يطري به  مث سبك يوسف للسلطان. حىت ملكها بكثرة خدعه، فبذلوا له ماالً جزيالً

فرحاً، وصار يستحضره بالليل وحيادثه، فيزيده طمعاً ورغبة فيه، فأذن له أن يركب من اخليول السلطانية وميضي 
حيث شاء من القاهرة ومصر، فركب وأقبل على اللهو، وأتاه عدة من الناس يسألونه يف أخذ أمواهلم، طمعاً يف أن 

مث إنه سأل أن يتوجه إىل . غنيهم منها، فمرت له أوقات ال يتهيأ لكل أحد مثلها من طيبتهايفيدهم الصنعة أو ي
الكرك، إلحضار نبات هناك، فأركبه السلطان الربيد، وبعث معه األمري طقطاي مقدم الربيدية، بعدما كتب إىل 

من ديوان اخلاص، فمضى يوسف إىل نائب عزة ونائب الكرك خبدمته وقضاء ما يرسم به والقيام جبميع ما حيتاج إليه 
  .الكرك وأبطأ خربه، مث قدم وقد ظهر كذبه للسلطان، فضيق عليه

قدمت رسل امللك اجملاهد على من اليمن هبدية، وفيها فيالن، فأنكر السلطان عليهم من : ويف تاسع عشر شوال
  .هبم فسجنواأجل أن اجملاهد قبض على رسول ملك اهلند وأخذ هدية السلطان مث قتله، وأمر 

أخرج السلطان من يف القاهرة ومصر من اجلذمى والربصان، وأمرهم : ويف ليلة السبت سادس عشر ذي القعدة
  .بسكىن الفيوم

أخرب األمري تنكز نائب الشام احلوانيت اجملاورة لباب النصر خارج دمشق من ضيق الطريق، حىت وصل : وفيه
  .ج األساسات، فصار فضاءاهلدم إىل اجلسر جتاه البحر، وحفر حىت أخر

  .جدد األمري قوصون خطته باجلامع خبط املصلى: وفيه
ابتدأ األمري أملاس احلاجب بعمارته اجلامع الذي عرف بامسه، خبط حوض ابن هنس خارج باب زويلة من : وفيه

  .القاهرة
من درب ملوخيا بالقاهرة، ووقف ابتدأ األمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل يف عمارة مدرسة جبوار داره، قريباً : وفيه

  .عليها أوقافاً جليلة
وفيه ابتدا عالء الدين طقطاي أحد مماليك السلطان يف عمارة جامع بني السورين من القاهرة، ومساه جامع التوبة، 

  .لكثرة ما كان هناك من الفساد، وأقام به خطبة للجمعة



احملسين يف والية القاهره، وقد نقل إليها من والية  استقر ناصر الدين بن: ويف يوم األربعاء خامس ذي احلجة
  .املنوفية، عوضاً عن عز الدين الزراق

ويف يوم اجلمعة رابع عشر ذي احلجة، قتل األمري الدمر أمري جندار مبكة وكان من خرب ذلك أن أمري الركب 
الد جوبان، فترقى هبم إىل العراقي يف هذه السنة كان من أهل توريز يعرف مبحمد احلجيج، وكان يتقرب من أو
فأعجب به السلطان . معرفة السلطان بورسعيد، فعظم أمره وجعله من ندمائه، وبعثه رسوال إىل مصر غري مرة

الناصر والق خباطره إىل أن بلغه عنه أنه تعرض يف جملس أيب سعيد لشيء ذكر مما يكرهه السلطان فتنكر له وأسر 
ري الركب العراقي كتب إىل الشريف عطفة بن أيب منى سر ان يتحيل يف قتله، ذلك يف نفسه، فلما بلغه أنه سار أم

فلم جيد عطيفة بداً من امتثال ما أمر به، وأطلع ولده مبارك بن عطيفة ومن يثق به على ذلك، وتقدم إليهم بأعمال 
  .احليلة فيه

معه مجاعة، يف يوم األربعاء ثاين عشر فلما قضى احلاج النسك عاد منهم األمري علم الدين سنجر اجلاويل إىل مصر، و
وتأخر األمري سيف الدين خاص ترك أمري احلاج، واألمري الدمر جاندار، واألمري أمحد ابن خالة . ذي احلجة

فلما حضروا للجمعة وصعد اخلطيب املنرب، أراد . السلطان، ليصلوا مبكة صالة اجلمعة، ومعهم بقية حجاج مصر
وأول ما بدأوا به أن . وأخذ العبيد يف إثارة الفتنة بني الناس ليحصل الغرض بذلكالشريف عمل ما رسم له به، 

وكان الشريف عطيفة جالساً إىل جانب األمري خاص ترك أمري . عبثوا ببعض حاج العراق، وخطفوا شيئاً من أمواهلم
يفة، وكان مع ذلك الركب، فصرخ الناس باألمري ألدمر وليس عنده علم مبا كتب به السلطان إىل الشريف عط

شجاعاً حاد املزاج قوي النفس، فنهض ومعه من املماليك، وقد تزايد صراخ الناس، وأتى الشريف وسبه، وقبض 
واشتد صياح الناس، فركب الشريف مبارك بن عطيفة يف قواد . بعض قواده و أخرق به، فالطفه الشريف فلم يلن

األمري ألدمر وضرب أحد العبيد، فرماه العبد حبربة قتله، فبادر خليل ولد . مكة بآلة احلرب، وركب جند مصر
ويقال بل صدف الشريف مبارك بن عطيفة، وقد قصد ركب . فاشتد حنق أبيه ومحل بنفسه ألخذ ثأر ولده فقتل

ويلك تريد أن تثري فتنة، وهم أن يضربه بالدبوس، فضربه مبارك حبربة كانت يف . " العراق وعليه آلة حربه، فقال له
فركب أمري الركب عند ذلك وجنا بنفسه، ورمي . ه أنفذها من صدره فخر صريعاً، وقتل معه رجالن من مجاعتهيد

واختبط الناس بأسرهم، وركب أهل مكة سطح احلرم، ورموا أمري أمحد ابن . مبارك بن عطيفة بسهم يف يده فشلت
معه، ورمي هبا حىت خلص أيضاً، وفر أمري خالة السلطان ومن معه باحلجارة، وقد أفرغ نشابه بني يديه هو ومن 

ركب العراق وحتري الشريف عطيفة يف أمره، ومازال يداري األمر حىت خرج احلاج بأمجعهم من مكة، وتوجهوا إىل 
  .بالدهم

وكان من غريب االتفاق أن يف يوم اجلمعة الذي قتل فيه ألدمر كأمنا نودي يف القاهرة ومصر وقلعة اجلبل بقتل 
فلم . فتنة كانت مبكة يف هذا اليوم، وحتدث الناس بذلك حديثاً فاشياً إىل أن بلغ السلطان وأمراء الدولةألدمر يف 

  .يعبأوا به وجعلوه من ترهات العامة

وأغرب من ذلك أن األمري علم الدين سنجر كان كاشفاً بالغربية من نواحي القاهرة، فلما عاد منزله بعد صالة عيد 
انه وقد حضر اإيه من القاهرة، فأخربه أنه أشيع بالقاهرة أن فتنة كانت مبكة قتل فيها األمري األضحى وافاه أحد غلم

  .هذا كالم ال يقبله عاقل، وأخذ اخلرب ينتشي حىت حتدث به كل أحد: " ألدمر أمري جندار، فسخر من قوله وقال
حيمل حمملهم، فتشاءم الناس به  واتفق يف هذه السنة أنه وصل صحبة حاج العراق فيل من جهة امللك أيب سعيد

فلما قارب حاج العراق ذا احلليفة من املدينة . هذا عام الفيل، فكان من الفتنة مبكة وقتل ألدمر ما كان: " وقالوا



هذا . النبوية وقف الفيل وتقهقر، فضربوه ليسري، فصار كلما أكره على أن يتقدم إىل جهة املدينة تأخر إىل ورائه
ويقال إنه بلغت الثفقة على هذا . يتأخر إىل أن سقط ميتاً، وذلك يف ثالث عشرى ذي احلجة وهم يضربونه وهو

الفيل منذ خرج من العراق إىل أن هلك زيادة على ثالثني ألف درهم، ومل يعرف مقصد أيب سعيد يف بعثه الفيل إىل 
  .مكة

د بن محدان الشهري بابن النقيب الشافعي وفيها نقل مشس الدين حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن جن
من قصاء طرابلس إىل قضاء القضاة حبلب، عوضاً عن فخر الدين عثمان بن حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن 

وفيها . هبة اهللا بن املسلم املعروف بابن البارزي بعد وفاته، واستقر يف قضاء طرابلس مشس الدين حممد بن اجملد
وكان وفاؤه يوم األحد خامس عشرى شوال، وهو تاسع . النيل عشرة أصابع من مثانية عشر ذراعاًبلغت زيادة ماء 
  .عشر مسرى

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

أمحد بن أيب طالب بن أيب النعم بن نعمة بن احلسن بن علي املعروف بابن السحنة احلجار الصاحلي الدمشقي يف 
عشرين وستمائة، وقد صار مسند الدنيا، وتفرد بالرواية عن ابن الزبيدي خامس عشرى صفر، ومولده سنة ثالث و

وابن الليثي مدة سنتني ال يشاركه فيها أحد، ومسع الناس عليه صحيح البخاري أكثر من سبعني مرة، وقدم القاهرة 
  .مرتني وحدث هبا

، وأنعم بإقطاعه على األمري وتويف األمري سيف الدين هبادر آص أحد أمراء األلوف، بدمشق يف تاسع عشر صفر
سنجر اجلمقدار، وكان شجاعاً مقداماً يف احلرب، ويل نيابة صفد، وكان له أربعة أوالد، منهم اثنان أمراء، فكان 

  .يضرب على بابه ثالث طبلخاناه
اء وتويف األمري سيف الدين بلبان الكوندي املهمندار الدوادار بدمشق يف نصف مجادى األوىل وكان أحد األمر

  .العشروات
وتويف األمري سيف الدين بلبان الصرخدي الظاهري أحد أمراء الطبلخاناه، بالقاهرة يف العشرين من مجادى اآلخرة، 

  .وقد جتاوز الثمانني، وكان خرياً
  .وتويف األمري قلربص بن احلاج طيربس الوزيري بدمشق ليلة اجلمعة ثامن ذي القعدة

  .مقدار املعررف بالكركند، يف سابع ربيع اآلخر، كان من كبار األمراءوتويف األمري سيف الدين بلبان اجل
وتويف األمري سيف الدين بلبان الكوندكي أحد أمراء دمشق، يف سابع عشرى شعبان، وخرج طيبغا حاجي على 

  .إقطاعه، وكان جواداً
ر ذي احلجة، وله خارج باب زويلة وتويف األمري سيف الدين ألدمر أمري جندار مقتوالً، مبكة يف يوم اجلمعة رابع عش

  .من القاهرة محامات، وكانت أمواله جزيلة
وتويف القاضي عالء الدين علي ابن القاضي تاج الدين أمحد بن حممد بن سعيد بن األثري كاتب السر، يف يوم 

سعادة جليلة األربعاء خامس عشر احملرم، بعدما أصابه مرض الفاجل مدة سنة كاملة، وهو مالزم بيته، وكان ذا 
  .وحرمة وافرة وجاه عريض، ويضرب به املثل يف احلشمة

وتويف الوزير مشس الدين أبو القاسم حممد بن سهل بن أمحد بن سهل األسدي الغرناطي األندلسي بالقاهرة قافالً من 
  .احلج، وكان صاحب فنون من قراءات وفقه وحنو وأدب وتاريخ

بن عباس بن امساعيل الكناين العسقالين، سبط ابن عبد الظاهر، يف سابع  وتويف ناصر الدين شافع بن حممد بن علي



عشري شعبان بعدما عمي، وكان أديباً مشاركاً يف عدة علوم، وله عدة مصنفات ونظم جيد ونثر مليح، وهو أحد 
  .كتاب اإلنشاء

البيوت ونظر الرواتب، وتويف سعد الدين حممد بن حممد بن عطايا، يف يوم السبت سابع عشرى رمضان، ويل نظر 
  .مث ويل الوزارة يف أيام بيربس وسالر، مث صرفه امللك الناصر ملا قدم من الكرك وصادره، فلزم بيته حىت مات

وتويف األمري سيف الدين قدادار وايل القاهرة، يف سادس عشر صفر وأنعم بإمرته على األمري طاجار القبجاقي، 
ى إىل أن ويل والية الغربية ووالية البحرية ووالية القاهرة، ومتكن فيها متكناً وأصله من مماليلك األمري برلغي وترق

زائداً، وكان جريئاً على الدماء، مث صرف عن والية القاهرة بناصر الدين حممد بن احملسن وأقام يف داره إىل أن 
  .خرج إىل احلج وهو ضعيف، مث قدم فلزم الفراش حىت مات

وتويف األمري كجكن الساقي يف .  يف خامس عشر ربيع األول، وأنعم بأمرته على برلغيوتويف األمري بلبان الديسين
وتويف األمري ناصر الدين حممد بن ملكشاه يف ثاين عشر صفر، . سادس صفر، وأنعم بإقطعاعه على سنقر اخلازن

  .وأنعم بإقطاعه على بكمان
ساقي يف يوم األحد ثالث عشرى ذي احلجة، وويل وتويف الشيخ مشس الدين حممد بن الروم شيخ خانكاه بكتمر ال

  .عوضه الشيخ زاده الدوقاين
وتويف الشيخ زين الدين أيوب بن نعمة الكحال البالسي يف ذي احلجة، وقد أناف على التسعني، حدث مبصر 

  .ودمشق عن املرسي والرشيد العراقي يف آخرين، وانفرد يف الرواية
ب الدين عبد القادر بن حممد بن أيب صاحل نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد وتويف ركن الدين عبد السالم بن قط

  .القادر الكيالين يف أخر مجادى اآلخرة بدمشق، قدم القاهرة مراراً، وخالط األمراء، وكانت له مكارم
أبيه خارج وتويف فخر الدين أبو عمرو عثمان بن اجلمال أمحد بن حممد بن عبداهللا الظاهر يف رجب، ودفن بزاوية 

  .باب البحر من القاهرة، ومولده سنة سبعني وستمائة مسع احلديث من مجاعة كثرية وحدث
  سنة إحدى وثالثني وسبعمائة

قدم مبشرو احلاج، وأخربوا مبا وقع مبكة من الفتنة وقتل األمري ألدمر أمري : ويف ثالث احملرم: أهلت بيوم اإلثنني
فشق على السلطان ذلك، . أشيع بالقاهرة من قتل ألدمر يف يوم قتله جندار وولده، فتعجب الناس من صحة ما

  .وكتب بإحضار الشريف عطفة أمري مكة وولده وقواده
خلع على األمري عز الدين أيدمر العالئي اجلمقدار املعروف بالزراق، املستقر يف والية القاهرة، : ويف ثاين عشره

ري سيف الدين أرنبغا السلحدار، واستقر أمري جندار عوضاً عن ورسم له أن يكون أمري جندار مث خلع على األم
  .ألدمر

استقر فخر الدين حممد تاج الدين حممد بن مؤمتن الدين احلارث ابن مسكني الشافعي يف قضاء : ويف تاسع عشريه
  .اإلسكندرية، وتوجه إليها يف عاشر ربيع األول

كة بني الشريفني عطيفة ورميثة وقوة رميثة على عطيفة وهنبه مكة قدم احلاج، وأخربوا بكثرة الفنت مب: ويف احملرم هذا
فلما ورد املرسوم بطلب الشريفني إىل مصر اتفقا . وخروجه عن الطاعة، وأنه مل يلق ركب احلجاج، فكتب حبضوره

وتقدم السلطان إىل األمري . وخرجا عن الطاعة، فشق ذلك على السلطان، وعزم على إخراج بين حسن من مكة
يف الدين أيتمش أن خيرج بعسكر إىل مكة، وعني معه من األمراء األمري طيدمر الساقي واألمري أقبغا آص، س



واألمري أقسنقر، واألمري طرقش واألمري طقتمر األمحد واألمري طقتمر الصالح وأربعة عشر من مقدمي احللقة، وعدة 
ال تدع يف مكة : " العدل، وقال له حبضرة القضاةاستدعى السلطان األمري أيتمش بدار . من أعيان أجناد احللقة

مث أحرق مجيع وادي خنلة، وألق . أحداً من األشراف وال من القواد وال من عبيدهم، وناد هبا من أقام منهم حل دمه
يف خنلها النار حىت ال تدع شجرة مثمرة وال دمنة عامرة، وخرب ما حول مكة من املساكن، وأخرج حرم األشراف 

فقام يف ذلك قاضي القضاة جالل الدين حممد القزويين ووعظ " . أقم هبا مبن معك حىت يأتيك عسكر أخر منها، و
وسار . السلطان وذكره بوجوب تعظيم احلرم، إىل أن استقر األمر على أن كتب لرميثة أمان وتقليد بإمرة مكة

  .العسكر من ظاهر القاهرة يف نصف صفر، وعدهتم سبعمائة فارس
توجه السلطان إىل سرياقوس، فأقام هبا أياماً، مث سار إىل البحرية واملنوفية، ومضى على اجليزة : ربيع األولويف سابع 

  .إىل البهنساوية، وعاد إىل قلعة اجلبل يف حادي عشر ربيع اآلخر
ن عبد الغين استقر شرف الدين أبو حممد عبداهللا ابن احلسن بن عبداهللا ب. ويف يوم األربعاء سابع عشرى ربيع األول

بن عبد الواحد بن علي املقدسي احلنبلي يف قضاء احلنابلة بدمشق، عوضاً عن عز الدين حممد بن سليمان بن محزة 
  .بن أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمر بعد وفاته

ملنوفية توىل عالء الدين الطويل املنوفية، مث بطل ذلك، وتوىل فخر الدين أياس الدواداري ا: ويف مستهل ربيع اآلخر
  .يف اليوم املذكور

عوضاً عن غرس الدين خليل أخي " خلع على ركن الدين الكركر واستقر يف والية قوص : ويف مجادى عشريه
  .طقصبا

مث توجه . سار السلطان إىل ناحية طنان، وأقام هناك أياماً، مث عاد إىل اجليزة، فأقام هبا عدة أيام: ويف ثالث عشريه
وقدم عليه يف سفره هذا رسل امللك أيب . مث رجع فدخل قلعة اجلبل يف رابع مجادى األوىل السلطان إىل احلمامات،

  .سعيد بن خربندا
استقر األمري عز الدين أيدمر العالئي املعروف بأستادار ألطبغا احلاجب يف والية الوجه : ويف حادي عشريه أيضاً

  .البحري وكان وايل أسيوط ومنفلوط
مات األمري أرغون الدوادار نائب حلب، فخلع على األمري عالء الدين ألطبغا : شريهويف يوم اإلثنني سابع ع

  .الصاحلي بنيابة حلب يف يوم اخلميس أخره، وتوجه إليها
  .مرض القاضي تاج الدين إسحاق ناظر اخلاص: ويف مجادى األوىل

إبراهيم ناظر الدولة، ومشس الدين  وترك القاضي تاج الدين من األوالد علم. وتويف يوم اإلثنني أول مجادى اآلخر
موسى وسعد الدين ماجد، بعدما وصي هبم الفخر ناظر اجليش، فتوسط الفخر هلم مع السلطان إىل أن استدعي من 
الغد مشس الدين موسى وخلع عليه وقرره يف نظر اخلاص ووكالة السلطان عوضاً عن أبيه، وقد كان ينوب عنه يف 

لم الدين إبراهيم يف نظر الدولة، وأقر عالء الدين بن هالل الدولة يف شد الدواوين حياته، وأقر السلطان أخاه ع
  .وشد اخلاص، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه

و فيه استقر عالء الدين حممد بن نصر اهللا اجلوحري شاهد اخلزانة فيما كان بيد مشس الدين موسى قبل واليته نظر 
  .اخلاص

خو قنغلي يف والية الشرقية، بسفارة األمري بكتمر الساقي، واستقر أخوه شجاع و فيه استقر مجال الدين يوسف أ
  .الدين قنغلي يف والية البهنساوية



خلع على عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة، واستقر يف : ويف يوم السبت سادسه
  .فاتهوكالة السلطان عوضاً عن التاج إسحاق ناظر اخلاص بعد و

قدم األمري أيتمش بالعسكر اجملرد إىل مكة، فكانت مدة غيبتهم أربعة أشهر تنقص مثانية : ويف سابع مجادى اآلخرة
وكان من خربهم أهنم ملا قدموا مكة كان الشريف رميثة قد مجع عرباً كثرية يريد حماربتهم، فكتب إليه األمري . أيام

رة مكة، وحيثه على احلضور إليه ويرغبه يف الطاعة، وحيذره عاقبة اخلالف أيتمش يعرفه بأمان السلطان له وتقليده إم
فلما وقف رميثة على ذلك . ويهدده على ذلك، ويعرفه مبا أمر به السلطان من إجالء بين حسن وأتباعهم عن مكة

أن حيلف هو  اطمأن إىل األمري أيتمش وأجابه مبا كان قد عزم عليه من احلرب لو أن غريه قام مقامه، وطلب منه
فتقرر احلال على أن يبعث إليه األمري . ومن معه أال يغدره، وأن يقرضه مبلغ مخسني ألف درهم يتعوضها من إقطاعه

  .أيتمش عشرة أمحال من الدقيق والشعري والبقسماط وغريه، ومبلغ مخسة أالف درهم، فقدم حينئذ
، فإذا عدة من قواده مع وزيره قد تقدموه ليحلفوا له فلما قارب رميثة مكة ركب األمري أيتمش مبن معه إىل لقائه

العسكر، فعادوا هبم إىل احلرم وحلفوا له أمياناً مؤكدة، مث ركبوا إىل لقائه وقابلوه مبا يليق به من اإلكرام، فلبس 
وكتبوا رميثة تشريف السلطان، وتقلد إمارة مكة، وعزم على تقدمة شي ء لألمراء، فامتنعوا أن يقبلوا منه هدية، 

فلما وصلوا دخل األمري أيتمش على . إىل السلطان بعود الشريف إىل الطاعة، وخرجوا من مكة يريدون القاهرة
  .السلطان، فشكره على ما كان منه

هذا الذي فعله هو اإلسالم : وكان قاضي القضاة جالل الدين القزويين حاضراً، فأكثر من الثناء على أيتمش، وقال
. "  

فأكرم . ري تنكز نائب الشام يف يوم اإلثنني سادسه، ومعه األمري سيف الدين أرقطاي نائب صفدوفيه قدم األم
السلطان األمري أرقطاي وقربه، وتقدم إىل مجيع األمراء أن يقدموا له التقادم، فقدم له كل أحد على قدر مهته، 

وكان سبب قدومه من صفد أن األمري . وأنعم السلطان على أحد ولديه بإمرة طبلخاناه، وعلى اآلخر بإمرة عشرة
تنكز ملا توجه يف السنة اخلالية من دمشق يريد القدوم على السلطان على عادته، ركب األمري أرقطاي من صفد 

ليلقاه من رأس اللجون، ومد له مساطاً جليالً، وركب إىل لقائه، فلم ينصفه األمري تنكز يف السالم عليه، وسار حىت 
فشق ذلك على أرقطا وقيل لتنكز إنه قد . يلتفت إليه وال نزل له، ومر من غري أن يأكل منهقرب من السماط فلم 

ومن قال له يعمل هذا،؟ فبلغ ذلك السلطان، فعتبه عند حضوره على ما كان : " انكسر خاطره من األمري، فقال
قدم يف السنة اآلتية، وكتب  وماذا كان يصيبك لو أكلت طعامه؟ وأمره ان حيضره صحبته إذا: منه ألرقطا وقال له

ألرقطاي أن حيضر مع األمري تنكز فلما خرج األمري تنكز من دمشق يف هذه السنة، وتلقاه أرقطا أكرمه تنكز 
  .ومضى به إىل مصر، مث سافرا إىل حمل كفالتهما يف يوم الثالثاء سادس عشرة

ي اجلاشنكري، واألمري بيغرا، واألمري توجه األمري سيف الدين طرغا: ويف يوم الثالثاء حادي عشر شهر رجب
وقد استقر يف نيابة الكرك، بإبراهيم ولد السلطان إىل مدينة الكرك ليقروه هبا، فوصلوا به . ملكتمر السرجواين

إليها، وعادوا منها ومعهم أمحد ابن السلطان، وكان قد توجه قبل ذلك إىل الكرك، فقدموا به قلعة اجلبل يف يوم 
فخنت األمري أمحد ابن السلطان يوم اإلثنني . شعبان، ومعه األمري هبادر البدري نائب الكرك السبت سادس عشر

  .ثامن عشرة، بعد وصوله بيومني
  .وفيه قدمت رسل ملك اهلند، وكان جميؤهم من جهة بغداد، فأكرموا وخلع عليهم، وساروا يف أخره

ملدينة النبوية، وعن خرص ابن أخيه وكانا قد اعتقال أفرج عن الشريف ودي أمري ا: ويف يوم األربعاء خامس رمضان



بقلعة اجلبل يف أول شوال سنة تسع وعشرين، فرتب هلما راتب حسن مدة، مث أنعم عليهما بإقطاع يف الشام، وسارا 
  .إليها، فمات خرص، مث ويل ودي إمرة املدينة

مصر، وسرحت البطائق على أجنحة فر يوسف الكيمياوي من سجنه، فنودي عليه بالقاهرة و: ويف هذا الشهر
  .احلمام لوالة األعمال بتحصيله

  .خلع على األمري ملكتمر السرجواين واستقر يف نيابة الكرك، عوضاً عن هبادر البدر وسافر من يومه: ويف عاشره
محل من خزانة اخلاص بالقلعة مهر آنوك ولد السلطان إىل بنت األمري بكتمر . ويف يوم السبت خامس عشره

وهو عشرة أالف دينار، ومائتان ومخسون تفصيلة حرير مثمنة، ومائة نافجة مسك، وألف مثقال عنرب خام، : لساقيا
  .ومائة مشعة موكبية، وثالثة أرؤس من اخليل مسرجة ملجمة، ومخسة مماليك على يد كل مملوك بقجة

مشس الدين موسى ناظر اخلاص، وسلم ذلك إىل األمري أيدغمش أخور، واألمري طقتمر اخلازن دوادار القاضي 
وعقد العقد، . وألبس الثالثة تشاريف جليلة، وتوجهوا بذلك إىل بيت األمري بكتمر الساقي فكان يوماً مشهوداً

  .وعملت املهمات واألفراح امللوكية
حنو رسم بعزل نواب قضاة القضاة األربعة بالقاهرة ومصر، وكانت عدهتم قد بلغت : ويف يوم اإلثنني نصف شوال
  .اخلمسني نائباً، فعزلوا بأمجعهم

  .سار األمري صالح الدين يوسف دوادار قبجق، رسوالً إىل أيب سعيد ملك العراق: ويف أول ذي القعدة
. كتب كتاب األمري ملجك ابن أخت األمري قوصون على بنت األمري تنكز نائب الشام: ويف يوم األحد ثالث عشره

  .وال جزيلة وحتف جليلة، فعملت أفراح سنية مدة أيامومحلت إليه من دمشق، وصحبتها أم
  .وفيه أيضاً كان وفاء النيل وهو خامس عشرى مسري

  .استقر شهاب الدين اإلقفهسي يف نظر الدولة، عوضاً عن تقي الدين عمر بن حممد بن السلعوس: ويف سابع عشره
اتب األمري بكتمر الساقي والنشو مستويف أسلم من الكتاب النصارى املهذب ك: ويف يوج اإلثنني خامس ذي احلجة

  .الدولة، والعلم بن فخر الدولة مستويف الدولة أيضاً

وكان قد رسم يف . ركب السلطان إىل امليدان الذي استجده، وقد كملت عمارته: ويف يوم السبت سابع عشره
 ناصر الدين حممد بن احملسن أول هذه السنة هبدم مناظر امليدان الظاهري وجتديد عمارته، وفوض ذلك إىل األمري

فهدمها وباع أخشاهبا مبائة ألف درهم وألفي درهم، واهتم يف عمارة جديدة، فكمل البناء يف مدة شهرين، وجاء 
  .فخلع عليه السلطان، وفرق على األمراء اخليول املسرجة امللجمة. كأحسن شي ء يكون

. ومحل مقيداً، فوصل إىل قلعة اجلبل يف رابع عشريه قبض على يوسف الكيمياوي مبدينة أمحيم،: ويف هذا الشهر
كل ما كنت : فسأله السلطان عن صناعته فقال. عدم مين: ومثل يوسف بني يدي السلطان، فسأله عن املال، فقال

أفعله إمنا هو خفة يد فعوقب عقوبة شديدة بالضرب، مث محل إىل خزانة مشائل سجن أرباب اجلرائم جبوار باب زويلة 
  .قاهرة، فمات ليلة األحد خامس عشريه، فسمر وهو ميت وطيف به القاهرة على مجل يف يوم األحدمن ال

وكان قد عزم السلطان على أن يؤمر ولده أمحد احملضر من الكرك، فركب األمري بكتمر الساقي وسائر األمراء 
شربوش وعلى رأسه سنجق، وأمر معه ومجيع اخلاصكية إىل القبة املنصورية بني القصرين يف خدمة األمري أمحد وهو ب

وألزم األمري ناصر الدين بن احملسين وايل القاهرة مجيع . أيضاً ثالثة أمراء عشراوات يف يوم اإلثنني سادس عشريه
أرباب احلوانيت بالقاهرة أن يوقدوا الشموع والقناديل ويزينوا القاهرة، زينوا األسواق وأشعلوا الشموع 

  .امللهى يف عدة أماكن يضربون بأالهتم فرحاً بتأمري أمحد ابن السلطانوالقناديل، وجلس أرباب 



واتفق يف هذه السنة توايل األفراح، ألجل عافية السلطان، وتزويج ولده أنوك، وتزويج ملجك ابن أخت قوصون، 
  .وتأمري أمحد بن السلطان

ة متويل الشرقية، وخلع عليه، واستقر وفيه ورد اخلرب بإفساد العرب ببالد الصعيد قطعهم الطريق، فاستدعي ظلظي
يف كشف الوجه القبلي، فسار يف جتمع كبري، وأوقع بأهل الصعيد، وقتل كثرياً من العربان، و مل يراع أحداً من 

  .األمراء يف بالده، فعظمت مهابته، وخاف كل أحد بادرته
غا أمري جندارا، للسفر مع األمري أمحد ابن نزل السلطان إىل امليدان حتت القلعة، وعني األمري أرنب: ويف سابع عشره

وخرج طلب األمري أمحد ومعه األمراء واحلجاب، فسار إىل الكرك، وسلمه األمري ملكتمر السرحواين . السلطان
  .نائبها، وأمر بتربيته وتأديبه

جقاً ليقهر به وفيه قدمت رسل ملك البلغار بكتابه يترامى على مراحم السلطان، ويسأل أن يبعث إليه سيفاً وسن
فأكرمت رسله، وجهزت له خلعة طرد وحش مقصب بفرو سنجاب، مقندس على مفرج سكندري . أعداءه

  .وكلفتاه زركش وشاش بطرفني رقم وحياصة ذهب، وكالليب ذهب، وسيف حملى وسنحق سلطاين أصفر مذهب
زويين بكثرة لعبه، ورفعت فيه عدة وفيها كثرت الشكاية من مجال الدين عبدا هللا ابن قاضي القضاة جالل الدين الق

فبعث السلطان إىل أبيه على لسان الفخر ناظر اجليش يأمره بكفه عن ذلك، فلم ينته عن لعبه، . قصص للسلطان
  .فرسم بسفره من القاهرة إىل الشام، فسار على خيل الربيد

وكالة بيت املال ونظر جامع أمحد  وفيها ويل عز الدين بن عبد العزيز ابن قاضي القضاه بدر الدين حممد بن مجاعة
  .بن طولون ونظر املدرسة الناصرية

  .وفيها وصل إىل حلب هنر الساجور، بعد ما أنفق عليه مال كبري، فسر به أهل حلب سروراً زائداً
وفيها ملك أبو احلسن علي بن أيب سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد احلق املريين مدينة فاس من بالد املغرب، بعد 

  .أبيه موت
  ومات فيها من األعيان

شهاب الدين صمغار ابن األمري مشس الدين سنقر األشقر، يف ثالث عشر احملرم، فأنعم بإمرته وهي طبلخاناه على 
  .هبادر بن قرمان

تويف الشيخ صبيح التكروري بدمشق، وقد حدث بالقاهرة ودمشق مراراً عن النجيب : ويف يوم السبت ثامن عشره
  .احلراين وغريه

وتويف الشيخ عفيف الدين عبداهللا بن حميي الدين عبداهللا بن الصاحب صفي الدين إبراهيم بن هبة اهللا العسقالين 
بطريق مكة اخلميس ثاين عشره، ومولده مبصر، وكان يشهد بدمشق على احلكام ويف األمالك بغري أجرة، وال يقبل 

  .هدية ألحد
  .اوات، يف سابع عشريه، فأنعم بإمرته على أمري مجال بن طقزدمروتويف أمري علي أخو قطلوبك أحد أمراء العشر

وتويف الشيخ تاج الدين أبو عبداهللا حممد بن العماد حممد بن التاج أيب احلسن علي ابن أمحد بن علي القسطالين 
  .بالقاهرة يف يوم اجلمعة تاسع عشريه

الدولة وزير قازان غريقاً بربكة الفيل خارج وتويف مشس الدين عبد اللطيف بن خليفة العجمي أخو الوزير جنيب 
  .القاهرة، يف سلخه، وكان يعرف العلوم العقلية



وتويف حميي الدين حممد عبد العزيز بن علي بن حممد احلراين احلنبلي ابن أخي قاضي القضاة شرف الدين احلراين 
  .بالقاهرة يف حادي عشره

  .وتويف األمري بكتمر بن كرأي يف خامس صفر
األمري سيف الدين منكلي بغا السالح دار، يف يوم األحد سادسه، ودفن خارج باب النصر من القاهره،  وتويف

وكان أحد أمراء األلوف، وتزوج خوند دلنبية بنت طاجي مطلقة السلطان، وأنعم بإمرته على متربغا السعدي، 
  .وكان كثري األكل كثري النكاح

  .ر حممد بن علي القسطالين يف سابعهوتويف زين الدين حممد بن حممد بن أيب بك
وتويف قاضي القضاة عز الدين أبو عبداهللا حممد بن تقي الدين سليمان بن محزة بن أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمر 
حممد بن أمحد بن أمحد بن قدامة احلنبلي بدمشق يف يوم األربعاء، وويل قضاء احلنابلة بدمشق بعده شرف الدين أبو 

  .بن احلسن بن عبداهللا بن عبد الغين املقدسيحممد عبداهللا 
وتويف األمري سيف الدين قجليس أمري سالح، يف يوم الثالثاء خامس عشر صفر، وأنعم على ساطلمش اجلاليل 

  .بإقطاعه
وتويف األمري سيف الدين طرجي الساقي أمري جملس، يف يوم األربعاء سادس ربيع اآلخر، وأنعم بطبلخاناته على 

  .يف سادس عشر ربيع اآلخر. ستقر األمري طقزدمر عوضه أمري جملسأوالجا، وا
وتويف املسند بدر الدين احملاسن يوسف بن عمر بن حسان بن أيب بكر علي احلنفي يف يوم الثالثاء خامس عشر صفر 

  .بالقاهرة، وهو أخو من حدث عن سبط ابن السلفي
  .يوم اإلثنني رابع عشر صفروتويف األمري حسام الدين الجني زيرباج اجلاشنكري، يف 

  .وتويف األمري بغجار الساقي يف رابع ربيع األول، وأنعم بطلبخاناته على أمري عمر بن أرغون النائب
وتويف سنجر الربواين أحد أمراء الطبلخاناه، يف احلمام فجأة يوم السبت ثامن ربيع اآلخر، فأنعم بإمرته على أيدمر 

  .العالئي
احلسن علي بن سليمان بن ربيعة األذرعي الشافعي بالرملة يف ثالث عشريه، ومولده بنابلس وتويف ضياء الدين أبو 

يف سنة ست وأربعني وستمائة، وكان قاضياً ستني سنة، ونظم كثاب التنبيه يف الفقه، فبلغ ستة عشر ألف بيت، وله 
  .أزجال ومو شحات

املنصوري يوم األربعاء ثامن رجب، وهو أحد  ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري حسام الدين طرنطاي
  .مقدمي األلوف

  .وتويف اآلمري نور الدين حممود بن هالل الدولة الريداين أحد أمراء العشرات، بدمشق
وتويف األمري أرغون الدوادار نائب حلب، هبا يف ليلة السبت ثامن عشر ربيع اآلخر، ومات ابنه ناصر الدين حممد 

  .هرة أربعة من أوالدهقبله، وقدم إىل القا
وتويف مجال الدين أبو عبداهللا بن عبد الواحد بن اخلضر املعروف بابن السابق احلليب يف ليلة األحد رابع عشريه فجأة 

  .حبلب ومولده باإلسكندرية سنة مخس وستني وستمائة، ويل نظر بعلبك ونظر بيت املال بدمشق
د بن فخر الدين عبد احملسن بن الرفعة بن أيب اجملد العدوي يف ليلة وتويف الشيخ املسند شرف الدين أبو العباس أمح

األربعاء ثامن عشريه، ومولده سنة أربع وأربعني وستمائة، وأبوه عبد احملسن ينسب جامع ابن الرفعة بني القاهرة 
  .ومصر



عد عزله من قضائها، وتويف القاضي عز الدين اخلضر بن عيسى بن عمر بن اخلضر اهلكاري باألمشونني يف عاشره، ب
  .وقد نيف على التسعني

وتويف القاضي تاج الدين علي بن نظام الدين يوسف ابن القاضي املوفق فخر الدين ابن علي ابن القاضي األمني 
مفضل بن مقدام بن حممود بن يعقوب اللخمي يف تاسع عشريه، بعدما كف بصره، ويل نظر اخلزانة الكربى ودرس 

لدين بن شكر بالقاهرة واملدرسة، وكان مقدام قاضي دمياط وناظرها أيام خلفاء القاهرة، مبدرسة الصاحب صفي ا
  .وهو أخو شكر

وتويف األمري عالء الدين علي بن آل ملك اجملاهد إسحاق ابن السلطان بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل يف ثامنه 
  .سني وستمائةخارج مدينة مصر، ومولده يوم اجلمعة ثامن عشرى احملرم سنة سبع ومخ

وتويف األمري ظلظيه وايل الوالة بالوجه القبلي يف يوم اخلميس ثاين عشر مجادى اآلخرة، واستقر عوضه األمري غرس 
  .الدين خليل أخو طقصبا الناصري

وتويف جمد الدين إبراهيم بن لفيتة ناظر الدولة، بعد عزله يف ثامن عشره، فجأة بعدما خرج من احلمام ولبس ثيابه 
  .ب قدح شرابوشر

وتويف املقرئ نور الدين أبو احلسن علي بن املقرئ شرف الدين حممد بن جماهد املعروف بابن الوارب أمام اجلامع 
  .احلاكمي يف سادسه، وهو أحد مشايخ القرءات السبع

اجلعفري  وتويف الشيخ الزاهد موفق الدين أبو الفتح عيسى بن عبد الرحيم بن جعفر بن حممد ابن إبراهيم بن ثعلب
  .املالكي مبصر ليلة األحد ثانيه، ودفن بالقرافة، وكان ال يتناول نصيبه من ديوان األشراف

وتويف تاج الدين إسحاق ويدعى عبد الوهاب ناظر اخلاص، يف يوم اإلثنني مستهل مجادى اآلخرة، وويل نظر اخلاص 
وقام مبهمات عظيمة، وويل بعده وكالة بيت  بعد القاضي كرمي الدين الكبري وباشر بسكون زائد واجنماع وسياسة،

املال عز الدين عبد العزيز بن مجاعة، وويل نظر خزانة اخلاص عالء الدين حممد بن نصراهللا بن حممد بن عبد الوهاب 
  .اجلوهري وويل املكني بن قزوينة استيفاء الصحبة واخلاص
  .وتويف األمري سيف الدين أبو بكر بن املهراين يف سادسه

 ضياء الدين أمحد بن الشيخ قطب الدين حممد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي يف ليلة وتويف
  .الثالثاء تاسعه، وبيده تدريس الزاوية اخلشابية جبابع مصر

وتويف تاج الدين أبو بكر بن معني الدين حممد بن الدماميين رئيس التجار الكارمية، يف ثالث عشرى مجادى اآلخرة، 
  .قد قارب مثانني سنة، وترك مائة ألف دينار عينا

  .وتويف األمري حسام الدين طرنطاي دوادار كتبغا، ليلة األحد ثامن عشريه فجأة، وكان له ثراء واسع جداً
  .وتويف نور الدين علي بن حممد بن عبد الواحد احلنفي أمني احلكم، باحلسينية ظاهر القرافة يف سلخه

ن إبراهيم بن مصطفى التركماين احلنفي يف حادي عشر شهر رجب، وهو يلي نيابة النظر وتويف فخر الدين عثما
  .باملارستان املنصوري

وتويف القاضي مجال الدين أبو عبداهللا حممد بن عثمان بن عبد الرزاق املالك أحد نواب القضاة املالكية، يف ثامن 
  .عشريه

  .د عزله يف سادس عشرى ذي القعدةوتويف تقي الدين عمر بن السلعوس ناظر الدولة، بع
  .وتويف األمري ركن الدين عمر بن األمري سيف الدين هبادر آص املنصوري يف تاسع عشر ذي احلجة بدمشق

و



وتويف زين الدين عمر بن جنم الدين البالسي الشافعي مدرس املدرسة الطيربسية، يف سلخه، فويل عوضه أخوه نور 
  .الدين علي

  .عتيق الدواداري يف يوم اخلميس رابع عشر ربيع اآلخر ومات بلبان املهمندار
ومات ملك املغرب صاحب فاس أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد احلق بن حميو ابن أيب بكر بن محامة، يف ذي 

  .احلجة، وقام من بعده ابنه السلطان أبو احلسن علي فكانت مدته إحدى وعشرون سنة
  سنة اثنني وثالثني وسبعمائة

فيه قدم مبشرو احلاج، وأخربوا برخاء األسعار وسالمة احلجاج، وأن األمري عالء الدين مغلطاي  :أوله اجلمعة احملرم
  .اجلمايل على خطة
تويف مغلطاي املذكور عند نزوله بسطح عقبة أيله، فصرب ومحل إىل القاهرة، فوصلها ليلة اخلميس : ويف سابع عشرة

واستقر عوضه يف األستادارية األمري عالء الدين . وخياحادي عشريه، ودفن من غده مبدرسته قريباً من درب مل
مث بعد . أقبغا عبد الواحد وخلع عليه يوم الثالثاء سادس عشريه، وأقر ألطقش مملوك األفرم على نيابة األستادارية
نزل من  أيام أضيف إىل األمري أقبغا تقدمة املماليك السلطانية مع األستادارية، من أجل أنه وجد بعض املماليك وقد

القلعة إىل القاهرة، إذ تنكر السلطان ملا حدث من نزول بعض املماليك من القلعة إىل القاهرة، وضرب كثرياً من 
طواشية الطاق، وطرد مجاعة منهم، وأنكر على املقدم الكبري وهو يومئذ الطواشي شجاع الدين عنرب السحريت 

أفبغا طباق املماليك بالقلعة، وضرب عدة منهم ضرباً مربحاً،  فضبط. هتاونه حىت وقع ما وقع، وصرفه باألمري أقبغا
  .وبالغ يف إهانة اخلدام أيضاً، فلم جيسر أحد من املماليك أن يتجاوز طبقته

وفيها استقر األمري سيف الدين هبادر الدمرداشي رأس نوبة اجلمدارية، عوضاً عن األمري أقبغا عبد الواحد، حبكم 
  .وكان األمري هبادر قد حظي عند السلطان حظوة مكينة انتقاله إىل األستدارية،

دار نقيب اجليش واحلاجب جبامع القلعة على األمراء وهم ينتظرون الصالة، وقبضوا : ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه
وذلك أن األمري طرغاي اجلاشنكري كان عنده مجاعة، . على من معهم من مماليك دمرداش بن جوبان وسجنوهم

أقد درنا على الصبيان اجلميع، واتفقنا على كلمة : عض مماليكه أنه مسع أحد مماليك دمرداش يقول آلخرفبلغه من ب
فنقل ذلك ملخدومه األمري طرغاي فبادر . واحدة، فقم والبس قماشك، فميعادنا باب القلة عند خروجهم من اجلامع
واستدعى السلطان . خلرب، فسر بذلكوقبض على من عنده من مماليك دمرداش، وهنض إىل السلطان وأعلمه با

نقيب اجليش واحلاجب، وأسر إليهما أن يقبضا على من حضر من مماليك دمرداش باجلامع، ويتتبعا من غاب منهم، 
مث مجع األمراء بعد الصالة عند السلطان، وعرفهم السلطان ما نقله األمري . فقبض على اجلميع قبل إقامة الصالة

ري جندار بعقوبة من قبص عليه فعوقبوا، مث قتل بعضهم وسجن باقيهم، فإهنم اعترفوا وهم طرغاي، وأمر السلطان أم
فخالف . يف العقوبة بأهنم أرادوا أخذ ثأر استاذهم دمرداش وقتل األمراء، لتصري هلم بذلك مسعة يف بالد املشرق

  .على نفسه األمري هبادر الدمرداش وحترز من السلطان
استدعى السلطان األمراء وأعلمهم أنه يريد أن يعهد إىل : ويف يوم اإلثنني، ثالث عشريه :شهر صفر أوله يوم األحد

ولده اإلمري ناصر الدين أنوك فأذعنوا لذلك كلهم، فرسم بركوبه بشعار السلطنة، وأحضرت اخللع ألرباب 
اء، وال يطلق عليه اسم مث انثىن عزم السلطان عن ذلك، وأبطل اجلميع، ورسم أن يلبس آنوك شعار األمر. الوظالف

وخرج آنوك من باب . السلطنة، فركب آنوك وعليه خلعة أطلس أمحر بطرز ذهب وشربوش مكلل مزركش



القرافة واألمراء يف خدمته حىت مر بسوق اخليل حتت القلعة، فباس األرض، وطلع من باب اإلسطبل إىل باب السر 
األمري أملاس احلاجب، واألمري بيربس األمحد واألمري أيدغمش  وخلع على. فطلع منه، ونثرت عليه الدنانري والدراهم

أمري أخور خلع أطلس، وخلع أيضاً على بقية أرباب الوظائف، ومد هلم مساط عظيم، وعملت األفراح اجلليلة مدة 
  .أيام

ق مبلغه وكان قد رسم بعمل املهم لعقد األمري آنوك على زوجته بنت بكتمر الساقي فعقد العقد بالقصر على صدا
  .من الذهب اثنا عشر ألف دينار، املقبوض منه عشرة أالف دينار

وفيه تقدم السلطان إىل األمري عالء الدين بن هالل الدولة جبمع الدواوين، ليختار منهم من يستخدمه آلنوك، فإنه 
أل كالً منهم أنعم عليه بإقطاع األمري مغلطاي اجلمايل، فحضر من الغد عدة من الدواوين، فأخذ السلطان يس

ويتعرف خربه إىل أن وقع اختياره على شرف الدين النشو فإنه كان قد وقف بني يديه غري مرة يف حماققة يف خدمة 
فلما حضر النشو يف هذا اليوم أشار السلطان . األمراء، فأعجبه كالمه وحماققته، ورسم أن يكون من جلة املستوفني

مري آنوك، ويكون األمري سيف الدين ألطنقش أستادارا له، وخلع عليهما البن هالل الدولة أن يستخدمه بديوان األ
  .ونزال

قدم احلاج أمحد بن سنقر رسوالً من امللك أيب سعيد، وعلى يده : يف سادسه: شهر ربيع األول أوله يوم اإلثنني
ي مجال خبايت ثالثة وه. فأجيب بأن ذلك حيتاج إىل مهلة، وأخذ ما معه من اهلدية. كتاب بسبب اخلطة واملصاهرة

  .قطر، وعشرة أرؤس من اخليل، وعشرة مماليك، وعشر جوار جنكيات، وعشرة دبابيس، وأعيد يف ثاين عشريه
وفيه كتب إىل األمري تنكز نائب الشام أن حيضر ومعه نائب محاة، حلضور مهم األمري أنوك على األمري بكتمر 

  .ا إىل دمشق لعمل التحفالساقي، فشرع األمراء يف االحتفال للمهم، وبعثو
قدم امللك األفضل ناصر الدين حممد ابن امللك املؤيد عماد الدين : يف عاشره: شهر ربيع اآلخر، أوله يوم اإلثنني

وكان والده . إمساعيل صاحب محاة بعد وفاة أبيه هبا، وله من العمر حنو العشرين عاماً، فأكرمه السلطان وأقبل عليه
هله موته، وسارت أم األفضل إىل دمشق وترامت على األمري تنكز نائب الشام، وقدمت له ملا تويف حبماة أخفى أ

جوهراً رائعاً، وسألته يف إقامه ولدها األفضل مكان أبيه، فقبل تنكز هديتها، وكتب يف احلال إىل السلطان بوفاة 
ن على املؤيد، وكتب إىل األمري فلما قدم الربيد بذلك تأسف السلطا. املؤيد، وتضرع إليه يف إقامة ابنه مكانه

تنكزإلجابة سؤاله وجتهيز ابن املؤيد إىل مصر، فجهزه تنكز إىل السلطان، فقابله من اإلنعام وإدرار األرزاق بنظري ما 
  .كان ألبيه

ركب األفضل من املدرسة املنصورية بني القصرين، وهو بشعار السلطنة وبني يديه . ويف يوم اخلميس خامس عشريه
ية، وفد نشرت على رأسه األعالم الثالثة، منها واحد خليفيت أسود، واثنان سلطانيان أصفران، وعليه خلعة الغاش

وسار األفضل يف موكب جليل . أطلس بطرز ذهب، وعلى رأسه شربوش، ويف وسطه حياصة ذهب بثالثة بيكارات
مث جلس األفضل فخلع . لطان بالقصربالقاهرة إىل باب زويلة، وصعد إىل قلعة اجلبل، وقبل األرض بني يدي الس

وهم األمري أملاس احلاجب، واألمري بيربس األمحد واألمري عالء الدين أيدغمش : على األمراء الذين مشوا يف خدمته
وخلع األفضل، على . أمري آخور، واألمري طغجي أمري سالح، واألمري متر رأس نوبة، وقد لبس كل منهم أطلسني

  . مقدم املماليك طرد وحش وخلع على مجيع أرباب الوظائف أيضاً، وكان يوماً مشهوداًاألمري شجاع الدين عنرب
  .ولقبه السلطان يومئذ بامللك األفضل وجهزه إىل بالده

  .خرجت التجريدة لكبس اإلطفيحية، وفيها حنو مخسة عشر أمرياً: ويف يوم السبت سابع عشر مجادى األوىل



  .ام، حلضور عرس األمري آنوك ابن السلطانقدم تنكز نائب الش: ويف أول شعبان
ووقع الشروع يف عمل اإلخوان . وفيه رسم بإحضار مجيع من بالقاهرة ومصر من أرباب امللهى إىل الدور السلطانية

  .واستدعى السلطان حرمي مجيع األمراء إليه، فكان أمراً عظيماً. فأقام املهم سبعة أيام بلياليها
جلس السلطان على باب القصر، وتقدم األمراء على قدر مراتبهم واحد بعد واحد، : نهفلما كمانت ليلة السابع م

ومازال السلطان مبجلسه حىت انقضت . ومعهم الشموع، فإذا قدم الواحد ما أحضره من الشمع قبل األرض وتأخر
ما عين به ونقش نقشاً بديعاً تقادمهم، فكانت عدهتا ثالثة أالف وثالثني مشعة، زنتها ثالثة أالف وستون قنطاراً، فيها 

تنوع يف حتسينه، فكان أهبجها وأحسنها مشع األمري علم الدين سنجر اجلاويل فإنه اعتىن بأمرها وبعث إىل عملها 
  .بدمشق، فجاءت من أبدع شيء

مث جلس السلطان يف ليلة اجلمعة حادي عشر شعبان وهي ليلة العرس على باب القصر، وأشعلت تلك الشموع 
وجلس ابنه األمري آنوك جتاهه، وأقبل األمراء مجيعاً وكل أمري حيمل بنفسه مشعه وخلفه مماليكه حتمل . بأسرها

الشمع، فتقدموا على قدر رتبهم، وقبلوا األرض واحداً بعد واحد طول ليلهم، حىت إذا كان أخر الليل هنض 
بلن األرض واحدة بعد أخر وهي تقدم ما السلطان وعرب إىل حيث جمتمع النساء، فقامت نساء األمراء بأسرهن، وق

ورسم السلطان برقصهن عن آخرهن، فرقصن . أحضرت من التحف الفاخرة والنقوط حىت انقضت تقادمهن مجيعاً
حسن أيضاً واحدة بعد واحدة، واملغاين تضربن بدفوفهن، وأنواع املال من الذهب والفضة وشقف احلرير يلقى على 

  .وصفه، مث زفت العروساملغنيات، فحصل هلن ما حيل 
وجلس السلطان من بكرة الغد، وخلع على مجيع األمراء وأرباب الوظائف وأكابر األمراء، ورسم إلمرأة كل أمري 

من األمراء بعبية قماش على قدر منزلة زوجها، وخلع على األمري تنكز نائب الشام، وجهز صحبته اخللع ألمراء 
  .الشام

ذكورة، ذبح فيه الغنم والبقر واخليل واألوز والدجاج ما يزيد على عشرين ألفاً، فكان هذا العرس من األعراس امل
وعمل فيه من السكر برسم احللوى واملشروب مثانية عشر ألف قنطار، وبلغت قيمة ما محله األمري بكتمر الساقي 

  .مع ابنته من الشورة ألف ألف دينار مصرية
صالح الدين يوسف دوادار قبجق مهمندار، عوضاً عن شهاب الدين استقر األمري : ويف يوم األربعاء رابع رجب

  .أمحد بن آقوش العزيزي بعد وفاته
استقر شرف الدين موسى بن التاج اسحاق يف نظر اجليش، بعد وفاة الفخر حممد بن : ويف يوم اإلثنني سابع عشره

رف املذكور، يف يوم اخلميس تاسع فضل اهللا واستقر شرف الدين عبد الوهاب النشو يف نظر اخلاص، عوضاً عن ش
  .عشره

وكان الفخر ملا اشتد به املرض بلغه عن موسى بن التاج إسحاق أنه سعى يف نظر اجليش فشق عليه ذلك، وركب 
ما أزعجت نفسي إال لنصحك، وألوصيك بعائليت : " وقد انتهك من شدة املرض، ودخل على السلطان وقال

نصيحىت فهي أن أوالد التاج إسحاق تواصوا على أكل مال آل آص  وأوالدي وعندي ذخرية للسطان، فأما
وبالغ الفخر يف الوقيعة فيهم، وعرف السلطان أنه ادخر عشرة أالف دينار وشيئاً . والدولة، والعمل على السلطان

  .من اجلواهر، ومجيع ذلك للسلطان، فشكره السلطان، وأثر فيه كالمه يف أوالد التاج إسحاق

وعاد إىل داره، مث طلب بعد ثالثة أيام األمري عالء الدين بن هالل الدولة، ودفع إليه ورقة خمتومة  مث قام الفخر
فمات الفخر من . وأوصاه أن يدفعها إىل السلطان بعد موته، فأوقف ابن هالل الدولة السلطان عليها وتركها عنده



فوجدا فيه عشرة . ء إىل بيت الفخر وأحاطوا بهالغد، فنزل ابن هالل الدولة وأوالد التاج إسحاق وعدة من األمرا
  .أالف دينار، وهي اليت عني الفخر، وموضعها للسلطان، ووجدوا معها جواهر

فعادوا بذلك إىل السلطان، ومعهم لؤلؤ مملوك الفخر، فأمره السلطان أن يعرفه مبا ألستاذه من األموال، وهدده 
زل لؤلؤ فكتب عدة أوراق اشتملت على أصناف من البضائع للتجارة، ون. هتديداً كبريا، فالتزم أنه ال خيفي شيئاً

وعلى عدد بساتني ودواليب ومعاصر بأرض مصر وضياع بالشام كدمشق ومحاة وحلب وغزة والقدس وغريها منها 
فأوقع السلطان احلوطة على مجيع موجوده بديار مصر، وكتب إىل نواب الشام مبثل . ما وقفه ومنها ما هو غري وقف

  .ذلك، ورسم بيع األصناف، فبلغت قيمة ما وجد له ألف ألف درهم سوى ما تركه السلطان ألوالده
وكان النشو يف ابتداء أمره يتخدم البن هالل الدولة شاد الدواوين، ويتردد إليه كثرياً ويبالغ يف خدمته، فاستخدمه 

إىل أن استخدمه السلطان مستوفياً، فصار  ابن هالل الدولة يف األشغال، وقدمه إىل السلطان، وشكر من كتابته،
مث إنه ملا أسلم تسمى بعبد الوهاب، وتلقب بشرف الدين، فعندما استقر عند . النشو يعد من إنشاء ابن هالل الدولة

ويكثر من الوقيعة يف الدواوين، حىت أثر . األمري آنوك ابن السلطان صار خيلو بالسلطان وحيادثه يف أمر الدولة
نفس السلطان، وتصور يف ذهنه منه أنه حيصل له ماالً كثرياً فما هو إال أن استقر يف نظر اخلاص حىت أخذ كالمه يف 

يغري السلطان بأوالد التاج إسحاق حىت غريه عليهم، فعزل السلطان شرف الدين موسى من نظر اجليش يف نصف 
ينة عوضه، وأمر بالقبض على شرف الدين شعبان بعد عشرين يوماً من توليته، وويل مكني الدين إبراهيم بن قزو

  .موسى وعلم الدين إبراهيم ولدي التاج ومصادرهتما، فقبض عليهما يف يوم اخلميس سابع عشر شعبان
استدعى ابن هالل الدولة، وأسر إليه أن األمراء اذا دخلو إىل اخلدمة وخرجوا ميضي . وذلك أنه اتفق أن السلطان

فلما جلس القضاة، ووقف األمراء وأرباب . وحياط على بيوت أوالد التاج إسحاق ومعه الشهود وناظر بيت املال،
التفت السلطان إىل القضاة وأخذ يف الثناء على  -الدولة باخلدمة وشرف الدين موسى بن التاج إسحاق فيهم 

ون هذا من فانفض أهل اخلدمة وهم يستعظم" أنا ربيت هذا وعملته كاتيب : " شرف الدين، وقال يف أخر كالمه
فما هو إال أن جلس موسى بديوان اجليش من القلعة حىت . السلطان يف حق ناظر اجليش، وحل موسى يف أعينهم

بلغه أن احلوطة قد وقعت على بيته، وأن رسل الديوان على باب ديوان اجليش، وبلغ اخلرب أيضاً إىل أخيه علم 
ذا مجاعة من الرسل قد وقفوا مرمسني عليه، فأغلق كل منهما الدين إبراهيم وهو جالس والدواوين بني يديه، فنظر فإ

مث صعد ابن هالل الدولة بأوراق احلوطة، وهي تشتمل على شيء كثري جداً . دواته، وجلس ينتظر املوت إىل العصر
 فسلم شرف الدين موسى وعلم الدين إلبراهيم بن هالل الدولة،. منها لزوحة علم الدين إبراهيم أربعمائة سروال

وأحضرت املعاصري، وسئل موسى عن صندوق ذكر أنه أخذه من تركة أبيه، فيه من اجلواهر والذهب ما يبلغ مائة 
فرق له ابن هالل . ألف دينار صارت إىل أبيه من جهة املكني الترمجان بعد موته، فأنكر موسى ذلك وحلف عليه

وهاب ترك عقوبته، فما زال ابن هالل الدولة يدافع الدولة و مل ينله مبكروه، فأنكر عليه شرف الدين النشو عبد ال
  .عنه وهو حيمل املال من قبله ومن قبل أخيه شيئاً بعد شيء

خلع السلطان على شرف الدين أيب بكر بن مشس الدين حممد بن الشهاب حممود، كاتب سر يف : ويف ثاين شعبان
واستقر ابن الشهاب حممود حميي الدين يف . هللاكتابة السر بديار مصر، عوضاً عن القاضي حميي الدين ابن فضل ا

وكان ابن الشهاب حممود . كتابة السر بدمشق، وخلع عليه بذلك بعدما طيب السلطان خاطره وأثىن عليه وشكره
. قد قدم مع األمري تنكز، ومثل بني يدي السلطان، فأعجب بشكله، وأخذ تنكز يثين عليه بأنه أمني مأمون الغائلة

ين بن فضل اهللا قد ثقل مسعه، فوقع اختيار السلطان أن ينقله إىل دمشق، ويويل بني يديه عوضه ابن وكان حميي الد



  .الشهاب حممود، فحدث السلطان األمري تنكز يف ذلك، فما وسعه إال موافقة غرض السلطان فيما أحب
  .شعبان وفيه رسم لألمري تنكز بالعود إىل دمشق، فتوجه من القاهرة يوم الثالثاء خامس عشر

خلع السلطان على القاضي مكني الدين بن قزوينة واستقر يف نظر اجليش، عوضاً عن شرف : ويف يوم األحد عشريه
الدين موسى بن التاج ناظر اخلاص، وقد نقل ابن قزوينة إليها من استيفاء اخلاص ونظر ديوان ابن السلطان ونظر 

  .ديوان األمري بشتاك
ابن هالل الدولة شاد الدواوين بتجهيز السلطان إىل سفر احلجاز، فشرعا يف طلب وفيه أمر النشو ناظر اخلاص و

  .العربان وإعداد اإلقامات من البقسماط والدقيق والشعري وغري ذلك
  .وفيه رسم للملك األفضل صاحب محاة بالتوجه إىل بلده صحبة األمري تنكز

ح الدين يوسف املهمندار وخلع عليه، واستقر دوادارا استدعى السلطان األمري صال: ويف يوم األربعاء ثاين شعبان
عوضاً عن األمري يوسف اجلاي بعد موته، واستقر عوضه يف املهمندارية األمري سيف الدين جاريك مملوك قفجق 

  .اجلوكندار
وا وفيه وقع اجلد يف أمر السفر إىل احلجاز، وكتبت أوراق بأمساء اخلواتني وبعض السراري وبعض األمراء ليكون

وكتب إىل نواب الشام باستدعاء ما حيتاج إليه، فشرعوا يف عمل ذلك ومحلوه، وهو عدة . صحبة السلطان يف سفره
أصناف وكثري من اهلجن بسالسل الذهب والفضة، وعدة من اخليول، وقدم أيضاً عامة أمراء مصر والشام تقادم 

ل وآل مهنا وآل عيسى وتنافسوا بأمجعهم يف جليلة على قدر مراتبهم وقدمت تقادم أمراء العربان من آل فض
واستدعى السلطان األمري موسى بن مهنا ليسافر يف الصحبة، وحشر . تقادمهم، وقصد كل أحد أن ميتاز على اآلخر

  .مجيع الصناع من القاهرة ومصر للعمل يف هذا املهم
 األمري ناصر الدين حممد بن احملسين وفيه نقل موسى بن التاج إسحاق وأخوه إبراهيم من عند ابن هالل الدولة إىل

فأمره النشو أن يبسط عليهما أنواع العذاب، ويضرب . ورسم له بعقوبة موسى حىت حيضر الصندوق. وايل القاهرة
فمنعه السلطان من ضربه باملقارع، لكنه " موسى باملقارع، فاستأذن السلطان على ذلك، وعرفه ما أمره به النشو 

فبعث النشو عندما نزل من القلعة من حيضر ضرب موسى . ليه حنو مخس عشرة ضربةيهدده ويضربه حتت رج
باملقارع، غري أن ابن احملسين عمل مبا أشار به السلطان، فأحضر موسى وهدده، وأمر به فبطح وضرب بالعصي حنو 

  .عشرين ضربة، فتنكر عليه النشو واشتد حنقه عليه
  .بعدما سجن عشرين سنة ومخسة أشهر وثالثة أيامأفرج عن األمري مغلطاي : ويف سادس رمضان

خرج حممل احلاج إىل الربكة على العادة، مع األمري عز الدين أيدمر اخلطريي أمري الركب، ورحل يف : ويف شوال
وكان السلطان قد ركب يف ثامن عشره، تزل بسرياقوس مث استقبل باملسري إىل احلجاز يف اإلثنني خامس . عشريه

واستناب السلطان على ديار مصر سيف الدين . قدم حرمه صحبة األمري طقتمر يف عدة من األمراءعشريه بعدما 
أملاس احلاجب، ورسم له أن يقيم يف داره، وجعل األمري أقبغا عبد الواحد داخل باب القلة، برسم حفظ الدور، 

حيضر، وأخرج كل أمري من األمراء وجعل األمري مجال الدين أقوش نائب الكرك بالقلعة وأمره أال ينزل منها حىت 
  .املقيمني إىل إقطاعه، وتقدم إليهم أال يعودوا منها حىت يرجع من احلجاز

وتوجه مع السلطان إىل احلجاز امللك األفضل صاحب محاة، وكان قد قدم يوم األحد سادس عشرى شعبان ومن 
عزي وأيدغمش أمري أخور، وبكتمر الساقي األمراء جنكلي بن البابا، واحلاج آل ملك وبيربس األمحد وهبادر امل

وطقزدمر، وسنجر اجلاويل وقوصون، وطايربغا، وطغاي متر، وبشتاك، وأرنبغا، وطغجي وأمحد بن بكتمر الساقي 



وصوصون، وهبادر الناصر وجركتمر بن هبادر، وطيدمر الساقي وأقبغا آص اجلاشنكري، وطقتمر اخلازن، وطوغان 
بلك، وبيبغا الشمسي وبيغرا، وقماري ومتر املوسوي وأيدمر أمري جاندار وبيدمر الساقي وسوسن السلحدار، و

البدري وطقبغا الناصري وأيتمش الساقي وأياز الساقي وألطقنش وأنس، وأيدمر ددقمان، وطبيغا احملمدي 
وروز، وجاريك، وقطز أمري آخور، وبنيدمر، وأيبك، وأيدمر العمري وحييي ابن طايربغا، ومسعود احلاجب، ون

وكجلي وبرلغي وبكجا ويوسف الدوادار، وقطلقتمر السلحدار، ونانق، وساطلمش وبغامتر، وحممد بن جنكل 
وعلي بن أيدغمش، وأجلاي وأقسنقر الناصر وقرا، وعالء الدين علي بن هالل الدولة، ومتربغا العقيلي وقماري 

وطبلخاناه، ومن أمراء العشرات علي بن  احلسن وعلي بن أيدمر اخلطريي وطقتمر اليوسفي وكل هؤالء مقدمون
السعيد وصاروجا النقيب، وآقسنقر الرومي وأياجي الساقي وسنقر اخلازن، وأمحد بن كجكن، وأرغون العالئي 

وحج مع السلطان أيضاً قاضي . وأرغون اإلمساعيلي وبغا، وحممد بن اخلطري وأمحد بن أيدغمش، وطشبغا، وقليجي
لقزويين، وحج أيضاً عز الدين عبد العزيز بن مجاعة، وموافق الدين احلنبلي وعز الدين القضاة جالل الدين حممد ا

بن الفرات احلنفي وفخر الدين النويري املالكي، وكانوا أربعتهم ينزلون يف خيمة واحدة، فإذا تقدمت إليهم فتوي 
لة، ومعه مائة رجل من احلجارين وقدم السلطان األمري أيتمش إىل عقبة أي. كتبوا عليها، وهذا من غريب االتفاق

  .حىت وسعها وأزال وعرها، ومن يومئذ سهل صعودها
  .وفيها بلغ ماء النيل عشرة أصابع من تسعة عشر ذراعاً

  .وفيها طلب الشيخ مشس الدين األصفهاين من دمشق على الربيد إىل القاهرة
  .خارج القاهرة وفيها كملت عمارة جامع األمري سيف الدين احلاج آل ملك، باحلسينية

  .وفيها استقر عالء الدين علي بن منجا يف قضاء احلنابلة بدمشق
  .وفيها قبض على الصاحب مشس الدين غربيال، وأحيط بأمواله وأسبابه

وبلغ . وكان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، وذلك يف يوم األربعاء حادي عشر ذي القعدة وهو ثاين عشر مسرى
  .عشر أصبعاًمثانية عشر ذراعاً وإحدى 
  ومات فيها من األعيان

األمري عالء الدين مغلطاي اجلمايل ويلقب خرز الوزير، عند نزوله من سطح العقبة، يف يوم األحد سابع عشر 
احملرم، ومحل إىل القاهرة، فدفن خبانكاته، يف يوم اخلميس حادي عشريه، وهو من املماليك الناصرية، نقله السلطان 

إىل أمرة هبادر اإلبراهيمي املعروف بربرابة نقيب املماليك، وبعثه يف مهماته، مث واله  وهو شاب من اخلاصكية
أستاداراً ووزيراً، وحكمه يف مجيع اململكة، وكان جواد عارفاً مييل إىل اخلري حشماً، وانتفع به مجاعة كثرية يف 

وكان إذا ويل أحداً وجاء من يزيد عليه واليته، ألنه كان يأخذ على والية املباشرات املال، فقصده الناس لذلك، 
عزله وويل الذي زاد بعدما يعلم أنه قد استوىف ما قام له به من املال، ومن مل يستوف ذلك ال يعزله، ومل يصادر أحداً 
يف مدة واليته، وال عرف أنه ظلم أحد، بل كانت أيامه مشكورة، وكان املستويل عليه جمد الدين إبراهيم بن لفيتة، 

عدة أوالد من ابنة األمري أسندمر كرجي نائب طرابلس، وإليه تنسب مدرسة اجلمالية بالقرب من درب  وترك
  .ملوخيا بالقاهرة

وتويف امللك املؤيد عماد الدين إمساعيل بن امللك األفضل علي بن املظفر حممود بن املنصور حممد بن املظفر تقي 
دي صاحب محاة، يف سابع عشرى احملرم، عن حنو ستني سنة، الدين عمر بن شاهنشاه بن جنم الدين أيوب بن شا

كان أوالً بدمشق من مجلة أمرائها، مث أعطاه السلطان مملكة محاة ولقبه بامللك الصاحل، مث لقبه بامللك املؤيد، وأركبه 



إليه، وأمر نواب يف القاهرة بشعار السلطنة واألمراء مشاة يف خدمته حىت األمري أرغون النائب وقام جبميع ما حيتاج 
، وكان كرمياً فاضالً يف الفقه والطب " أخوه حممد بن قالوون : " الشام أن يكاتبوه بتقبيل األرض، وكتب هو إليه

  .وغري ذلك، وله عدة مصنفات، منها تاريخ جيد، وله شعر بديع

  .رمضان وتويف برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربيعي اجلعربي شيخ القراءات يف شهر
وكان من شيوخ . وتويف صدر الدين أمحد بن حممد بن عبداهللا الدندري الشافعي يف ليلة اجلمعة ثامن مجادى اآلخر

  .القراءات وفضالء الفقهاء بقوص
  .وتويف األمري سيف الدين اجلاي الدوادار، يوم اإلثنني مستهل شعبان

  .ولومات الديسيت والكنجار يف يوم األحد خامس شهر ربيع األ
  .وتويف القاضي فخر الدين حممد بن فضل اهللا ناظر اجليش، يوم األحد سادس عشر رجب

  .وتويف سونتاي نوين حاكم ديار بكر، عن حنو املائة سنة، وحكم بعده علي بادشاه خال بوسعيد
خرة، وكان شيخاً و تويف ياقوت بن عبداهللا احلسين الشاذيل تلميذ أيب العباس املرسي ليلة الثامن عشر من مجادى اآل

  .صاحلاً مباركاً ذا هيئة ووقار، مل خيلف يف اإلسكندرية مثله
  .وتويف الشيخ عبد العال خليفة أمحد البدوي بطنطا يف ذي احلجة، وله شهرة بالصالح، ويقصد للزيادة والتربك به

  .لسجن بقليلومات األمري عالء الدين مغلطاي املسعودي يوم السبت سابع ذي القعدة، بعد خروجه من ا
  سنة ثالث وثالثني وسبعمائة

قدم األمري بلك اجلمدار املظفري مبشراً بسالمة السلطان، فدقت البشائر، وخلعت عليه خلع كثرية، : يف ثامن احملرم
  .واطمأن الناس بعدما كانت بينهم أراجيف، وعينت اإلقامات للسلطان واألمراء

ة بلغه اتفاف األمري بكتمر الساقي على الفتك به مع عدة من وكان السلطان ملا قرب يف مسريه من عقبة أيل
املماليك، فتمارض وعزم على الرجوع إىل مصر، فوافقه األمراء على ذلك إال بكتمر الساقي فإنه أشار بإمتام 

فسري السلطان ابنه آنوك وأمه إىل الكرك، صحبة األمري ملكتمر السرجواين نائب . السفر، وشنع عوده قبل احلج
لكرك وكان قدم إىل العقبة، ومعه ابنا السلطان أبو بكر وأمحد مث مضى السلطان يف يوم هو حمترز غاية التحرز، ا

حبيث أنه ينتقل يف الليل عدة مرات من مكان إىل أخر، وخيفي موضع مبيته من غري أن يظهر أحداً على ما نفسه مما 
ملدينة حبرميهم، وقدم عليه الشريف أسد الدين رميثة من مكة فتلقاه األشراف من أهل ا. بلغه، إىل أن وصل إىل ينبع

ومعه قواده وحرميه، فأكرمهم السلطان وأنعم عليهم، وساروا معه إىل أن نزل خليص يف ثالثني مملوكاً إىل جهة 
  .العراق

اليك ذهباً كثرياً فلما قدم السلطان مكة أكثر هبا من اإلنعام على األمراء، وأنفق يف مجيع من معه من األجناد واملم
فلما قضي النسك عاد يريد مصر، فلما وصل إىل املدينة النبوية هبت هبا يف الليل ريح . وعم بصدقاته أهل احلرم

شديدة جداً ألقت اخليم كلها، وتزايد اضطراب الناس، وفر منهم عدة من املماليك، واشتدت ظلمة اجلو، فكان 
ح، فظهر أمري املدينة مبن فر من املماليك، فخلع السلطان عليه، وأنعم عليه فلما كان النهار سكن الري. أمراً مهوالً

  .وبعث السلطان باملماليك إىل الكرك، وكان أخر العهد هبم. جبميع ما كان مع املماليك من مال وغريه
ده وكثرت وقدم السلطان إىل القاهرة يف يوم السبت ثامن عشر احملرم، بعدما ورد اخلرب مبوت بكتمر الساقي وول

وقد خرج معظم الناس يف لقائه، حبيث غلقت أسواق القاهرة ومصر، وخرج شرف الدين النشو، . اإلشاعات



فبسط الشقاق احلرير والزر بفت اليت جباها من األمراء املقيمني وأرباب الدولة من بني العروستني إىل باب 
. ه؟ ما هوإياه؟ باهللا اكشف لثامك وأرنا وجهكهوإيا: فلما توسط السلطان بني اجلبلني صاحت العامة. اإلصطبل

، وبالغوا يف إظهار " احلمد هللا على السالمة : " وكان السلطان قد تلثم، فحسر اللثام عن وجهه، فصاحوا بأمجعهم
وكانت . وصعد السلطان القلعة، فدقت البشائر وعملت األفراح ثالثة أيام. الفرج به والدعاء له، فسره ذلك منهم

أبيع مبكة فيها األردب من الشعري من عشرة دراهم إىل عشرين درمهاً، : لطان هذه يضرب هبا األمثالحجة الس
وأبيع البقسمات بالعدل، فكان يقف كل رطل منه بفلس واحد، وأبيع السكر كل رطل بدرمهني، والعلبة احللوى 

ان على مجيع أهل مكة، وكان إنعامه وقدمت تنكز نائب الشام ايف خليص، فعمت الناس وأنعم السلط. بثالثة دراهم
. على الشريف رميثة خبمسة أالف دينار، وعلى زوجته خبمسمائة دينار، وذلك سوى ما أنعم به على البنات وغريها

  .فقدم له رميثة مائة فرس، وألف رأس من الغنم، فرد اجلميع وأخذ منها فرسني ال غري

ل، وخلع على مجيع األمراء واملقدمني، وأنعم عليهم إنعامات جلس السلطان بدار العد: ويف يوم اإلثنني عشريه
  .كثرية

وفيه منع السلطان النشو من التعرض ملباشري بكتمر الساقي وسائر ألزامه، وطلب املهذب كاتب بكتمر، وألزمه 
ائة ألف بكتابة ما خلفه، فوجد له ستة وثالثون ألف أردب غلة، ومن السالح واجلوهر وغريه ما زادت قيمته على م

مث عرض السلطان مماليك . دينار، واهتم موسى الصري يف أنه خصه مما سرقه مباشروه مخسة وعشرون ألف دينار
بكتمر، وأخذهلم مجاعة، وأنعم على األمري بشتاك بإقطاع بكتمر ومجيع حواصله ومغله، مث زوجه زوجته بعد وفاء 

  .عدهتا
  .سافر األفضل صاحب محاة: ويف ثالث عشريه

قدم الربيد من تنكز نائب الشام بتهنئة السلطان بقدومه ساملاً، وطلب اإلذن له يف القدوم إىل القاهرة، وشكا  وفيه
فأجيب بالشكر واإلذن . تنكز من األمري طينال نائب طرابلس، لترفعه عليه وخرق حرمته، وإعراضه عما يكاتبه فيه

وركب األمري يبغرا . قل طينال إىل نيابة غزة إهانة لهله باحلضور، وعزل طينال واستقر األمري قرطاي عوضه، ون
  .الربيد لتقليد املذكورين، وقد أوصاه السلطان إىل رأي من طينال كراهة لنيابة غزة يقبضه وحيضر به مقيداً

  .وفيه كتب بإضافة غزة إىل نيابة الشام، وأن نائبها يكاتب نائب الشام فيما يعن له من األمور، وال يكاتب السلطان
قدم الصاحب أمني الدين عبداهللا بن الغنام باستدعاء، وخلع عليه واستقر يف نظر : ويف يوم اإلثنني خامس صفر

الشام ونظر اخلاص هبا وذظر األوقاف، عوضاً عن الشمس غربيال، وكتب توقيعه من إنشاء الصالح خليل بن أيبك 
  .الصفدي وسافر يف حادي عشره
  .دين حممد بن األمري جنكلي بن البابا بإمرة طبلخاناه، وأنعم بعشرة على أخيهوفيه أنعم على األمري ناصر ال

فأقام من شهد على التاج إسحاق أنه تسلم من املكني الترمجان : كثرت مصادرات النشو للناس: ويف هذا الشهر
. ضر الصندوقصندوقاً فيه ذهب وزمرد وجوهر مثمن، فرسم البن احملسين بعقوبة موسى بن التاج إسحاق حىت حي

وطلب النشو والة األعمال وألزمهم حبمل املال، وبعث أخاه لكشف الدواليب بالصعيد وتتبع حواشي ابن التاج 
إسحاق، فقدم قنغلي وايل البهنسا وقتشمر وايل الغربية، وفخر الدين إياس متويل املنوفية، وعدة من املباشرين، 

  .لفتسلمهم ابن هالل الدولة ليستخلص منهم األموا
توجه األمري سيف الدين بيغرا لتقليد األمري شهاب الدين قرطاي نيابة طرابلس، : ويف يوم الثالثاء رابع ربيع األول

  .عوضاً عن طينال، وقد نقل قرطاي إليها من أمرة بدمشق، واستقر طينال يف نيابة غزة



، فأكرمه السلطان إكراماً زائداً على قدم األمري تنكز نائب الشام: ويف يوم الثالثاء تاسع عشرى مجادى األوىل 
  .عادته

وفيه تفاوض شرف الدين أبو بكر حممد بن الشهاب حممود كاتب السر واألمري صالح الدين يوسف الدوادار، حىت 
فسأل كاتب السر أن يعود إىل الشام، فأجيب إىل ذلك، وكتب بطلب . توحش ما بينهما، وارتفعا إىل السلطان

  .فضل اهللا كاتب السر بدمشق، ليستقر يف كتابة السرحميي الدين حيىي بن 
وفيه قدم الربيد مبوت قطب الدين موسى ابن شيخ السالمية ناظر اجليش بدمشق، فتروى السلطان أياماً فيمن يوىل 

عوضه، إىل أن تعني فخر الدين حممد بن هباء الدين عبداهللا بن أمحد بن علي بن احللي، فخلع عليه يف أول صفر، 
  .ر إليها يف تاسع عشر صفروساف

خلع على األمري تنكز خلعة السفر، وتوجه إىل دمشق، وصحبته ابن احللي ناظر اجليش، : ويف تاسع مجادى اآلخرة
  .وشرف الدين بن الشهاب حممود كاتب السر

قر يف قدم حميي الدين حيىي بن فصل اهللا العمري من دمشق بأوالده، فخلع عليه، واست: ويف سلخ مجادى اآلخرة
  .كتابة السر عوضاً عن ابن الشهاب حممود، وخلع على أوالده

وفيه قدم ناظر حلب وعامة مباشريها، فتسلمهم ابن هالل الدولة لعمل احلساب وسبب ذلك أنه ملا مات فندش 
 ضامن دار الطعم وعداد األغنام حبلب، قام بعده من ضمن اجلهتني فسعى بدر الدين لؤلؤ احلليب مملوك فندش يف
الضمان، فلم جيب إليه لسوء سريته، فكتب إىل السلطان بأنه يعني يف جهة مباشري حلب أمواالً عظيمة أمهلوها 

وكان لؤلؤ قد حضر إىل القاهرة، فعينه السلطان شاد الدواوين حبلب، فسافر إليها . وصاحلوا عليها فطلبوا لذلك
  .املباشرين وحماققتهم بناء عن أمر السلطان صحبه األمري سيف الدين جركتمر الناصر وأخذ يف كشف أحوال

وفيه قدم املخلص أخو النشو من كشف الدواليب والزراعات بالوجه القبلي فأغرى النشو السلطان مبباشري الوجه 
فكتب باحلوطة على مجيع مباشري الوجه القبلي . القبلي وأهنم فرطوا يف مباشراهتم، وأتلفوا عدة أموال للسلطان

وشهوده واملتحدثني، ومحلهم ومحل األمري أمحر عينه وإيقاع احلوطة على موجوده كله وكان قدمي  شاديه وعماله
املباشرة يف الدواليب، وله سعادة جليلة ومحل عز الدين أيبك شاد الدواليب وكان أيضاً صاحب أموال جزيلة 

  .فأوقعت احلوطة على أموال اجلميع، ومحلوا إىل القاهرة
ر القاهرة ومصر، وطرح عليهم عدة أصناف من اخلشب واجلوخ والقماش بثالثة أمثال قيمته، وفيه طلب النشو جتا

وكان . وركب إىل دار القند، واعترب أوزان القنود الواصلة إىل األمراء من معاصرهم وغريها، وكانت شيئاً كثرياً
هم مبا عليهم للديوان عنها، و مل ميتثل السلطان قد رسم لألمراء مبساحمتهم مبما عليها للديوان، فألزم النشو مباشري

مث ركب النشو إىل السلطان، وعرفه بأن الذي للديوان على القنود اليت . ما يف املراسيم السلطانية من مساحمتهم
اعتربها يف يومه مبلغ ستة أالف دينار، وأنه كل قليل يرد لألمراء من القنود مثل ذلك وأكثر منه، وأن مال 

فأثر ذلك يف نفس السلطان، . هذا وأمثاله، فإن الدواوين تسرق حبجة مساحمة األمراء شيئاً كثرياًالسلطان يذهب يف 
ومكن النشو من عمل ما خيتاره، وأال يسامح أحداً بشيء مما عليه للديوان فشق ذلك على األمري قوصون، وحدث 

ىل ذلك، ووعده أنه يعوضه عليه بأكثر السلطان يف إمضاء ما رسم له به من املسوح عن القند فلم جيبه السلطان إ
  .فانكفت األمراء عن السؤال، وعظم النشو هبذا يف أعني الناس. منه

واستدعى النشو ابن األزرق ناظر اجلهات وكان ظلوماً غشوماً فكتب له أمساء أرباب األموال من التجار، وطرح 
خرق مبن عارضه منهم، ومحل النشو للسلطان من عليهم قماشاً استدعي به من اإلسكندرية بثالثة أمثال قيمته، وأ



  .هذا وشبهه أمواالً عظيمة
وفيه قدم الصاحب مشس الدين عبداهللا غربيال بن أيب سعيد بن أيب السرور من دمشق فألزم حبمل أربعني ألف دينار 

فقام . إغراء النشووضعها كرمي الدين عنده ليتجر له هبا، ومحل ما أخذه يف مباشرته من مال السلطان، وكان ذلك ب
  .يف أمره األمري بتشاك واألمري قوصون حىت يقرر عليه ما حيمله من غري أهنة، فحمل ألف ألف درهم

وعمت مضرة النشو الناس مجيعاً، وانتمى إليه عدة من األشرار، ومنوا على الكافة من أهل القبلي والوجه البحري 
ف السلطان هبن، فحملت إليه عدة منهن بطلبهن من أرباهبن، ودلوه على من عنده شيء من اجلواري املولدات لشغ

  .وسعوا عنده بأرباب األموال أيضاً، فدهى الناس منه بالء عظيم
أخرج صالح الدين الدوادار على الربيد منفياً إىل صفد، وخلع على سيف الدين بغا الدوادار : وىف سلخ شوال

وكان شهاب الدين أمحد بن حميي الدين . رفقاءه بشمم وتكربالصغري عوضه، وسبب ذلك أنه كان مترفعاً، يعامل 
حييي بن فضل اهللا كاتب السر يباشر عن أبيه وعن جده يف مزاحة وقوة نفس فسلك صالح الدين معه مسلكه مع 

ابن الشهاب حممود، فلم حيتمل شهاب الدين ذلك منه، وصار بينهما شنان، إىل أن اتفق يف بعض األيام ذكر 
. يا خوند ال تترجم على ذلك، فإنه ما كان مسلماً: " فخر ناظر اجليش، فترحم عليه، فقال صالح الدينالسلطان ال

واهللا يا صالح الدين هو أيضاً كان يقول عنك أنك لست مبسلم، وتبني : " فغضب السلطان من معارضته له، وقال
ذاك ما يتحدث : " السلطان فقال عنهفذكر بعد ذلك صالح الدين عند . يف وجه السلطان الغضب، وانفض اجمللس

، فانتهز ابن فضل اهللا الفرصة يف صالح الدين، ومازال به حىت أبعده السلطان وعزله يف يوم " عن أحد خبري 
األربعاء حادي عشر رمضان، وأقام سيف الدين بغا دوادارا عوضه، مث أخرج صالح الدين أمرياً بصفد يف سلخ 

  .شوال

مري قوصون دار األمري بيسري بالقاهرة وكانت وقفاً فعمل حمضر بشهود القيمة أن قيمتها أخذ األ: ويف هذه السنة
مبلغ مائة وتسعني ألف درهم وتكون الغبطة لأليتام عشرة أالف درهم، فكملت مائتان ألف فحكم القاضي شرف 

هلا فيه من الشهود عدة  وهذا بعد أن كان كتاب وقف بيسري. الدين احلراين احلنبلي ببيعها وشراء عقار بثمنها
اثنني وسبعني عدالً، منهم تقي الدين ابن دقيق العيد، وتقي الدين بن رزين، وتقي الدين ابن بنت األعز، وذلك قبل 

  .بلوغهم درجة القضاء، فكان هذا مما شنع ذكره، فإهنا دار جيل وصفها ويتعذر وجود مثلها
فحه بفضة زنتها مخسة وثالثون ألف درهم وثالمثائة درهم وفيها عمل السلطان باب من خشب السنط األمحر، وص

ومضى به األمري سيف الدين، برسبغا الساقي إىل مكة، فقلع باب الكعبة العتيق، وركب هذا الباب وأخذ بنو شيبة 
الباب العتيق، وكان من خشب الساسم املصفح بالفضة، فوجدوا عليه ستني رطالً من فضة تقامسوها، وترك خشب 

اللهم يا ويل يا علي اغفر ليوسف بن : اخل الكعبة، وعليه اسم صاحب اليمن يف الفردتني، واحدة عليهاذلك د
  .عمر بن علي

كان وفاء النيل، وبلغ سبعة عشر ذراعاً ومثاين : ويف يوم األربعاء حادي عشرى ذي القعدة وحادي عشر مسرى 
  .أصابع

. بل، ورسم أن تكون دار الوزارة وقاعة اإلنشاء بدار التيابةوفيها هدمت قاعة الصاحب وقاعة اإلنشاء بقلعة اجل
  .وكانت دار الوزارة قد عمرت يف األيام األشرفية برسم ابن السلعوس

قبض األمري أملاس احلاجب وأخوه قرا، وسجنا مقيدين، مث أخرج قرا إىل اإلسكندرية يف : ويف عشرى ذي احلجة
  .رابع عشريه



  .مري بدر الدين مسعود بن خطري، واستقر حاجباً عوضاً عن أملاسخلع على األ: ويف حادي عشريه
  ومات فيها من األعيان

  .ناظر اجليش بدمشق قطب الدين بن موسى بن أمحد بن احلسن املعروف بابن شيخ السالمية عن اثنتني وتسعني سنة
  .ومات األمري مشس الدين سنقر املرزوقي يف يوم األربعاء ثامن عشر رمضان

اضي القضاة بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعداهللا بن مجاعة احلموي الشافعي يف حادي عشر مجادى األوىل وتويف ق
  .وهو معزول، بعدما عمي

وتويف شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب بن أمحد بن عبد الوهاب بن عبادة البكري النويري الشافعي صاحب 
  .كتاب التاريخ، يف احلادي والعشرين من رمضان

  .ومات األمري أمحد بن بكتمر الساقي بوادي عنتر من طريق احلجاز يف احملرم، واهتم السلطان بأنه مسه، فحمل مصرباً

ومات اآلمري بكتمر الساقي بعد موت ولده بثالثة أيام، وكان موت ولده األمري أمحد يف ليلة الثالثاء سابع احملرم 
م اجلمعة عاشر احملرم وقد محل إىل عيون القصب، فدفن هبا مث نقل ورحل إىل خنل فدفن هبا وموت األمري بكتمر يو

بكتمر وولده إىل خانكاته من القرافة بالقاهرة، فدفنا هبا يوم األحد سابع ربيع اآلخر واهتم السلطان بأنه سم بكتمر 
عليقة، وكان مع أيضاً، وذلك أنه كان قد عظم أمره حبيث أن السلطان يف هذه احلجه كان معه ثالثة أالف ومائة 

بكتمر ثالثة أالف عليقة، وبلغت عدة خيوله مائة طوالة مبائة سايس مبائة سطل، وكان عليق خيله دائماً ألفاً ومائة 
فلما توجه مع السلطان إىل احلج وشي به أنه يريد قتل السلطان، فتحرز السلطان على نفسه غاية . عليقة كل يوم

ما ال يوصف، فأخذ يدبر على بكتمر ويالزمه حبيث عجز بكتمر أن ينظر إىل  التحرز، وكان فيه من الدهاء واملكر
زوجته، فإنه كان إذا ركب أخذ يسايره جبانبه، وإذا نزل جلس معه، فإن مضى إىل خيامه بعث يف طلبه، حبيث إنه 

ا ثارت الريح فلم. استدعي به وهو يتوضأ بواحد بعد اآلخر من اجلمدارية، حىت كمل عنده عدة اثىن عشر جداراً
باملدينة قصد السلطان يف تلك الليلة اغتيال بكتمر وولده، وأعد لذلك مجاعة، فهجموا على أمحد بن بكتمر فلم 
يتمكنوا منه، واعتذروا بأهنم رأوا حرامية وقد أخذوا هلم متاعاً، فمروا يف طلبهم فداخل الصيب منهم فزع كثري 

وسار السلطان من . فسه، وتقدم بأن تنام األمراء مبماليكهم على بابهوزاد احتراز السلطان على ن. غشي عليه منه
املدينة، فيقال إنه سقى الصيب ماء باردا يف مسريه كانت فيه منيته، مث بعد قليل سقي بكتمر بعد موت ولده 

واشتهر ذلك، حىت أن زوجة بكتمر ملا مات صاحت، وقالت للسلطان بصوت مسعه كل من . مشروباً، فلحق به
ياظامل أين تروح من اهللا، ولدي وزوجي، زوجي كان مملوكك، ولدي إيش كان بينك وبينه، وكررت هذه : " ضرح

وقد ذكرنا ترمجته يف كتابنا الكبري املقفي مبا فيه كفاية، إذ هو كتاب تراجم ووفيات، كما أن هذا . مراراً، فلم جيبها
  .كتاب حوادث وماجريات

  .ألحد تاسع عشرى ذي القعدهومات علم الدين املشطوب، يوم ا
ومات مجال الدين أبو احلسني بن حممود بن أيب احلسني حممود بن أيب سعيد بن أيب الفضل بن أيب الرضا الربعي 

البالسي إمام السلطان، يف سابع عشر رمضان، ومولده سابع عشر رجب سنة ست وأربعني وستمائة، وامسه كنيته، 
  .ةوكان فاضال، كتب خبطه كتباً كثري

ومات جدي الشيخ حميي الدين أبو حممد عبد القادر بن حممد بن إبراهيم بن حممد ابن متيم بن عبد الصمد بن أيب 
احلسن بن عبد الصمد بن متيم املقريزي بدمشق يف ثامن عشرى ربيع األول وكان فقيهاً حنبلياً حمدثاً جليالً، مسع 



ومجاعة وحدث وكتب خبطه كثرياً وقرأ كثرياً وقدم  بعلبك من زينب بنت كندي وبدمشق من عمر بن القواس
  .القاهرة، وعد من أعيان الفقهاء احملدثني

  سنة أربع وثالثني وسبعمائة

أحيط حبواصل األمري أملاس احلاحب، وكان قبض عليه وعلى أخيه األمري قرا وسبب التغري على أملاس : يف أول احملرم
حلجاز، وسكن يف دار النيابة بالقلعة، وسكن األمري أقبغا عبد الواحد أنه كان نائب الغيبة مدة سفر السلطان با

منها أنه : داخل باب القلة من القلعة، فحفظ أقبغا عليه أشياء غري هبا قلب السلطان لوجدة كانت بينه وبني أملاس
نها كثرة أفعال كان يتراسل هو واألمري مجال الدين آقوش املعروف بنائب الكرك، مليل كل منهما إىل اآلخر، وم

أملاس لألمور القبيحة، من اهنماكه يف امليل إىل األحداث وإسرافه يف ذلك، حىت إنه كان جبوار دار النيابة مسجد 
ففتح منه باباً وصار يعرب باألحداث من ذلك إليه، واشتد شغفه بغالم يدعى عمري من أوالد احلسينية، وأكثر من 

ع املذكور للشرب، هذا مع ما حفظ عليه من الكالم السيء يف وقت اإلرجاف النزول من القلعة ومجع األويراتية م
بالسلطان وهو مسافر، وكثرة ماله وتنميته من وجوه منكرة، فإنه غرس بساتني بناحييت هبواش والنعناعية من 

ثرياً إىل بالد املنوفية، وجلب عدداً كثرياً من اخلنازير ومسنهم هبا، وباعهم على الفرنج ببضائع، ومحل سالحاً ك
عندي الذهب والدراهم ومن : " الشرق تعوض به أصنافاً للمتجر، فاتسعت أمواله وتكثر هبا، وقال غري مرة لألمراء

. فيكم مثلي، وزاد يف هدا املعىن وأقبغا عبد الواحد يضبط عليه مساوئه، ويسعى به إىل السلطان حىت غريه عليه
 بكتمر الساقي جزدان فيه كتب من مجلتها كتاب أملاس إليه يتضمن أنين ويقال أن السلطان وجد فيما خلفه األمري

  .أحفظ لك القلعة حىت يرد على لك ما أعتمده فلم يصرب له السلطان على هذا
وملا قبضه السلطان، وقبض على أخيه قرا وكان ظاملاً غشوماً مخاراً نزل النشو وابن هالل الدولة وشاهد اخلزانة 

له ستمائة ألف درهم فضة، ومائة ألف درهم فلوس، وأربعة أالف دينار مصرية، وثالثون  لضبط موجوده، فوجد
حياصة ذهب كاملة بكلفتاهتا الذهب وخلعها احلرير، وبعض جوهر، وعدة أشياء مثينة، وقبض على عبد له رباه 

  .صغرياً، فعاقبه السلطان حىت اعترف على كل من كان حيضر إليه من األحداث وغريهم
وكان من خربه أن ملك الشرق . قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بقتل ياسور أحد ملوك املغل وقت رمي اجلمرات وفيه

أبا سعيد بن خربندا ملا قتل جوبان أراد إقامة ياسور ألنه من عظماء القان، فخوف من شجاعته، وأن جوبان كان 
مث طلب أبو سعيد اجملد . حلج فأذن له، وقام له مبا يليق بهيريد إقامته يف امللك، فنفر منه أبو سعيد، مث إنه استأذنه يف ا

فدفع السالمي كتاب . السالمي وكتب إىل السلطان يعرفه بأمر ياسور، وخيوفه منه أن جيتمع عليه املغل، ويسأله قتله
لطان أيب سعيد إىل مملوكه قطلوبك السالمي فقدم على السلطان أول ذي القعدة من السنة املاضية، فأركبه الس

النجيب يف عاشره إىل مكة، ومعه كتاب إىل األمري برسبغا احلاجب وقد حج من مصر بطلب الشريف رميثه 
. وموافقته سراً على قتل ياسور فقدم قطلوبك مكة أول ذي احلجة، فلم يوافق رميثة على ذلك، واعتذر باخلوف

لما قضى احلاج النسك من الوقوف والنحر، ف. فأعد برسبغا بعض جنابته من العربان لذلك، ووعده مبا مأل عينه
وركب ياسور يف ثاين يوم النحر لرمي اجلمار، ركب برسبغا أيضاً فعندما قارب ياسور اجلمرة وثب عليه النجاب، 

. وضربه فألقاه إىل األرض، وهرب حنو اجلبل، فتبعه مماليك برسبغا وقتلوه أيضاً، خشية من أن يعترف عليه
ركبت فرساهنم وأخذوا ياسور قتيل يف دمائه، وساروا إىل برسبغا منكرين ما حل فاضطرب حجاج العراق و

أن هذا الذي قتل هو من له عليه ثأر أو أحد . " بصاحبهم، فتربأ برسبغا من ذلك وأظهر الترغم له، وقرر عندهم
م منه شيء، ومازالو له فانصرفوا عنه ويف نفوسه" . غرمائه، وإنكم كفيتم أمره، فإين أخذت لكم بثأره وقتل قاتله 



باملرصاد وهو منهم حمترز منهم حىت افترق ركب احلاج العراقيني من املصريني باملدينة النبوية، فأمن برسبغا على 
  .نفسه، وتقدم احلاج إىل السلطان مع املبشرين
حاجباً وترتب  خلع على األمري سيف الدين جاريك املهندار، واستقر: ويف يوم األربعاء سابع عشرى ربيع اآلخر

  .عوضه مهمندارا األمري سيف الدين طقتمر األمحدي شاد الشراب خاناه
خلع على األمري سيف الدين حممود بن خطري أخو األمري بدر الدين مسعود احلاجب واستقر : ويف عشرى رجب

  .حاجباً، وكان قد قدم من دمشق يف سابع عشرى ربيع اآلخر

قدم األمري تنكز نائب الشام إىل غزة، وقدم مملوكه يستأذن يف دخوله : آلخرةويف يوم اخلميس ثامن عشرى مجادى ا
كما هي عادته، فرسم له بسرعة احلضور، وأال يتحدث يف شيء من أمر ابن هالل الدولة، فإن السلطان قد تغري 

  .عليه، فقدم
جالل الدين من دمشق، بدخلة شفع األمري قوصون يف عود مجال الدين عبداهللا ابن قاضي القضاة : ويف هذه األيام

وقدم مجال الدين إىل القاهرة على الربيد، فأقبل على عادته من اللهو، وعثر . أبيه عليه يف ذلك، فأجابه السلطان
فتقدم أمر السلطان إىل ابن احملسين وايل القاهرة أن يتحيل يف . داراً على النيل جبوار دار أبيه، وجتاهر مبا ال يليق

  .وأحس عبداهللا بذلك، فكف عما كان يعانيه من اللعبكبسه وإشهاره، 
قدم بدر الدين لؤلؤ احلليب مملوك فندش بفاء مفتوحة ونون ساكنة، مث دال مهملة : ويف يوم السبت نصف رجب

فأحضرمها السلطان، وطلب مباشري حلب وهم النقيب . مفتوحة بعدها شني معجمة وسيف الدين األكز من الشام
ن زهرة احلسني والقاضي مجال الدين بن ريان ناظر اجليش وناصر الدين حممد بن قرناص عامل بدر الدين حممد ب

اجليش، وعمه احمليب عبد القادر عامل احمللوالت، واحلاج إمساعيل بن عبد الرمحن العزازي، واحلاج علي بن السقا، 
السوء من القول بني يدي السلطان، فحاققهم لؤلؤ وايل يف رميهم بأخذ األموال السلطانية، وجاهرهم ب. وغريهم

فطلب النشو بعد إخراجه، ووقع الكالم بينه وبني . والتزم بأنه إن مكن منهم استخلص منهم مائة ألف دينار
السلطان يف ذلك وأمثاله من حتصيل األموال، فأخذ النشو يقرر معه أن األمراء قد أخذوا مساميح مبتاجرهم، 

يف كل سنة للديوان زيادة على مائيت ألف دينار، وأنه ال يتمكن مع قيام األمري ويتحصل من هذا إذا ضبطت عليها 
قوصون واألمري بشتاك أن جيمع للسلطان شيئاً من ذلك املال، فإهنما وأمثاهلما قد اعتادوا من املباشر للسلطان أن 

له وال هو ممن يربطل مبال  ينفق املباشرون عليهم نصف متحصل الديوان برطيالً وأنه فقري ليس له مال يربطل به
ورمى . السلطان، وأنه لو سلم منهم ملأل خزانة السلطان وحواصله أمواالً، لكنه خيشاهم أن يغريوا السلطان عليه

فأذن له . النشو املباشرين مع ذلك بعظائم من كثرة أمواهلم ونعمهم، مما أخذوه يف مباشراهتم من مال السلطان
  .وأن يتصرف يف الدولة وال يبايل بأحد، ووعده بتقوية يده ومتكينه ومنع من يعارضهالسلطان يف عمل ما خيتاره، 

مث استدعى السلطان باملخلص أخي النشو، ورتبه مباشراً عند األمري سيف الدين ألناق، واستخدم أخاه رزق اهللا 
  .همعند األمري ملكتمر احلجاز واستخدم صهره ويل الدولة عند األمري أرغون شاه وخلع علي

وانبسطت يد النشو، واشتدت وطأته، وأخذ يف التدبري على ابن هالل الدولة، ورتب عليه أنه أخذ من مال 
السلطان مجلة، وأنه أمهل يف احملافظة على أمور السلطان، وأن ما ضاع بسببه من مال السلطان كثري، وأنه تواطأ مع 

ذلك أمني الدولة بن قرموط املستويف والشمى بن وندب النشو لتحقق . أوالد التاج إسحاق على مال السلطان
األزرق ناظر اجلهات، وقرر مع السلطان إقامة لؤلؤ الستخالص األموال، وطلب املباشرين للمحاققة، فجمعهم 

فربز قرموط وواجهه ابن هالل الدولة بأنه أمهل األمور، وبرطل باألموال، وحنو هذا من القول، فأثر . السلطان



وخلع على األكز . لسلطان، وصرف املباشرين، وبعث إىل ابن هالل الدولة يأمره بأن يلزم بيتهكالمه يف نفس ا
واستقر شاد الدواوين عوضاً عن ابن هالل الدولة، وخلع على بدر الدين لؤلؤ احلليب ليكون مستخلص األموال، 

ورتبت على ابن هالل الدولة . وظائفوخرجا إىل دار الوزارة بالقلعة، وطلبا الضمان والكتاب واملعاملني وأرباب ال
مما أمهله وفرط فيه، وطلب وصودر هو ومجيع ألزامه، وقبص على مقدم الدولة خالد بن الزراد ومن يلوذ . أوراق

واشتد لؤلؤ على أهل حلب وأهل مصر، وعسفهم . وخلع على ابن صابر واستقر مقدم الدولة. به، فحملوا األموال
  .ملصادرين خصوصاً أوالد التاج إسحاقوجتاوز املقدار يف عقوبة ا

سافر األمري تنكز نائب الشام، بعدما أنعم عليه السلطان مبائة ألف درهم، وتوجه : ويف يوم اخلميس ثالث رجب
  .صحبته األمري آقول احلاجب، ليستقر حاجب احلجاب بدمشق

قب بشاش يف نيابة محص، عوضاً عن استقر األمري جتماس اجلوكندار املنصوري املل: ويف يوم األحد خامس احملرم
  .هبادر السنجري حبكم وفاته

  .أفرج عن األمري هباء الدين أصلم، وعن أخيه األمري قرجمي: ويف يوم األحد أول احملرم
وكانت مدة اعتقال أصلم وقرجمي سته سنني ومثانية أشهر، ومدة . وفيه أيضاً أفرج عن األمري بكتوت القرماين

  .سنني وسبعة شهور اعتقال القرماين سبع
رسم لألمري مجال الدين آقوش األشريف املعروف بنائب الكرك بنيابة طرابلس، بعد موت قرطاي : ويف سادس احملرم

منها صحبته مع األمري أملاس احلاجب، ومنها ثقله : وكان ذلك ألمور. وخلع عليه يف تاسعه، وسافر يف تاسع عشره
حيترمه ويقوم له كلما دخل إىل اخلدمة، ومنها معارضته للسلطان يف على السلطان، فإن السلطان كان جيله و

فأراد السلطان أن . أغراضه، السيما يف أمر النشو، فإنه كان يبلغ السلطان كثرة ظلمه وقبح سريته يف الناس
إىل  فلما وصل برسبغا به. يستريح منه، فخلع عليه وبعث له بألف دينار، وأخرج برسبغا مسفراً له على العادة

وفيه خلع على األمري مسعود بن خطري، واستقر حاجباً . طرابلس وعاد، خلع السلطان عليه واستقر حاجباً صغرياً
  .كبرياً عوضاً عن األمري أملاس
استقر أيدكني األزكشي الربيدي يف والية القاهرة، عوضاً عن ناصر الدين حممد بن : ويف يوم اخلميس ثاين شعبان

فعظمت مهابته، وكبس عدة بيوت من بيوت الناس، صار يتنكر يف الليل وميشي يف أزقة . شواحملسين بسفارة الن
واعتىن به النشو، . القاهرة، فإذا مسع صوت غناء أو ريح مخر يف بيت كبسه وأخذ من أهله ماالً كثرياً حبسب حاهلم

كس بالقاهرة تأخر له يف اخلزانة منها أن بعض جتار قيسارية جهار. ومكنه من عمل أغراضه، فنال به مقاصد كثرية
وأحل على النشو يف املطالبة هبا مع كثرة اهنماكه يف اللهو، فقبضه . السلطانية عن مثن مبيع حنو تسعني ألف درهم

أيدكني وهو غري حاضر الذهن، وسجنه يف دار الوالية، واستدعى بالعدول ليكتب عليه مشروحاً بأنه سكران 
هد عليه أنه أبر بيت املال مما له عليه، موقع هذا اإلبراء من النشو ومن السلطان مبكان ويشهره، فافتدى منه بأن أش

أنتم كلما وليت : " وملا شنع أمر أيدكني شكاه األمري قوصون إىل السلطان، فتغري السلطان على قوصون وقال له
مث أضيفت إليه . ذلك ما يكرهأحداً ينفعين أردمت إخراجه ولو أنه من جهتكم لشكرمت منه كل وقت، وأمسعه مع 

  .والية مصر يف تاسع شعبان، ومل جيمع الواليتني أحد قبله

قدم األمري مهنا بن عيسى وسبب قدومه أن السلطان كان حيرص على قدومه : ويف يوم األحد عشرى ذي احلجة
فكان إذا أعيا . عليهم إليه، ويبذل ألوالده األموال العظيمة، فريغبونه يف القدوم على السلطان، وهو يأيت ذلك



السلطان أمره طرده من البالد، حىت طرده أربع مرات، وكانت جترد له العساكر فتخرجه، مث حتضر أوالده وتصلح 
فيعود إىل إخراجه، و كان السلطان يبعث يف . أمره، فيعود إىل البالد، مث يأخذ السلطان يف استجالبه فال يأيت له

لسلطان، فتحمل إليه أمثاهنا بزيادة كثرية وما زال أمره على هذا احلال إىل أن قدم طلب اخليول منه، فريسلها إىل ا
فلما . موسى وأمحد وفياض أوالده إىل القاهرة، وبالغ السلطان يف اإلنعام عليهم، فحلفوا له على إحضار أبيهم إليه

م فلم يوافقهم، فكاتبوا السلطان أتوا أباهم اجتمعوا عليه مع عمومتهم، وأرادوه على احلضور إىل السلطان جبهده
بأمرهم معه، فكتب السلطان إىل نائب حلب بإخراجه من البالد فسار مهنا إىل أيب سعيد بالعراق، فأكرمه وأجله 

عند قدومه، فتعمد وزيره مع اجملد السالمي عليه حىت فارق بالدهم رعاية خلاطر السلطان، وكتبا بذلك إىل 
مهنا من العراق تلقاه ابنه موسى فوجد أنه قد أزمع أمره على القدوم على السلطان، السلطان، فسره ذلك وملا عاد 

فلم يشعر األمري تنكز نائب الشام إال ومهنا قد قدم عليه هو وامللك األفضل حممد صاحب محاة، فركب إىل لقائه 
مث أركبه األمري تنكز وامللك  .وقدم الربيدي إىل السلطان خبرب قدومه فكاد يطري فرحاً به. وأنزله بالقصر األبلق

فحملت لألمري مهنا اإلقامات، وجنبت له اخليول، وضربت له اخليم، . األفضل خيل الربيد، وسريمها إىل السلطان
اندار واملهمندار إىل لقائه، وركب األمري بشتاك له إىل قبة النصر خارج القاهرة، وسار به إىل باب : وخرج أمري

ألمري قوصون قد وقف به يف انتظاره، فأخذ بيده حىت عرب إىل السلطان فرحب به السلطان السر من القلعة، فإذا ا
وأكرمه، وعتبه على فراره منه، فاعتذر مهنا وذكر أن قدومه بسبب رؤياه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه وأمره 

وأنزله . أمرته، وزاد يف إقطاعه فسر السلطان بذلك وخلع عليه وعلى من معه مائة خلعة، ورد إليه. له بالقدوم
السلطان بامليدان وأمر له بسماط جليل فسم له فيه، فلم يأكل منه شيئاً، واعتذر بأن عادته أكل لنب اجلمال وقرص 

مث طلع مهنا إىل السلطان يف خامس يوم من قدومه، فأنعم عليه بقرية دومة من عمل دمشق، لتكون له . امللة ال غري
واتفق موت أسندمر العمري فوجد له تسعة أالف دينار مصرية، وطلع هبا النشو فسلمها حلاجب  وألوالده من بعده

  .وكتب له القاضي شهاب الدين أمحد بن فضل اهللا منشوراً بدومة، مث سافر. منها إنعاماً على مهنا برسم زوادته
ذ متنزه العامة، وبدايرها أخصاص ركب أيدكن وايل القاهرة إىل النجيلة خارج القاهرة وهي يومئ: ويف ذي احلجة

للفرجة وكبسها وقت املغرب، فما قبض على أحد إال وسلبة ثيابه وتركه عارياً، فجمع من ذلك شيئاً كثرياً ومجع 
  .الباعة من الغد بثمنه، فبلغ مخسة عشر ألف درهم

  .خربت عدة دورجاء باملدينة النبوية سيل عظيم أخذ مجاالً كثرية وعشرين فرساً، و: ويف هذه السنة
وفيها استقر مجال الدين عبداهللا بن كمال الدين حممد بن العماد إمساعيل بن أمحد ابن سعيد بن حممد بن سعيد بن 

  .األثري يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن شرف الدين أيب بكر بن حممد بن الشهاب حممود
ق، واستقر عز الدين، بن منجا يف نظر جامع بين استقر جنم الدين بن أيب الطيب يف الوكالة بدمش: ويف يوم عرفة

  .أمية، واستقر يف حسبة دمشق عماد الدين بن الشرياز وخلع عليهم مجيعاً
وفيها ورد اخلرب من بغداد بان صاحبها ألزم النصارى ببغداد أن يلبسوا العمائم الزرق، واليهود أن يلبسوا العمائم 

  .ه السنة احلسنةالصفر اقتداء بالسلطان امللك الناصر هبذ
وفيها وىل تدريس الشافعي بالقرافة مشس الدين حممد بن القماح بعد وفاة اجملد حرمي، واستقر عوضه يف وكالة بيت 

  .املال النجم األسعردي احملتسب، ويف تدريس املدرسة القطبية هباء الدين بن عقيل
ية، بعد موت فتح الدين حممد بن سيد الناس، وفيه استقر عالء الدين مغلطاي يف تدريس احلديث باملدرسة الظاهر

ويه ويه توىل درس احلديث : " بعناية قاضي القضاة جالل الدين حممد بن القزويين فاستعظم الناس ذلك، وقالوا



  " .مغلطية 
  .وفيه انتهت زيادة ماء النيل إىل ستة عشر ذراعاً

  ومات فيها من األعيان

نكريا، وتنقل حىت صار حاجب احلجاب يف حمل النائب، لشغور منصب األمري أملاس احلاجب الناصري، كان جاش
النيابة بعد األمري أرغون، وكان أكابر األمراء يركبون معه يف خدمته، وجيلس يف باب القلة، ويقف احلجاب بني 

لغد حىت يديه، فلما قبض عليه وحبس، قطع عنه الطعام ثالثة أيام، مث خنق يف ليلة الثاين عشر من صفر، محل من ا
  .دفن جبامعه، وكان أغتم ال يعرف بالعربية شيئاً

وتويف وكيل بيت املال ومدرس الشافعي جمد الدين حرمي بن هاشم بن يوسف العامري الفاقوسي الفقيه الشافعي 
، عن حمو سبعني سنة، يف يوم الثالثاء ثاين ذي احلجة، ويل وكالة بيت املال ونيابة احلكم، وبرع يف الفقه واألصول

  .ودرس بالشافعي
وتويف قاضي القضاة مجال الدين سليمان بن اخلطيب جمد الدين عمر بن سامل بن عمر عثمان األذرعي املعروف 
بالزرعي يف سادس صفر بالقاهرة، عن مرض السكتة، وهو يومئذ قاضي العسكر، مولده بأذرعات سنة مخس 

ا بن عيسى أمري آل فضل، يف خامس عشرى ربيع األول، ومات األمري علم الدين سليمان بن مهن. وأربعني وستمائة
  .فرسم بعده باإلمرة لسيف بن فضل

ومات امللك الظاهر أسد الدين عبداهللا بن املنصور جنم الدين أيوب بن املظفر يوسف ابن عمر بن علي بن رسول 
سجنه مدة شهرين، مث خنقه  متملك اليمن، بعدما قبض عليه امللك اجملاهد بقلعة دملوه، وصار يركب يف خدمته، مث

  .بقلعة تعز
وتويف قاضي احلنفية حبماة جنم الدين عمر بن حممد بن عمر بن أمحد بن هبة اهللا ابن أمحد بن حيىي املعروف بابن 

  .العدمي، عن مخسة وأربعني سنة
  .ومات األمري طغاي متر العمري زوج ابنة السلطان، ليلة الثالثاء ثامن عشرى ربيع األول

  .األمري صوصون أخو األمري قوصون أحد األلوف، يف ليلة اجلمعة رابع مجادى األوىلومات 
وتويف احلافظ فتح الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن سيد الناس 

  .من شعبان اليعمري األشبيلي العالمة املتقن املصنف األديب البارع، يف يوم السبت احلادي عشر
  .ومات األمري قرطاي األشريف نائب طرابلس، وقد جاوز ستني سنة، هبا يف ثامن عشرى صفر

ومات أمري طرب مجال الذين يوسف بن علم الدين، يف ليلة السبت ثالث عشر مجادى اآلخرة، وكان من أمراء 
  .العشراوات

طان، ومن أمراء الطبلخاناه، يف ليلة األربعاء سابع ومات األمري بدر الدين بيليك أبو غدة وكان أحد أستادارية السل
  .عشر مجادى اآلخرة

  .ومات األمري يوسف الدين خاص ترك الناصري أمحد مقدمي األلوف، يف عاشر وجب بدمشق
ومات األمري عز الدين أيدمر دقماق العالئي نقيب اجليش، وكان أحد املماليك األشرفية، ليلة األحد سادس رجب، 

ه يف نقابة اجليش األمري صار وجانقيب املماليك، واستقر املماليك عوضاً عن صاروجا حممد بن الجني واستقر عوض
  .احملمدي

  .ومات األمري قجماس اجلوكندار املعروف بشاش نائب محص أحد أمراء الربجية



. لوف بدمشقومات األمري بلبان طرنا أمري جاندار وكان نائب صفد، يف حادي عشرين األول، وهو من أمراء األ
ومات القاضي صدر الدين سليمان بن إبراهيم ابن سليمان بن دواد بن عتيق بن عبد اجلبار املالك قاضي الشرقية 

  .والغربية، يف حادي عشرى شعبان، وبعثه السلطان رسوالً إىل بغداد
  سنة مخس وثالثني وسبعمائة

 السحريت مقدم املماليك، بسعاية النشو، وأنعم قبض على الطواشي شجاع الدين عنرب: يف يوم األحد رابع احملرم
وخلع على األمري آقبغا عبد الواحد باستقراره يف تقدمة . بطبلخاناته علي الطواشي سنبل قلي واستقر نائب املقدم

فعرض آقبغا الطباق، وأخرج من كان من األتباع األويراتية يف خدمة املماليك، . املماليك، مضافاً إىل األستادارية
  .ضرب مجاعة من املماليك السالح دارية واجلمدارية المتناعهم من إخراج أتباعهم، ونفوا إىل صفدو

عزل أيدكني وايل القاهرة، لتغري األمري قوصون عليه، وأخرج إىل : ويف يوم األربعاء حادي عشرى مجادى األوىل
  .الشام منفياً

ائب إىل حضرة السلطان، فلم جيد فرساً يركبه، فركب وفيه طلب بلبان احلسامي الربيدي أحد مماليك طرنطاي الن
  .محاراً إىل القلعة، فخلع عليه واستقر وايل القاهرة عوضاً عن أيدكن، وأخرج له فرس

و فيه أفرج عن األمراء املعتقلني، فركب على الربيد األمري بيربس السالح دار إىل اإلسكندرية، وقدم هبم يف يوم 
وهم األمري بيربس احلاجب، وله يف السجن من سنة مخس وعشرين، واألمري طغلق : اإلثنني ثاين عشرين رجب

التتري أحد األمراء األشرفية، وله يف السجن ثالث وعشرون سنة، من سنة اثنيت عشرة، فمات بعد أسبوع من 
ي قدومه، واألمري غامن بن أطلس خان، وله يف السجن من سنة عشر، مدة مخس وعشرون سنة، واألمري برلغ

الصغري، وله يف السجن من سنة اثنىت عشره، واألمري بالط اجلوكندار، واألمري أيدمر اليونسي أحد األمراء الربجية 
املظفرية، واألمري الجني العمري واألمري طشتمر أخو بتخاص، واألمري بيربس العلمي من أكابر األمراء الربجية، 

، واألمري متر الساقي نائب طرابلس، أحد املنصوريه، وكان قد وقطلوبك األوجاقي والشيخ علي مملوك األمري سالر
فأنعم على متر الساقي بطبلخاناه يف الشام، . قبض عليه سنة أربع عشرة، فكانت مدة سجنه إحدى وعشرين سنة

وأنعم على بيربس احلاجب بأمرة يف حلب، عوضاً عن أقسنقر شاد العمائر، فسافر يف سابع شعبان وكان قد رسم 
  .بض على آقسنقر، فقبض عليه وسجن بقلعة حلب، وأحيط مبوجوده ورسم لألمري غامن أن يقيم بالقاهرةبالق

قدمت رسل أزبك بكتابه يعتب فيه بسبب طالق خاتون طولبية بنت تقطاي أخي أزبك، اليت : ويف هذه السنة
. قد ماتت، وسري إليه هبديةقدمت من جهته، وتزوجيها من بعض املماليك، وطلب أزبك عودها إليه فأجيب بأهنا 

وكانت قد مات زوجها األمري صوصون، فزوجها السلطان لألمري عمر بن أرغون النائب، يف يوم اإلثنني تاسع عشر 
وقد كانت حتت السلطان مث طلقها، فتزوجها األمري منكلي . احملرم، ودخل عليها ليلة اجلمعة حادي عشرى صفر

  .عمر هذابغا، مث األمري صوصون، مث تزوجت ب
خلع على األمري سيف الدين جركتمر رأس نوبة اجلمدارية بنيابة غزة، عوضاً عن األمري : ويف ثاين عشر ربيع اآلخر
  .طينال، وسافر يف عشريه

  .وفيه نقل طينال لنيابة طرابلس، عوضاً عن األمري آقوش نائب الكرك، وهي واليته الثانية
إىل حمل واليته، بعدما خلع عليه، وكان قد قدم صحبة مهنا، وتأخر توجه األفضل صاحب محاة : ويف سادس عشره

  .بسبب الصيد مع السلطان



أنعم السلطان على ولده أيب بكر بإمرة، فركب بالشربوش من إصطبل األمري : ويف يوم اخلميس رابع ربيع األول
بباب القرافة، واألمراء واخلاصكية قوصون، وسار يف الرملية إىل باب القرافة، وطلع إىل القلعة من الباب املعروف 

  .خبدمته، وعمل األمري قوصون يومئذ هلم مهما عظيماً يف إصطبله
قبض على األمري مجال الدين آقوش األشريف املعروف بنائب الكرك، وهو : ويف يوم اخلميس نصف مجادى اآلخره

رية فسجن هبا، ونزل النشو إىل يومئذ نائب طرابلس وسجن بقلعة صرخد، مث نقل يف مستهل شوال إىل اإلسكند
  .بيته بالقاهرة، وأخذ موجوده كله وموجود حرميه، وعاقب أستادراه

واستقر عوضه يف نيابة طرابلس األمري طينال على عادته، ونقل بكتمر العالئي إىل نيابة محص، عوضاً عن بشاش 
  .املتويف

سكر إىل امليناء، فدفعت الريح املركب عن وسبب ذلك أنه تراءى بطرابلس مركب للفرنج يف البحر، فركب الع
امليناء مث أخذ األمري آقوش يف جتديد عمارة مركب هناك، وأنفق فيه من ماله أربعني ألف درهم، فقدمت مركب 

فادعى . الفرنج، فركب العسكر يف املركب املستجد، وقاتلوا الفرنج، فقتلوا منهم مجاعة وغنموا مركبهم مبا فيها
فنهبت أمواله وقتلت رجاله، وذكر عنه بعض التجار أنه متحرم ال تاجر، وأنه قدم . قدم بتجارته صاحبها أنه تاجر

فكتب آقوش بذلك إىل السلطان، فأجيب بالشكر ومحل . يف السنة املاضية إىل ميناء طرابلس وأخذ منها مركباً
تظلم، وتربأ من التحرم يف البحر، وأنه فأكثر الفرجني من ال. الفرجني إىل السلطان، فحمله آقوش مقيداً على الربيد

قدم بتجارة وهدية للسلطان، فظلمه نائب طرابلس وأخذ ما كان معه من التحف وغريها، فصدقه السلطان، وكتب 
بإعادة مركبه إليه ومجيع ما أخد له، فأجاب النائب بأن املذكور حرامي يقطع الطريق على املسلمني، فال يسمع 

مث طلب آقوش . يه بالتأكيد يف رد املركب عليه، فردها النائب عليه، وشق ذلك عليهالسلطان قوله، وكتب إل
اإلعفاء من نيابة طرابلس فأجيب بتخيريه بني نيابة صرخد وبعلبك، وبعث السلطان إليه األمري برسبعا احلاجب، 

  .فسار به إىل دمشق، فقبص عليه تنكز بدار السعادة، ومحله إىل صرخد

وجدد السلطان عمارة اجلامع، وصار يقف بنفسه . لطان اجلامع بقلعة اجلبل، وهدم املطبخ أيضاًهدم الس: ويف صفر
فحمل إليه العمد العظيمة من األمشونني ووسع موضعه، فأدخل فيه . كل يوم، وندب لذلك األمري آقبغا عبد الواحد

اجلامع حىت كمل يف أخر شعبان على قطعة من حارة خمتص والطشتخاناه، ورمخه مجيعه، وظل العمل جارياً يف هذا 
ووقف عليه السلطان حوانيت القلعة وغريها، ورتب فيه القراء واملؤذنني والقومة، . أكمل هندام وأبدع ترتيب

  .وانتخبهم بنفسه بعدما عرض طوائفهم، فصلى فيه أول شهر رمضان
  .وفيه جدد السلطان عمارة املطبخ باحلجر، وزاد يف سعته

د بطلب بدر الدين حممد بن التركماين من طرابلس، ليباشر مع النشو، فأفرج عنه يوم السبت رابع وفيها خرج الربي
  .عشر رجب، وكان له سنة وتسعة أيام موسم عليه بالقلعة، وهو حيمل املال

وسبب ذلك أن األمري تنكز نائب الشام ملا قدم على عادته يف عاشر رجب، وعرفه السلطان مهة النشو ولؤلؤ يف 
صيل األموال اليت كانت مهملة ضائعة ورطل هبا، ذكر له تنكز نائب الشام ما جتدد من املظامل، وحسن له طلب حت

ابن التركماين لضبط ما عساه خيفي عن السلطان من األموال اليت تؤخذ، ووضع من لؤلؤ بأنه مملوك ضامن وكان 
سحاق وابن هالل الدولة وأقاربه كما تقدم، وأخرقا األكز ولؤلؤ تسلما الوالة واملباشرين والكتاب وأوالد التاج إ

فحمل قشتمر وايل الغربية مثانني ألف درهم، وأفرج عنه بعناية سنجر اخلازن، فإنه صهره، وضرب قنغلي وايل : هبم
البهنسا عدة مرار حىت محل مخسة وسبعني ألف درهم، وضرب فخر الدين أياس الدويداري باملقارع، فحمل ثالمثائة 



رهم، وهلك حتت العقوبة أيضاً شاد سوق الغنم، بعدما أخد منه حنو مائيت ألف درهم، وأخذ من خالد املقدم ألف د
مبلغ ثالمثائة وثالنني ألف درهم، بعدما ضرب باملقارع ضرباً مربحاً، مث أفرج عنه على أن حيمل كل يوم عشرة 

صائغ مائة ألف درهم، ومن عبد الرزاق أالف درهم، فحمل يف مدة شهر مائة ألف درهم، وأخذ من بكتوت ال
ومحل ابن خالل الدولة . وولده حنو مائة ألف درهم، وأخذ من ألزام ابن هالل الدولة حنو مائة ومخسني ألف درهم

ثالمثاثة ألف وعشرة أالف درهم من غري أن يضرب، واهتمه النشو بأنه أخذ من األهراء أربعة أالف أردب فوال، 
وشق على النشو سالمته من الضرب، . أملاس احلاجب حياصة، فظهرت براءته من ذلك وأخذ من خملف األمري

فرماه النشو بعد ذلك بأنه كان يتحدث مع . وبذل جهده يف ضربه، واهللا يدفع عنه مبا كان فيه من كثرة الصدقة
من دمشق،  األمري مجال الدين آقوش نائب الكرك بأنه يتسلطن، وجيتمع معه على ذلك، ومعه منجم قدم به

واستخدمه يف بيت السلطان، فطلب املنجم وقتل يف السجن، ومنع متويل القاعة مجيع الذين جيلسون بالطرقات 
ورسم بضرب ابن هالل الدولة حىت يقر على نائب الكرك مبا قيل عنه، فرفق . ويضربون بالرمل من التكسب بذلك

  .هو حيلف بالطالق الثالث أنه ليس عنده علم مبا رمي بهبه األكز وضربه مقرعه واحدة، مث ضربه بالعصا قليالً و
مث إن النشو تنكر على مستويف الدولة أمني الدين قرموط، وعلى رفيقه ابن أيب الزين، من أجل أن قرموط أكثر من 

وأغرى النشو به السلطان وقرر يف دهنه أنه مجع كثرياً من مال السلطان . االجتماع بالسلطان، فخاف عاقبته
فقبض عليهما يف رابع ربيع األول، وقبض . سه، وأن خالداً املقدم حياققه ورفيقه على أنه أخذ مائة ألف دينارلنف

معهما على الشمس ابن قزوينة، والعلم املستويف والنشو كاتب الرواتب، والربهان ابن الربلسي ورفيقه ابين 
أنه يستخلص من قرموط أربعني ألف دينار، فعوقب وقام خالد املقدم مبحاققتهم، والتزم . األقفاصي ناظر الدولة

هذا جلد ما يقر، اضربوا ولده قدامه حىت يزن املال، فإنه ما يهون به : " فقال خالد لألكز ولؤلؤ. وضرب باملقارع
. فلما ضرب قرموط أمر األكز بإحضار ولده وضربه، فضرب وهو يتحسر عليه جزاء مبا تقدم منه. ضرب ولده

لبالء ضرب نفسه بسكني يف حلقومه ليهلك، فبادر األعوان وأخذوها منه وقد جرحت حلقه، فلما اشتد به ا
  .مث خرج النشو إىل اإلسكندرية. فأسرف األكز يف عقوبته وعقوبة رفقائه، وضرب القصب يف أظفار ابن أيب الزين

م يف خالص ابن هالل فقدم األمري تنكز نائب الشام يوم األربعاء حادي عشر رجب، وهو مقدمه العاشر، فقا
مث قدم النشو من اإلسكندرية، فشق عليه أن ابن هالل الدولة قد . الدولة، وساعده األمري قوصون حىت أفرج عنه

أفرج عنه، وأغرى به السلطان حىت أمر الوايل بإحضاره إىل القلعة، وخرج إليه األكز وأخرق به، وبلغه عن 
وأفرج عن أقاربه وألزمه وعن . وأقام بالقرافة منجمعاً هبا عن الناس السلطان أنه مىت اجتمع به أحد شنقه، فنزل

جتار الشرابشيني، بعدما كتب النشو عليهم إشهادات بأهنم ال حق هلم يف جهة بيت املال، وكان قد جتمع هلم عن مثن 
بأهنم رحبوا  تشاريف مبلغ خبمسمائة ألف درهم على اخلزانة، فذهب عليهم وصودروا مع ذلك واحتج عليهم النشو

  .على السلطان فيما تقدم أمواالً مجة، وضرب منهم مجاعة باملقارع، واستأصل أموال كثري منهم
وفيه كتب إىل نائب الشام بعد سفره يف يوم السبت حادي عشر رجب حبمل عالء الدين علي بن حسن املرواين 

فقدم املرواين وخلع عليه بكشف الوجه . وايل بر دمشق، لستقر يف كشف الشرقية بتعيني األمري مسعود بن خطري
وعلقهم على اخلشب وأحدث . البحري، فكبس البالد، ومجع ستني رجالً من املفسدين، ووسطهم مبدينة بلبيس

منها أنه كان ينعل الرجل يف قدميه كما ينعل الفرس، وميشيه حىت يشهره، ومنها أنه كان يعلق : عقوبات مشنعة
كه حىت ميوت فأرهب الناس بالشرقية والغربية والبحرية واملنوفية وأشوم بكثرة أثاره الرجل يف خطاف من حديد حيت

  .املهولة فيها



وفيها صرف شرف الدين أبو بكر بن حممد بن الشهاب حممود كاتب السر بدمشق، وكتب نائب الشام يطلب 
مد بن العماد إمساعيل بن أمحد بن غريه، فعني السلطان لكتابة السر بدمشق مجال الدين عبد اهللا بن كمال الدين حم
  .سعيد بن األثري، من محلة املوقعني بعد عرضهم، وخلع عليه ووصاه وصايا كثرية

قدم األمري بدر الدين حممد بن التركماين فلم يقبل عليه السلطان، وذلك بسعاية النشو عليه : ويف خامس رمضان
بطرابلس تنيف على مائة ألف دينار، وأن عنده من الكتاب من أنه مجع من املباشرات أمواالً مجة، وأن متاجره اآلن 

ويف تاسع . حيقق يف جهته مبلغ مائيت ألف وستني ألف دينار أخذها من مال السلطان، فنزل ابن التركماين ولزم بيته
 خلع علي بالشريف عطيفة بن أيب مني احلسين وكان قد قدم وشكا من أخيه رميثة أمري مكة، فأشرف. عشر شوال

  .بينهما يف اإلمرة
وأنعم على لؤلؤ . وفيها اشتدت العقوبة على أوالد التاج إسحاق، وعلى قرموط ورفيقه، حىت أظهروا ماالً كثرياً 

  .بإمرة طبلخاناه، وكثرت اخللع عليه من السلطان، وعظم البالء به
اط، بأنه أخرب أساساً قدمياً يف البحر بني وفيها أقام النشو رجالً ملرافعة األمري شهاب الدين أمحد بن احملسين وايل دمي

الربجني، كانت عليه طلسمات متنع حبر امللح عن النيل، حىت تلفت طلسمات وغلب البحر على النيل، فتلفت 
فأحضر وتسلمه لؤلؤ، فضرب باملقارع واستخرج منه . البساتني، وأنه نال من مثن حجارة هذا األساس ماالً كثرياً

  .مجلة مال
ض النشو على زوجة موسى بن التاج إسحاق، وعوقبت وهي حامل عقوبة شديدة على إحضار املال، حىت وفيها قب

وذلك أن النشو كانت له . طرحت ما يف بطنها ولداً ذكراً، وقبض أيضاً على أوالد ابن اجليعان كتاب اإلسطبل
ن كثرة ظلمه وعسفه، وأهنن يدعون عجائز يتجسسن يف بيوت الكبار، فبلغنه عن أوالد ابن اجليعان أن نساءه يذكر

فطلب النشو . عليه، وبلغنه أيضاً أن أحد أوالد ابن اجليعان يسعى يف نظر اجليش، واآلخر يسعى يف نظر اخلاص
فسعى به النشو إىل السلطان . كاتب اإلسطبل منهم، وألزمه بكتابة حساب اإلسطبل، فامتنع عليه وخاشنة يف القول

يا خوند : " مل ال تعمل حساب اإلسطل، وتعطيه الناظر؟، يعين النشو، فقال: " اك القصرحىت قال له مشافهة من شب
، وأغلظ يف حق النشو حىت " بدل ما تطلب حساب العيب واملقاود، اطلب حساب الذهب الذي يدخل يف خزائنك 

، وانفض اجمللس على ، فقامت قيامة النشو" ونعمة موالنا السلطان أظهر يف جهتك مائيت ألف دينار : " قال له
فمازال النشو بأوالد ابن اجليعان حىت سلمهم إىل لؤلؤ، فعاقبهم حىت هلكوا وأخذ موجودهم، فلم يكتف . ذلك

  .بذلك، فقبض على أقارهبم وألزامهم، وصودر مجاعة بسببهم

. لبان احملسينوفيه خلع علي عالء الدين علي بن حسن املرواين الكاشف، واستقر يف والية القاهرة عوضاً عن ب
وتوىل املرواين هدم قناطر السباع اليت عمرها الظاهر بيربس على اخلليح بني القاهرة ومصر وزيدت يف سعتها عشرة 

  .أذرع، وأعيدت أحسن ما كانت، وركبت السباع اليت كانت عليها من عهد الظاهر على حاهلا
داً وقاه، فأحب أن ينشئ له جامعاً جتاه ربع األمري وفيها كثر شغف السلطان مبملوكه ألطنبغا املارديين شغفاً زائ

فانتدب السلطان لذلك النشو، فطلب . سيف الدين طغي خارج باب زويلة، واشترى عدة دور من مالكها برضاهم
األرض للسلطان ولكم قيمة البناء ومازال هبم حىت ابتاعها منهم بنصف ما يف مكاتيبهم : " أرباب األمالك وقال هلم

وقام املارديين يف عمارة اجلامع . ن، وكانوا قد أنفقوا يف عمارهتا بعد مشتراها مجلة، فلم يعتد هلم منها بشيءمن الثم
حىت مت يف أحسن هندام، فجاء مصرفه ثالمثائة ألف درهم ونيف، سوى ما أنعم به عليه السلطان من اخلشب 

وفيها عمرت . ربي من غري أن يتناول له معلوماًوخطب به الشيخ ركن الدين عمر بن إبراهيم اجلع. والرخام وغريه



قلعة جعرب املعروفة قدمياً بدوسر وكانت قد تالشت بعد أخذ املغل هلا، فلما كملت رتب يف نيابتها األمري صارم 
الدين بكتوت السنجري نائب الرحبة وفيها وقعت قصة بدار العدل تتضمن الوقيعة يف النشو، وتذكر ظلمه وتسلط 

وكان قبل ذلك قد ذكر األمري قوصون . الناس وكثرة أمواهلم، وتعشق صهره ويل الدولة لشاب تركي أقاربه على
للسلطان أن عمرياً الذي شغف به األمري أملاس قد ولع به أقارب النشو، وأنفقوا عليه األموال الكثرية، فلم يقبل 

أنا أعرف من : " لما قرئت عليه القصة قالف. السلطان فيه قول قوصون أو غريه من األمراء ملعرفته بكراهتهم له
فحلف النشو على براءة أقاربه من هذا . كتبها وأستدعي النشو ودفعها إليه، وأعاد له ما رماه به األمري قوصون

الشاب، وإمنا هذا ومثله مما ينقله حواشي األمري قوصون إليه، ليبلغه قوصون إىل السلطان حىت يتغري خاطره، ويوقع 
فطلب السلطان األمري قوصون وأنكر عليه إصغاءه ملا يقال يف النشو، ونقله للسلطان . به، وبكى وانصرفبه وبأقار

فحلف قوصون أن النشو يكذب يف حلفه، ولئن قبض على هذا . حىت يتغري عليه مع منفعته به، وأخربه حبلف النشو
  .الشاب وعوقب ليصدقن السلطان يف تعيينه من يعاشره من أقارب النشو

فغضب السلطان، وطلب األمري بدر الدين مسعود بن خطري احلاجب، وأمره بطلب الشاب وضربه باملقارع حىت 
يعترف جبميع من يصحبه وكتابة أمسائهم، وألزمه أال يكتم عنه شيئاً منهم، فطلبه ابن خطري وأحضر إليه املعاصري، 

: " عود على الناس من الفضيحة، وقال للسلطانفأملى عليه عدة كثرية من األعيان، منهم ويل الدولة، فخشي مس
وكان السلطان حشم النفس . هذا الكذاب ما ترك أحد يف املدينة حىت أعترف عليه، وإنين أعتقد أنه يكذب عليهم

ما خلى من خوفه أحداً حىت ! واهللا يا خوند: " يا بدر الدين من ذكر من الدوارين؟ فقال: " يكره الفحش فقال
  .لطان بإخراج عمري وأبيه إىل غزة وكتب إىل نائبهما أن يقطعهما خبزاً هناكفرسم الس. ذكره

واتفق أيضاً أن طيبغا القامسي من املماليك الناصرية كان يسكن جبوار النشو، وله مملوك مجيل الصورة، فاعتشر به 
وخرج فبلغوا النشو ويل الدوله من إخوة النشو، فترصده أستاذه حىت هجم يوماً عليهم وهو معهم، فأخد منهم 

ذلك، فبادر بالشكوى إىل السلطان بأن طيبغا القامسي يعشق مملوكه، ويتلف عليه ماله مث إنه هجم وهو سكران على 
  .بييت وحرميي وقد شهر سيفه، وبالغ يف السب

  .وكان السلطان ميقت على السكر، فأمر يف احلال باخراج طيبغا ومملوكه إىل الشام منفياً
  .راهيم ابن السلطان من الكرك، يوم اإلثنني ثالث ذي احلجةوفيها قدم إب

وفيها أمر السلطان بإنشاء قناطر بناحية شيبني القصر على حبر أيب املنجا، فأنشئت تسع قناطر يف شعبان، وتقدم 
لنبوية السلطان إىل األمراء حبمل احلجارة إليها، فحمل كل من األمراء ما وظف عليه من ذلك وفيها وقع باملدينة ا

  .وباء، فكان ميوت يف كل يوم مخسه عشر مبرض اخلوانيق، ومل يعهد مثل هذا باملدينة الشريفة
وفيها بلغت زيادة النيل مثانية عشر ذراعاً وإحدى عشر أصبعاً، فعم نفعه عامة األراضي، وكان الوفاء يوم األربعاء 

  .تاسع عشر ذي احلجة، وهو سادس عشر مسرى
  نومات فيها من األعيا

  .هباء الدين أبو بكر بن حممد بن سليمان بن محايل املعروف بابن غامن كاتب السر بطرابلس، يف ثامن صفر هبا
مبصر يوم اخلميس سادس مجادى اآلخرة، عن أربع .وتويف الواعظ مشس الدين حسني بن أسد بن مبارك بن األثري

علم الدين سنجر اخلازن وايل القاهرة، وهو ومات األمري . ومثانني سنة، حدث عن احلافظ عبد العظيم وغريه
معزول، يوم السبت ثامن مجادى اآلخرة، عن حنو تسعني سنة، أصله من املمالك املنصورية قالوون، وترقى حىت 
صار خازناً مث شاد الدواوين مث وايل، مث استقر وايل القاهرة وشاد اجلهات، فأقام عدة سنني، وإليه ينسب حكر 



هرة على بركة الفيل، وكان حسن السرية، ومات عن حنو تسعني سنة، وتربته بالقرب من قبة اخلازن خارج القا
  .الشافعي بالقرافة

ومات األمري صالح الدين طرخان ابن األمري بدر الدين بيسري بسجنه يف اإلسكندرية يف مجادى األوىل بعد ما أقام 
  .به أربع عشرة سنة

ن عبد النور بن منري بن عبد الكرمي احلنفي، وله تاريخ مصر مقفى وشرح وتويف احلافظ قطب الدين عبد الكرمي ب
  .البخاري وشرح السرية النبوية للحافظ عبد الغين ومشيخة يف عدة أجزاء اشتملت على ألف شيخ

وتويف زين الدين عبد الكايف بن الضياء علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري اخلزرجي السبكي باحمللة 
  .الكربى وهو على قضائها، وهو والد التقي السبكي

ومات امللك العزيز عثمان بن املغيث عمر ابن العادل أيب بكر ابن الكامل حممد ابن العادل أيب بكر بن أيوب بن 
  .شادي بالقاهرة ومولده سنة اثنني ومخسني وستمائة

  .نه بأسبوعومات األمري طغلق األشريف السالح دار، بالقاهرة، بعد اإلفراج ع
ومات الصاحب مشس الدين عبد اهللا وامسه غربيال أيب سعيد بن أيب السرور األسلمي ناظر الشام، بعدما صودر 

اتضع حاله حىت استجدى من األمراء وحنوهم،و كان النشو يغري به السلطان بأنه يكذب، وأن تسلمه أظهر له ماالً 
  .ستطال النشو على السلطان، وصار قوله عنده ال ينقضكبرياً، فاشتملت تركته على ألف درهم، وبسببها ا

وتويف املسند أمني الدين حممد بن إبراهيم بن حممد اخلالطي الوان املؤذن باجلامع اآلموي يف حادي عشرى ربيع 
  .األول بدمشق، مسع مبصر والشام واحلجاز، وحدث عن مجاعة

عشر ربيع األول، كان كاتباً جموداً ويذكر أنه كتب ومات حممد بن بكتوت الظاهري القلندري بطرابلس يف خامس 
على ابن الوحيد، وكان يضع احملربة يف يده اليسرى واجمللد من كتاب الكشاف للزخمشري على زنده، ويكتب منه 

  .ما شاء اهللا وهو يغين وال يغلط، وكان عند املؤيد حبماة مده، مث طرده
يب حميي الدين حممد بن عبد الرحيم ابن عبد الوهاب بن علي بن أمحد وتويف شيخ الكتابة هباء الدين حممود بن اخلط

  .بن عقيل السلمي املعروف بابن خطيب بعلبك الدمشقي هبا يف سلخ ربيع األول، عن سبع وأربعني سنة
ك ومات األمري مهنا بن عيسى بن مهنا، يف يوم اإلثنني ثامن عشر ذي القعدة بسلمية ودفن هبا، عن مثانني سنة، وتر

  .ستة عشر ولداً وكان عفيفاً مشكور السرية
وتوفيت ناصرية إبنة إبراهيم بن احلسني السبكي والدة التقي بعد زوجها زين الدين عبد الكايف السبكي بأربعني 

  .يوماً، حدثت عن علي بن الصواف، ودفنت بالقرافة
لسالم، عن سبع ومثانني سنة، وقد وتوفيت زينب بنت اخلطيب حيىي ابن الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد ا

تفردت بالرواية عن مجاعة و قتل ترمشني بن دوار املغل صاحب بلخ وخبارا ومسرقند ومرو وكان قد أسلم وحسن 
  .إسالمه، وأبطل املكوس وعدل يف رعيته، وملك بعده بزان

  سنة ست وثالثني وسبعمائة

أستاذه وصحبته بريم رسول بوسعيد، فنزال بدار الضيافة، قدم مملوك اجملد السالمي من العراق بكتاب : يف احملرم
وكان الكتاب يتضمن أن بوسعيد مرض، فتصدق مبال كثري، وكتب بإسقاط . وسافرا يوم اخلميس خامس عشريه

املكوس من توريز وبغداد واملوصل، بواسطة الوزير حممد بن الرشيد، وأن سديد الدولة ديان اليهود مر بقارئ يقرأ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثريا : " ىلقوله تعا



فوقف واستعاده قراءهتا، وبكى بكاء " ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً 
بغداد إلسالمه، وغلقت أسواقها، وخرج النساء شديدا، وقد اجتمع عليه الناس، مث أعلن بكلمة اإلسالم، فارجتت 

  .واألوالد، فأسلم بإسالمه ستة من أعيان اليهود، وسارعت العامة ببغداد إىل كنائس اليهود، فخربوها وهنبوا ما فيها
فقرر قوصون يف . وفيها مت بناء خانكاه األمري قوصون جبوار جامعه من داخل باب القرافة، ومتت عمارة محامها أيضاً

  .مشيختها الشيخ مشس الدين حممد بن حممود األصفهاين يف يوم اخلميس ثاين صفر، وعمل هبا مساط جليل
توجه السلطان إىل الوجه القبلي حىت وصل إىل دندرا، وعاد فطلع القلعة : ويف يوم اخلميس تاسع عشر ربيع اآلخر

  .يف يوم اخلميس خامس مجادى األوىل، وكانت غيبته مخسة وأربعني يوماً
عزل األمري سيف الدين بغا عن الدوادارية، واستقر عوضه سيف الدين : ويف يوم األربعاء سابع عشر ربيع األول

وسببه أن بعض جتار . طاجار املارديين، مث أخرج بغا عن إمرة عشرة بصفد، يف ليلة اجلمعة سادس ربيع اآلخر
ي عادته، فرفع قصة للسلطان على يد بغا، وأحضره قيسارية جهاركس طرح عليه النشو ثياباً بضعفي قيمتها كما ه

كم تشكو الناس منك امسع ما يقول : " فاستدعى السلطان النشو حبضور التاجر، وقال له. بغا بني يديه فشكا حاله
يا خوندا هذا ما يشتكي من أمر القماش، لكنه عليه : " فقال. هذا عنك من طرح القماش عليه بأغلى األمثان

وهي من  -وهذا املبلغ من إرث جارية تزوجها التاجر . ثالثني ألف دينار، وقد هرب مين وأنا أتطلبه للسلطان مبلغ
ماتت عنده، وخلفت حنو مائة ألف دينار وما بني جواهر وغريها، فأخد  -جواري الشهيد امللك األشرف خليل 
حبياة رأس السلطان ما كنت متزوجاً "  :مث التفت النشو إىل التاجر وقال له. اجلميع و مل يظهر السلطان على شيء

فأمره السلطان أن يسلمه البن صابر املقدم حىت يستخلص !. " نعم: " فقال -يعين اجلارية املذكورة  -" بفالنة؟ 
مث حتول . منه املال، فأخذه ابن صابر وشهره بالقاهرة، وعاقبه بالقيسارية مراراً حىت أخذ منه مبلغ مخسني ألف درهم

بغا وسعى به أنه يأخذ الرباطيل، وكان السلطان ال يرتشي وميقت من يرتشي ويعاقبه أشد العقوبة، فأثر  النشو على
وسعى النشو أيضاً بطقتمر اخلازن حىت غري السلطان عليه، وأخرجه إىل قلعة . كالمه عند السلطان حىت أخرجه

رسم لألمري سيف الدين أيتمش : رةويف يوم اجلمعة عاشر مجادى اآلخ. حلب نائباً هبا يف تاسع عشرى رجب
احملمدي بنيابة صفد، عوضاً عن أرقطاي املرسوم بنقله إىل مصر، فخلع عليه يوم السبت حادي عشره، وودع 

وخرج أيتمش إىل الريدانية، مث رحل منها يوم اخلميس خامس عشره، فقدم . السلطان يوم اإلثنني ثاين عشر رجب
األمري أرقطاي إىل قلعة اجلبل يوم األحد سادس عشرى مجادى اآلخرة، وأنعم وقدم . صفد يوم السبت ثامن شعبان

  .عليه بإقطاع أيتمش وتقدمته، وأكرمه السلطان
إىل والية دمياط ثامن عشره، واستقر عوضه يف والية القاهرة عالء  -وفيه أخرج بلبان احلسامي وايل القاهرة كان 
  .لوجه البحري يومئذالدين بن حسن املرواين وهو وايل الوالة با

قبض على ابن هالل الدولة، وعلى ناصر الدين حممد ابن احملسن وأخرجا إىل : ويف ليلة ثالث عشر رجب
  .اإلسكندرية بسعاية النشو عليهما

. وسببه أن الناس توقفت أحواهلم يف القاهرة من جهة الفلوس، وحتسنت أسعار الغالل، وتعذر شراء اخلبز إال مبشقة
سبيالً إىل القول، ورمي ابن هالل الدولة بأنه حتول من القرافة إىل جوار ناصر الدين بن احملسين خبط  فوجد النشو

البندقانيني من القاهرة، وأهنما جيتمعان ليالً ويندبان عدة من العامة إلغالق دكاكني القاهرة والتعنت يف أمر 
مية على الفتك يب وأن إقامة اإلثنني بالقاهرة توجب الفلوس، وأن ناصر الدين بن احملسين قد باطن مجاعة من احلرا

ومازال النشو بالسلطان حىت إخرجهما بعدما قبض عليهما، وكان ابن هالل الدولة من ثالث عشر . فساداً كبرياً



  .ذي احلجة سنة مخس وثالثني يف الترسيم بالقلعة، مث أخرج بدر الدين والد ابن احملسين وإخوته إىل طرابلس
دخل األمري الشريف بدر الدين ودي بن مجاز ابن شيحة احلسين أمري املدينة النبوية، : الثالثاء ثالث رمضانويف يوم 

وكان قد رسم يف . شاكياً من ابن أخيه طفيل بن منصور بن مجاز أنه مل يوافق على ما رسم به من شركتهما يف اإلمرة
أخيه طفيل، وخلع عليه وكتب له توقيع بواسطة األمري سادس عشر احملرم لودي بنصف اإلمرة شركة بينه وبني ابن 

شرف الدين موسى بن مهنا عند قدومه، فقدم طفيل من املدينة يف مجادى األوىل ليكون مبفرده يف اإلمرة، فلم جيب 
مث آل األمر إىل أن استقر ودي مبفرده يف اإلمرة بغري شريك، وخلع عليه يف عاشر شوال، وتوجه مع . إىل ذلك
  .، ورسم لطفيل بإقطاع يف بالد حوران بالشام، فسكنها بعيالهالركب

أنعم على إبراهيم ابن السلطان بإمره، ونزل األمري قوصون واألمري بشتاك به إىل املدرسة : ويف تاسع شهر رمضان
كب وألبس األمري إبراهيم الشربوش على العادة، وشق القاهرة يف مو. املنصورية بني القصرين، وعمل مهم عظيم

  .جليل، وقد زينت بالشموع والقناديل حىت صعد القلعة
وفيها رافع التاج كاتب األمري بكتوت التاج حميي الدين بن فضل اهللا كاتب السر وولده شهاب الدين أمحد بورقة 

فطلبهما السلطان وأوقفهما عليهما، فعرفاه أن هذا كان . قرأها السلطان، تتضمن أهنما عزاله بغري علم السلطان
يكتب اإلنشاء بغزة، فكتب تواقيع بغريه بذلك مبقتضى قصة مشمولة باخلط الشريف، وأحضرا القصة، فأخرج 

  .الرجل، ووجد النشو طريقاً للوقوع يف ابن فضل اهللا، فتسلط عليه بالكالم السيئ
أهل الضرب أال وهي أنه ألزم الصاغة ودار . وفيها اشتدت وطأة النشو على الناس، وابتكر مظلمه مل يسبق إليها

يبتاع أحد منهم ذهباً، بل حيمل الذهب مجيعه إىل دار الضرب، ليصك بصكة السلطان ويضرب دنانري هرجة، مث 
مث تتبع النشو الذهب املضروب يف دار الضرب، فأخذ ما . تصرف بالدراهم، فجمع من ذلك ماالً كبرياً للديوان
واحنصر ذهب مصر بأمجعه يف دار . ذلك كله للسلطان كان منه للتجار والعامه، وعوضهم عنه بضائع، ومحل

مث إن السلطان استدعى منه بعشرة أالف دينار، . الضرب، فلم جيسر أحد على بيع شيء منه يف الصاغة وال غريها
فاعتذر عنها فلم يقبل عذره وهنره، فنزل النشو وألزم أمني احلكم بكتابة ما حتت يده من مال األيتام، وطلب منه 

أالف دينار قرضاً يف ذمته، فدله على مبلغ أربعمائة ألف درهم أليتام الدواداري حتت ختم هباء الدين شاهد عشرة 
مث بعث النشو إىل قاضي القضاة تقي الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى . اجلمال، فأخذها منه وعوضه عنها بضائع

ئب، وهو ستة أالف دينار، وكانوا حتت حجره فامتنع اإلخنائي املالكي يف متكينه من مال أوالد األمري أرغون النا
بأن السلطان إمنا يطلب املال الذي سرقه أخوك من خزانة : السلطان ما جيل له أخذ مال األيتام فرد عليه: " وقال

اخلاص حيث كان ناظرها، فإن احلساب يشهد علي مبا سرقه من اخلزانة،،وقام يف فورة إىل السلطان، ومازال به 
أنت إيش كنت من مملوكي؟ فلم : ث إىل القاضي يلزمه حيمل املال الذي سرقه أخوه من اخلزانة، ويقول لهحىت بع

  .جيد قاضي القضاة بداً من متكني النشو من أخذ املال
  .وفيها أمر السلطان أيضاً بتشديد العقوبة على أوالد التاج إسحاق وألزامهم

خرة، وارتفع القمح من مخسة عشر درمهاً األردب إىل عشرين وفيها حتركت أسعار الغالل من نصف مجادى اآل
وارتفع القمح إىل أربعني درمهاً، فأمسك األمراء وغريهم من البيع . درمهاً، مث إىل ثالثني درمهاً، فوقفت أحوال الناس

وقد بلغ طلباً للفائدة، فخاف السلطان عاقبة ذلك، فطلب جنم الدين حممد بن حسني بن على األسعردي احملتسب 
. األردب مخسني درمهاً وأنكر عليه، وأقام معه وايل القاهرة عالء الدين علي بن حسن املرواين وكان ظاملاً غشوماً

فضرب الوايل عدة من الطحانني واخلبازين باملقارع، فاشتد األمر، وغلقت احلوانيت بالقاهرة ومصر، وتعذر شراء 



  .اخلبز إال مبشقة عظيمة
الغالل من غزة والكرك والشوبك وبالد دمشق، وأال يترك هبا غلة خمزونة حىت حتمل إىل  فكتب السلطان حبمل

ونودي بالقاهرة ومصر أال يباع القمح بأكثر من ثالثني درمهاً األردب، ومن باع بأكثر من ثالثني هنب . القاهرة
ديهم عن البيع، وصاروا جيلسون فأمسك مباشرو األمراء أي. ماله، وتقدم السلطان إىل األمراء بأال خيالفوا ذلك
وباع السماسرة األردب بستني وبسبعني خفية، وصار األمراء . بأبواب الشون وال يبيعون منها شيئاً، فاشتد األمر

  .خيرجون الغلة من الشون على أهنا جراية ملخادميهم، وما هي إال مبيع مبا ذكر
علم أن أكثر الغالل إمنا هي لألمراء، فطلب ضياء الدين فاهتم السلطان بالغالء، وشق عليه ما بالناس من ذلك، و

يوسف أيب بكر بن حممد الشهري بالضياء ابن خطيب بيت اآلبار الشامي ناظر املارستان وناظر األوقاف، وقد 
اشتهرت هنضته وكفايته وأمانته، وفوض إليه احلسبة مبصر بعد امتناعه منهما، وأكد عليه يف القيام مبا ندبه إليه، 

وأول . ونزل الضياء ومعه األكز شاد الدواوين إىل مصر، فكان يوماً مشهوداً. خلع عليه يف ثالث مجادى اآلخرةو
ما بدأ به الضياء أن ختم شون األمراء كلها، بعد أن كتب ما فيها من عدة األرادب، وكتب ما حيتاج إليه األمري من 

اجلديد،مث طلب الشماسرة واألمناء والكيالني، وأشهد عليهم أال  اجلراية ملئونته والعليق لدوابه إىل حني قدوم املغل
  .تفتح شونة إال بإذنه

وصار الضياء يركب يف كل يوم إىل شونة، وخيرج ما فيها، فيبدأ بتكفية الطحانني، وال يبيع األردب إال بثالثني 
ريين قوصون وبشتاك باعا بأكثر من مث بلغ الضياء أن مسساري األم. درمهاً، فلم يقدر أحد على بيعه بأكثر من ذلك

مث عرف الضياء السلطان بأمرمها، فاشتد غضبه، . ذلك، فاستدعي األمري األكز إىل مصر فضرهبما باملقارع واشهرمها
ويلك أنت تريد أن خترب على مصر؟ وختالف مرسومي؟ : " وطلب األمري قوصون حضرة األمراء، وصرخ عليه

هاتوا أستاداره فسارع النقباء إلحضاره : ضربه على أكتافه ورأسه، وصار يقولوسبه ولعنه، وشهر عليه السيف و
ومن شره غضب السلطان صار يقوم ويقعد ويقول هاتوا أستاداره، حىت خرج أمري مسعود احلاجب بنفسه إىل باب 

رأوا من  وارجتت القلعة بأسرها، وخاف األمراء كلهم، فلم ينطق أحد منهم لشدة ما. القلعة واحلاجب اآلخر
فلم يكن أسرع من حضور قطلو أستادار قوصون، فأمر السلطان األكز بضربه باملقارع، مث أمر به . غضب السلطان

فبطح بني يديه وضرب، خوفاً عليه من إفحاش األكز يف ضربه، فلم يتجاسر أحد بعدها من األمراء أن يفتح شونته 
  .إال بأمر احملتسب

الساقي أخرج من شونته أربعمائة أردب، فأنكر على ديوانه، وحلف أهنم إن مل  مث بلغ الضياء أن األمري طشتمر
  .يعيدوا األربعمائة أردب إىل الشونة، وإال عرف السلطان ذلك، فلما بلغ األمري طشتمر هذا رد الغلة إىل الشونة

الغالل، حبيث ال يدعون  وكتب السلطان إىل والة األعمال أن يركبوا بأنفسهم إىل مجيع النواح وحيملوا ما هبا من
غلة يف مطمورة وال خمزن، وال أحد عنده غلة حىت حيمل ذلك كله إىل مصر، وحتضر أرباهبا ألخذ أمثاهنا عن كل 

  .من كان عنده غلة وال يبيعها هنبت: أردب مبلغ ثالنني درمهاً ونودي بالقاهرة ومصر

بالويبة، فباع بعضهم بعد النداء، وهتاون طائفة منهم  وكان قد بلغ السلطان أن األجناد عندهم غالل، وهم يبيعوهنا
فنم عليهم جرياهنم حىت كان منهم من هتجم السوقة احلرافيش عليه وتنهبه، ومنهم من يغمز عليه . فلم يبيعوا شيئاً

رتب وأقيم يف كل فرن شاهد حلصر ما حيمل إليه من الدقيق امل. فيأتيه الوايل وخيرج غلته حىت تفرق على الطحانني
له، وعمل معدل كفاية البلد يف كل يوم، وفرق القمح فيهم على قدر كفايتهم، فسكن ما كان بني الناس من العناء 

  .يف طلب اخلبز، ومن ضرب الطحانني واخلبازين



مث قدم يف أخر شعبان أمحال كثرية من بالد . قدم من الشام أربع أالف غرارة قمح: فلما كان يف آخر شهر رجب
وخاف أرباب الغالل على أنفسهم، . تبعها احلمل يف الرب والبحر من الشرقية والغربية والبحريةالصعيد، و

ووافق ذلك النداء على النيل . فأخرجوها للبيع، حىت إذا أهل شهر رمضان قدمت التراويج يف أوائل احلصاد
بز يباع ستة أرطال بدرهم، فبيع من بالزيادة، فعربت املراكب فيه بالغالل إىل ساحل مصر، وزفت باملغاين ،وكان اخل

فلم ينسلخ لشهر رمضان حىت فرج اهللا عن عباده، ونزل السعر قليالً قليالً، بعدما ظن . الغد مثانية أرطال بدرهم
  .كثري من الناس أنه نظري غالء العادل كتبغا، فسلم اهللا مبنه

فخلع . عد أربا كاؤن ورسول علي بادشاهقدم رسل امللك موسى الذي ملك ب: ويف يوم األربعاء رابع عشر شوال
  .عليهما وأنعم على مجاعته مبال كثري

ركبوا من القلعة بعد الصالة، ومضوا فزاروا اإلمام الشافعي والسيدة نفيسة، وعادوا إىل : فلما كان يوم اجلمعة
ستان وطلعوا إىل القلعة، التربة املنصورية بني القصرين، فزاروا قرب السلطان امللك املنصور قالوون، وعدوا املار

وملخص كتبهم اخلرب مبوت . ودقت الكوسات عند نزوهلم منها مث عند عودهم إليها، وسافروا يف تاسع عشريه
ملك الشرق القان بوسعيد ابن القان حممد خربندا بن أرغون أبغا ابن عدو اهللا هوالكو بن طلوخان ابن عدو اهللا 

ىل لقاء أزبك خان، وأنه قام من بعده أربا كاؤن بن صوصا بن سنجقان بن جنكز خان، بالباب احلديد وهو متوجه إ
فلم يوافقه علي بادشاه حاكم بغداد . ملكتمر بن أريغبغا أخي هوالكو مبساعدة الوزير غياث الدين بن رشيد الدين

ان الناصر يعده يف الباطن، واستمال أوالد سونتاي فلم يوافقوه، فجمع على بادشاه املغل عليه، وكتب إىل السلط
ففرح . بأنه يسلم بغداد ويكون نائباً عنه هبا، وسأله يف إعانته بنجدة على أوالد سونتا تكون مقيمة على الفرات

فقوي عزم علي بادشاه، وركب إىل أوالد . السلطان بذلك وأجابه بالشكر، وبعث إليه مخسة قواقل ومخسة سيوف
أيلخان سبط أرغون بن أبغا بن هوالكو املعروف بالشيخ حسن بك سونتاي ،فاجتمعوا على الشيخ حسن بن أقبغا 

فكتب الشيخ حسن الكبري إىل . باألردو، وعرفوه انتماء علي بادشاه لصاحب مصر ونصرته له -الكبري النوين 
السلطان يرغبه يف نصرته على علي بادشاه، وميت إليه بقرابته من أمه، فمطل باجلواب رجاء حضور خرب علي 

فقدم اخلرب بأن علي بادشاه ملا ركب حلرب أوالد سونتاي بلغه اجتماعهم والشيخ حسن مع عدة من . بادشاه
وقوي علي بادشاه مبن أنضم إليه من املغل، . األمراء، وأن أربا كاؤن هرب لتفلل أصحابه عنه، وأشيع عنه أنه قتل

احلكم يف األردو، وأقام موسى بن علي بن فسار أوالد سونتاي والشيخ حسن إىل جهة الروم، وانفرد علي بادشاه ب
  .بيدو بن طرغاي بن هوالكو على ختت امللك

وسبب ذلك . تغري السلطان على األمري األكز شاد الدواوين، وضربه وحبسه مقيداً: ويف يوم األربعاء سابع شوال
القمح بأزيد من ثالثني  أن األمري قوصون غضب على األكز من أجل أنه أخرق بقطلو أستاداره، عندما باع مشاسرة

درمهاً األردب، فعندما رأه يف اخلدمة السلطانية سبه، فرد عليه األكز رداً فاحشاً سبه فيه كما سبه، فاشتد حنق 
قوصون منه و هم أن يلكمه، فبدر إليه وهم يف ذلك، وإذا بالسلطان قد جلس ومسع اجللبة، فتقدم إليه األكز 

فكان من السلطان يف . ه له، وأن قوصون غضب علي بسبب ذلك، وشتمينوعرف مبا فعله مسسار قوصون وضرب
إذا كان مملوكي يفعل شيئاً بغري مرسومي ويعترض على أي حرمة تبقي : " حق قوصون ما تقدم ذكره، وصار يقول

م فتأخر قوصون عن اخلدمة آخر النهار، فاستدعاه السلطان جبمدار، فوجده حمموماً، وأقا. يل؟ وحط على قوصون
باحلمى ثالثة أيام، فبعث إليه األمري بشتاك وطيب خاطره، وهو يشكو مما جرى عليه، فما زال به حىت دخل إىل 

مث طلب السلطان النشو بعد ذلك، وحدثه يف أمر األكز . اخلدمة، فأقبل السلطان عليه، ووعده باإليقاع باألكز



لؤلؤا وعرفه ما دار بينه وبني السلطان وكان لؤلؤ وغض منه، فعني النشو له لؤلؤا عوض األكز وقام عنه، وطلب 
خفيفاً أمحق، فوضع من األكز ودخل من الغد إىل السلطان مع األكز، وأخذ جيبهه بالكالم ويرافعه وينكيه، حىت 

فغضب السلطان بسبب ذلك، وأمر به فضرب بني يديه، وقيد وسجن بالزردخاناه، وخلع على . حرج منه وسبه
الدواوين، وخلع على مشس الدين إبراهيم بن قزوينة، ورسم هلما أن ميتثال ما يرسم به النشو، لؤلؤ عوضه يف شد 

فأول ما بدأ به لؤلؤ أن أوقع احلوطة على موجود األكز، وقبض على مباشريه، . وال يعمال شيئاً إال مبشورته، ونزال
  .قرموط وطالبه حبمل املال وعاقب موسى ابن التاج اسحاق، ونوع عذابه تقرباً خلاطر النشو، وعاقب

  .استقر عالء الدين كندغدي العمري يف والية القلعة، عوضاً عن بيربس األوحدي: ويف ثاين عشر ذي القعدة
وفيها سقط طائر محام بامليدان، وعلى جناحه ورقة تضمنت الوقيعة يف النشو وأقاربه، والقدح يف السلطان بأنه قد 

ك غضباً شديداً، وطلب النشو وأوقفه على الورقة، وتنمر عليه لكثرة ما فغضب السلطان من ذل. أخرب دولته
ياخوند الناس معذورون وحق رأسك لقد جاءين خرب هذه الورقة ليلة كتبت وهذه فعلة العلم : " يشكى منه فقال

وأخذ . ربهأيب شاكر بن سعيد الدولة ناظر البيوت، كتبها يف بيت الصفي كاتب األمري قوصون، وقد اجتمع هو وأقا
النشو يعرف السلطان مبا كان من أمر سعيد الدولة يف أيام بيربس اجلاشنكري، وأغراه به حىت طلبه، وسلمه إىل الوايل 

وطلب السلطان األمري قوصون وعنفه على فعل الصفي . عالء الدين علي بن حسن املرواين فعاقبه عقوبة مؤملة
لى براءته مما رمي به فتتبع النشو عدة من الكتاب ومجاعة من كاتبه، فطلبه قوصون وهدده، فحلف بكل ميني ع

وقبض . الباعة، وقبص عليهم بسبب أيب شاكر، ونوع العذاب عليهم بيد الوايل وخرب دورهم وحرثها باحملراث
اظر النشو على املوفق هبة اهللا بن سعيد الدولة، مث أفرج عنه بعناية األمري أقبغا عبد الواحد، وعذب ابن األزرق ن

  .اجلهات
واشتدث وطأة النشو على الناس مجيعاً، وأوحش ما بينه وبني األمراء كلهم، وثلب أعراضهم عند السلطان، حىت 

  .غريه عليهم
مث رتب النشو ضامن دار الفاكهه يف أن وقف للسلطان، وسأل أن يسامح مبا تأخر عليه، فإن دار الفاكهة أوقف 

لة من ناحية مرصفا وغريها عصرت مخرا بناحية شربا، فتعطل ما كان يؤخذ حاله فيها، من أجل أن األعناب الواص
هي لألمري بشتاك، : " فطلب السلطان النشو ولؤلؤاً، وسأهلما عن ذلك وعن ناحية شربا، فقاال. منها للديوان

من جرار اخلمر، فرسم للوايل ولؤلؤ أن يكسرا مجيع ما بشربا " . وديوانه إبراهيم مجال الكفاة هو الذي يعصر فيها 
وإحضار من هي عنده، فطلب لؤلؤ أستادار بشتاك وأخرق به، فشق ذلك على، بشتاك وشكاه للسلطان، فلم 

أستادارك وديوانك يعصران اخلمر ويتجوهان بك؟ وحنو هذا ومضى الوايل ولؤلؤ إىل : " يلتفت إىل شكواه، وقال
ا ختم املخلص أخي النشو، ووجد له أيضاً قند شربا، وكسرا فيها ألف جرة مخر، ووجدت جرار كثرية عليه

وستمائة جرة فيها مخر عتيق، وكان معهم أستادار األمري بشتاك، فاشتد عليهم واستطال، فداريا احلال حىت بلغا 
  .السلطان ما أرضاه، وسكت عن ذلك

يل أستادار بشتاك مث ندب النشو بكتوت من مماليك اخلازن وهو يومئذ شاد شونة األمري بشتاك ملرافعة إمساع
وإبراهيم مجال الكفاة ديوانه، فخال بكتوت ببشتاك وعرفه أن املذكورين أخذا من اخلصوص مخسة أالف أردب، 

ومبلغ مخسني ألف درهم، وأخذا من الشونة مائة ألف درهم عندما رسم السلطان ببيع األردب بثالثني درمهاً، 
فانفعل له بشتاك وبلغ السلطان ذلك، وأحضر . ن هذا النوعفباعوه بستني وبسبعني درمهاً، وذكر به أشياء م

بكتوت معه، فطلب السلطان محال الكفاة وإمساعيل، وطلب النشو أيضاً وذكر له ما قال بكتوت، وأثىن عليه 



 فثبت مجال الكفاة حملاققته، وكان مقداماً طلق العبارة،. وشكره، فاشتد بأسه وأخذ جيبه مباشري بشتاك مبا رماهم به
أنا املطلوب بكل ما يقوله هذا فبدأ النشو يذكر من أوراق املرافعة ما يتعلق باخلصوص، فأجاب بأن : وقال للسلطان

الذي توىل قبضها األستادار وممالكيه مع مباشري الناحية، وهذه أوراقهم مشمولة خبطوط العدول، واملقبوض منها 
منذ : مث ذكر مجال الكفاة حديث مبيع الشونة، فقال. ذا وكذاأزيد مما كان يقبض يف أيام األمري بكتمر الساقي بك

باشرت عند األمري ما تنزلت إىل الشونة، والذي أبيع منها كذا وكذا أردب، حبضور شاهد ديوان األمري، ومعه 
والسلطان حيضرهم ويكشف من دفاترهم عما قلته، فإن . شاهداً إضافة وأربعة أمناء ومساسرة من جهة احملتسب

ياخوند هذا : فلما فلج مجال الكفاة باحلجة، قال بكتوت. خبالف ما قلته كان يف جهة وكان جزائي الشنق وجده
إيش صح من كالمك حىت يصح هذا، وأمر به . يعصر أربعة أالف جرة مخر يف شربا فنهره السلطان وقال له

  .فأخرج، وعرف بشتاك بأن النشو قد ندبه لذلك، فأسرها يف نفسه
و بعد ذلك إىل جهة األمري أقبغا عبد الواحد، ومن عليه للسلطان بأن معامل ناحييت أبيار والنحراوية قد فالتفت النش

انكسر عليه مال حنو مثانني ألف درهم، من جهة أن األمري أقبغا صار يأخذ من قزازي ناحية طوخ مزيد اليت يف 
إىل أبيار والنحراوية، وأنه عمل ختما باعه بدل  إقطاعه عن التفاصيل اليت تعمل هبا ما كان يؤخذ عليها إذا محلت

ختم السلطان خيتم به التفاصيل املذكورة، وذكر له عنه أشياء تشبه هذا، وأحضر باحلسام العالئي شاد أبيار 
فأمر السلطان بإحضار آقبغا وأغلظ له، وأمر الشاد مبحاققته، فجبهه مبا رماه به النشو . والنحراوية ليحاقق آقبغا

ال عليه، فخاف آقبغا ومل يأت بعذر يقبل، فطرده السلطان عنه، وأخذ يضع منه واألمري بشتاك يسد خلله واستط
  .فشق ذلك على اخلاصكية ووقعوا يف النشو، وقد علموا أن ذلك من أفعاله. حىت كف عن القبض عليه

ل أنه ما ميتثل أمره، ويستبد وفيها قدم كتاب األمري تنكز نائب الشام يشكو من األمري أيتمش نائب صفد، من أج
فلم تطل مدة أيتمش بعد ذلك سوى اثنني وثالثني يوماً ومات، فخلع على . بغري مراجعته فأجيب مبراعاته وإكرامه

  .األمري طشتمر الساقي واستقر يف نيابة صفد، وزيد على إقطاع النيابة، وأنعم على ولديه بإمرتني
قر يف نيابة غزة عوضاً عن جركتمر يف سابع عشرى ذي احلجة، ونقل وفيها خلع على األمري طيبغا حاجي واست

  .جركتمر إىل نيابة محص
وفيها أخرج األكز على إمرة طبلخاناه بدمشق، يف يوم الثالثاء حادي عشرى ذي القعدة، فكانت مدة اعتقاله شهراً 

  .ونصف شهر
  .واستقر عوضه علم الدين حممد بن القطبوفيها عزل اجلمال ابن األثري من كتابة السر بدمشق إىل القاهرة، 

نقل اخلليفة املستكفي باهللا أبو الربيع سليمان من سكنه مبناظر الكبش إىل قلعة اجلبل، : ويف ثالث عشر ذي القعدة
وأنزل حيث كان أبوه احلاكم نازالً، فسكن برج السباع دائماً بعياله، ورسم على الباب جاندار بالنوبة، وسكن ابن 

  .هيم يف برج جبواره ومعه عياله، ورسم عليه جاندار الباب، ومنعا من االجتماع بالناسعمه إبرا
استقر عز الدين أيبك احلسامي الربيدي أحد مقدمي احللقة يف والية قطيا، عوضاً عن : ويف ثالث عشرى ذي القعدة

  .شراتاألمري عالء الدين ألطربس الدمشقي الزمردي ، واستقر ألطربس من مجلة أمراء الع
  .قدم امللك األفضل صاحب محاة، وحصل من االحتفال به أكثر من كل مرة: ويف أول ذي احلجة

  .استقر الشيخ حممد القدسي يف مشيخة خانكاه األمري بشتاك، وعملت فيها وليمة عند فراغ بنائها: ويف ثالثه

جي ابن منكومتر بن هوالكو، وقام بأمره أقيم على مملكة العراق حممد يلقطلو بن تيمور بن عنرب: ويف يوم عيد النحر
الشيخ حسن بك الكبري، فحاربه امللك موسى يف رابع عشره، فاهنزم موسى بعدما قتل بينهما خالئق، وقتل علي 



  .بادشاه مدبر دولة موسى وكانت هذه الوقعة قريباً من توريز عند بلدة ناوشهر على جبل األداغ
  .اجليش، بعد وفاة صاروجاوفيها استقر األمري بكتاش يف نقابة 

  .وفيها انتهت زيادة امليل إىل مثانية عشر ذراعاً
  ومات فيها من األعيان

القان بوسعيد بن القان حممد خربندا بن أرغون بن أبغا بن هوالكو املغلي ملك التتار، صاحب العراق واجلزيرة 
الثالثني، وكانت دولته عشرين سنة، كان  وأذربيحان وخراسان والروم، يف ربيع اآلخر بأذربيحان، وقد أناف على

جلوسه على التخت يف أول مجادى األوىل سنة سبع عشر مبدينة السلطانية، وعمره إحدى عشرة سنة، وكان مجيالً 
كرمياً، يكتب اخلط املنسوب، وجييد ضرب العود، وصنف مذاهب يف النغم، وأبطل عدة مكوس، وأراق اخلمور 

  .بغداد وورث ذوي األرحام، فإنه كان حنفياً، ومل تقم بعده للمغل قائمة ومنع من شرهبا، وهدم كنائس
ومات أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن يوسف املرادي القرطيب العشاب، وزير أيب حيىي زكريا اللحياين متملك 

  .تونس باإلسكندرية يف شهر ربيع األول، وقد برع يف النحو، وحدث
  .مد بن أمحد القالنسي حمتسب دمشق هباوتويف عز الدين أمحد بن حم

  .ومات األمري شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن برق، وايل دمشق هبا
وتويف عماد الدين إمساعيل بن حممد بن الصاحب فتح الدين عبداهللا بن حممد بن خالد بن حممد بن نصر بن 

  .عدة، ومولده سنة إحدى وسبعني وستمائةالقيسراين كاتب الدست بقلعة اجلبل، مث كاتب السر حبلب، يف ذي الق
ومات األمري مجال الدين أقوش األشريف املعروف بنائب الكرك مسجوناً باإلسكندرية، يف يوم األحد سابع مجادى 

  .األوىل
ومات األمري بلبان احلسامي وايل . ومات األمري أيتمش احملمدي نائب صفد، يف ليلة اجلمعة سادس عشر ذي القعدة

  .ذي كان وايل القاهرة، وهو أخو بدر الدين احملسين يف نصف شهر رمضان، وهو يف االعتقالدمياط ال
  .ومات األمري عالء الدين الشيخ علي التتري مملوك سالر، يف يوم اخلميس خامس ربيع اآلخر

يوم ومات نقيب اجليش األمري شهاب الدين أمحد بن صاروجا، فجأة وهو يف الصيد فحمل إىل القاهرة، ودفن 
  .الثالثاء

  .ومات األمري سيف الدين ألناق الناصري هو أحد مقدمي األلوف، يف ثامن عشرى شوال
وتويف الشيخ سيف الدين عبد اللطيف بلبان بن عبداهللا البيسري شيخ زاوية أيب السعود، ليلة الثالثاء سابع عشر 

حد مماليك األمري بدر الدين بيسري ربيع اآلخر، وكان يلي مشيخة زاوية أيب السعود، مث عزل عنها، وهو أ
  .الشمسي الصاحلي فلما قبض على بيسري أقام الشيخ سيف الدين هبذه الزاوية مدة مخس ومخسني سنة

  .وتويف عالء الدين بن نصر اهللا بن حممد بن عبد الوهاب بن اجلوجري ناظر اخلزانة، يف تاسع احملرم
بن علي بن حممود بن أمحد بن الصابوين مبصر، وقد بلغ مثانني سنة،  وتويف أمني الدين عبد احملسن بن أمحد بن حممد

  .وانفرد برواية أشياء
  .وتويف شيخ الكتابة عماد الدين حممد بن العفيف حممد بن احلسن بالقاهرة عن إحدى ومثانني سنة
ي األديب عن وتويف نقي الدين سليمان سليمان بن موسى بن هبرام السمهودي الفقيه الشافعي الفرضي العروض

  .مثانني سنة بناحية مسهود
  .ومات األمري سنقر النوري نائب هبسنا، وترك اثنني وعشرين ذكراً وأنثى وستني سرية



وتويف الشيخ الصاحل املعمر الرحلة مشس الدين حممد ابن احملدث حمب الدين حممد بن ممدود بن جامع البندنيجي 
  .وتسعني سنه البغدادي يف سابع احملرم بدمشق، عن اثنتني

ومات علم الدين قيصر العالئي يف يوم األربعاء رابع عشر مجادى اآلخرة، وقتل أربا كاؤن سلطان العراق 
وأذربيجان والروم،وكان القان بوسعيد ملا مات أقام الوزير غياث الدين حممد أربا كاؤن هذا ألنه من ذرية جنكز 

با كاؤن بغداد خاتون، وجيب األموال، وقصد أن يأخذ بالد خان، وقد قتل أبوه ونشأ يف غمار الناس، فقتل أر
الشام، فهلك دون ذلك بعد شهريات من جلوسه على التخت، وكان يتهم بأنه كافراً، وأقيم بعده موسى بن علي 

  .بن بيدو بن طوغاي بن هوالكو
  سنة سبع وثالثني وسبعمائة

  :احملرم أوله السبت

تمر البدري أحد مقدمي األلوف، عوضاً عن أيتمش احملمدي وتوجه ومعه رسم بنيابة صفد لألمري طش: يف سابعه
  .طاجار الدوادار يف ثالث عشره

  .قدم اخلرب بالواقعة اليت كانت قرب توريز على ما تقدم ذكره: ويف ثاين عشرة
هو مضر بن خضر رسول الشيخ حسن بك الكبري ابن أمري حسني، وهو ابن أخت غازان، و: مث قدم يف سابع عشره

  .القائم بأمر حممد بن يلقطون بن عنربجي فخلع عليه، وسافر يف ثالث صفر
عقد عقد األمري أيب بكر ابن السلطان على ابنة األمري سيف الدين طقزدمر أمري جملس، بدار : ويف سابع عشر احملرم

  .األمري قوصون
ة يف سابع عشر بابه إىل سبعة عشر ذراعاً وانتهت الزياد. وهو يوم النوروز كان وفاء النيل: ويف يوم اخلميس عشريه

  .وستة عشر إصبعاً
قدم األمري سيف الدين طينال نائب طرابلس، وأخلع عليه عند وصوله، وسافر سلخ : ويف سادس عشرى احملرم

  .صفر، فكانت إقامته ثالثة وثالثني يوماً
ائب الشام، وذلك من أجل أن العرب وفيها كتب بأخبار آل مهنا وآل فضل لعدة من أمراء الشام تنكز واألمري ن

قطعوا الطريق على قافلة وأخذوا ما فيها، فلما ألزم آل مهنا بذلك اعتذروا بأن الذي فعل هذا عرب زبيد، وليسوا 
وفيها كانت واقعة الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد املؤمن بن اللبان، يف شهر احملرم، . من عرب الطاعة

منها أنه قال يف ميعاده جبامع مصر إن السجود للصنم غري حمرم، وأنه يفضل الشيخ : عظائموذلك أنه نسبت إليه 
واستؤذن السلطان عليه فمكن منه، فترامى على األمري . ياقوت العرش شيخه على بعض الصحابة، وشهد عليه هبا

ومنع من الوعظ، هو والشيخ جنكلي بن البابا، واألمري احلاج آل ملك، واألمري أيدمر اخلطري حىت حكم بتوبته، 
  .زكي الدين إبراهيم بن معضاد اجلعربي ومجاعة من الوعاظ

وفيه قدم ركب احلاج على العادة، وأخربوا بأن الشريف رميثة كان قد أقام ببطن مر، وأقام أخوه الشريف عطيفة 
، فقتل بينهم مجاعة، وفر مبكة، فتسلط ولده مبارك على اجملاورين، وأخذ مال التجار، فركب إليه رميثة وحاربه

  .رميثة، ودلك يف ثامن عشرى رمضان من السنة املاضية
وفيها قبض على األمري هبادر البدري بدمشق، وضرب وسجن، جلرأته على األمري قطلوبغا الفخري وعلى األمري 

  .تنكز نائب الشام وإفحاشه هلما
  .باع الفول إال للسلطان فقط، فتضرر أرباب الدواليبوفيها أجدبت زراعة الفول، فألزم النشو مساسرة الغالل أال ي



وفيها صادر النشو مجاعة من أرباب الدواليب بالوجه القبلي وأخذ من حمتسب البهنسا وأخيه مائيت ألف درهم 
فرافع ابن زعازع من أمراء الصعيد أوالد قمر الدولة عند النشو، فاقتضى رأيه فصادره ابن . وألف أردب غلة
فلف وايل البهنسا . ماله، وأوقع احلوطة على موجوده، وكتب إىل متويل البهنسا ليعاقبه أشد العقوبة زعازع لكثرة

على أصابعه اخلروق وغمسها يف القطران، وأشعل فيها النار، مث عراه ولوحه على النار، حىت أخذ منه ما قيمته ألف 
وعشرين جارية، وستني عبداً، مث كتب عليه حجة ألف ومخسمائة ألف درهم، ووجد له أربعمائة مرجية بفرو، ومائة 
  .بعد ذلك مببلغ مائة درهم، واحتج النشو ملصادرته بأنه وجد كنزاً

  .وفيها كتب بطلب األمري سنجر احلمصي
وفيها ارتفع سعر اللحم لقلة حلب األغنام حىت أبيع الرطل بدرهم وربع، وسبب ذلك أن النشو كان يأخذ الغنم 

مث إن النشو أستجد للسواقي اليت بالقلعة أبقاراً، . إىل نائب الشام ونائب حلب جبلب األغنام بنصف قيمتها، فكتب
وأحضر أبقارها اليت قد ضعفت وعجزت مع األبقار اليت ضعفت بالدواليب، وطرحها على التجار والباعة بقياسر 

حاله، فبلغ كل رطل منها القاهرة ومصر وأسواقها، حىت مل يبق صاحب حانوت حىت خصه منها شيء على قدر 
درمهني وثلثاً، ورميت تلك األبقار على الطواحني واحلمامات كل رأس مبائة درهم، وال تكاد تبلغ عشرين درمهاً، 

  .فبلي الناس من ذلك مبشقة وخسارة كبرية
مائتني واتفق أن النشو أغرى السلطان مبوسى بن التاج إسحاق، حىت رسم بضربه إىل أن ميوت، فضرب زيادة على 
ومخسني شيباً حىت سقط كامليت، مث ضرب من الغد أشد من ذلك، ومحل على أنه قد مات، فسر النشو بذلك 

ويف أثناء طلب السلطان إحضار األمري لؤلؤاً، . سروراً زائداً، وذهب لريى موسى وهو ميت، فوجد به حركة
  .ذلك، فشق هذا على النشوفأخربه بأن موسى قد بدأ يئن وبعد ساعة ميوت، فرسم أال يضرب بعد 

ابتدئ هبدم الطبقة احلسامية اجملاورة لدار النيابة بالقاهرة، وكانت قد عمرت سنة مثان : ويف سابع عشرى صفر
قدم محزة رسول امللك حممد بن بلقطلو بن عنربجي وصحبته عماد : ومثانني وستمائة ويف رابع عشر ربيع األول

  .وصل، فأدوا رسالتهم وسافروا أول ربيع اآلخرالدين السكري نائب علي بادشاه بامل
سافر األفضل صاحب محاة إىل حمل واليته حبماة، وكان قد حضر يف مستهل ذي احلجة . ويف ثامن عشر ربيع األول

  .من السنة احلالية
  .وصلت رسل امللك موسى وسافروا يف نصف ربيع اآلخر: ويف تاسع عشريه

قدم : ويف ثالث ربيع اآلخر. بن التركماين عن الكشف بالوجه البحري عزل بدر الدين: ويف سلخ ربيع األول
  .رسول ملك احلبشة
  .قدم األمري سيف الدين أبو بكر البابريي وخلع عليه بوالية القاهرة عوضاً عن ابن التركماين: ويف خامس عشره
  .مره عشرةاستقر نكبيه الربيدي يف والية قطيا، عوضاً عن أيبك احلسامي بإ: ويف سادس عشره

قدم مراد قجا رسول أزبك ملك الترك، فأقام مخسة أشهر ونصف شهر، وسافر يف رابع : ويف سلخ مجادى األوىل
  .عشر ذي القعدة، ومن ثالث ربيع اآلخر سنة تسع وعشرين وسبعمائة مل حيضر من عند أزبك إال هذا

والية البهنساوية، عوضاً عن علي بن استقر هباء الدين قراقوش اجليشي يف : ويف سادس عشرى مجادى اآلخرة
  .حسن املرواين

وفيها هدمت دار النيابة بالقلعة، وهي اليت عمرت يف األيام املنصورية قالوون، سنة سبع ومثانني وستمائة، وأزيل 
  .ألشباك الذي كان جيلس فيه طرنطاي النائب، وذلك يف يوم األحد ثامن ربيع اآلخر



صفي كاتب األمري قوصون، بأنه يظهر يف جهته للديوان عما كان حيضر إليه من وفيها أغرى النشو السلطان بال
فطلب . أصناف املتجر أيام مباشرته بديوان األمري قجليس، وهو مجلة كثرية، وإن بعض الكتاب حياققه على ذلك

ر له ما قال ، وذك" كاتبك يأكل مايل وحقوقي وينجوه بك : " السلطان األمري قوصون وأغلظ يف خماطبته، وقال
فأمر السلطان النشو ولؤلؤاً واملستوفني أن ميضوا إىل عند األمري . عنه النشو، فتخلى عنه قوصون ومل يساعده

قوصون، ومعهم الرجل احملاقق للصفي ويطالعوا السلطان مبا يظهر، فاجتمعوا لذلك، وقام املرافع للصفي فلم يظهر 
  .ملا ادعاه صحة

قدم األمري تنكز نائب الشام والسلطان بسرياقوس، فطلع وهو معه يف يومه إىل القلعة، : ويف يوم الثالثاء ثاين رجب
  .وهي القدمة احلادية عشرة، وسافر يف ثاين عشريه

عزل شهاب الدين بن األقفهسي وعالء الدين الربلسي عن نظر الدولة، وويل مشس الدين بن : ويف يوم عشريه
  .ورسم له أال يتصرف يف شيء إال بعد مشاورة شرف الدين النشو ناظر اخلاصقزوينه النظر مبفرده، وكان بطاالً، 

استقر عالء الدين بن الكوراين يف والية األمشونني، عوضاً عن أيب بكر الردادي نقل إليها من : ويف تاسع عشريه
  .والية أمشوم الرمان

بأخذ ما على التجار من الفرجيات  فأمر النشو. وفيها عدم فرو السنجاب، فلم يقدر على شيء منه لعدم جلبه
فبلغ النشو وقوع التجار فيه . املفراة، فكبست حوانيت التجار والبيوت، حىت أخذ ما على الفرجيات من السنجاب

ودعاؤهم عليه، فسعى عند السلطان عليهم، ونسب مجاعة منهم إىل الربا يف املقارضات، وأهنم مجعوا من ذلك ومن 
فأذن له . ئاً كثرياً وأن عنده أصناف اخلشب واحلديد وغريه واستأذنه يف بيعها عليهمالفوائد على األمراء شي

السلطان، فنزل وطلب جتار القاهرة ومصر وكثرياً من أرباب اآلموال، ووزع عليهم من ألف دينار كل واحد إىل 
 ألف دينار، عاقب عليها ثالثة أالف دينار، ليحضروا هبا ويأخذوا عنها صنفاً من األصناف، فبلغت اجلملة مخسني

  .غري واحد باملقارع حىت أخذها

وقامت ست حدق وأم . وقام عدة من األمراء األكابر يف حق مجاعة من التجار فلم يسمع السلطان ألحد منهم قوالً
آنوك ابن السلطان يف رفع اخلشب عن تاجر ألزمه النشو بألفي دينار، وعرفتاه بظلم النشو، وهو أن هذا اخلشب 

فطلب السلطان النشو وأنكر عليه ذلك وجتهم له، فانصرف على غري رضى مث ندب النشو . مته مبلغ ألفي درهمقي
رجالً مضى إىل ذلك التاجر وسأله يف قرض مبلغ مال، فأخذ التاجر يف الشكوى مما به من إلزامه بألفي دينار عن 

، فلما رأه أعجبه واشتراه منه " حمتاج إليه أرين اخلشب فإين : " مثن خشب طرحه عليه النشو، فقال له الرجل
ومضى الرجل ليأيت بثمن اخلشب، فدخل على . بفائدة ألف درهم إىل شهر، فامتأل التاجر فرحاً، وأشهد عليه بذلك

النشو وأخربه اخلرب، ودفع إليه نسخة املبايعة، فقام من فوره إىل السلطان وأعلمه أنه نزل لريفع اخلشب من حاصل 
فطلب السلطان التاجر وسأله عما رماه عليه النشو، فاغتر البائس وأخذ . وجده قد باعه بفائدة ألف درهمالتاجر ف
بعته : وأين اخلشب،؟ قال: " فقال له السلطان. ظلمين وأعطاين خشباً بألفي دينار يساوي ألفي درهم: " يقول

فحنق عليه السلطان، وقال . بداً من االعترافقل الصحيح فإن هذه معاقدتك ببيعه فلم جيد : " بالدين، فقال النشو
ويلك تقيم الغاثة وأنت تبيع بضاعيت بفائدة، مث أمر النشو بضربه وأخذ األلفي دينار منه مع مثلها، وعظم النشو " 

مسكني النشو ما وجدت له أحداً حيبه : " عند السلطان مث عرب السلطان إىل نسائه وسبهن، وعرفهن ما جرى وقال
  .حين وحيصل مايلكونه ينص

وفيها ترافع يعقوب األسلمي مستويف اجلهات واألمري بن اجملاهدي وايل دمياط فرسم مبصادرهتما، فعوقبا عقوبة 



  .شديدة، وغرما ماالً جزيالً
فأنكر السلطان . وفيها كثر ضبط علم الدين سنجر اجلاويل ألوقاف املارستان، وتوقفه فيما يصرف منه للصدقات

  .، و مل يقبل له عذراً" املارستان كله صدقة : " ل لهعليه ذلك، وقا
وفيها امتنع ابن األقفهسي ناظر الدولة من الكتابة على توقيع الضياء احملتسب، وقد عمل معلومة على اجلوايل فشق 

كيف يعلم السلطان على شي ء : " ذلك على السلطان، وأمر األمري طاجار الدوادار أن يبطحه ويضربه، ويقول له
. وكان السلطان ال يتغاضي يف خرق حرمته، ويعاقب من فعل ذلك. ، فضربه ضرباً مؤملاً!!تأىب أن تكتب عليهو

وفيها شكا املماليك السلطانية من تأخر كسوهتم، فطلب النشو وألزمه حبمل كسوهتم من الغد، ومعها مبلغ عشرين 
سة أالف دينار، وبعث املقدمني إىل األسواق، فنزل النشو وألزم الطييب ناظر املواريث بتحصيل مخ. ألف دينار

ففتحوا حوانيت التجار، وأخذوا كسوة املماليك وحوائصهم وأخفافهم ونعاهلم وغري ذلك، وأخذوا مركباً لبعض 
وقد  -وأحيط بتركة جنم الدين حممد األسعردي . الكارم فيه عدة بضائع طرحوها على الناس بثالثة أمثال قيمتها

، وأخذت وديعة من تركته ألوالد أيتام حتت حجره، مبلغها حنو .وأخذت كلها -ابنة ابن مات وترك زوجة و
وفتحت قيسارية جهاركس، وأخذ منها مقاطع الشرب . مخسني ألف درهم، وأنفقت يف يومها على املماليك واخلدام

  .برسم الكسوة
مفتحة واألعوان تنهب ألنفسها ما أرادت، فارجتت املدينة بأهلها، وترك كثري من التجار حوانيتهم وغيبوا، فصارت 

وعول أرباب احلوانيت على . فلم ير يومئذ بالقاهرة ومصر إال باك أو شاك أو صائح أو نائح، فكانا يومني شنعني
مث أخرج . من أغلق حانوته أخذ ماله وشنق ففتحوها: " وقع ما فيها وخلوها، فعرف النشو السلطان ذلك، فنودي

عشرة أالف أردب قمحاً، وطرحها على أصحاب الطواحني واألبازرة، وقبض على ابن فخر النشو من األهراء 
  .السعداء ناظر قليوب، وأخذ منه حنو مثانني ألف درهم

استدعى الضياء ابن خطيب بيت اآلبار حمتسب مصر، وخلع عليه واستقر يف حسبة القاهرة، : ويف مجادى األوىل
وكان . ظر املارستان عوضاً عن جنم الدين حممد بن حسني بن علي األسعرديمضافاً ملا بيده من نظر األوقاف ون

الشهاب أمحد بن احلاج علي الطباخ قد سعى يف حسبة القاهرة، وقام معه األمري بشتاك واألمري قوصون واألمري 
اخني واحلالويني أقبغا عبد الواحد، فلما ويل السلطان الضياء رسم أن يستقر ابن الطباخ يف حسبة الدخان على الطب

وأنزل الضياء احلالويني والفكاهني أال يشعلوا . وحنوهم، وخلع عليه وجلس يف دكة احلسبة، وعرض أرباب الدخان
سرجهم يف الليل بالزيت احلار، وألزم حواس احلمامات بعمل فوط سابغة طويلة، ورتب القبانيني يف جهات معينة، 

  .جبلس كل قباين يف موضع من البلد
دم خليل بن الطريف من أمراء التركمان بناحية أبلستني، وقدم سبعمائة إكديش وعدة حتف وسأل أن يستقر وفيه ق

  .يف نيابة األبلستني بألف فارس وعشرة أمراء، فقبلت تقدمته وخلع عليه، وكتب منشوره بذلك
لغنم الضأن، فمشت حال وفيه قدم من جهة بدر الدين لؤلؤ الفندشي احلليب شاد الدواوين ثالثة أالف رأس من ا

وحتدث لؤلؤ مع األمري بشتاك أنه إن أسلم إليه النشو وحاشيته . الدولة، وصارت سبباً للوقيعة بني لؤلؤ وبني النشو
واتفق مع ذلك وصول سنجر . قام بأربعمائة ألف دينار منهم، فقامت قيامة النشو ومازال بالسلطان حىت غريه عليه

جلسه السلطان وعرض عليه شد الدواوين، فقبل األرض وطلب اإلعفاء منها، احلمصي من حلب باستدعاء، فأ
فأول ما . وكان أميناً ناهضاً، فلم يزل السلطان به حىت خلع عليه، واستقر عوضاً عن لؤلو يف رابع مجادى اآلخرة
د شيئاً بعد بدأ به سنجر أن قبض على لؤلو، وأوقع احلوطة على بيته وألزمه باحلمل، وأخذت حواصله وهو يور



  .شيء
أفرج عن اخلليفة من سجنه بالقلعة، فكانت مدة اعتقاله مخسة أشهر : ويف يوم األربعاء مجادى عشرى ربيع األول

وكان سبب . مث أمر به فأخرج إىل قوص، ومعه أوالده وابن عمه، وكتب لوايل قوص أن حيتفظ هبم. وسبعة أيام
ان وسبعمائة، وحصل االجتماع على املظفر بيربس وقلده املستكفي ذلك أن السلطان ملا نزل عن امللك يف سنة مث

بالسلطنة، نقمها عليه السلطان الناصر وأسرها له مث ملا قام السلطان السترجاع ملكه، جدد املستكفي للمظفر 
سنة  فلما عاد السلطان إىل امللك يف. الوالية، ونسبت يف السلطان أقوال إليه محلت السلطان على التحامل عليه

تسع وسبعمائة أعرض عن املستكفي كل اإلعراض، و مل يزل يكدر عليه املشارب حىت تركه يف برج بالقلعة، يف بيته 
مث نسب إىل ابنه صدقة أنه . وحرمه وخاصته، فقام األمري قوصون يف أمره، وتلطف بالسلطان إىل أن أنزله إىل داره

إليه، فنفي الغالم وبلغ السلطان أنه هو يكثر من اللهو يف داره تعلق ببعض خاصة السلطان، وأن ذلك الغالم يتردد 
اليت عمرها على النيل خبط جزيرة الفيل، وأن أحد اجلمدارية يقال له أبو شامة مجيل الوجه ينقطع عنده ويتأخر عن 

بني  اهتم أنه كان السفري -اخلدمة، فقبض على اجلمدار وضرب، ونفي إىل صفد، وضرب رجل من مؤذين القلعة 
" مث ملا أفرج عنه اهتم أنه كتب على قصة رفعت إليه . حىت مات، واعتقل اخلليفة كما تقدم -اجلمدار وبني اخلليفة 

، فأحضره السلطان إىل القلعة ليجتمع به حبضرة القضاء، فخيله قاضي القضاة جالل " حيمل مع غرميه إىل الشرع 
فأعجب السلطان ذلك، وأمر به أن خيرج . غضبه يصعب تداركهالدين القزويين من حضوره أن يفرط منه كالم يف 

إىل قوص، فسار صحبة األمري سيف الدين قطلوا مترقلي يف يوم السبت تاسع عشر ذي احلجة، جبميع عياله وهم 
وكان مرتبه يف كل شهر مخسة أالف درهم، فعمل له بقوص ثالثة أالف درهم، مث استقر ألف درهم، . مائة شخص
  .باع نساؤه ثياهبن فاحتاج حىت

وفيها كتب إىل األمري تنكز نائب الشام أن حيضر بأوالده وأهله لعمل عرس األمري أيب بكر ابن السلطان على ابنة 
وكانت عادته أن يصرف عليه إذا قدم مبلغ مخسني ألف . األمري طقزمتر، واحتفل السلطان لقدومه احتفاالً زائداً

مث خرج السلطان ملالقاته، ونزل . أن يكون يف هذه السنة مبلغ سبعني ألف ديناردينار، ما بني خلع وإنعام، فرسم 
قصور سرياقوس حىت سقط الطائر بنزول األمري تنكز إىل الصاحلية، فركب األمري قوصون إىل لقائه، وصحبته مجيع 

. به حىت دنا من سرياقوس ما يليق من األطعمة واملشروب، فلما لقيه مد بني يديه مساطاً جليالً إىل الغاية، وأقبل
فركب السلطان إليه ومعه أوالده، وقدم إليه احلاحب ليخربه بأنه ال يترجل عن فرسه حىت يرسم له، وتقدمت أوالد 

فلما قرب تنكز نزل السلطان عن فرسه إىل األرض على حني غفلة من األمراء، فألقوا أنفسهم . السلطان إليه أوالً
إىل األرض، وعدا يف مشيه جهد قدرته، وهو يقبل األرض ويقوم إىل أن قبل رجلي  عن خيوهلم، وألقي تنكز نفسه

وركب السلطان واألمراء وسايره وهو حيادثه، فلم يسمع . اركب فرسك: السلطان، وقد دهش ، فقال له السلطان
العرس يوم اإلثنني وكان . عن ملك أنه فعل مع مملوكة من التعظيم ما فعله السلطان يف هذا اليوم مع األمري تنكز

  .سلخ صفر، والدخول ليلة الثالثاء أول ربيع األول
  .توجهت التجريدة إىل بالد سيس وخراب مدينة: ويف خامس عشر شعبان

وسبب ذلك وصول رسول القان موسى وعلي بادشاه بطلب النجدة على الشيخ حسن الكبري وطغاي بن سونتاي 
فاستشار السلطان نائب الشام واألمراء، واستقر الرأي . لطنة ببغدادوأوالد دمرداش ليكون علي بادشاه نائب الس

على جتريد العسكر حنو سيس فإن تكفور نقض اهلدنة بقبضه على عدة مماليك وإرساهلم إىل مدينة آياس فلم يعلم 
من  خربهم وقطع احلمل املقرر عليه، ويكون يف ذلك إجابة علي بادشاه إىل ما قصده من نزول العسكر قريباً



وعمل مقدم . بأنا مل نساعد علي بادشاه عليه، وإمنا بعثنا العسكر لغزو سيس" الفرات، مع معرفة الشيخ حسن 
العسكر األمري أرقطاي ويكون يف الساقة، ويتقدم اجلاليش صحبة األمري طوغاي الطباخ ومعهما من األمراء قبامتر 

مر بن هبادو وبيبغا تتر حارس الطري، ومن أمراء الشام وبيدمر البدري ومتر املوساري وقطلوبغا الطويل، وجوكت
وكتب خبروج عسكر دمشق ومحاة وحلب ومحص وطرابلس إىل ناحية . قطلوبغا الفخري مقدم اجليش الشامي

جعرب، فإذا وصل عسكر مصر إىل حلب عادت عساكر الشام مث مضوا مجيعاً إىل سيس، فيكون يف ذلك صدق ما 
غ الغرص من غزو سيس فسار العسكر من القاهرة يف ثاين عشر شعبان، وتوجه األمري وعد به علي بادشاه، وبلو

  .تنكز إىل حمل واليته
وفيها أفرج عن طرنطاي احملمدي بعدما أقام يف السجن سبعاً وعشرين سنة وأخرج إىل دمشق، وأفرج عن عالء 

إىل طرابلس، وذلك يف يوم اجلمعة ثاين  الدين بن هالل الدولة، وأخرج إىل الشام، وأفرج عن ابن احملسين وأخرج
وكان ابن هالل الدولة وابن احملسين معتقلني باإلسكندرية من ثالث عشر رجب سنة ست وثالثني، فخلع . رمضان

السلطان عليهما، ورسم أن يقيم ابن احملسين مع أبيه بطرابلس، ويقيم ابن هالل الدولة بدمشق، فسار كل منهما يف 
  .ريدي وكان هذا كله بشفاعة نائب الشامحادي عشريه صحبة ب

وفيها كتب سنجر احلمصي شاد الدواوين أوراقاً مبا على السلطان من القرض للتجار، فبلغ ألفي درهم، فلم يعترف 
، ورسم أن توزع على املباشرين فنزل هبم من ذلك شدة، " هذه أخذها الدواوين على امسي : " السلطان هبا، وقال
  .ئاً بعد شيء، وكان هذا من فعالت النشو هبمومحلوا املبلغ شي

وفيها رسم أال يضرب أحد باملقارع، وطردت الرسل واألعوان من باب شد الدواوين، وكانوا قد كثرت مضرهتم، 
  .وكان هذا بسفارة سنجر احلمصي فكثر الثناء عليه. واشتد تسلطهم على الناس، وحصلوا من ذلك ماالً كبرياً

فقد ناحية فارس كور واملنزلة ودمياط، فقبض على عالء الدين بن توتل وايل أشوم، وعلى أقبغا وفيه توجه النشو ليت
  .وايل احمللة، وصادرمها فأخذ من وايل أشوم مخسني ألف درهم، ومن وايل احمللة مائة ألف درهم

م ابن املشنقص وفيه كتب النشو باحلوطة على مباشري املعاصر والدواليب، ومجيع أعمال الصيد والفيوم وألز
مدولب مطبغ األمري قوصو مبائة ألف درهم، واحتج بأنه يعمل الزغل يف السكر والعسل، فحنق من ذلك قوصون، 

فشق هذا على النشو، وأثبت حمضراً على القاضي ابن مسكني بأن أبا . وقام مع السلطان يف أمره حىت أفرج عنه
، فطلب .إرثه، حبكم أنه لبيت املال، وطلع باحملضر إىل السلطانالدراليب مات على غري امللة، وأن ابنه ال يستحق 

فوهب السلطان قوصون ما . أنا ما أسلم مايل الذي عنده. " السلطان قوصون وأغلظ عليه، فاحتد قوصون وهال
  .أثبته النشو، فأوقع احلوطة على مجيع موجوده، وأخذه

يكفينا : " وشكوا ما أحدثه على القصب واملقاثي وصاحواوفيها وقفت العامة للسلطان يف الفار ضامن املعامالت، 
النشو، فال تسلط علينا الفار وحتبسه وتكتب على قيده خملد، وتضمن غريه بناقص عشرة أالف درهم، فطلب 

السلطان النشو وأنكر عليه، ورسم لسنجر احلمصي أن يضرب الفار، وحيبسه ويكتب على قيده خملد، ويضمن 
  .ف درهم، ففعل ذلك، ومشت أحوال الناسغريه بناقص عشرة أال

وفيها طرح النشو الفدان القلقاس على القالقسية بألف ومائيت درهم، وصادر الشماسرة، وأخذ عدة خمازن للتجار، 
وأخرج ما فيها من البضائع وطرحها بثالثة أمثال قيمتها، وعوض أرباهبا سفانج على اخلشب والبوري فكان منها 

ه خبمسني ألف درهم على املارستان، فأىب األمري سنجر اجلاويل ناظر املارستان أن يأخذه، فألزمه خمزن فيه حديد قوم
  .السلطان بأخذه للوقف فأخذه، ووزن مثنه



وهي آياس اجلوانية، وآياس الربانية، . قدمت مفاتيح القالع اليت كانت بيد صاحب سيس. ويف ئالث عشر شوال
  .ة وسرفندكار، فرسم خبراب بعضها، وأقامت النواب بباقيهاواهلارونية، وكوارة ومحيضة وجنيم

أضيف شد الصيارف لألمري جنم الدين بن الزيبق عوضاً عن هبادر البكتمري ، مث أضيف إليه : ويف تاسع ذي القعدة
  .مع ذلك والية مصر، عوضاً عن مشس الدين جنغر ابن بكجري

الدين أمحد ابن قاضي القضاه تاج الدين ابن بنت األعز، خلع علي شهاب الدين حممد بن عالء : ويف تاسع عشره
  .واستقر يف حسبه مصر، عوضاً عن القاضي ضياء الدين حمتسب القاهرة

استقر جنم الدين أيوب يف والية الفيوم، عوضاً عن هبادر أستادار اجلمايل، وكان أيوب هذا : ويف سادس ذي احلجة
  .أستادر األكز

موسى ملا كانت الواقعة بينه وبني الشيخ حسن الكبري، وانكسر هو وعلي بادشاه، صار إىل وفيه قدم اخلرب بأن القان 
بغداد وصادر الناس هبا، مث خرج علي بادشاه إىل املوصل، فسار إليه الشيخ مبن معه ولقبه مشايل توريز، فكانت 

وملا انكسرت . ثة أشهرحرب شديدة فر منها القان موسى وقتل علي بادشاه وخلق كثري، فكانت دولتهما ثال
عساكرمها مضى الشيخ الكبري إىل بغداد فملكها، وقد أقام سلطاناً حممد بن يلقطلو بن هالكو بن عنربجي وبعث 

  .الشيخ حسن إىل السلطان هبدية، فأكرم رسله وجهزهم هبدية سنية، وكتب بتهنئة
 والية الصناعة واألهراء، وخلع علي صالح وفيه خلع علي جنم الدين داود بن أيب بكر حممد بن الزبيق، واستقر يف

  .الدين حممد بن علي بن صورة، واستقر يف نظر األهراء رفيقاً له

ركب النشو على عادته يف السحر، فاعترضه يف طريقه فارس هو عبد املؤمن بن : ويف يوم اإلثنني ثاين عشر رمضان
حممد وضربه، فأخطأ سيفه رأس النشو، وسقطت  عبد الوهاب السالمي الذي ويل قوص وقيل أبو بكر بن الناصري

عمامة النشو عن رأسه، وقد جرح كتفه، مث خر إىل األرض وجنا الفارس، ويف ظنه أن رأس النشو قد سقطت عن 
فغضب السلطان من ذلك، ومل حيضر السماط، وبعث إىل النشو بعدة من اجلمدارية باجلرائحية، فقطب ذراعه . بدنه

وألزم السلطان وايل القاهرة ومصر بإحضار غرمي النشو، وأغلظ على األمراء . يت عشرة إبرةبست إبر وجبينه باثن
بالكالم، ومازال يشتد وحيتد حىت عادت القصاد بسالمة النشو فسكن ما به، مث بعث النشو مع أخيه رزق اهللا خيرب 

وايل القاهرة، ورسم مبعاقبة الكتاب السلطان بأن هذا من فعل الكتاب مبوافقة لؤلؤ، فطلب السلطان ابن املرواين 
فضرب لؤلؤ ضرباً مربحاً، وعوقب العلم أبو . الذين يف املصادرة على االعتراف بغرمي النشو وعقوبة لؤلؤ معهم

شاكر وعلق واملقايرات يف يديه، وعوقب قرموط وعدة من الكتاب، وحرثت بيوهتم وأخذ رخامها، وخرجت 
مث أن النشو عويف من جراحه، وطلع إىل القلعة، فخلع عليه ونزل وقد رتب . باياباحملاريث إلظهار ما فيها من اخل

السلطان املقدم إبراهيم بن أيب بكر شداد بن صابر أن ميشي يف ركابه، ومعه عشرة من رجاله، وكان ال يطلع الفجر 
وعندما نزل .  يدخل بيتهإال وهم على بابه، فإذا ركب كانوا معه حىت يدخل القلعة، فإذا نزل مشوا يف ركابه حىت

  .النشو إىل القاهرة كان أول ما بدأ به أن عاقب املقدمني وغريهم، حىت مات عدة منهم حتت العقوبة
سافر خواجا عمر وسرطقطاي مقدم الربيدية هبدية إىل أزبك، ومعهما مبلغ عشرين : ويف حادي عشرى ذي احلجة

وفيها كملت عمارة جامع األمري عز الدين أيدمر اخلطريي على . ألف دينار لشراء مماليك وجواري من بالد الترك
وأصل بناء هذا اجلامع أنه ملا أنشئت . شاطئ النيل مبنية بوالق، وكان موضعه ساقية لشرف الدين موسى بن زنبور

لدار بعد العمائر ببوالق عمر احلاج حممد بن عز الفراش جبوار الساقية املذكوره داراً على النيل، مث انتقلت تلك ا
موته إىل ابن األزرق، فعرفت بدار الفاسقني من كثرة اجتماع النصارى هبا على ما ال يرضى اهللا، فلما صادره النشو 



فاشتراها األمري أيدمر اخلطريي بثمانية أالف درهم، وهدمها وبىن مكاهنا ومكان الساقية جامعاً . باعها فيما باعه
وله من بيت املال، وأنشأ عليها احلوانيت والرباع والفنادق، وأنعم السلطان أنفق فيه ماالً جزيالً، وأخذ أراضي ح
فلما مت بناء اجلامع قوي عليه النيل، فهدم جانباً منه، فأنشأ اخلطريي جتاهه . عليه بعدة أصناف من خشب وغريه

. وأبدعها وأنزههازريبة رمى هبا ألف مركب موسوقة باحلجارة، ومساه جامع النوبة، فجاء من أحسن مباين مصر 
فلما أفرج عن ابن األزرق ادعي أنه كان مكرهاً يف بيعه، فأعطاه اخلطريي مثانية أالف درهم أخرى ، فمازال به 

  .النشو حىت قبض عليه مرة ثانية، وحبسه، فمات بعد قليل يف حبسه
خارج القاهرة، وكان موضعه  وفيها فرغ بناء جامع األمري سيف الدين بشتاك، خبالف قبو الكرماين على بركة الفيل

وعمر بشتاك جتاه هذا اجلامع خانكاه على اخلليج، ورتب فيها شيخاً . مساكن للفرنج والنصارى ومساملة الكتاب
وصوفية، وقرر هلن املعاليم اجلارية، ونظم ما بني اجلامع واخلانكاه بساباط على الطريق املسلوك، فجاء من أحسن 

  .صارى من هناكشيء بىن، وحتول كثري من الن
  .وفيها أعيدت إىل عربان آل فضل وآل مهنا إقطاعاهتا اليت أقطعت لألمراء

وفيها خلع علي عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة يوم الثالثاء تاسع شعبان، واستقر 
  .كالة اخلاصيف وكالة بيت املال، عوضاً عن جنم الدين األسعردي مضافاً ملا بيده من و

  .وفيه استقر مجال الدين بن العدمي يف قضاء احلنفية حبماة، عوضاً عن التقي حممود ابن حممد بن احلكيم
وفيها مات متملك تلمسان أبو تاشفني عبد الرمحن بن موسى بن عثمان بن يغمراسن من عبد الواد الزياين قتيالً يف 

  .ر رمضان، بعدما ملك نيفا وعشرين سنةحماربة سلطان املغرب أيب احلسن املريين أخر شه
والشعري بثمانية وعشرين درمهاً ، والفول . وفيها وقع الغالء يف مجادى األوىل، وأبيع األردب القمح بأربعني درمهاً 

  .باثنني وثالثني درمهاً، والربسيم األخضر كل فدان بنحو مائة وسبعني درمهاً، واحلمص املسلوق بثالثة دراهم القدح

مث قدم وايل الفيوم وأمراء العربان، . ا كبست الفيوم يف أخريات مجادى األوىل وأحضر منها ألف ومائتان فرسوفيه
وردت الفصاد بأن امللك موسى قدم إليه : ويف سابع ذي احلجة. وأحضروا ستني محل سالح، ومائة فرس وغري ذلك

يف رابع عشر ذي القعدة، واستقل حممد بامللك، من خراسان طغاي متر، وسارا حملاربة حممد بن عنربجي، فانكسرا 
  .وكانت الوقعة قريبا من السلطانية مبوضع يقال له صولق

  .استقر اجلمايل عبداهللا أخو ظلظية يف والية البحرية، عوضاً عن الغرس خليل: ويف رابع عشريه
  ومات فيها من األعيان

ليب األدفوي بعد كف بصره، يف يوم عرفة بأدفو، وله قطب الدين إبراهيم بن حممد بن علي بن مطهر بن نوفل التغ
  .شعر

وتويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن سليمان بن محائل بن غامن، بدمشق يف ثالث عشر احملرم، وله شعر ونثر، 
  .ورحل إىل مصر وغريها

الدين األكز ومات األمري سيف . وتويف شهاب الدين أمحد بن علي بن أمحد بن اخلويل القوصي الشافعي بقوص
  .بدمشق، يف نصف رمضان

وتويف الشيخ اإلمام القدوة أبو عبداهللا حممد بن حممد بن حممد بن احلاج الفاسي املغريب العبدري الفقيه املالكي عرف 
بابن احلاج يف العشرين من مجادى األوىل، ودفن بالقرافة وقد علت سنه، وكانت جنازته عظيمة، وحدث، وكان 



أخذ عن مجاعة منهم الشيخ أبو عبداهللا حممد بن سعيد بن أيب مجرة، وصنف كتاب املدخل، جامع يف زاهداً صاحلاً، و
  .بابه

ومات األمري عز الدين أيدمر اخلطريي أحد األمراء مقدمي األلوف املنسوب إليه جامع اخلطريي يف أول رجب، 
مللك املنصور قالوون، فرقاه حىت صار من كان مملوك اخلطري الرومي والد األمري مسعود بن خطري مث انتقل إىل ا

  .أجل األمراء الربجية، وكان جواداً كبري اهلمة فيه خري كثري
ومات األمري أزبك احلموي يف يوم األربعاء خامس عشرى ذي القعدة على أياس، وقد بلغ مائة سنة، فحمل إىل 

  .محاة ودفن هبا، وكان مهاباً كثري العطاء
  .ر بصفد منفياً، وكان مشكور السيدهومات األمري بغا الدوادا

وتويف عمر بن الشيخ برهان الدين أبو اسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن حممد ابن متيم بن عبد الصمد بن أيب 
احلسن بن عبد الصمد بن متيم املقريزي البعلى الصويف، ببعلبك يف ذي القعدة، ومولده يف ثاين عشر رمضان سنة 

ومات الشيح . ئة مسع من املسلم بن عدالن، وحدث، ومسع منه األمري الواين وابن الفخر وغريمهامثان وستني وستما
حسني بن إبراهيم بن حسني خطيب جامع احلاكمي من سويقة الريش يف يوم اخلميس العشرين من شوال، فكانت 

  .جنازته عظيمة جداً لكثرة صالحه، وقربه يزار خارج باب النصر
  .الدين عبداهللا بن أمحد بن احملب املقدسي يف ربيع األول بدمشق، حدث عن الفخر وغريهوتويف احملدث حمب 

  .وتويف شيخ احلنابلة بنابلس مشس الدين عبداهللا بن العفيف حممد بن يوسف، يف ربيع اآلخر
اين شوال ومات أسد الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن املعظم عيسى بن العادل أيب بكر بن أيوب بن شادي يف ث

  .برملة، فدفن بالقدس، ومولده يف ربيع األول سنة اثنتني وأربعني وستمائة، حدث بالسرية النبوية عن خطيب مردا
وتويف عالء الدين علي بن حممد بن سليمان بن محائل بن غامن الدمشقي املنشأ، يف ثالث احملرم بتبوك، وهو عائد من 

  .احلج
جملد إبراهيم املرشدي صاحب األحوال واملكاشفات، بناحية منية املرشد يف ثامن وتويف الشيخ حممد بن عبداهللا بن ا

  .رمضان
وتويف ناصر الدين حممد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد اجلعربي الواعظ، يف يوم اإلثنني رابع عشرى 

  .احملرم
حسن بن علي احلويزاين يف خامس  وتويف شيخ اخلانكاه الناصرية سعيد السعداء كمال الدين أبو احلسني علي بن

  .عشر صفر، واستقر عوضه مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن النقجواين
وتويف حمتسب القاهرة ووكيل بيت املال جنم الدين حممد بن حسني بن علي األسعردي، يف يوم اجلمعة خامس عشر 

  .شعبان
  .، أحد كتاب الدرج، يف يوم الثالثاء رابع عشرى احملرموتويف جنم الدين أمحد بن العماد إمساعيل بن األمري

وتويف سعد الدين سعيد بن الشيخ حميي الدين حممد بن حممد بن عبداهللا بن حممد ابن عبد اهللا عرف جده بابن أكنس 
  .البغدادي املنجم كاتب التقاومي، وكانت له إصابات يف النجامة عجيبة، وكانت وفاته يف خامس عشر صفر

  .مسند مصر شرف الدين حيىي بن يوسف املقدسي واملعروف بابن املصري عن نيف وسبعني سنة مبصروتويف 

  سنة مثان وثالثني وسبعمائة



قدم مبشرو احلاج بسالمة احلجاج ورخاء األسعار وحسن سرية األمري مشس الدين، آقسنقر السالح : أول احملرم
  .دار أمري احلاج

وكان من خرب ذلك أهنم ملا ساروا من . عساكر التجريدة من بالد سيس قدمت: ويف يوم اخلميس ثالث عشريه
القاهرة يف ثاين عشر شعبان، وقدموا دمشق تلقاهم األمري تنكز، ومل يعبأ تنكز باألمري أرقطاي مقدم العسكر ملا يف 

وبغا الفخري فقدموها يف رابع عشرى رمضان، وأقاموا هبا يومني فقدم األمري قطل. ومضوا إىل حلب. نفسه منه
بعساكر الشام، وقد وصل إىل جعرب مث ساروا مجيعاً يوم عيد الفطر، ومعهم األمري عالء الدين ألطبغا نائب حلب، 
وهو مقدم على العسكر مجيعاً، حىت نزلوا على اإلسكندرونة أول بالد سيس، وقد تقدمهم األمري مغلطاي الغزي 

فقدم عليهم . جلسور احلديد واملراكب وغري ذلك لعبور هنر جهانإليها بشهرين حىت جهز اجملانيق والزحافات وا
وليقم . الربيد من دمشق بأن تكفرر وعد بتسليم القالع للسلطان، فلترد اجملانيق ومجيع أالت احلصار إىل بغراس

د العسكر على مدينة أياس حىت يرد مرسوم السلطان مبا يعتمد يف أمرهم وكانت التراكمني قد أغاروا على بال
سيس، ومعهم عسكر ابن فرمان فتركوها أوحش من بطن محار، فبعث تكفور رسله يف البحر إىل دمياط، فلم يأذن 

فبعث تكفور هبدية . السلطان هلم يف القدوم عليه، من أجل أهنم مل يعلموا نائب الشام حبضورهم، فعادوا إىل تكفور
. يسلم القالع اليت من وراء هنر جهان مجيعاً للسلطان إىل تنكز نائب الشام، وسأله منع العسكر من بالده، وأنه

فكاتب تنكز السلطان بذلك، وبعث أوحد املهمندار إىل األمري عالء الدين ألطبغا نائب حلب وهو املقدم على 
 العسكر مجيعاً مبنع الغارة ورد اآلالت إىل بغراس، فردها ألطبغا وركب بالعسكر إىل آياس، فقدمها يوم اإلثنني ثاين

وكانت آياس قد حتصنت، فبادر العسكر وزحف عليها بغري أمره فكان يوماً مهوالً، جرح فيه مجاعة . عشر شوال
واستمر احلصار إىل يوم اخلميس خامس عشره، وأحضر نائب حلب مخسن جناراً وعمل زحافتني وستارتني . كثرية

والرجال إىل قريب السور، بعدما استشهد فاشتد القتال حىت وصلت الزحافات . ونادى يف الناس بالركوب للزحف
فترجل األمراء عن اخليول ألخذ السور، وإذا بأوحد املهمندار ورسل تكفور قد وافوا برسالة نائب . مجاعة كثرة

الشام، فعادوا إىل خميمهم فبلغهم أوحد املهنمدار أن يكفوا عن الغارة، فلم يوافقوه على ذلك، واستقر احلال على 
  .س بعد مثانية أيامأن تسلموا أيا

فلما كان اليوم الثامن أرسل تكفور مفاتيح القالع، على أن يرد ما سيب وهنب من بالده، فنودي برد السب فأحضر 
وتوجه األمري مغلطاي الغزي فتسلم قلعة كوارة وكانت من . كثري منه، وأخرب اجلسر الذي نصب على هنر جهان

وثلث وربع فدان، وارتفاعه اثنان وأربعون ذراعاً بالعمل، وأنفق  أحصن قالع األرمن، وهلا سور مساحته فدان
  .تكفور على عمارته أربعمائة ألف وستني ألف دينار

وتسلم العسكر آياس، وهدم الربج األطلس يف مثانية أيام، بعدما عمل فيه أربعون حجاراً يومني وليلتني حىت خرج 
وأضرمت فيه النار، فسقط مجيعه، وكان برجاً عظيماً، بلغ مث نقب الربج وعلق على األخشاب، . منه حجر واحد

وكان . ضمانه يف كل شهر لتكفور مبلغ ثالثني ألف دينار حساباً عن كل يوم ألف دينار سوى خراج األراضي
ببلدة آياس أربعمائة مخارة وستمائة بغى وكان هبا يف ظاهرها مالحة تضمن كل سنة بسبعمائة ألف درهم، وهلا مائيت 

  .ة عشر بستاناً تغرس فيها أنواع الفواكه، ودور سورها فدانان وثلثا فدانوست
مث رحل العسكر عن آياس بعدما، قاموا عليها اثنني وسبعني يوماً، فمر نائب حلب على قلعة جنيمة وقلعة سرفندكار 

  .وقد أخرهبما مغلطاي الغزي حىت عرب بالعسكر إىل حلب يف رابع عشرى ذي احلجة
فأكرم السلطان األمري أرقطاي وخلع عليه، وبعث . إىل مصر، وقد مرض كثري منهم، ومات مجاعة فعاد العسكر



وأقطع السلطان أراضي سيس لنائب حلب ونائب الشام وغريمها من أمراء الشام، وأمر . تشريفاً إىل نائب حلب
. اخلراج، فعمرت ضياعها فيها مجاعة من التركمان واألجناد، فاستعملوا األرض يف الفالحة، وحطوا عنهم من
وعمل يف كل قلعة من قالع . وضمت بعض عجائز األرمن ألف درهم كل يوم، فلم يوافق السلطان على ذلك

مث قدمت رسل تكفور فخلع عليهم، وكتب بترك اخلراج عنهم ثالث سنني، . األرمن نائب، ورتب فيها عسكر
  .ومهادنتهم عشر سنني
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فانتمى الطريف إىل . وفيها كالت حرب بني خليل الطريف وبني خليل بن دلغادر على أبلستني، انتصر فيها ابن دلغادر
 قدم فعين به نائب الشام حىت. ووعد على نيابة األبلستني بألفي إكديش، وإقامة ثالثني أمري طبلخاناه. نائب الشام

  .إىل قلعة اجلبل، وخلع عليه، وكتب له ثالثون منشوراً بإمريات مجاعة عينهم، وخلع على مجيع من معه، وسار
فسار إليه . وقدم اخلرب بأن القان موسى ملا فر بعد قتل علي بادشاه حلق خبراسان، فقام معه طغاي متر أمريها، ومجع له

فاختل يف . لقرب من سلطانية، فانكسر موسى وقتل من أصحابهالشيخ حسن الكبري وأوالد دمردادش، ولقوه با
  .هذه الفنت حال بغداد واملوصل وديار بكر، وقوي أرتنا نائب املغل ببالد الروم، لشغل املغل عنه مبا هم فيه

وفيها بعث النشو من كشف عن أرباب دواليب القند، فوجد ألوالد فضيل كثري من القند، ومنه أربعة عشر ألف 
ر قند عملت يف هذه السنة، وبلغت زراعتهم يف كل سنة ألف ومخسمائة فدان من القصب، كانوا فيما سلف قنطا

فلما علم النشو ذلك أوقع احلوطة على . يصاحلون املباشرون على أن قندهم ألف قنطار يؤدون ما عليها للديوان
فلما ختلصوا منه وجدوا . قنطار للسلطان حواصلهم، ومحل القند إىل دار القند، وكتب عليهم حججاً بثمانية أالف

وصادر النشو شاد دواليب اخلاص بالصعيد، وأخذ منه . هلم حاصالً مل يظفر به النشو، وفيه عشرة أالف قنطار قند
  .مائة وستني ألف درهم محلها للسلطان

وصون وألطنبغا وملكتمر وفيها أنعم السلطان يف يوم واحد على أربعه من مماليكه مبائيت ألف دينار مصرية، وهم ق
فشق دلك على . احلجازي وبشتاك، وأنعم على موسى بن مهنا بضيعة بألف ألف درهم، وكان قد قدم له فرساً

  .خاطرت بروحي يف حتصيل األموال، وهو يفرقها: " النشو، وقال
الكرك، فعقد له  وفيها قدم أمري أمحد ابن السلطان من الكرك باستدعاء، وكان قد بلغه عنه أنه يعاشر أوباش

السلطان على ابنة األمري سيف الدين طايربغا، وعقد البنه يوسف على ابنة األمري جنكلي بن البابا، وذلك يف 
  .وسري السلطان لكل أمري بألف ومخسمائة دينار وثوب أطلس. العشرين من ربيع اآلخر

ي شيخ خانكاه هباء الدين أرسالن، من وفيه سعى النشو بقاضي اإلسكندرية عماد الدين حممد بن إسحاق البلبيس
فطلب البلبيسي من . أجل أنه عارضه يف أخذ أموال األيتام، ورماه بأنه أخذ ماالً لأليتام اشترى هبا عدة جواري

اإلسكندرية وسلم إىل ابن املرواين وايل القاهرة ليخلص منه مال األيتام، فقام بأمره األمري جنكلي بن البابا واحلاج 
األمحدي حىت توجه الضياء احملتسب وأقوش الربيدي للكشف عنه، فلم يظهر ملا رمي به صحة، وأكثر ما آل ملك و

  .عيب عليه أنه مطرح االحتشام ميشي يف األسواق لشراء حاجته، فأفرج عنه
ائة وفيه ولد للسلطان ابنه صاحل من زوجته بنت األمري تنكز، فعمل السلطان هلا بشخاناه وداير بيت وحنو ذلك مب

ألف وأربعني ألف دينار وعمل هلا الفرح مدة أسبوع، حضره نساء األمراء، وما منهن إال من عني هلا السلطان تعبية 
فحصل للمغاين شيء كثري، حىت أن مغنيات القاهرة جاء قسم كل واحدة منهن عشرة . قماش على قدر رتبة زوجها

قدم من األمري تنكز نائب الشام البنته مقنعة وطرحة بسبعة و. أالف درهم، سوى التفاصيل احلرير واملقانع واخللع
ويف هذا املهم استعمل السلطان للخركاه الواصلة إليه من بالد الشرق ثوباً من حرير أطلس وردي . آالف دينار

ورصعه باللؤلؤ واجلواهر، وأسبل عليها ستراً، فبلغ مصروف ذلك مائة ألف دينار واثين عشر ألف دينار، فنامت 
  .وبلغ مصروف مخسمائة ألف دينار، فكان شيئاً مل يسمع مبثله يف الدولة التركية. يها النساءف



وفيه اتفق عدة من أرباب اجلرائم خبزانة مشائل وقتلوا السحان، وخرجوا بعد املغرب من باب زويلة شاهرين 
  .فركب الوايل يف طلبهم، فلم يظفر منهم سوى برجل أقطع، فشنقه. السكاكني

استدعى السلطان من بالد الصعيد بألفي رأس من الضأن، واستدعى من الوجه البحري مبثلها، وشرع يف  وفيها
عمل حوش برمسها ويرسم األبقار البلق، فوقع اختياره على موضع من قلعة اجلبل مساحته أربعة أفدنة، قد قطعت 

ب السلطان كاتب اجليش ورتب على كل من منه باحلجارة لعمارة القاعات اليت بالقلعة حىت صار غوراً عظيماً وطل
األمراء املقدمني مائة رجل ومائة دابة لنقل التراب، وعلى كل من أمراء الطبلخاناه حبسبه، وأقام األمري، قبغا عبد 

الواحد شادا، وأن يقيم معه من جهة كل أمري أستاداره بعدة من جنده، وألزم األمراء بالعمل، ورسم لوايل القاهرة 
فأقام األمري أقبغا عبد الواحد يف خيمته على جانب املوضع، واستدعى أستادارية األمراء واشتد . العامةبتسخري 

عليهم، فلم ميض ثالثة أيام حىت حضرت إليه رجال األمراء من نواحيهم، ونزل كل أستادار خبيمته ومعه دوابه 
هذا وأقبغا داير بفرسه . العمل ليالً وهناراًورجاله، فقسمت عليهم األرص قطعاً معينة لكل واحد منهم، فجدا يف 

ووكل املقدم عنرب السحريت . عليهم يستحثهم، وخيرق بأستادارية األمراء، ويضرب بعضهم، ويضرب أكثر أجنادهم
بالرجال، وكان ظاملاً غشوماً هبم وكلفهم السرعة يف أعماهلم، من غري أن يوجد هلم رخصة وال مكنهم من 

ومع ذلك كله والوالة . قت صيفاً حاراً، فهلك كثري منهم يف العمل لعجز قدرهتم عما كلفوهوكان الو. االستراحة
وكان أحدهم . تسخر من تظفر به من العامة، وتسوقه إىل العمل، فيزل به البالء ما ال قبل له به، وال عهد له مبثله

ذا والسلطان حيضر كل يوم حىت يرى إذا عجز وألقى بنفسه إىل األرض، رمى أصحابه عليه التراب فمات لوقته، ه
  .العمل

. وكان األمري ألطنبغا املارديين قد مرض، وأقام بامليدان على النيل أياماً حىت برئ وطلع إىل القلعة من باب القرافة
فاستغاث به الناس وسألوه أن خيلصهم من هذا العمل، فتوسط هلم عند السلطان حىت عفى السلطان الناس من 

فأقام العمل سنة وثالثني يوماً إىل أن فرغ منه، وأجريت إليه املياه، وأقيمت . ج عمن قبض عليه منهمالسخرة، وأفر
وبنيت به بيوت لألوز، فبلغ مثن البقل املصروف من الديوان برسم أكل فراخها . به األغنام املذكورة واألبقار البلق

وترتيبه استدعى السلطان األمراء وعمل هلم مساطاً يف كل يوم مائة ومخسني درمهاً، وعند فراغ العمل من احلوش 
  .جليالً، وخلع على مجاعة ممن باشر العمل وغريهم

مث . وفيها وصل من متجر اخلاص ستمائة قطعة قطران، طرحت على الزياتني وأصحاب املطابخ مبائيت درهم القطعة
ما بني مائة ومخسني ومائة وستني درمهاً طرح النشو أيضاً ألف مقطع شرب حبساب ثالمثائة درهم املقطع، وقيمته 

  .مث طرح النشو ثياب املماليك اخللقة وأخفافهم العتيقة على أرباهبا بأغلى مثن. املقطع
وفيها جد النشو يف السعاية بالصفي كاتب قوصون عند السلطان، وأنه يلزمه يف كل سنة للديوان عن متاجره 

لطان األمري قوصون مبصادرته وأخذ ماله لنفسه فأوقع قوصون احلوطة وزراعاً حنو مائيت ألف درهم، حىت ألزم الس
وسعى النشو أيضاً بقطلو أستادار قوصون أنه ملا توجه إىل الشام لزمه مال كثري مبا أتلفه من مال . على مجيع ماله

باع داره  معاصر الغور، وعما أخذه من املباشرين حىت تلفت األقصاب، فقبض عليه قوصون، وألزمه باحلمل حىت
  .وثيابه

وسببه أن . مث بعث السلطان إىل قضاة القضاة أال يثبت أحد منهم حمضراً باستحقاق مرياث حىت يرسم هلم بذلك
صدر الدين الطييب ملا واله النشو نظر ديوان املواريث التزم له حبمل ألموال الكثرية، وصار حيتاط على أموال 

يعطي الورثة منها شيئاً فإن كان للوارث جاه وكان له ولد معروف ألزمه التركات، وحيملها إىل النشو من غري أن 



أن يثبت نسبه من امليت واستحقاقه ملرياثه، فإذا أثبت ذلك أحاله على ما يتحصل من املواريث، فيماطل بذلك مدة 
عذار قبلت وال ينال غرضه، فلما فحش األمر يف هذا بلغ السلطان، فأنكر على النشو ذلك، فدافع عن نفسه بأ

منه، مث رسم السلطان للقضاة أال يثبتوا من ذلك شيئاً إال مبرسومه، فاشتذ األمراء على الناس، وصارت التركة 
تنهب حبضرة الوارث وال جيد سبيالً إليها فإن عجز الطييب عن أخذ املال من التركة لقوة الوارث وشدة بأسه رماه 

  .بيته، فيلزم الوارث بإحضار ذلك حىت يترك مرياثه عند النشو بأن مورثه لقي ووجد لقية مال يف

وفيها كتب مرسوم مبساحة ضمان جهات دمشق مبا عليهم من البواقي للديوان ومبلغه مائتان ألف درهم، فأمهلت 
  .من احلساب

وفيها أنعم السلطان على األمري تنكز نائب الشام بثالث ضياع من فتوح سيس، وهي قلعة كوارة وقلعة جنيمة 
لعة سرفندكار، ورسم أن حيمل إليها من محاة ومحص وطرابلس عشرون ألف غرارة غلة برسم تقاويها وختضريها، وق

  .وعني لكل ضيعة ما يكفيها، وكتب مراسيم لكل حهة مبا هو مقرر عليها
زة وفيها أوقع األمري تنكز بعلم الدين حممد بن القطب كاتب السر بدمشق، وضربه وصادره مبرافعة األمري مح

  .التركماين وأخذ منه عشرين ألف دينار ومائيت ألف درهم
وأعرس كذلك يوسف ابن السلطان بابنة . وفيها أعرس أمحد ابن السلطان بابنة األمري طايربغا من غري عمل مهم

  .األمري جنكلي بن البابا
ن السلطان وتوجه به إىل وفيها أنعم على قطلوبرس أستادار بكتمر الساقي بإمرة طبلخاناه، وتسلم أمري أمحد اب

  .الكرك، فتوجه األمري بيغرا إىل الكرك على النجب حىت أحضر مجيع ما كان هبا من املال
وفيها اتضع سعر الغالل حىت أبيع األردب القمح الصعيدي بعشرة دراهم، والبحري بثمانية دراهم، والفول 

وهو كاتب األمري ملكتمر  -خو النشو فكان رزق اهللا أ. والشعري كل أردب بستة دراهم، وكسدت الغالل
يطرحان القمح بزيادة درمهني األردب ويأخذان مثنه بعسف  -وهو كاتب اجملدي  -احلجازي وويل الدولة صهره 

وسعى النشو بالضياء احملتسب أن الدقيق واخلبز سعرمها بالنسبة إىل . وظلم، فتوقفت أحوال اجلند لرخص السعر
اهرة أن يطلب احملتسب والطحانني ويعمل معدل القمح عنده، فلم جيد يف األسعار القمح غال، فرسم لوايل الق

  .تفاوتاً بني القمح واخلبز
قدم من بغداد الوزير جنم الدين حممود بن على بن شروان، وحسام الدين احلسن بن حممد بن : ويف سابع عشر صفر

فقدم الوزير . من األعيان يف مخسمائة عليقة وعدة. حممد الغوري حمتسب بغداد وفخر الدين حممود نائب احللة
فيها حجر بلخش يزن سبعة وعشرين درمهاً ،فخلع عليه وعلى الغور وأنعم على حممود نائب . للسلطان هدية سنية

احللة بإمرة طبلخاناه بدمشق، وعلى وزير بغداد بإمرة طبلخاناه بديار مصر، مث أنعم عليه بتقدمة ألف بعد وفاة 
  .طايربغا
ن سبب قدومهم أن جنم الدين هذا كان متكن ببغداد وكثر ماله، فلما قدم علي بادشاه إىل بغداد ومعه القان وكا

موسى وصادر أهلها، مث مجع العساكر وخرج بعث بشمس الدين السهروردي نائب بغداد، وقد كتب له أمساء 
فلما بلغهم ذلك تواطئوا على قتله  .ليأخذ ماهلم، منهم جنم الدين ابن شروان، فخر الدين حممود نائب احللة

واخلروج إىل مصر، وخرجوا إىل لقائه، واحتفوا به وساروا معه، مث بدره جنم الدين بسيفه فضربه ضربة حلت 
ويف الوقت نادى جنم الدين باألمان، . عاتقه، فسقط إىل األرض، وأخذت السيوس أصحابه، فارجتت بغداد بأهلها

رمي قتلناه ، وأخرج هو وأصحابه حرميهم وأمواهلم، ومروا هبم على محية من بغداد، وال يتحرك أحد فقد كان لنا غ



فبعث تنكز الربيد إىل السلطان خبربهم، فأجيب بإكرامهم إىل . وكتبوا إىل األمري تنكز نائب الشام يستأذنونه
  .القاهرة، فحمل إليهم من اإلقامات ما يليق هبم حىت قدموا عليه، مث سريهم مكرمني

  .يها أنعم على آقسفقر خببز طنجي السالح دار، وأنعم على قماري أمري شكار بتقدمة ألفوف
وفيه أنشأ السلطان قصراً لألمري يلبغا اليحياوي وقصراً لألمري ألطبغا املارديين جتاه محام امللك السعيد قريبا من 

األمري طشتمر الساقي قطعة، ومن  الرميلة حتت القلعة، وأخذ لذلك من إسطبل األمري أيدغمش قطعة ومن إسطبل
وتقدم السلطان إىل األمري قوصون أن يشتري األمالك . إسطبل األمري قوصون قطعة، ونزل بنفسه حىت مرر أمره

اجملاورة إلسطبله بالرميلة حتت القلعة، ويضيفها إىل إسطبله، وأمر أن يكون باب اإلسطبلني اللذين أنشأمها أيضاً 
فاشترى قوصون عدة . ا جتاه محام امللك السعيد، وأقام آقبغا عبد الواحد شادا بعمارة القصرينلألمريين يلبغا وألنبغ

أمالك وسع مبواضعها يف اسطبله، وطرح النشو أنقاضها بأغلى األمثان، وجعل قوصون باب إسطبله من الرميلة جتاه 
  .وأنفق النشو على القصرين مجيع ما حيتاج إليه يف عمارهتا. القلعة

ا قدمت عدة جتار من الشام بثياب بعلبكي كثرية، فختم عليها وأخذ عنها ما جرت به العادة للديوان من وفيه
مث أمر النشو بأخذها مجيعها بقيمة اختارها، مث طرحها على جتار القاهرة بثالثة أمثال قيمتها، وألزم مباشري . املكس

لك فيه تاجر من جهة األمري بشتاك، فأخذ قماشه فيما فقدم قفل عقيب ذ. اخلتم أال خيتموا قماشاً حىت يستأذنوه
فادعى ذلك التاجر أن قماشه إمنا هو لألمري بشتاك، فضربه النشو ضرباً مربحاً، . أخذ، وطرح اجلميع على التجار

وكان النشو قد بلغ السلطان أن تاجراً حيضر كل سنة القماش . فشق ذلك على بشتاك وشكا أمره إىل السلطان
األمري بشتاك بغري مكس، حىت وجب عليه للديوان مائة ألف درهم، وقد أكسر معاملة السلطان، وأنه قد على اسم 

  .أخذ ما أحضره من القماش ،فانفعل السلطان لكالمه
وسبب ذلك ولده مجال الدين عبداهللا، وما كان عليه من . وفيها عزل قاضي القضاة جالل الدين حممد القزويين

 املال، وأخذه الرشوة من القضاة وحنوهم، وتبسطه يف الترف، حىت إنه قد اقتىن عدة كثرية كثرة اللهو والشره يف
وكان مجال الدين شغف أيضاً بسماع الغناء ومعاشرة . من اخليول ورتب هلا عدة من األجاقية والركابني وسابق هبا

للسلطان تتضمن شعراً مبا هو عليه،  فرمعت فيه. األحداث من أوالد األكابر ومماليك األمراء، وجتاهر باملنكرات
فأخرجه السلطان إىل الشام، مث أعاده بسعي أبيه بعد مدة بسفارة األمري بكتمر الساقي فلم يقم إال حنو السنة، وزاد 

فلم يطلق أبوه غيبته عنه، وكان قد فنت به حىت أنه لشدة حبه إياه . يف قبح السرية فأخرجه السلطان ثانياً، وأقام سنة
كاد يصرب عنه ساعة واحدة، فسأل السلطان يف عوده مشافهة، وضمن توبته، فأعاده السلطان إىل القاهرة، ال ي

فأنشأ جبوار بيت أبيه على النيل داراً كلف قضاة األعمال فيها حلمل الرخام وغريه، واستدعى هلا الصناع من 
. وبلغ السلطان ذلك، فحدث األمراء. ألف درهمالشام، وبالغ يف اتقاهنا، فبلغت النفقة عليها زيادة على مخسمائة 

مبا بلغه، وأنكر على القاضي بتمكني ولده من هذا، فبعث األمري عز الدين أيدمر اخلطريي إىل القاضي يعنفه ويشنع 
عليه، ويلومه على إنفاق ولده هذا املال الكبري، فاعتذر عنه بأنه اقترض ما عمر به هذه الدار فإن سكىن القاهرة مل 

مث إنه أيضاً اشترى يف القاهرة داراً، وجددها مبا يزيد على مائيت ألف . وافقهم واحتاجوا إىل السكىن على النيلت
هذا مع جفائه للناس، وقوة نفسه، وسوء سريته وسرية إخوته أيضاً وتغافل أبيهم عنهم، . درهم، فكثر الكالم فيه

لسلطان، ونسب فيها إىل أنه ال يويل نائباً عنه يف بلد وتصاممه عن الشكوى فيهم فكتب يف القاضي عدة أوراق ل
و كان السلطان ال . حىت جيتمع بأوالده، وشنع فيها أن القضاة يف أيامه إمنا تلي بالرباطيل، وتتزايد يف الواليات

مر يرشى ويعاقب من يرتشي أشد العقوبة، فكان يراعي القضاة ملا يف نفسه من إجالهلم وتعظيمهم، إىل أن نعاط أ



وعمل حسن الغزي الشاعر فيهم قصيدة . أوالد القاضي جالل الدين القزويين وكثرت القصص فيهم ويف مملوكه
شنيعة، وأوصلها إىل شهاب الدين أمحد بن فضل اهللا، فقصد نكاية القزويين وقال للسلطان عنها وقرأها عليه، 

  :فأثرت يف السلطان وغريته على القزويين ومنها، وهي طويلة
  حبده يلتقط الدرامها... على األيام سل صارماً قاض 

  جردهم فانتهكوا احملارما... وسن من أوالده هلا دماً 
  والشبل يف املخرب مثل األسد
  بامرأة الكامل مشغوف شقي... وابنه البدري خطيب جلقي 
  منابر اإلسالم إال متقي... بادره بالعزل فليس يرتقي 
  متزر ثوب العفاف مرتد

  أزل عن امللة هذي الغمة... سالم يا ذا اهلمة يا ملك اإل
  فإنه حجاج هذي األمة... واحلل بعبد اهللا سيف النقمة 

  واردعه ردع كل مفسد
فلما حضر القضاة إىل دار العدل على العادة مل يؤذن هلم يف دخوله، وعندما نزلوا بعث السلطان إىل القزويين مع 

د قاضي دمشق، وقد اقتضى رأية أن تسافر إىل دمشق قاضياً، كما كنت، الدوادار بأن نائب الشام شكا من ابن اجمل
فإنه استحى وجهه منك ومن األمراء والناس، وكلما عرفك أن ترجع ابنك عما هو عليه ال ترجعه فإذا حضرت 

ضية واعلم أين آمر نائب الشام أنه إذا رأى أوالدك على سرية مر. بدار العدل استعف من القضاء حبضرة األمراء
  .قابلهم مبا يستحقونه

وحضر قاضي القضاة القزويين دار العدل، سأل احلاجب أن يسأل له السلطان يف متكينه من : فلما كان يوم اخلميس
ونزل القزويين فأخذ يف وفاء . التوجه إىل دمشق، فإن مصر مل توافقه وال وافقت أهله، فأذن له السلطان يف ذلك

ربة األشرفية اجملاورة ملشهد السيدة نفيسة مبلغ مائيت ألف درهم وثالثني ألف درهم دينه، وكان عليه جلهة وقف الت
فباعوا من صنف األواين الصيين مببلغ أربعني . فباع أمالكه وأمالك أوالده وأثاثهم وحتفهم بربع مثنها، وكانت نفيسة

إىل أربعة أالف، وباع من اللؤلؤ  ألف درهم، وباع عبداهللا إحدى عشرة جارية ما بني مثانية أالف درهم اجلارية
واجلواهر والزركش ما قيمته زيادة على مائة وعشرين ألف درهم، وباع داره بالقاهرة خبمسة وثالثني ألف درهم 

وسار قاضي القضاة بأهله وأوالده إىل دمشق، وصحبته ستون زوج حماير . وأدوا ما عليهم من الدين لأليتام وغريهم
وتأسف الناس على فراقه، حملبتهم له مع بغضهم ألوالده، فإنه كان كرمياً جواداً . رة امرأةعلى اجلمال، يف كل حما

سخياً، له صدقات ومراعاة ألرباب البيوت، يهب األلف درهم، ومل يعرف يف دولة األتراك مبصر قاض له مثل 
  .سعادته، وال مثل حظوته من السلطان وقوة حرمته، وكان سفره يف مجادى اآلخرة

استدعى عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن مجاعة الشافعي : يوم األحد ثامن عشره ويف
وكان السلطان قد مجع بني يديه القضاة والفقهاء . وخلع عليه، واستقر قاضي القضاة عوضاً عن اجلالل القزويين

فلم يلتفت إليه . الدين حممد بن عدالن وفيهم عز الدين وحدثهم فيمن يصلح للقضاء، وقد تعني عندهم مشس
وكان السلطان من أيام بدر الدين حممد بن مجاعة يلهج بذكر ابنه . السلطان، وذكر هلم عز الدين فأثنوا عليه خرياً

  " .لوال أنه شاب لوليته القضاء : " عز الدين، ويقول
داد، واستقر يف قضاء القضاة احلنفية، عوضاً وخلع فيه أيضاً على حسام الدين احلسن بن حممد الغوري القادم من بغ



وكان سبب عزل ابن عبد احلق أوالده، . عن برهان الدين إبراهيم بن علي بن عبد احلق، ونزال يف موكب جليل
ولينا قضاة جياداً أفسدهم، ورسم بسفر ابن عبد احلق : فإهنم ساروا سرية أوالد القزويين، فكان السلطان يقول

وكانت قد وقعت الشكوى يف ابن القاضي احلنبلي من بيعه أوقاف األيتام وأخذ .  الشام، فسافرواوأوالده أيضاً إىل
أمثاهنا، وإتالفه يف احملرمات، فطلب والده تقي الدين أمحد بن عز الدين عمر بن حممد املقدس وسئل عن مال 

يل القاهرة بتسليمه وضربه حىت حيضر املال فأمر السلطان متو. األوقاف اليت باعها، فاعتذر مبا ال يقبل، وسأل املهلة
انظر ماذا جرى علينا من أوالد القضاة، وذكر ابن . " وأخذ السلطان يقول لألمراء. مجيعه، فأهانه ورسم عليه

والستر على القاضي لكرب سنه . القاضي احلنبلي وما كان منه، وهم أن يوقع به وبابنه املكروه، فتلطفوا به يف أمرمها
فعني األمري جنكلي بن البابا لوالية احلنابلة موفق الدين عبداهللا بن حممد بن عبد امللك املقدسي فطلبه . وشهرته

  .السلطان وخلع عليه مع رفيقه
طلع القضاة األربعة وقبلوا يد السلطان، واستأذن قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز : ويف يوم اإلثنني ثاسع عشره
واب احلكم، فإهنم جيعهم إمنا ولوا ببذهلم املال اجلزيل لولد القزوين وأهنم قد أفسدوا يف بن مجاعة الشافعي يف عزل ن

فنزل ابن مجاعة وكتب بعزل قضاة . األعمال فساداً كبرياً، فأجابه السلطان بأن يفعل ما فيه خالصه من اهللا تعاىل
من نيابة احلكم مبصر، وويل عرضه الوجه القبلي والبحري بأسرهم، وعزل فخر الدين حممد بن حممد بن مسكني 

هباء الدين عبد اهللا بن عقيل، وعني لقضاء األعمال مجاعة ممن وقع اختياره عليهم، فلم جيسر أحد على معارضته وال 
خمالفته، واستخلف عنه يف القضاء تاج الدين حممد بن إسحاق املناوي وضياء الدين حممد بن إبراهيم املناوي، وعزل 

فانكف عن الناس . من نظر األوقاف حىت مل يدع أحداً بالقاهرة ومصر وأعماهلا ممن واله القزويين الضياء احملتسب
  .وسار رفقاؤه احلنفي واحلنبلي مثل سريته يف النزاهة والصيانة. بدلك شر كبري وفساد كثري

  .وفيها فوض نظر الوقف الشافعي للشيخ برهان الدين إبراهيم الصائغ
فأخذها النشو وعرف السلطان هبا، . من الشام بألفني ومخسمائة دينار من وقف األشرفية وعقيب ذلك قدم الربيد

  .وأنه تعوض عنها جلهة الوقف فيما بعد فأخذها السلطان منه

وفيها مجع النشو الطحانني وعرفاء اجلمالة، وطرح عليهم ما زرع بناحية قليوب من الفول األخضر والربسيم، 
دان الفول، والربسيم مبائيت درهم، وضرب مجاعه منهم باملقارع، ألجل شكواهم إياه حبساب ثالمثائة درهم الف

وطرح النشو مبلغ مائيت ألف درهم فلوساً حنساً ضرب إسكندرية وتروجة وفوة وبالد الصعيد على . للسلطان
الزغل من  وذلك أن الفلوس كانت تؤخذ بالعدد، وقد كثر فيها. التجار وأرباب املعامالت، فوقفت األحوال

الرصاص وحنوه، وصار الفلس الكبري يقص ثالث قطع وخيرج بثالثة فلوس، فصارت الباعة تردها، وحتسن سعر 
فقام وايل القاهرة يف ذلك وضرب مجاعة ونودي أن يرد الفلس املقصوص والرصاص، وال . الغلة دراهم األردب

  .يتعامل به، فمشت األحوال
ومعه مبلغ عشرين ألف دينار الذي أخذ من علم الدين بن القطب . نائب الشاموفيه قدم الربيد من األمري تنكز 

كاتب السر بدمشق، فخلع السلطان على مجال الدين عبد اهللا بن الكمال حممد بن العماد إمساعيل بن األثري، 
  .واستقر يف كتابة السر بدمشق عوضاً عن ابن القطب
بن اجملد عبد اهللا بن احلسني بن علي األربلي كان غري مرضي  وفيها اتفق بدمشق أن قاضيها شهاب الدين حممد

الطريقة، فلما عزل واستقر القزويين عوضه، ركب ابن اجملد قبل أن يبلغه العزل يريد مكاناً، فنقرت بغلته من كلب 
  .خرج عليها يف الطريق، وألقته عن ظهرها، فاندق عنقه، وسر الناس بذلك



اهرة، بسعاية النشو به ورميه له مبحبة األحداث، وخلع على الشريف شرف الدين وفيها عزل الضياء من حسبة الق
  .علي بن حسني بن حممد نقيب األشراف، واستقر عوضه، بعدما أقامت القاهرة أياماً بغري حمتسب

  .قوصونوفيها أفرج عن األمري آقسنقر شاد العمائر من حبسه حبلب، وأنعم عليه بطلبخاناه يف دمشق، بعناية األمري 
وفيها قدم الربيد بأن جبار بن مهنا توجه يف مجاعته إىل بالد الشرق، وصار يف مجلة الشيخ حسن الكبري، بسبب أنه 

  .ملا قدم هبديته إىل السلطان مل جيد منه إقباالً فكتب إال إخوته بترجيعه إىل البالد
تنا صاحب بالد الروم، وأن جبار بن مهنا التزم وفيها قدم الربيد بأن الشيخ حسن الكبري قد مجع العساكر حملاربة أر

فقدم بعد ذلك كتاب أرتنا ومعه هدية، ويسأل فيه أن . له جبمع العرب، وأنه كتب له تقليداً باإلمرة على العرب
فخلع على رسله وأنعم . يكون نائب السلطان يف بالد الروم، وأنه يضرب السكة بامسه، ويقيم دعوته على منابره

وكان احلامل البن . ب له تقليد بنيابة الروم من انشاء الشريف شهاب الدين احلسني ابن قاضي العسكرعليهم، وكت
أرتنا على ذلك أنه عظم شأنه ببالد الروم، وكثف مجعه حىت خافه الشيخ حسن الكبري أن ينفرد مبملكة الروم، 

وكثرت زراعاته هبا، وأخذ يتخطف من وكان ابن دلغادر قد متكن بأراضي أبلستني، . فأخذ يف التأهب حملاربته
أطراف الروم، فخشى أرتنا منه أن ينازعه يف مملكة الروم، أو يكون مع الشيخ حسن الكبري فرأى االجتاه إىل 

  .السلطان أقوى له وأسلم، فإنه إما ميده بعسكر يتقوى به على أهل الشرق، أو يأوي إىل بالده إن اهنزم
فلم . عون إىل الوعاظ باجلامع األزهر وجامع احلاكم وغري ذلك، ويدعون اهللا عليهوفيها بلغ النشو أن الناس جيتم

  .يزل النشو بالسلطان حىت منع الوعاظ بأمجعهم من الوعظ، وأخرج رجالً كردياً كان للناس فيه اعتقاد إىل الشام
، وقد كلفه الشيخ أن وفيها قدم اجملد السالمي من الشرق صحبة رسل الشيخ حسن الكبري باستدعاء السلطان له

  .يقوم له بالصلح بينه وبني السلطان، وجهز معه هدية جليلة
وفيها قدم ناصر الدين خليفة بن خواجا علي شاه وزير أيب سعيد، فأكرمه السلطالن وأنعم عليه، وأخرج له راتباً 

  .قدمة آقول احلاجب بعد موتهبدمشق، مث أنعم عليه بتقدمة ألف هبا، عوضاً عن برسبغا العادل وأنعم على برسبغا بت
وفيها ندب النشو أحد مباشري العمائر السلطانية ملرافعة األمري آقبغا عبد الواحد، فأهنى للسلطان عنه أنه عمر مجيع 

  .عمائر من مال السلطان، وثبت حملاققته، فلم جيد آقبغا جواباً
مري سيف الدين أيب بكر بن سليمان البابريي وفيها استقر األمري أخو ظلظية يف كشف الوجه البحري عوضاً عن األ

وأخرج البابريي إىل دمشق بطلب األمري تنكز له، وكانت إقامته يف كشف الوجه البحري سنة، سار فيها سرية 
  .سيئه

سقط مبصر والقاهرة مطر عظيم مدة ستة أيام، فتهدم منه عدة أماكن، : ويف ليلة اإلثنني ثاين عشرى ربيع اآلخر
وأعقب املطر رياحاً عاصفة، واشتد الربد خبالف العادة، وسقط الثلج بسبخة بردويل حىت جهلت وسال اجلبل 

واشتد الريح . الطريق، وسقط مبصر ثلج كثري وحصا فيه ما يزن ستة عشر درمهاً وأكثر إىل مثانية وعشرين درمهاً
  .وفارس كوربناحية دمياط يف حبر امللح حىت غلب على النيل، ووصل املاء إىل شار مساح 

وفيها كثر تسخري الناس للعمل يف عمائر السلطان بالقلعة، وقبض عليهم من بني القصرين وهم نيام، ومن أبواب 
اجلوامع عند خروحهم من صالة الصبح، فابتلي من ذلك ببالء عظيم، وكثرت الغاثة، فلم جيسر أحد من األمراء 

  .يكلم السلطان فيه
ي عالء الدين علي بن حميي الدين حيىي بن فضل اهللا، واستقر يف كتابة السر عوضاً خلع عل: ويف يوم اإلثنني رابعه

  .عن أبيه بعد وفاته، وركب معه احلاجب أمري مسعود والدواداو طاجار إىل داره



قدمت احلرة بنت السلطان أيب احلسن علي بن عثمان ابن يعقوب املريين صاحب فاس : ويف ثاين عشرى رمضان
ها مجع كبري وهدية جليلة إىل الغاية، نزل حلملها من اإلسطبل السلطاين ثالثون قطاراً من بغال النقل تريد احلج، ومع

سوى اجلمال، وكان من مجلتها أربعمائة فرس منها مائة حجرة ومائة فحل ومائتان بغل، ومجيعها بسروج وجلم 
وكان مجلتها أيضاً أبقار عدهتا اثنان مسقطة بالذهب والفضة، وبعضها سروجها وركبها من الذهب وكذلك جلمها، 

وأربعون رأساً، ومنها سرجان من ذهب مرصع جبوهر، وفيها اثنان وثالثون بازاً، وفيها سيف قرابه من ذهب 
وكان قد خرج املهمندار إىل . مرصع، وحياصة ذهب مرصع، وفيها ستمائة كساء وغري دلك من القماش الغايل

وكان يوم طلوع اهلدية من األيام املذكورة، . سجد الفتح، وهم مجع كبري جداً لقائهم، وأنزهلم بالقرافة قرب م
ففرق السلطان اهلدية على األمراء بأسرهم على قدر مراتبهم حىت نفدت كلها، سوى اجلوهر واللؤلؤ، فإنه اختص 

  .به فقدرت قيمة هذه اهلدية مبا يزيد على مائة ألف دينار
معها، ورتب هلا من الغنم والدجاج والسكر واحللوى والفاكهة يف كل يوم بكرة مث نقلت احلرة إىل امليدان مبن 
فكان مرتبهم يف كل يوم عدة ثالثني رأساً من الغنم، ونصف أردب أرزاً، وقنطار . وعشية ما عمهم وفضل عنهم

لغ مخسة وسبعني حب رمان، وربع قنطار سكراً، ومثاين فانوسيات مشع، وتوابل الطعام ومحل إليها برسم النفقة مب
مث خلع على مجيع من قدم مع احلرة، . ألف درهم، وكانت أجرة محل أثقال ركبها قد بلغت ستني ألف درهم

ومحل إىل احلرة . فكانت عدة اخللع مائتني وعشرين خلعة على قدر طبقاهتم، حىت على الرجال الذين قادوا اخليول
اج إليه، فقالت إنه ال يعوزها شيء، إمنا تريد عناية السلطان من الكسوة ما جيل قدره، وقيل هلا أن متلي ما حيت

  .بإكرامها وإكرام من معها حيث كانوا
فتقدم السلطان إىل النشو وايل األمري آقبغا بتجهيزها الالئق هبا، فقاما بذلك، واستخدما هلا السقائني والضوية، 

لدقيق والبشماط، وطلبا اجلمالة حلل جهازها وهيئا كل ما حتتاج إليه يف سفرها من أصناف احللوى والسكر وا
وندب السلطان معها مجال الدين متويل اجليزة، وأمره أن يرحل هبا يف ركب هلا مبفردها قدام احململ، . وأزودهتا

  .وميتثل كل ما تأمر به، وكتب ألمريي مكة واملدينة خبدمتها أمت خدمة
ين وخوند طغاي زوجة السلطان وست حدق، وعدة من الدور ومن وفيه جتهز األمري بشتاك، واألمري ألطنبغا املاردي

  .اخلدام، لسفر احلجاز

وفيه قرر األمري علم الدين سنجر اجلاويل شهاب الدين أمحد العسجدي يف تدريس احلديث بالقبه املنصورية بني 
م، وطعنوا يف أهليته، فتعصب عليه القضاة ومجاعة من شيوخ العل. القصرين، بعد وفاة زين الدين عمر بن الكتاين

فلما قرئت على السلطان بدار العدل سأل السلطان من القضاة عنه، فثلبه . ورفعوا قصة للسلطان بالقدح فيه
قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة، فقام اجلاويل مبعارضة القاصي وأثىن عليه، فرسم السلطان أن يعقد له 

وكثري من الفقهاء باملدرسه املنصورية، وجبه بعضهم اجلاويل بالغض من  فاجتمع القضاة. جملس ويطالع بأمره
العسجدي ورماه ركن الدين حممد بن حممد بن القوبع بأنه حلن يف قراءة الفاحتة ثالث مرات فقام قاضي القضاة 

نه وبني ابن أنا أحكم بأهليته هلذه الوظيفه، فدار بي: حسام الدين الغوري يف نصرة العسجدي وأثىن عليه، وقال
فأعلم الغوري طاجار الدوادار بأن القوم تعصبوا على العسجدي . مجاعة مقاولة فيها فحش، وانفضوا على ذلك

فلما حضرا سأل السلطان عما جرى يف اجمللس من ابن مجاعة واجلاويل . سلطان ذلك!وأنه حيكم بأهليته، فبلغ ا
فشق ذلك . ل ابن مجاعة، ومنع العسجدي من التدريسفتفاوضا وعارض كل منهما اآلخر،فمال السلطان إىل قو

وفيها عمل جسر بالنيل على حكر ابن . على اجلاويل وهم بعزل نفسه من نظر املارستان، فحذره األمراء عاقبة ذلك



األثري، وسببه أن امليل قوي على ناحية بوالق خارج القاهرة، وهدم جامع اخلطريي حىت احتيج إىل جتديده، وحىت 
. إىل أن رسم السلطان للسكان على شاطئ النيل بعمل الزرايب جلميع تلك الدور، وأال يؤخذ عليها حكراحتيج 

فكتب بإحضار مهندسي البالد القبلية وبالد الوجه . فبىن صاحب كل دار زربية جتاه داره فلم يفد ذلك شيئاً
الرأي على أن حيفر الرمل الذي فاتفق . البحري، فلما تكاملوا ركب السلطان النيل وهم معه، وكشف البحر

باجلزيرة حىت يصري خليجاً جيري فيه املاء، ويعمل جسر يف وسط النيل يكون سداً يتصل باجلزيرة، فإذا كانت زيادة 
النيل جرى املاء يف اخلليج الذي حفر، وكان قدامه سد عال يرد املاء إليه حىت يتراجع النيل عن سد القاهرة إىل بر 

وخرجت الربد من الغد إىل األعمال بإحضار الرجال للعمل صحبة املشدين، . اد السلطان إىل القلعةناحية منبابة،وع
وكانت تلك احلجارة حتمل إىل الساحل ومتأل هبا املراكب،  -وطلبت احلجارون بأجعهم لقطع احلجارة من اجلبل 

م حىت قدمت الرجال من النواح فلم ميض عشرة أيا.  -وتغرق املراكب وهي مألنة باحلجارة حيث يعمل اجلسر 
ورسم لوايل القاهرة ووايل مصر بتسخريهم للعمل، . فتسلمهم األمري آقبغا عبد الواحد واألمري برسبغا احلاجب

فركبا وقبضا على عدة كثرية منهم، وزادا يف ذلك حىت صارت الناس تؤخذ من املساجد واجلوامع يف السحر، ومن 
  .خوفاً من السخرةاألسواق، فتستر الناس ببيوهتم 

ووقع االجتهاد يف العمل، واشتد االستحثاث فيه حىت إن الرجل كان خير إىل األرض وهو يعمل لعجزه عن احلركة، 
واتفق هذا خلالئق كثرية جدا وآقبغا راكب يف احلراقة يستعجل املراكب . فتردم عليه الرمال، فيموت من ساعته

ويباشرهم، ويغلظ على آقبغا وحيمله على السرعة واستنهاض العمل حىت  املشحونة باحلجارة، والسلطان ينزل إليهم
وكانت عدة املراكب اليت أشحنت . وغرق فيه اثنا عشر مركباً وسق كل مركب ألف أردب. أكمل يف مدة شهرين

ورميت يف البحر حىت صار جسراً ميشي عليه ثالثة وعشرين ألف مركب حجر،  -باحلجارة املقطوعة من اجلبل 
  .ى ما عمل فيه من آالت اخلشب والسرياقات واحللفاء وحنو ذلكسو

وحفر اخلليج باجلزيرة، فلما زاد النيل جرى يف اخلليج الذي حفر، وتراجع املاء حىت قوي على بر منبابة وبر بوالق 
  .التكرور، فسر السلطان بذلك

يف املسري إىل اإلسكندرية بطيور السلطان وفيها استأذن األمري ملكتمر احلجازي واألمري يلبغا اليحياوي السلطان 
فرسم للنشو بتجهيزمها، فخاف من دخوهلما إىل اإلسكندرية أن يبلغهما عنه من أعدائه . اجلوارح، ليتصيدا يف الربية

فعرف النشو السلطان أن مراكب التجار قد وصلت، وأنه حيتاج إىل السفر حىت . ما إذا نقاله للسلطان تغري عليه
وبدا للسلطان أن يبعث . يها للديوان ويقوم أيضاً خبدمة األمريين، فأذن له يف السفر، فسافر من ليلتهيأخذ ما عل

ويعوض يلبغا واحلجازي بركوب  -ومعه األمري قماري أمري شكار، واألمري ألطبغا املارديين  -األمري بشتاك بالطيور 
شهيد بعد يومني، فركب يلبغا واحلجازي املراكب يف وكان عيد ال. النيل يف عيد الشهيد، فسافر األمراء الثالثة

النيل للفرجة، وخرجت مغاين القاهرة ومصر بأسرها، وهتتكوا مبا كان خافياً مستوراً من أنواع اللهو، وقد حشر 
وألقى األمراء للناس يف مراكبهم من أنواع األشربة واحلالوات وغريها ما يتجاوز . الناس للفرجة من كل جهة

  .مرت ثالث ليال بأيامها كان فيها من اللذات وأنواع املسرات ما ال ميكن شرحهالوصف، ف
وملا قدم األمراء بالطيور إىل ظاهر اإلسكندرية أخرج النشو إىل لقائهم عامة أهلها بالعدد واآلالت احلربية، وركب 

شو هلم من األمسطة وأنواع القماش مث خرجوا بعد يومني، وقد قدم الن. إليهم حىت عربوا املدينة، فكان يوماً مشهوداً
وأخذ النشو يف مصادرة أهل اإلسكندرية، وطلب عشرة أالف دينار من الصيارفة قرضاً يف ذمته، . ما يليق هبم

وطلب من ثالثة جتار عشرة أالف دينار، مث إنه غرم ابن الربعي احملتسب هبا مخسة آالف دينار، سوى ما ضرب عليه 



  .ضرباً مربحاً وسجنه، فمات بعد قليل يف السجن، مث عاد النشو إىل القاهرة احلوطة من موجوده، وضربه
وقدم اخلرب من ماردين بكثرة مجع الشيخ حسن الصغري وأوالد دمرداش، وأهنم على حركة حلرب طغاي بن سونتاي 

  .بديار بكر، فإذا بلغوا مرادهم منه عدوا الفرات إىل أخذ حلب
  .ي واستقر يف نيابة حلب عوضاً عن ألطنبغاوفيها طلب األمري طرغاي الطباخ
قدم موسى بن مهنا طائعاً، وقدم عدة خيول، وورد صحبته طائفة من عرب : ويف يوم الثالثاء ثامن عشرى شوال

البحرين خبيول قومت مببلغ مخسمائة ألف وستني ألف درهم وقومت خيل موسى خبمسمائة ألف درهم، سوى ما 
وقومت من جهة أهل برقة بأربعمائة ألف . ليه، وأنعم عليه بعشرين آلف دينار أيضاًجرت العادة به من اإلنعام ع

وكانت مجلة ذلك كله، ما عدا ما أنعم به على . درهم، وقومت مماليك وجواري قدم هبا التجار بستمائة ألف درهم
ن ألف دينار، وأحيل موسى بن مهنا ألفا ألف درهم وستون ألف درهم، منها مائة ألف دينار مصرية ونيف وعشري

  .بذلك على النشو
. وملا كمل قصر يلبغا وقصر املارديين جاءا يف أحسن هيئة، فإن السلطان كان ينزل إليهما بنفسه ويرتب عمارهتما

وكان مجلة . فعمل أساس قصر يلبغا أربعني ذراعاً وبسطه حصرياً واحداً، فجاء مصروفه أربعمائة ألف درهم
فركب . أربعمائة ألف ألف وستني ألف درهم، من ذلك الزورد خاصة مبائة ألف د رهماملصروف على هذا القصر 

السلطان إليه يوم فراغه وأعجب به، وأنعم على يلبغا بتقدمة طرغاي الطباخي نائب حلب، وفيها عشرة أزواج 
ن إىل األمري وتقدم السلطا. وعدة أواين بلور وغريه، وعدة خيول، ومجال خبايت -منها زوج بسط حرير  -بسط 

آقبغا عبد الواحد بعمل مساط يف قصر يلبغا، فنزل إليه ونزل النشو أيضاً حىت هتيأ ذلك، وحضر األمراء كلهم، 
وأركبوا اخليول . مث خلع السلطان على أحد عشر أمرياً أحد عشر تشريفاً أطلس. فأكلوا وشربوا يومهم إىل العصر

 خلع كاملة وأقبية، وأركبوا أيضاً اخليول املثمنة بسروج الذهب بسروج الذهب، وخلع على بقية األمراء ما بني
ذبح فيه ستمائة رأس من الغنم، : وتوىل السلطان تعبية ذلك بنفسه، فكان مهماً عظيماً. والفضة على قدر مراتبهم

  .وأربعون رأساً من البقر، وعشرون فرساً، وعمل فيه برسم املشروب ثالمثائة قنطار من السكر

هبت ريح سوداء معتمة بناحية الغربية، وأظلم اجلو منها، وسقطت دور : اإلثنني سابع عشرى رمضان ويف يوم
مث سقط برد أسود مر الطعم، حاءت به الريح من حنو البحر حىت مأل الطرقات، ووزنت منه واحدة فكانت . كثرية

. لنعام، وما دون ذلك إىل قدر البندقةمائة ومثانني درمهاً، ووجد فيه واحدة على قدر النارجنة، وعلى قدر بيض ا
ورؤيت شجرة . وكان الزرع قد قرب حصاده، فرمى سنبله، وحصد كثري منه من أصله، وهلكت منه أغنام كثرية

فشقتها نصفني كما يشق املنشار،  -مجيز يف غاية الكرب وقد سقط يف وسطها برده على هيئة الرغيف وهي سواء 
وتلفت زروع مثانية وعشرين بلداً، فجمع زرعها ومحل . ها بربدة شقته نصفنيووجدت بقرة مطروحة قد قطع ظهر

إىل السلطان مع فالحيها، واستغاثوا بالسلطان، فرسم ملتويل الغربية أن يكشف تلك النواح وحيرر ما أصابتها 
  .اجلائحة منها، وحيط خراجه عن الفالحني، فامتثل ذلك

رت يف شهر رمضان هذا حىت ظهرت النجوم متلونة، فكانت حتمر ساعة وفيه قدم الربيد من قوص بأن السماء امح
وقدم الربيد أيضاً بأنه هبت ريح . وتسود ساعة وتبيض ساعة، إىل أن طلع الفجر، فجاء مطر مل يعهد يف تلك البالد

ثمرة، وقدم بأسوان ألقت عامة البيوت وكثرياً من النخل، وهبت أيضاً بعرب قمولة، فألقت ألفني ومخسمائة خنلة م
  .بذلك حمضر ثابت على قاضيها

وخرج ببالد منفلوط فأر عظيم جداً فحصد الزرع حصداً، وأتلف جرون الغالل، حبيث كان يذهب ربع اجلرن يف 



فصار الناس يبيتون باملشاعل على طول الليل، وهم يقتلون الفأر مث يتوىل أمر النهار طائفة أخر وهم ال . ليلة واحدة
، مث حيمل ما قتل منه يف شباك، وحيرق بالنار على بعد، وفيهم من يلقيه إىل النيل، فأفاموا مدة يفترون عن قتله

وهو أن مجعاً عظيماً من فريان بيض خرجوا : وشوهد منه عجب. شهرين حيملون يف الشباك كل يرم نو مائة محل
فدنان، مث تصاحيوا ومحل بعضهم حىت مالوا األرض، فخرج مقابلهم فريان سود، واصطفوا صفني يف أرض مساحتها 

على بعض واقتتلوا ساعة، وانكسرت الفريان السود، وتبعهم البيض يقتلوهنم حىت مزقوهم يف تلك األراضي ،وكان 
مبحضر عامل كبري من الناس فكتب بذلك إىل السلطان واألمراء، فانكسر للسلطان بناحية منفلوط بسبب الفأر حنو 

  .ستني ألف أردب فول
فعت قصة إىل السلطان تتضمن أن األمري ملكتمر احلجازي يركب النيل ومعه أرباب املالهي يف عدة من وفيها ر

فاشتد غضب السلطان، وطلب احلجازي . املماليك السلطانية، وأهنم يفعلون كل فاحشة ويأخذون حرم الناس
ن املماليك ستة وثالثني رجالً وأخرق به، وهدده بالقتل إن عاد يركب النيل، وأخرج السلطان ممن كان يعاشره م

إىل البالد الشامية على الربيد من يومهم، وأخرج من الغد أربعني مملوكاً من أصحابه بسبب شرهبم اخلمر، وفيها 
تقدم السلطان إىل ويل القلعة أال ميكن أمرياً من النزول إال مبرسوم، وأمر نقيب اجليش فدار على األمراء كلهم 

وركب أمري مسعود . منهم من القلعة إال مبرسوم السلطان، ومن نزل فال يبيت إال بالقلعة وأعلمهم أال ينزل أحد
وهدم مرامي النشاب اليت بناها األمراء لرمي النشاب خارج القاهرة، وطلب مجيع  -ومعه وايل القاهرة  -احلاجب 

 البندقانيني فغلقت، ومنع من صناع النشاب ومنعهم من عمل النشاب امليداين وبيعه لسائر الناس، وأمر بدكاكني
عمل أقواس البندق وبيعها، وقصد السلطان بذلك كف أسباب اللهو، فإنه كان يكره من يلعب ويلهو عن شغله 

  .وخدمته
 -وفيها شفع األمري موسى بن مهنا يف لؤلؤ وغريه من املصادرين، فرسم السلطان لشاد الدواوين بكتابة أمسائهم 

  .الً، ومنهم قرموط وأوالد التاج، فأفرج عنهم، أما خال قرموط وأوالد التاجوكانوا مخسة وثالثني رج
وفيها أنشأ األمري أقبغا عبد الواحد مدرسة جبوار اجلامع األزهر، وكان موضعها دار األمري ابن احللي وألزم الصناع 

ل أسبوع هبا كل صانع بالقاهرة بالعمائر السلطانية أن يعملوا فيها يوماً من األسبوع بغري أجرة، فكان جيتمع يف ك
ومحل هلا أقبغا مجيع ما حيتاج إليه من عمائر السلطان، وأقام هبا من مماليكه شادا مل ير أظلم . ومصر، ويعملون هنارهم

  .منه، فعسف الصناع وضرهبم

. اً األردبوفيها توقفت زيادة النيل عندما قرب الوفاء، مث نقض، فارنفع سعر الغالل حىت بلغ القمح عشرين درمه
وتلفت بسبب ذلك . مث تراجع النيل وويف ستة عشر ذراعاً، بعدما زاد ثالثة أيام متوالية أربعة أذرع ونصف ذراع

وكانت سنة شديدة، واتفق فيها من األمطار والفأر . غالل كثرية يف األجران، فإنه زاد زيادة متتابعة على حني غفلة
  .واملصادرات وغري ذلك عدة حمن

  ها من األعيانومات في

 -جمد الدين إبراهيم بن األجل أيب هاشم علي بن الصدر األديب أيب طالب حممد بن حممد بن حممد الفامغار 
يف سادس عشر مجادى األوىل، ومولده سنة تسع وأربعني وستمائة، وحدث عن أبيه  -املعروف بابن اخلميمي 
  .والرشيد العطار وغريه

ان يف رابع عشرى ذي القعدة، ودفن بتربة عمه الصاحل علي بن قالوون، بالقرب ومات األمري إبراهيم ابن السلط



  .من املشهد النفيسي
وتويف الطيب األديب شهاب الدين أمحد بن يوسف بن هالل الصفدي بالفاهرة عن سبع وسبعني سنة، وله نظم 

  .حيد
س املعروف بابن الكتاين الدمشقي شيخ وتويف الشيخ زين الدين عمر بن اجلمايل أيب احلزم بن عبد الرمحن بن يون

  .الشافعية، بالقاهره يف يوم األربعاء سادس عشر رمضان
وتويف قاضي القضاة الشافعي بدمشق شهاب الدين حممد بن اجملد عبداهللا بن احلسني بن علي األربلي الشافعي بعد 

  .ما ألقته بغلته بأسبوع، يف مجادى األوىل بدمشق
حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن يوسف بن عبد الرمحن ابن عبد اجلليل املعروف بابن وتويف الشيخ زكي الدين 

  .القرشي التونسي املالك صاحب الفنون الكثرية، بالقاهرة عن أربع وسبعني سنة -القوبع 
تويف شيخ اخلانكاه الصالحية سعيد السعداء مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن النقجواين يف حادي 

  .عشرى احملرم، ودفن بالقرافة
وتويف شيخ اإلسالم شرف الدين هبة اهللا ابن قاضي محاة جنم الدين عبد الرحيم بن أيب الطاهر إبراهيم بن املسلم بن 

هبة اهللا بن حسان بن حممد بن منصور بن أمحد املعروف بابن البارزي الشافعي قاضي محاة، يف نصف ذي القعدة، 
  .سنة مخس وأربعني وستمائةومولده يف خامس رمضان 

  .ومات األمري طغجي
  .ومات األمري أقول احلاجب

  .ومات األمري ظلظية كاشف الوجه القبلي 
  .ومات كاتب السر حميي الدين بن حيىي ابن فضل اهللا بن جملي العمري يف يوم األربعاء تاسع رمضان

  .مشق بعد علم الدين األخنائي مث عزلوتويف مجال الدين يوسف بن إبراهيم بن مجلة، وكان قد ويل قضاء د
  سنة تسع وثالثني وسبعمائة

  .قبض على امرأة خناقة، وقتلت: يف أول احملرم
وفيها قدم رسل امللك أزبك صحبة األمري سرطقطاي مقدم الربيدية هبدية وكتاب يطلب فيه مصاهرة السلطان، 

وجه رسوالً إىل أزبك سنة سبع وثالثني فجهزت إليه هدية، وأنعم على رسله وأعيدوا وكان سرطقطاي قد ت
  .وسبعمائة

. وفيها قدم اخلرب بأن القان الكبري عزم على املسري إىل العراقني، وقدم أمامه عسكراً ليسري إذا أخذ العراق إىل الشام
رسه فسار مثاين مراحل، وبعث اهللا على ذلك العسكر رحياً سوداء، مث صارت زرقاء تشتعل ناراً، فيسقط الفارس وف

ميتني عند هبوهبا، ومتادى هبوهبا يومني، وكانوا زيادة على مائة ألف فارس، فلم يرجع منهم إىل القان إال حنو عشرة 
  .فسر السلطان بذلك. آالف وهلك باقيهم

وفيها قدم امللك األفضل حممد بن املؤيد إمساعيل صاحب محاة باستدعاء السلطان، وقد كثرت شكاية الناس له من 
للهو وأخذه أموال الرعية، وقد شفع فيه األمري تنكز نائب الشام فقدم األفضل للسلطان واألمراء تقادم شغفه با

جليلة، مث سافر إىل بلده بعد ما وصاه السلطان حبضرة القضاة، وعدد ذنوبه، وأخربه أنه قبل فيه شفاعة نائب 
  .الشام، مث خلع عليه وسفره

  كاً لبعص األيتام، فحضر إليه العلم القراريطيوفيها اشترى بدر الدين أمني احلكم مل



مبجلس قاضي . شاد القراريط يطلب منه موجب الديوان عن امللك املذكور، فأفضي احلال بينهما إىل مفاوضة
القضاة عز الدين بن مجاعة، أطلق فيها العلم لسانه مبا أوجب تعزيره، فانصرف إىل النشو وعرفه أنه ملا طالب أمني 

اريط عزره ابن مجاعة وكشف رأسه، فحرك ذلك منه كامناً كان يف نفسه من ابن مجاعة، وبلغ السلطان احلكم بالقر
ذلك، وشنع عليه بأن أمني احلكم ملا امتنع من دفع القراريط عن امللك أخرج إليه العلم مرسوم السلطان وعليه 

جملس احلكم الباطل حقاً لتأخذ أموال  أجتعل يف: حممد بن قالوون، فأخذه منه ورماه باألرض عند النعال، وقال
فغضب السلطان وطلب أمني احلكم، وأمر طاجار الدوادار بضربه، فضربه . األيتام، مث كشف رأسه وضربه بالدرة

هذا جزاء من مينع : على باب القصر بالقلعة والنشو جالس ضرباً مؤملاً وقطع أكمامه، وشهره بالقلعة ونودي عليه
  .ألزم حبمل عشرين ألف درهم، ورسم عليه، فقام خبمسة عشر ألف درهماحلقوق السلطانية، و
قبض على أوحد الدين شيخ خانكاه بيربس وهو بالروضة جتاه مصر على حال غري مرض، : ويف شهر ربيع األول

  .وأخرج إىل القدس منفياً
فيها من األموال، وأن األمري تنكز وفيها قدم اخلرب بأن ابن دلغادر استوىل على قلعة طرندة من بالد الروم، وأخذ ما 

فسر السلطان بذلك، وبعث بتشريف البن دلغادر، وشكره وأثىن . بعث إليها األمري عالء الدين علي بن صبح
  .عليه

  .وفيه استقر األمري بكتمر العالئي األستادار يف نيابة محص، بعد وفاة األمري جركتمر
  .، واستقر من مقدمي األلوف هباوفيه أخرج األمري منكلي بغا الفخري إىل دمشق

  .وفيه أنعم على كل من قطليجا احلموي وطاجار الدوادار بإمرة طبلخاناه
قدم األمري ألطنبغا نائب حلب، وصحبته تقدمة جليلة، وأخلع جليلة عليه عند وصوله، وعزل عن : ويف ربيع اآلخر

  .نيابة حلب، واستقر من كبار األمراء بالديار املصرية
  .سارت احلرة املغربية عائدة إىل بالدها، بعد قضاء حجها: هويف تاسع

وذلك أن ابنته اليت حتت السلطان قرب وضع محلها، . قدم األمري تنكز نائب الشام: ويف حادي عشر مجادى األول
 ألجل مهم ابنته وتقدم السلطان إىل النشو بعمل بشخاناه وداير -ومعه أهله وأوالده  -فكتب السلطان يستدعيه 

بيت من حرير خممل، ويزركشهما مبائة ألف دينار، وأمره أن جيهز مخسني تشريفاً لألمراء، منها ثالثة وعشرين 
تشريفاً أطلس حبوائص ذهب كاملة، وبقيتها ما بني طرد وحش ومصمط، و طلب إليه أيضاً أن جيهز ما حتتاج إليه 

  .ه املهم مما يبلغ زيادة على ثالمثائة ألف دينارالنفساء، وما حيتاج إليه من السروج وحنوها، وما حيتاج إلي
فأخذ النشو يف التدبري لذلك، ورتب جهاته من مثن سكر وعسل وقندر وقماش وخشب يطرحه على الناس، وعمل 

وطرح . أوراقاً مبظامل اقترحها بلغت جلتها مخسمائة ألف دينار ومائة ألف أردب غلة، وأعلم هبا السلطان من الغد
ده من البضائع على الناس مبصر والقاهرة، حىت زلزهلما بكثرة العقوبة، ومل يراع أحداً فخنق من ذلك النشو ما عن

األمري احلاج، آل ملك، وبلغ السلطان ما نزل بالرعية من الظلم، فلوال ما كان من مالطفة األمراء يف احلال لكان 
  .له وللسلطان شأن غري مرضي

ز من غزة إىل القاهرة، بعث السلطان باألمري قوصون إىل لقائه ومعه املطبخ، فلما قدم الربيد بتوجه األمري تنك
وركب السلطان إىل قصوره بسرياقوس ومعه أوالده فنزل قوصون السعيدية، وهيأ األمسطة اجلليلة، وتلقى األمري 

 نصبها السلطان لألمري تنكز وترجل إليه، فنزل األمري تنكز أيضاً، ومشيا خطوات حىت تعانقا، وركبا إىل اخليمة اليت
فلما انقضى السماط ركب تنكز فتلقاه أوال أوالد السلطان، فترجل هلم، مث سار وهم معه، فتلقاه السلطان . تنكز



مث سار السلطان من الغد وطلع قلعة اجلبل، وخلع عليه وعلى أوالده وأمرهم، فدخلوا . وأكرمه غاية الكرامة
  .وأهليهم إىل الدور
األمري ألطنبغا نائب حلب إىل نيابة غزة وخلع عليه، فاهتم األمري تنكز بأنه محل السلطان على  وفيه رسم خبروج

  .ذلك

ونزل األمري تنكز من القلعة إىل بيته خبط الكافوري من القاهره، وجهز به تقادم السلطان وتقادم األمراء، ومحلها 
قيمته ثالثون ألف دينار، ومن الزركش عشرون  فيها من صنف اجلوهر ما: من الغد، وكانت شيئاً جيل عن الوصف

ألف دينار، ومن أواين البلور وتعايب القماش واخليل والسروج واجلمال البخايت ما قيمته مائتان وعشرون ألف 
مث أخرج السلطان إليه مجيع . فلما انقضت نوبة التقادم أدخله السلطان إىل الدور حىت رأى ابنته، وقبلت يده. دينار
. بوسي يد عمك، مث عني منهن اثنتني لولدي تنكز: " أمرهن بتقبيل يده، وهو يقول هلن واحدة بعد واحدةبناته و

  .فقبل تنكز األرض وخرج والسلطان حيادثه
وتقدم السلطان إىل النشو بتجهيز تنكز إىل الصعيد للصيد، مث ركب وتوجه إىل بالد الصعيد وتنكز معه، فكان من 

فلما عاد السلطان أمر النشو بتجهيز كلفة عقد ابين تنكز على . ة ما ال عهد من ملك مثلهإكرامه له يف هذه السفر
فأخذ النشو أموال التجار وغريهم، ومجع أربعة عشر ألف دينار، محل منها برسم . ابنتيه، وكلفة سفر تنكز إىل الشام

ز على ابنيت السلطان يف بيت األمري وعقد لولدي تنك. املهر أربعة أالف دينار وجهز تنكز باثين عشر ألف دينار
  .قوصون، حبضرة القضاة واألمراء

كنت أمتىن أن ! وا هللا يا خوند: مث ولدت ابنة تنكز من السلطان بنتاً، فسجد تنكز هللا شكراً حبضرة السلطان، وقال
ي مبا غمرين به فإن السلطان تصدق عل. تكون املولودة بنتاً، فإهنا لو وضعت ذكراً كنت أخشى من كمال السعادة

  .من السعادة، فخشيت من كماهلا
وأخذ السلطان مع النشو يف جتهيز تنكز على عادته، وأمره أن يضاعف له ما جرت به عادته من اخليل والتعايب، 

ورتب السلطان ذلك بنفسه، فكانت قيمته مائة ومخسني ألف دينار عيناً، وكان تنكز قد أقام مدة شهرين، وراتبه 
  .كل يوم أربعة آالف درهم السلطاين يف

فلما وادع تنكز السلطان سأله يف إعفاء األمري كجكن من اخلدمة، وأن ينعم عليه بسفر لؤلؤ احلليب إىل الشام 
ليستقر يف شد عداد األغنام، وأن ينقل األمري بيربس احلاجب من حلب إىل دمشق، وأن ينعم على قرمشي بإمرة 

ء الدين بن صبح فأجابه السلطان إىل ذلك كله، وكتب له تقليداً بتفويض ويستقر حاجباً بدمشق عوضاً عن عال
أعزاهللا أنصار املقر : احلكم يف مجيع املماليك الشامية بأسرها، وأن مجيع نواهبا تكاتبه بأحواهلا، وأن تكون مكاتبته

لعاملي كافل اإلسالمي أتابك الزاهدي العابدي ا: أعزاهللا أنصار اجلناب، وأن يزاد يف ألقابه" الشريف، بعدما كانت 
وأنعم السلطان على مغنية قدمت معه من دمشق بعشرة أالف درهم، وحصل هلا من الدور ثالث بدالت . اجليوش

مث كان . زركش وثالثون تعبيه قماش وأربع بدالت مقانع، ومخسمائة دينار، مبلغ متحصلها حنو سبعني ألف درهم
: حاجة، أو يف نفسك شيء أقضيه قبل سفرك؟ فقبل تنكز األرض، وقال أيش بقى لك: " آخر ما قال له السلطان

يا أمري تعيش أنت وأكون . ال إن شاء اهللا: واهللا يا خوند ما بقي شيء أطلبه اال أن أموت يف أيامك، فقال السلطان
  .أنا فداك، أو أكون بعدك بقليل

واتفق ما . فيما حصل له من الكرامة واملعزةفقبل تنكز األرض وانصرف، وقد حسده مجيع األمراء، وكثر حديثهم 
  .قاله السلطان، فإنه مل يقم بعد موت تنكز إال قليل، ومات كما سيأيت ذكره



وفيها أنعم على األمري يلبغا اليحياوي باملنزلة من أعمال أشوم، فركب إليها النشو وحفر هلا ترعة، وأخرق مبتويل 
  .مبائة ألف درهمأشوم، وألزم أقبغا السيفي متويل الغربية 

وفيه استقر عالء الدين علي بن الكوراين يف والية الغربية عوضاً عن آفبغا السيفي واستقر شهاب الدين بن األز 
كشي يف والية األمشونني عوضاً عن ابن الكوراين واستقر جنم الدين أيوب يف والية الشرقية، عوضاً عن ابن 

  .األزكشي
ة الغائب مبصر والقاهرة على قاضي القضاة جالل الدين حممد القزويين صلى صال: ويف مستهل مجادى األوىل

  .فاستقر عوضه الشميخ تقي الدين علي بن السبكي
  .وفيه أخرج آقوش الزيين إىل حلب

وفبه أخرج األمري عز الدين أيدمر العمري إىل صهيون، وأنعم بإقطاعه على ولده أيب بكر، فأحاط النشو مبوجوده، 
  . ألف ديناروأخذ له مثانني

وفيه قدم الربيد بأن التركمان ساقوا إىل دمشق عشرين ألف رأس من الغنم ليبيعوها بالقاهرة، فلما حضرت رسم 
وكان التركمان قد شكوا . أال يؤخذ منهم املقرر وهو أربعة دراهم الرأس يؤخذ عن كل مائة درهم مخسة دراهم

ه وأخذه ألموال الرعية، فأحيط بضياعه وأمواله، وأنعم ببعض من أزدمر وايل هبنسا فكشف عنه فوجد أنه كثر ظلم
  .ضياعه على األمري تنكز نائب الشام، ووقف بعضها على قلعة طرندة ببالد الروم

وفيها قدم الشريف مبارك بن عطيفة خبيله، فسجن مع أبيه، لكثرة إفساده باحلجاز وفيها اتفق موت ابنة األمري 
زوجة األمري ناصر الدين بن احملسين بعد عودها من طرابلس، عن بنت  -نصوري الكبري مشس الدين إلدكز امل

  .وأخت وزوج، فأخذ النشو مجيع خملفها، وكان شيئاً كثرياً
وفيها مات بعض الكتاب وترك بيتاً على اخلليج، فلم جيسر أحد يشتريه إىل أن قلبته ابنة األمري قطز بن الفارقاين 

  .ا النشو أن تشتريه مبائة ألف درهم، فمازالت به حىت صاحلها على شيء محلته وتركهالتشتريه فلم يعجبها، فألزمه
وفيها هلك بطريق النصارى األقباط، فنزل النشو يف الكنيسة وأخذ كل ما فيها كل حاصل ذهب وفضة ومشع 

  .وغريه
جودها كله حبجة أن وفيها ماتت امرأة ظلظية الكاشف، وقد تزوجت بعده وخلفت ولداً ذكراً، فأخذ النشو مو

  .ظلظية أخذ مال السلطان وتركه بعد موته عندها
  .وفيها ظفر النشو حبلي لنساء أمني الدين قرموط، فأغري به السلطان حىت سلم ولده وصهره وأهله لوايل القاهرة

  .وفيها جدد النشو الطلب على أوالد التاج إسحاق، وعوقب نساءهم حىت مات بعضهن من العقوبة
ب النشو املال احلاصل باملارستان املنصوري فقام األمري سنجر اجلاويل يف ذلك، حىت أن ابتيع للوقف من وفيها طل

  .أراضي هبتيت من الضواحي مائتان ومخسون فداناً وأربعمائة ألف درهم، ومحلت إىل النشو
وسببه أن األمري تنكز . نوفيها قبض على شهاب الدين أمحد بن حميي الدين حيىي بن فضل اهللا، يف رابع عشرى شعبا

ملا سأل السلطان أن يويل علم الدين حممد ابن القطب أمحد بن مفضل كاتب السر بدمشق، وأحابه السلطان وخلع 
مث رسم . هدا رجل قبطي ال يدري هذه الصناعة، فلم يعبأ بقوله: عليه، حدث شهاب الدين السلطاين يف أمره، وقال

ويزاد يف معلومه، فامتنع شهاب الدين من ذلك واحتد خلقه، وفاجأ السلطان  السلطان أن تكثر ألقاب علم الدين
بقوله كيف يكون رجل أسلمى ملته كاتب السر، وتزيد يف حامكيته، ما يفلح من خيدمك، وخدمتك علي حرام، 

. يؤاخذه فما شك األمراء يف أن السلطان يضرب عنقه، فرعى فيه حق أبيه و مل. وهنض من بني يدي السلطان قائماً



ودخل شهاب الدين على أبيه حميي الدين وعرفه ما كان منه، فخاف خوفاً شديداً، وقام مع األمراء يف ترقيع هذا 
اخلرق، ودخل إىل السلطان فقبل األرض وطلب العفو، فعرفه السلطان أنه ألجله حلم عليه وصفح عنه، ورسم أن 

فاعتذر حميي الدين بأن ابنه عالء الدين صغري . عن شهاب الدين يدخل ابنه عالء الدين علي يف املباشرة عنه، عوضاً
فباشر عالء الدين عن أبيه إىل أن مات . أنا أربيه كما أعرف: السلطان: ال ينهض أن يقوم بأعباء الوظيفة، فقال

  .أبوه، وشهاب الدين منقطع بداره طول تلك املدة من الغنب
ة عز الدين بن مجاعة أنه كتب توقيع البن األنصاري برجوعه إىل فلما كان يف يده هذه السنة شكا قاضي القضا

فطلب السلطان األمري طاجار وأنكر عليه، فأحال على عالء الدين بن فضل اهللا أنه أعطاه . مباشرته، ورماه بقوادح
فقال له  فطلب السلطان عالء الدين وأنكر عليه، فاعتذر بأن أخاه شهاب بعث هبا إليه فاستقبح ردها عليه. قصته

ال تكن تسمع من أخيك، فإنه حنس وما يقعد حىت أفعل به وأفعل به فلم متض إال أيام حىت رفع شهاب : السلطان
الدين قصة يشكو فيها كثرة كلفه، ويطلب اإلذن بالتوجه إىل دمشق، فذكر السلطان بنفسه، وأمر به فقبض عليه، 

ن يعريه يف قاعة الصاحب، ويضربه حىت يلزم حبمل عشرة ورسم السلطان لطاجار والدوادار أ. ومحل إىل القلعة
أالف دينار، أو ميوت حتت العقوبة، فعندما عراه طاجار رجف فؤاده وارتعدت مفاصله، فإنه كان ترفاً ذا نعمة مل متر 

ووقعت احلوطة على موجوده، وأخذ له حنو مخسني ألف درهم، وباع . به شدة قط، فكتب خطه بعشرة أالف دينار
  .شه وأثاثه وأمالكه بدمشق حىت محل مائة وأربعني ألف درهم، وسكن الطلب منهقما

وفيها وشى النشو باألمري أقبغا عبد الواحد أن له مخسة أالف رأس من الغنم، قدمت من بالد الصعيد ورعت 
ف األمري بشتاك براسيم اجليزة، ومضت إىل الغربية فرعت الزرع فطلبه السلطان وأخرق به، فلوال شاء اهللا أن يتلط

  .يف أمره وأال أوقع به املكروه
  .وفيها خلع على األمري عز الدين أيدمر كاشف الوجه القبلي واستقر يف كشف الوجه البحري

وذلك أن بالد الشرقية كانت ال تروى إال من حبر أيب املنجا، ويف أكثر . وفيها أنشأ السلطان القناطر جبسر شيبني
نها، مثل مرصفا وسنيت وكان لألمري بشتاك هبا ناحية شرقت، فركب السلطان للنظر يف السنني تشرق بالد العلو م

ذلك وصحبته املهندسون، وكشف عدة مواضع، وكان له بصر جيد وحدس صحيح، فوقع اختياره على عمل 
خازن رجع املاء جسر من شيبني إىل بنها العسل، وتعمر عليه قناطر لتحبس املاء، فإذا فتح حبر أيب املنجا امتألت امل

ورجع السلطان إىل القاهرة، فكتب إىل األعمال جبمع . إىل هذا اجلسر ووقف عليه، فوافقه املهندسون على ذلك
فلم متض إال أيام حىت قدم مشدو البالد مبا عليهم من الرجال، . اثين عشر ألف راجل وجتهيز مائيت قطعة جراريف

ان يصرف يف كل يوم أجرة رجال ومثن كلف مبلغ أربعني ألف درهم وشرعوا يف العمل حىت مت يف ثالثة أشهر، وك
فلما كانت أيام النيل أبطل السلطان وفتح عوضه سد شيبيين، فرويت البالد كلها، . من مال النواحي اليت لألجناد

  .وروي ما مل يكن يروى قبل ذلك واستنجزت عدة أماكن
اء، للعبه وشغفه ببعض شباب أهل الكرك، وإسرافه يف العطاء وفيها قدم أمري أمحد ابن السلطان من الكرك باستدع

فلم خيرج أحد من األمراء . لواحد منهم امسه الشهيب، وكان مجيل الصورة، وقد هام به أمري أمحد غراماً وهتتك فيه
عة، إىل لقائه، فطلع مع بكتاش النقيب وحده، فتلقاه طاجار من باب القلة، ودخل به حىت قبل األرض، ووقف واس

وأمر السلطان بعقوبة الشاب الذي كان . مث رسم له بتقبيل اليد، ومضى إىل الدور من غري أن يقبل السلطان عليه
يهواه حىت حيضر املال الذي وهبه له، فبعث أمحد إىل األمراء بسببه حىت عفى عنه ومازال جيد يف أمره إىل أن أذن له 

  .أن يدخل عليه ويقيم عنده



ن على األمري ملكتمر احلجازي بإقطاع هبادر املعزي بعد موته، وزاده النحراوية وكانت عربهتا يف وفيها أنعم السلطا
  .الشهر سبعني ألف درهم

وفيها توجه األمري تنكز نائب الشام من دمشق يريد بالد سيس، لكشف البالد اليت أنعم هبا عليه، فمر على محاة، 
. ومن كانت له حاجة فعليه بصاحب محاة، وخلع على صاحب محاةونادى هبا أال يقف أحد مللك األمراء بقصة، 

ومضى تنكز إىل حلب ودخل بالد سيس، فأهدى إليه تكفور هدية سنية مع أخيه، فقبلها وخلع عليه، وعمر تنكز 
  .تلك الضياع بالرجال واألبقار والغالل، وعاد

انني ألف درهم يف الشهر، فوفر السلطان منها وفيها عملت أوراق مبا على الدولة من الكلف، فبلغت حنو مائتني ومث
ما يصرف للمباشرين واألمراء من التوابل، ووفر شيئاً من مصروف العمائر، ووفر الدجاج املرتب برسم السماط 
واملخايف اخلاصة بالسلطان، واملخايف اليت حتمل الطيور املطبوخة؟ كل يوم إىل األمراء وعدهتا سبعمائة طائر يف كل 

واتفق بعد ذلك أن السلطان طلب أربعة أطيار . انت مجلة ما توفر يف كل شهر مبلغ تسعني ألف درهميوم، فك
  .دجاج، فكتب هبا وصول من بيت املال، فاستقبح الناس ذلك، ونسب توفري ما توفر إىل النشو

شمس نصر اهللا وخلع فطلب السلطان ال. وفيها التزم النشو بتدبري الدولة، على أن يتسلم اجلهات، فأجيب إىل ذلك
عليه، واستقر به نظر اجلهات عوضاً عن، وخلع على تاج الدين أمحد بن الصاحب أمني الدين عبداهللا بن الغنام، 

. واستقر به نظر الدولة، عوضاً عن العلم بن فخر الدولة، وويل استيفاء الصحبة كرمي الدين أخو تاج الدين املذكور
عة، وضرب يعقوب مستويف اجلهات باملقارع، وألزمه مبال كثري، وألزم مجيع وجلس النشو يف قاعة الصاحب بالقل

مباشري الدولة من الكتاب والشهود والشادين حبمل معامليهم املقررة هلم عن أربعة أشهر، واحتج عليهم بأهنم 
وبعض أمهلوا مال السلطان، فاستعاد من اجلميع جوامك أربعة أشهر وقطع عليق مجيع األمراء والدواوين 

اخلاصكية، وطلب أرباب األموال من أهل النواح وأوقع احلوطة على موجودهم، ومل يدع من يشار إليه بغين أو 
حىت مشى على وايل احمللة، فإنه بلغه عنه أنه مجع ماالً كثرياً فعاقبه وأخذ منه ثالثني ألف . زراعة إال وألزمه مبال

فشكا . ودفع عنه ثالثة دراهم األردب، وعن احلمل التنب درمهاً وكتب النشو جلميع الوالة بشراء الشعري،. درهم
  .اجلند ذلك، فلم يلتفت السلطان إليهم

وفيها استقر املخلص أخو النشو مباشر ديوان األمري آنوك ابن السلطان، وخلع عليه تشريف من اخلزانة بألف 
  .وستمائة درهم، وجهز له محار بألف درهم، وعدته خبمسمائة درهم

ا كانت وقعة بني ابن دلغادر نائب أبلستني وبني الروم، قتل فيها مخسمائة نفس، وهنب ابن دلغادر من أموال وفيه
  .الروم شيئاً كثرياً رد منه بعدما اصطلحا حنو عشرين ألف رأس ما بني غنم وخيل ومحال

حىت خرج يف ذلك عن  وفيها كثرت مصادرة النشو للناس من أهل مصر والقاهرة والوجه القبلي والوجه البحري
  .احلد، وادغر الناس على اختالف طبقاهتم

وفيها استقر زين الدين عمر بن حممد بن عبد احلاكم البلقيائي يف قضاء القضاة الشافعية حبلب، عوضاً عن فخر 
  .الدين عثمان بن علي بن عثمان املعروف بابن خطيب جربين

بن قطب الدين إمساعيل بن حيىي األنصاري املصري يف كتابه  وفيها استقر شهاب الدين أمحد بن فخر الدين أمحد
  .السر حبلب، عوضاً عن تاج الدين حممد بن الزين خضر

  .وفيها حدثت زلزلة بطرابلس يف رجب، هلك فيها ستون إنساناً
أسعار وفيها انتهت زيادة النيل ستة عشر ذراعاً وعشر أصابع، فلم ترو األراضي كلها، وغرق كثري منها، وحتسنت 



  .الغالل، وكانت سنة كثرية احلوادث
  ومات فيها من األعيان

  .مجال الدين أمحد بن شرف الدين هبة اهللا بن املكني اإلسنائي الفقيه الشافعي بإسنا وقد جاوز السبعني يف شوال
  .سبعني سنةوتويف األديب أبو املعايل خضر بن إبراهيم بن عمر بن حممد بن حيىي الرفا اخلفاجي املصري عن تسع و

وتويف خطيب القدس زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة 
  .الشافعي

وتويف قاضي الشافعيه حبلب فخر الدين عثمان بن زين الدين علي بن عثمان املعروف بابن خطيب جربين الفقيه 
  .ت يف الفقه واألصولالشافعي بالقاهرة يف احملرم، وله مصنفا

  .وتويف عالء الدين علي بن بلبان الفارسي اجلندي الفقيه احلنفي بالقاهرة عن أربع وستني سنة
ومات أمري علي بن أمري حاجب، كان وايل مصر، وأحد أمراء العشرات، وكانت وفاته وهو معزول، وقد عين 

  .اًجبمع القصائد النبوية، حىت كمل عنده منها مخسة وسبعون جملد
ومات األمري سيف الدين هبادر املعزي أحد أمراء األلوف، يف ليلة اجلمعة تاسع شعبان، وبلغت تركته مائة ألف 

  .دينار، أخذها النشو
  .ومات علم الدين عبداهللا بن كرمي الدين الكبري

ملعروف بابن احللي ومات ناظر اجليش بدمشق فخر الدين حممد بن هباء الدين عبد اهللا بن جنم الدين أمحد بن علي ا
  .بالقدس، وكان قد قدم إليها، فويل عوضه نظر اجليش بدمشق مجال الدين سليمان بن ريان احلليب 

وتويف قاضي القضاة جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد ابن عبد الكرمي القزويين الشافعي 
  .ه باملوصل يف سنة ست وستني وستمائةبدمشق يف يوم األحد خامس عشر مجادى اآلخرة، ومولد

ومات احلافظ علم الدين القاسم بن حممد بن يوسف بن حممد الربزيل خبليص وهو حمرم يف رابع ذي احلجة، عن أربع 
  .وسبعني سنة

ومات األمري علم الدين بن هالل الدولة بقلعة شيزر بعدما ويل بالقاهرة شد اخلاص وشد األوقاف وشد املارستان 
  .لدواوين، وصار يضاهي الوزراءوشد ا

  .ومات السعيد بن الكردوش، وأخذ له النشو بعد موته مخسة عشر ألف دينار
  .ومات األمري بدر الدين بيليك احملسين بطرابلس، بعدما كان وايل القاهرة

  .وتويف املؤرخ مشس الدين حممد بن إبراهيم بن أيب بكر اجلزري الدمشقي عن إحدى ومثانني سنة
  .بدر الدين حممد بن عز الدين حممد بن عبد القادر ابن الصائغ األنصاري الدمشقي الشافعي وتويف

  سنة أربعني وسبعمائة

قدم رسول األمري يوسف بن أتابك الكردي صاحب اجلبال ووطاة نصيبني خيرب بكثرة : يف يوم السبت مستهل احملرم
رب السكة يف بالده بامسه، وطلب جندته بعسكر يتسلم مجوعه من األكراد وأنه رغب يف االنتماء إىل السلطان وض

ما بيده من البالد ليكون نائب السلطنة هبا، وأن يشرف بصناجق سلطانية عليها اسم السلطان لتعينه يف غاراته، 
  .فأحيب بالشكر، وجهزت له هدية وخيول وسالح



  .و الصني وبالد اخلطا إىل ديار بكرقدم اخلرب بكثرة الفنت والغارات واالختالف ببالد املشرق، من حن: وفيه
  .قدم مبشرو احلاج برخاء األسعار وسالمة احلاج: وفيه

قدم األمري بشتاك من احلج، وطلع القلعة بعد الظهر يف اثين عشر رجالً منهم أربعة جنابة : ويف يوم األحد ثانيه
واألمراء أجيبوا لنواب قد قدموا له  وكان السلطان. وصحبته األمري ناصر الدين حممد ابن األمري بكتمر احلاجب

فلما . عند سفره شيئاً جيل عن الوصف، فبعث السلطان له مائيت ألف درهم ومائة هجني وأربعني خبتياً وستني مجالً
قدم مكة فرق يف األمراء ماالً كثرياً، فبعث إىل كل من األمراء املقدمني ألف دينار، وإىل كل من أمراء الطبلخاناه 

ينار، وفرق يف األجناد، وبعث إىل بيوت األمراء مبال كثري، مث استدعى اجملاورين مجيعهم واألشراف مخسمائة د
وغريهم من أهل مكة والزيالعة، وفرق فيهم املال، و مل يبق مبكة أحد حىت أسدى إليه معروفاً، فكان مجلة ما فرق 

فلما قدم بشتاك املدينة .  املراكب من الغاللبشتاك ثالثني ألف دينار وأربعمائة ألف درهم، سوى ما وصل إليه يف
النبوية بعد قضاء نسكه فعل هبا خرياً كثرياً ومضى منها إىل الكرك فتلقاه األمري شطى بن عبية أمري آل عقبة يف 

أربعمائة فارس من عربه وأضافه، مث سار بشتاك ومعه األمري شطى ومن معه من العرب إىل العقبة وقدم إىل القاهرة 
  . احملرم كما تقدمثاين

  .قدم ركب احلاج: ويف رابع عشريه
وفيه انقطع مقطع بالقناطر اليت أنشأها السلطان على جسر شيبني، فركب إليه األمري برسبغا احلاحب، ومجع له من 

فأقام . النواحي أربعة أالف رجل، واستدعى باألخشاب والصواري من دار الصناعة مبصر، وغرق فيه عدة مراكب
اثنني وعشرين يوماً حىت سد املقطع، وبلغ املصروف عليه يف مثن مراكب غرقت ومثن صواري وحجارة  برسبغا

  .وجري وجبس وحلفاً وأجرة رجال ثالثني ألف دينار، غري سخر البالد
وفيها قدم زين الدين عمر بن حممد بن عبد احلاكم البلفيائي قاضي حلب باستدعاء، فوىل عوضه برهان الدين 

  .بن خليل بن إبراهيم الرسعينإبراهيم 
وضعت الست طولو قرطقا زوجة األمري يلبغا اليحياوي وأخت خوند زاد وزوجة السلطان، فعمل : ويف هذا الشهر

هلا السلطان مهما عظيماً، أقامت األفراح سبعة أيام بلياليها، ومل يبق أحد من األمراء إال وبعث بزوجته، ففرق 
وكان السلطان قد . عهن ما بني مخسمائة دينار إىل أربعمائة دينار إىل ثالمثائة الواحدةالسلطان يف نساء األمراء مجي

عمل للنفساء قبل والدهتا داير بيت وبشخاناه وحنو ذلك بعشرين ألف دينار، وعمل هلا عصابة مرضعة بأنواع 
  .اجلواهر قومت خبمسني ألف دينار، وأنعم على زوحها بثالثة أالف دينار

قبض على النشو، وعلى أخيه شرف الدين رزق اهللا، وعلى أخيه املخلص، ورفيقه جمد : ثنني ثاين صفرويف يوم اإل
  .الدين، وعلى صهره ويل الدولة

وسبب ذلك أنه ملا أسرف النشو يف الظلم حبيث قل اجلالب للبضائع، وذهب أكثر أموال التجار لطرح األصناف 
ايد، خاف النشو العجز، فرجع عن ظلم العامة إىل التعرض إىل عليهم بأغلى األمثان، وطلب السلطان منه يتز

وكانت عادته يف كل ليلة أن جيمع إخوته وصهره ومن يثق به للنظر فيما حيدثه . اخلاصة، ورتب مع أصحابه ذلك
ن مما من املظامل فيدله ظل منهم على آبدة، مث يفترقون وقد أبرم للناس بالء يعذهبم اهللا به من الغد على يده، فكا

ومنها التقاوي : اقترحه أن رتب أوراقاً تشتمل على فصول يتحصل فيها ألف ألف دينار عيناً، وقرأها على السلطان
السلطانية املخلدة بالنواحي من الدولة الظاهرية بيربس واملنصورية قالوون يف إقطاعات األمراء واألجناد، ومجلتها 

السلطان من التقاوي ومنها الرزق األحباسية على اجلوامع واملساجد مائة ألف وستون ألف أردب، سوى ما يف بالد 



والزوايا وغري ذلك، وهي مائة ألف فدان وثالثون آلف فدان وقرر النشو مع السلطان أن يأخذ التقاوي السلطانية 
ية، فما كان املذكورة، بأن يلزم متويل كل إقليم باستخراجها ومحلها، وأن يقيم شادا خيتاره لكشف الرزق األحباس

منها على موضع عامر بذكر اهللا يعطه نصف ما هو وقف عليه، ويأخذ من مزارعه عن النصف اآلخر حبساب مائة 
درهم الفدان، ويلزمه خبراج ثالث سنني، وما كان من الرزق على موضع خراب أو على أهل األرياف من اخلطباء 

من حساب مائة درهم الفدان، ومنها أراضي الروضة  اجلهال وحنوهم أخذ واستخرج من مزارعه خراج ثالث سنني
جتاه مدينة مصر، فإهنا بيد أوالد امللوك، ويستأجرها منهم الدواوين وينشئون هبا سواقي األقصاب وحنوها مما بلغ 

وقرر النشو مع السلطان أخذ أراضي  -قيمة الفدان منه ألف درهم، ومنها ما باعه أوالد امللوك بأخبس األمثان 
ضة للخاص، وأن يقاس ما أبيع منها، ويؤخذ ممن هي بيده تفاوت قيمتها، أو جتدد عليه إجارة للسلطان الرو

بالقيمة، ومنها أرباب الرواتب السلطانية، فإن أكثرهم عبيد الدواوين وغلماهنم ونساؤهم، ويكتبوهنا باسم زيد 
وقرر النشو مع السلطان عرض مجيع  -ات وعمرو، ومنها ما هو مرتب جلماعة من النصارى والرهبان سكان الديار

أرباب الرواتب والنظر يف تواقيعهم، وإبقاء أرباب البيوت ومن يستحق على ما بيده، وأخذ تواقيع من عداهم 
وإلزامه حبل مجيع ما استأداه من تاريخ توقيعه إىل أخر وقت، ومنها ذكر حواصل األمري أقبغا عبد الواحد، وتفصيل 

اضي ومتاجر ومرتبات ورسوم على أرباب الوظائف السلطانية وعلى صناع العمائر، وتفصيل ما ماله من أمالك وأر
وذكر النشو العمائر اليت عمرها أقبغا من ديوان السلطان وما له  -محل إليه من العمائر السلطانية من األصناف 

ا ذكر ما أخذه األمري طاجار لبالد الشام، ومجلتها وحدها مخسمائة ألف دينار، سوى ما له بديار مصر، ومنه
وقرر النشو مع السلطان القبض . الدوادار من البالد الشامية ومن أهل مصر على قضاء أشغاهلم، وتفصيل أمالكه

  .على آقبغا وطاجار، فوافقه السلطان على ذلك
م أرباب الدور وكان أول ما بدأ به النشو أن ندب مجاعة لقياس الروضة مجيعها من مذدرعها وأراضي دورها، وألز

اليت هبا بإحضار كتب دورهم، وأن يقوموا عن أراضيها بقيمتها من تاريخ شرائها، ووكل ابن صابر باستخراج ذلك 
  .منهم، وأخذ عن الربوز يف الدور خاصة مائة ألف وعشرين ألف درهم

يخ العلم وحنوهم وأمر النشو مباشري اجلوايل بقطع ما عليها من املرتبات عن جوامك القضاة والشهود ومشا
وكتب إىل مجيع األعمال حيمل مال اجلوايل إىل خزانة اخلاص، ومن تعجل منها شيا يستعاد منه، فجمع من ذلك ماالً 

فانزعج الناس كلهم، ومل يتجاسرأحد من األمراء على السلطان يف احلديث معه يف ذلك، حىت ذكر السلطان . كبرياً
د وأنه يريد أخذها، فتلطف به احلاج آل ملك وبيربس األمحدي وجنكلي بن هلم أن له حنو آلف أردب غلة يف البال

  .البابا حىت مسح بأن يتمهل بطلبها حتم يفرغ احلرث ويقبض املغل
فلما فرغ النشو من قياس الروضة ألزم أرباب الرواتب أن حيضروا إىل القلعة ومعهم تواقيعهم، وألزم املباشرين 

هم من ذلك، وألزم مجيع أرباب الرزق األحباسية بإحضار تواقيعهم، وبعث الربيد بعمل احلساب ومحل ما حتت أيد
إىل األعمال بذلك، وألزم ديوان األحباس بكتابة الرزق كلها، فزلزل أرض مصر قبليهما وحبريها، و مل يقبل ألحد 

  .اً جافياً وأغلظ على رسلهماشفاعة حىت األمريين بشتاك وقوصون، فإهنما كانا إذا بعثا إليه يف شفاعة رد عليهما رد

فاتفق اخلاصكية مجيعاً عليه، وندبوا للحديث مع السلطان األمري يلبغا اليحياوي واألمري ملكتمر احلجازي وغريمها، 
فصار كل منهم يسمع السلطان قبح سرية النشو وهو يتغافل، إىل أن حدثه يلبغا وهو يومئذ أخص اخلاصكية عنده، 

  .اهللا النشو يضرك أكثر ما ينفعك فتخيل السلطان من كالمهيا خوند و: " وقال عنه
واتفق وصول األمري قرجمي احلاجب من دمشق، فأعاده السلطان سريعاً ليستشري األمري تنكز نائب الشام يف أمر 



النشو، وأنه قد بعضه أهل الدولة كلهم، مع كثرة نفعه يل مث وجد السلطان عدة أوراق يف حق النشو قد رميت له 
  :ن غري أن يعرف رافعها، منها رقعة فيهام

  من نشوة الظامل يف نشيه... أيا ملكا أصبح يف نشوة 
  سترى غباوهتا بصحبة غيه... أنشيته فلتنشئن ضغائنا 

  وتوحشت كل القلوب لفحشه... حكمته فحكمت أمراً فاسداً 
  وحتكمت أيدي الزمان ببطشه... سترى بوارقها إذا ما أظلمت 

  يوما إذا ذبح اخلروف بكبشه... ة كسعية ودستندمن ندام
  .ووجد السلطان ورقة أخرى فيها. فلما قرأها السلطان تغري لونه ومزقها

  وزدت يا نشو على العامل... أمعنت يف الظلم وأكثرته 
  فلعنة اهللا على الظامل... ترى من الظامل فيكم لنا 

الشام بأنه قد استفيض ما ذكره السلطان من بغض  وعن قريب عاد قرجمي يف سادس عشرى احملرم، وأخرب عن نائب
وكان يوم وصوله . مماليكه للنشو، وأن التجار وأرباب األموال يف خوف شديد من ظلمه، ورأى السلطان فيه أعلى

بالقلعة منظراً مهوالً، فإنه اجتمع هبا أرباب الرواتب والصدقات، وفيهم األرامل واأليتام والزمناء والعميان، 
وشغل اهللا النشو عنهم بنفسه، فحد له قولنج وهو . يف بكاء وحنيب، فتقطعت القلوب حسرات رمحة هلموصاروا 

  .خبزانة اخلاص
فنزل بعد الظهر من القلعة، . فأمر السلطالن الناس أن ينصرفوا وحيضروا أول الشهر، ومن تأخر شطب على امسه

سابع عشرى احملرم، للدعاء بسبب توقف النيل عن  وتفرقوا تلك الليلة باجلوامع يف القاهرة ومصر، وهي ليلة
الزيادة، فإنه كان قد توقف توقفاً زائداً فلما قرب الوفاء نقص واستمر على نقصه أياماً، فصرفوا دعاءهم على 

فأصبح النشو مريضاً، وانقطع بداره حىت فرغ احملرم، فحذره . النشو طول ليلتهم، وكانوا مجوعاً كثرية إىل الغاية
  .ضل مشس الدين حممد بن األكفاين مع قطع خموف يف أول صفر، خيشى منه إراقة دمهالفا

سلطان إيقاع احلوطة !ركب النشو إىل القلعة، وبه أثر املرض يف وجهه، فقرر مع ا: فلما كان يوم األحد أول صفر
األمري بشتاك من اخلدمة  فتقرر احلال على أنه جيلس على باب اخلزانة، فإذا خرج. على أقبغا عبد الواحد من الغد

  .جلس معه على باب اخلزانة مث قاما إىل بيت آقبغا وحاطا مبوجوده كله
فلما عاد النشو إىل داره عرب إىل احلمام ليلة اإلثنني، ومعه ابن األكفان فأمر بعض عبيده السود أن حيلق رأسه 

ففعل به ذلك، وتباشروا مبا دفع اهللا وجيرحه حبيث يسيل الدم على جسمه، ليكون ذلك حظه من القطع املخوف، 
  .عنهم هبذا، وباتوا ليلتهم يف لذات ومسرات

فقال له . هذا وقد كان األمري يلبغا اليحياوي قد وعك جسمه، فقلق السلطان ملرضه، وأقام عنده لكثرة شغفه به
شو، وإال دخل يا خوند قد عظم إحسانك يل ووجب نصحك علي واملصلحة القبض على الن: " يلبغا فيما قال

عليك الدخيل، فإنه ما عندك أحد من مماليكك إال وهو يترقب غفلة منك، وقد عرفتك ونصحتك قبل أن أموت، 
فبكى السلطان لبكائه، وقام وهو ال يعقل لكثرة ما داخله من الوهم لثقته بيليغا وطلب بشتاك وعرفه أن . وبكى

فخاف بشتاك أن يكون ذلك امتحاناً من السلطان، فوجد عزمه الناس قد كرهوا النشو، وأنه عزم على اإليقاع به، 
واقتضى احلال إحضار األمري قوصون أيضاً، فقوي عزم السلطان على ذلك، ومازال به حىت قرر . قوياً يف القبض
  .معهما أخذه



األكفاين من وأصبح النشو يوم اإلثنني ثاين صفر ويف ذهنه أن القطع الذي خوف منه قد زال عنه مبا دبره له ابن 
وجلس النشو بني يدي السلطان . إسالة الدم، فعلق عليه عدة من العقود والطلسمات واحلروز، وركب إىل القلعة

على عادته وأخذ معه يف القبص على أقبغا عبد الواحد كما قرره، فأمره السلطان أن جيلس على باب خزانة القصر 
وطلب السلطان املقدم ابن صابر، وأسر . احلوطة على موجوده، فقامحىت خيرج إليه األمري بشتاك، مث ميضيا إليقاع 

إليه أن يقف جبماعته على باب القلعة وباب القرافة، وال يدعوا أحداً من حواشي النشو وأقاربه وإخوته أن ينزلوا، 
ويقبضا عليه  وأمر السلطان األمري بشتاك واألمري برسبغا احلاجب أن ميضيا إىل النشو،. وأن يقبضوا عليهم كلهم

فخرج بشتاك وجلس على باب اخلزانة، وطلب النشو من داخلها، فظن النشو أنه جاء مليعاده مع . وعلى أقاربه
السلطان حىت حيتاطا على موجود أقبغا عبد الواحد، فساعة ما وقع بصره عليه أمر مماليكه بأخذه إىل بيته من القلعة، 

فطار اخلرب إىل القاهرة . اه رزق اهللا وأخذ أخاه املخلص وسائر أقاربهوبعث إىل األمري ملكتمر احلجازي فأخذ أخ
  .ومصر، فخرج الناس كأهنم جراد منتشر

وركب األمري آقبغا عبد الواحد واألمري طيبغا اجملدي واألمري بيغرا واألمري برسبغا إليقاع احلوطة على بيوت النشو 
  .بشتاك، وشهود اخلزانةوأقاربه وحواشيه، ومعهم مجال الكفاة كاتب األمري 

وكم تقولون النشو هنب أموال الناس الساعة ننظر املال الذي عنده، وكان السلطان يظن : وأخذ السلطان لألمراء
فندم األمراء على حتسينهم مسك النشو خوفاً من أن ال يظهر له مال، سيما . أنه يؤديه األمانة، وأنه ال مال له

قد بالغا يف احلط عليه وإغراء السلطان به، فكثر قلقهما ومل يأكال طعاماً، وبعثا  قوصون وبشتاك من أجل أهنما كانا
فلما أوقع األمراء احلوطة على دور املمسوكني بلغهم أن حرمي النشو يف بستان جبزيرة الفيل، . يف الكشف عن اخلرب

ر أهله، وعندهم مائتا جنبة عنب فساروا إليه وهجموه، فوجدوا ستني جارية وأم النشو وامرأته وأخته وولديه وسائ
  .فختموا على الدور واحلواصل، ومل يتهيأ هلم نقل شيء منها. وقند كثري ومعاصر، وهم يف عصر العنب

هذا وقد غلقت أسواق القاهرة ومصر، واجتمع الناس بالرميلة حتت القلعة ومعهم النساء واألطفال، وقد أشعلوا 
ونشروا األعالم، وهم يضجون ويصيحولن استبشاراً وفرحاً بقبض الشموع، ورفمعوا على رءوسهم املصاحف 

  .النشو، واألمراء تشري هلم أن يكثروا مما هم فيه، واستمروا ليلة الثالثاء على ذلك
وذلك أنه ملا قبض . فلما أصبحوا وقع الصوت داخل باب القلة من القلعة بأن رزق اهللا أخو النشو قد ذبح نفسه

صون، ووكل به أمري شكار، فسجنه أمري شكار يف بعض خزائن بيته، وبات حيرسه حىت طلع عليه تسلمه األمري قو
  .الفجر، مث قام أمري شكار للصالة

فاستغفله رزق اهللا وأخذ من حياصته سكيناً ووضعها يف حنره حىت نفذت منه وقطعت وريده، فلم يشعر أمري شكار 
ياحه قوصون، فانزعج لذلك وضرب أمري شكار ضرباً فصاح أمري شكار حىت بلغ ص. إال وهو يشخر وقد تلف

  .مربحاً إىل أن علم السلطان باخلرب، فلم يكترث به
املذكور أفرج عن الصاحب مشس الدين موسى بن التاج إسحاق وأخيه، ونزال من القلعة إىل اجلامع : ويف يوم اإلثنني

  :ا، ويف معىن مسك النشو وغريه هذه األبياتاجلديد خارج مصر، فقال الكمال جعفر األدفوي يف يوم اإلثنني هذ
  فيه الشك الربية عيد... إن يوم اإلثنني يوم سعيد 

  وغدا النيل يف رباه يزيد... أخذ اهللا فيه فرعون جهراً 
وقال مشس الدين حممد بن الصائغ املصري يف معىن مسك النشو واإلفراج عن مشس الدين موسى وزيادة النيل، 

  :هذه األبيات



  أزالت بنعماها عن العامل البوسا... هرت يف يوم اإلثنني آية لقد ظ
  به آل فرعون وفيه جنا موسى... تزايد حبر النيل فيه وأغرقت 

  :وفيه زاد النيل بعد توقفه، فقال يف ذلك عالء الدين بن فضل اهللا كاتب السر
  نادى البشري إىل أن أمسع الفلكا... يف يوم اإلثنني ثاين الشهر من صفر 

  طغا وفرعون وهو النشو قد هلكا... ا أهل مصر جنا موسى ونيلكم ي
  .وذلك أنه كان قد نقص، فلما قبض على النشو زاد ستة أصابع مث مثانية أصابع

  .بيعوا واشتروا وامحدوا اهللا على خالصكم من النشو: نودي بالقاهرة ومصر: ويف يوم الثالثاء ثالث صفر
  .هيئة تابوت امرأة حىت دفن يف مقابر النصارى خوفاً عليه من العامة وفيه أخرج رزق اهللا أخو النشو يف

فأمره . وفيه أدخل األمري بشتاك على السلطان وطلب اإلعفاء من تسليم النشو إليه، خشية مما جرى على أخيه
عنه مجع  فالتزم أنه إن أفرج. فأوقفه بشتاك وأهانه. السلطان أن يهدده على إخراج املال، مث يسلمه البن صابر
فأخذه ابن صابر ليمضي به إىل قاعة الصاحب، فتكاثرت . للسلطان من أقاربه خزانة مال، فسبه مث سلمه البن صابر

العامة تؤيد رمجه حىت طردهم نقيب اجليش وأخرجه ابن صابر يف زجنري بعنقه حىت أدخله قاعة الصاحب، والعامة 
  .حتمل عليه محلة بعد محلة، والنقباء تطردهم

ه طلب السلطان مجال الكفاة إبراهيم كاتب األمري بشتاك، وخلع عليه واستقر يف نظر اخلاص عوضاً عن شرف وفي
ورسم له أن ينزل للحوطة على النشو وأقاربه، ومعه . الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا املعروف بالنشو، بعد متنعه

. اة بتشريفة وركب بغلة النشو، حىت أخرج حواصلهفنزل مجال الكف. األمري آقبغا واألمري برسبغا وشهود اخلزانة
وقد أغلق الناس األسواق وجتمعوا من كل موصع، ومعهم الطبول والشموع وأنواع املالهي وأرباب اخليال، حبيث 

مث ساروا مع األمراء على حاهلم إىل حتت القلعة، وصاحوا صيحة حىت انزعج . مل يوجد حانوت مفتوح هنارهم كله
  .ر األمري أيدغمش بطردهمالسلطان، وأم

ودخل األمراء على السلطان مبا وجدوه للنشو، وهو من العني مخسة عشر ألف دينار مصرية، والفان ومخسمائة 
حبة لؤلؤ قيمة كل حبة ما بني ألفي درهم إىل ألف درهم، وسبعون فص بلخش قيمة كل فص ما بني مخسة أالف 

رطل ونيف، وستون حبالً من لؤلؤ كبار زنة ذلك أربعمائة مثقال،  درهم إىل ألفني، وقطعتان زمرد فاخر زنتهما
ومائة وسبعون خامت ذهب وفضة بفصوص مثمنة، وكف مرمي مرصع جبوهر، وصليب ذهب مرصع، وعدة قطع 

لعن اهللا القبط ومن يأمنهم أو : فخجل السلطان ملا رأى ذلك، وقال لألمراء. زركش سوى حواصل مل تفتح
  .يصدقهم

وبعث يف بعض الليايل . لنشو كان يظهر الفاقة حبيث يقترض اخلمسني درمهاً والثالثني درمهاً حىت ينفقهاوذلك أن ا
إىل مجال الدين إبراهيم بن املغريب رئيس األطباء يطلب منه مائة درهم، ويذكر له أنه طرقه ضيف ومل جيد ما يعشيه 

  .به
ما كان يف بعض األيام شكا النشو للسلطان الفاقة وابن فل. وقصد بذلك أن يكون له شاهداً مبا يدعيه من الفقر

املغريب حاضر، فذكر أنه اقترص منه يف ليلة كذا مائة درهم، فمشى ذلك على السلطان، وتقرر يف ذهنه أنه فقري ال 
  .مال له، وصار السلطان يذكر ذلك كل قليل لألمراء

له من األواين الصيين والبلور والتحف السنية شيء واستمر األمراء ينزلون كل يوم إلخراج حواصل النشو، فوجد 
  .كثري



  .وفيه ويل املوفق نظر البيوت
  .وفيه ويل اجملد بن املعتمد ديوان األمري ملكتمر احلجازي

زينت القاهرة ومصر زينة عظيمة مدة سبعة أيام، وعملت هبا أفراح كثرية، ونظم فيه : ويف يوم اخلميس خامسه
  .يق وأظهروا من اخليال واللهو ما جيل وصفهالعامة عدة أزجال وبالل

منها حنو مائيت مطر مملوءة ملوحة ومثانني مطر جنب، وأمحال كثرية من : ووجدت مآكل كثرية يف حواصل النشو
ووجد له أربعمائة بدلة قماش . سواقة الشام، وحلم كثري من حلم اخلنزير، وأربعة أالف جرة مخر، سوى ما هنب

ووجد له ستون بغلطاق نسائي مزركش، ومناديل . مستعملة، وزراكش ومفرجات كثريةجدد، ومثانون بدلة 
ووجد له عدة صناديق هبا قماش سكندري مما عمل برسم احلرة جهة ملك املغرب قد اختلسه، . زركش عدة كثرية

ه هو واثنني ووجد له مملوك تركي وكان النشو قد خصا. وكثري من قماش األمراء الذين ماتوا والذين قبض عليهم
وتتبعت . فطلب الذي خصاهم، وضرب باملقارع وجرس. معه ماتا، وكان قد خصى أيضاً أربعة عبيد فماتوا
  .أصحاب النشو، وضرب منهم مجاعة وشهروا

خلع على جنم الدين أيوب الكردي أستادار األكز وهو يومئذ وايل الشرقية، واستقر وايل : ويف يوم اإلثنني تاسعه
  .عن عالء الدين علي بن املروان وأحيط مبوجود ابن املرواين وصودر القاهرة عوضاً

  .وفيه خلع أيضاً على عز الدين ممدود بن عالء الدين علي بن الكوران واستقر يف والية مصر
  .وفيه خرج الربيد بطلب الصاحب أمني الدين وزير الشام من دمشق

لدولة صندوق فيه مائة وسبعون فص بلخش، وستة منها لصهره ويل ا: وفيه وجد ألخوة النشو ذخائر نفيسة
وثالثون مرملة مكلة باجلواهر الرائعة، وإحدى عشر عنربية مكللة بلؤلؤ كبار، وعشرون طراز زركش، وغري ذلك 

  .ما بني لؤلؤ منظوم وزمرد وكوايف زركش، قوم اجلميع بأربعة وعشرين ألف دينار
  .ارع، فأظهر املخلص اإلسالموفيه ضرب املخلص اخو النشو ومفلح عبده باملق

  .ويف وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، وفتح اخلليج من الغد على العادة: ويف يوم األربعاء رابعه وثالث عشرى مسرى
وأجلسه . قدم أمني الدين من دمشق على الربيد وطلع إىل بني يدي السلطان من الغد: ويف يوم األربعاء ثامن عشره
  .يه خلعة الوزارة، بطرحة خبعة القدوم، فنزل أمني الدين إىل داره، وتردد الناس إليهالسلطان وحادثه، وخلع عل

  .وفيه أفرج عن الصفي كاتب األمري قوصون، وأعيدوا إىل ديوان قوصون عوضاً عن عالء الدين ابن احلراين
  .وفيه خلع على ابن احلران واستقر يف نظر الشام، عوضاً عن أمني الدين

مل يركب السلطان إىل امليدان للعب األكرة، فإن األمراء ملا تأخرت عقوبة النشو تنكروا السلطان : ويف هذه السنة
  .وتنكر هلم

اململوك بريم الناصح للسلطان : وجدت ورقة بني فرش السلطان، فيها: ويف يوم الثالثاء ثاين عشرى ربيع األول
جيب على كل أحد نصحك، وأن بشتاك وآقبغا قد يقبل األرض، وينهى أنين أكلت رزقك، وأنت قوام املسلمني، و
  .اتفقا على قتلك مع مجاعة من املماليك، فاحترس على نفسك

وكان األمري بشتاك يف هذا اليوم قد توجه بكرة النهار إىل جهة الصعيد، فطلب السلطان األمري قوصون واألمري 
رعب، وأخذ قوصون يعرف السلطان أن هذا آقبغا، وأوقفهما على الورقة فكان عقل آقبغا ان خيتلط من شدة ال
فأخرج السلطان الربيد يف احلال لرد األمري . فعل من يريد التشويش على السلطان وتغيري خاطره على مماليكه

. بشتاك، فأدركه بإطفيح وقد مد مساطه، فقام ومل ميد يده إىل شيء منه، وجد يف سريه حىت دخل على السلطان



هذه نفسي ومايل بني يدي : قة، فتنصل مما رمي به كما تنصل آقبعا، واستسلم وقالفأوقفه السلطان على الور
السلطان وإمنا محل من رماين بذلك احلسد على قريب من السلطان وعظيمم إحسانه إيل، وحنو هذا حىت رق له 

  .السلطان، وأمره أن يعود إىل طلبه ويتوجه إىل جهة قصده، فسار
فارجتت القلعة . ورسم له أن يكتب كل من امسه بريم وحيضره إىل األمري آقبغا مث طلب السلطان ديوان اجليش،

فلما أعيا آقبغا الظفر . والقاهرة لطلب املذكورين وعرضهم وهتديدهم وأخذ خطوطهم، ليقابل هبا كتابة الورقة
ر انزعاجه، حبيث مل واشتد قلق السلطان وكث. بالغرمي وهو يراجع السلطان يف أمرهم، اهتم النشو أهنا من مكايده

  .يستطع أن يقر مبكان واحد
من عمل : مث طلب السلطان وايل القاهرة الال، وأمره أن يهدم ما بالقاهرة من حوانيت صناع النشاب، وينادي

ونزل األمري برسبغا . وخرجت أيضاً مجيع مرامي النشاب، وغلقت حوانيت القواسني. نشاباً شنق، فامتثل ذلك
ء مجيعهم، وعرفهم عن السلطان أن من رمي بالنشاب من مماليكهم أو محل قوساً كان أستاذه احلاجب إىل األمرا

  .عوضاً عنه يف التالف، وأال يركب احد من األمراء بسالح وال تركاش نشاب
وبينا الناس يف هذا اهلول الشديد، إذ دخل شخص يعرف بابن األزرق كان أبوه ممن مات يف عقوبة النشو له عند 

فقام وايل القاهرة، إىل السلطان ومعه الرجل، فلما . وطلب الورقة ليعرفهم من كتبها -ه جلمال الكفاة مصادرت
يا خوند هذه خط حممد اخلطاب وهو رجل عند ويل الدولة صهر النشو، يلعب معه النرد ويعاقره : وقف عليها قال

ب عقوبات مؤملة إىل أن أقر بأن ويل الدولة اخلمر فطلب املذكور، وحاققه الرجل حماققة طويلة، فلم يعترف، فعوق
وطلب ويل الدولة أن يرى الورقة، فلما رأها حلف جهد . أمره بكتابتها، فجمع بينه وبني ويل الدولة، فأنكر ذلك

فاقتضى احلال عقوبة ابن . أميانه أهنا خط ابن األزرق لينال عرضه من أجل أن النشو قتل أباه، وحاققه على ذلك
فعفا السلطان عن ابن األزرق، وأمر . ترف أهنا كتابته، وأنه أراد أن يأخذ بثأر أبيه من النشو وأهلهاألزرق، فاع
  .حببس اخلطايب

ورسم السلطان لربسبغا احلاجب وابن صابر املقدم أن يعاقبا النشو وأهله حىت ميوتوا وأذن لألجناد يف محل النشاب 
  .يف السفر ال غريه

أن أمراء املشورة حتدثوا مع السلطان يف يوم اخلميس رابع عشريه يف أمر النشو، فابتدأ ويقال إن سبب عقوبة النشو 
حاشا موالنا السلطان من شغل اخلاطر وضيق الصدر فقال : األمري علم الدين سنجر اجلاويل وقبل األرض وقال

  .م ما ال يليقيا أمراء، هؤالء مماليكي أنشأهتم وأعطيتهم العطاء اجلزيل، وقد بلغين عنه: السلطان
حاشا هللا أن يبدو من مماليك السلطان شيء من هذا غري أن علم موالنا السلطان حميط بأن ملك : فقال اجلاويل

وموالنا السلطان . اخللفاء ما زال إال بسبب الكتاب، وغالب السالطني ما دخل عليهم الدخيل إال من جهة الوزراء
هلم، ومن املصلحة قتل هذا الكلب وإراحة الناس منه، فوافقه اجلميع  ما حيتاج يف هذا إىل أن يعرفه أحد مبا جرى

فضرب يف هذا اليوم املخلص أخو النشو باملقارع مع ليلة اجلمعة حىت هلك يوم اجلمعة العصر، ودفن . على ذلك
  .مبقابر اليهود، مث ماتت أمه عقيبه

  .وقتل بعدها ويل الدولة عامل املتجر ورمي إىل الكالب
وكتب به حمضر، ودفن يف . قوبة تتنوع للنشو حىت هلك يف يوم األربعاء ثاين ربيع اآلخر، فوجد بغري ختانهذا والع

. مقابر اليهود بكفن قيمته أربعة دراهم، ووكل بقربه من حيرسه مدة أسبوع خوفاً من العامة أن خترجه وحترقه
  .فكانت مدة واليته وجوره سبع سنني وسبعة أشهر



لة صهر النشو ليعاقب، وهو خبالف ويل الدولة عامل املتجر الذي تقدم، فدل على ذخائر للنشو مث أحضر ويل الدو
وطلبت مجاعة بسبب ودائع اهتموا هبا عندهم للنشو، ومشل الضرر غري واحد . ما بني ذهب وأواين يف صندوق كبري

  .منهم
وعشرون حلقة، أخرها حلقة ال يوجد  وكان موجود النشو سوى الصندوق املذكور شيئاً كثرياً وعمل ملبيعه تسع

ووجد . هلا مثل، إذ بلغت مخساً وسبعني ألف درهم، فكان مجلة ما أخذ منه سوى الصندوق حنو مائيت ألف دينار
لويل الدولة عامل املتجر ما قيمته مخسون ألف دينار، ولويل الدولة صهر النشو زيادة على مثانني ألف دينار وبيعت 

ف درهم مث ركب األمري آقبغا إىل دور أل النشو باملصاصة من مصر ومعه األسر وخرهبا كلها للنشو دور مبائة أل
حىت سوى هبا األرض، وحرثها باحملاريث يف طلب اخلبايا، ومحلت أنقاضها ورخامها، فلم يوجد هبا من اخلبايا إال 

  .القليل
هللا العمري من سجنه بقلعة اجلبل، بعدما أفرج عن القاضي شهاب الدين أمحد بن حييي بن فضل ا: ويف ثالث عشره

  .أقام مسجوناً سبعة أشهر ومثانية عشر يوماً
وسبب اإلفراج عنه أنه كان يف السجن كاتب قد سجن على تزوير خط السلطان وكان قد قبض عليه يف أيام 

 أمره حىت مباشرة شهاب الدين لوظيفة كاتب السر، ورسم السلطان بقطع يده، فمازال شهاب الدين يتلطف يف
  .عفي من قطع يده وسجن

فاتفق يف هذا الوقت أنه رفع قصة ينهي فيها توبته، ويسأل العفو عنه، فلم يتذكر السلطان شيئاً من خربه، فقيل له 
إن شهاب الدين يعرف خربه، فبعث إليه يف ذلك وطالعه بأمره، فأفرج عن الكاتب وعن شهاب الدين، ونزل 

  .شهاب الدين إىل داره
  .خلع على األمري عز الدين أيدمر الزراق، واستقر يف والية ثغر اإلسكندرية عوضاً عن بيربس اجلمدار الركين وفيه

وفيه توجه مجال الكفاة ناظر اخلاص، واألمري جنم الدين وزير بغداد، واألمري بيغرا، واألمري طيبغا اجملدي إليقاع 
لزمرد رفع فيه أن يربح يف سنة من صنف اخلمر وحده وذلك أن ابن الصاوي شاد معدن ا. احلوطة على موجوده

فوجد أكثر ما قيل عنه . ثالثني ألف دينار، وأن له باإلسكندرية عقاراً كثرياً من مجلته ثالثون بستاناً أقلها بألف دينار
 صحيح، فحمل إىل القاهرة، وتعصب له عدة من األمراء حىت تقرر عليه محل عشرين ألف دينار، فحملها وأفرج

  .عنه
وفيه نودي بالقاهرة أن يكون صرف الدينار خبمسة وعشرين درمهاً بعدما كان بعشرين درمهاً وسبب ذلك أن مجال 

فأجاب السلطان بأن النشو . الكفاة ناظر اخلاص عمل أوراقاً مبا على السلطان للتجار، فكان مبلغ ألف ألف دينار
، فأشار عليه مجال الكفاة بوفاء مجاعة منهم، وأن حيسب عليهم ذكر أنه وىف التجار ما هلم، وقصد أال يعطهم شيئاً

. الدينار خبمسة وعشرين درمهاً وما عدا هذه اجلماعة ال يدفع هلم شيء، فتوقفت أحوال الناس لزيادة سعر الذهب
السكريني وملا نزل مجال الكفاة إىل دار القند مبصر ابتهج الناس به، فطرح السكر بأقل مما كان يطرحه النشو على 

  .بعشرة دراهم القنطار

ووقع ببالد البحرية والغربية مطر عظيم فيه برد كبار، تلف به عدة مزارع وكثري من األغنام، وهبت مع ذلك رياح 
  .عاصفة ألقت النخل

ن منها أ: وبلي الناس يف عمارهتا بباليا كثرية. وفيها فرغت مدرسة األمري آقبغا عبد الواحد، جبوار اجلامع األزهر
الصناع كان قد قرر عليهم آقبغا أن يعملوا هبذه املدرسة يوماً يف األسبوع بغري أجرة، فكانوا يتناوبون هبا العمل 



ومع ذلك فإنه . سخرة، ومنها أنه محل هلا األصناف من الناس ومن العمائر السلطانية، فكانت ما بني غضب وسرقة
ومؤملاً فيصري ذلك الضرب زيادة على شدة عسف مملوكه  ما نزهلا قط إال وضرب وفيها من الصناع عدة ضرباً

فلما متت مجع هبا القضاة والفقهاء، ومل يول هبا أحداً، وكان الشريف احملتسب قد عمل هلا . الذي أقامه شادا هبا
  .بسطا بنحو ستة آالف درهم، على أن يلي تدريسها، فلم يتم له ذلك

ن آقبغا بن أيدكني سبط القان أرغون أبغا بن هوالكو بن طويل بن وفيه قدم رسول الشيخ حسن بن األمري حسني ب
جنكزخان متويل العراق، بكتابه يتضمن طلب عسكر يتسلم بغداد واملوصل وعراق العجم ليقام هبا الدعوة 

للسلطان، وسأل أن يبعث السلطان إىل طغاي بن سونتاي يف الصلح بينه وبني الشيخ حسن فأجيب إىل ذلك، 
وركب أمري أمحد قريب السلطان إىل طغاي ومعه هدية لينظم الصلح بينه وبني الشيخ . ز العسكرووعد بتجهي

  .حسن
وفيه فرغت عمارة اخلان الذي أنشأه األمري طاجار الدوادار جبينني من طريق الشام، وعمل به حوض ماء للسبيل 

  .املسافر، فكثر النفع به جيري إليه املاء، وعمل به محاماً وعدة حوانيت يباع هبا ما حيتاج إليه
ركب السلطان إىل قصوره بسرياقوس ومضى إىل خانكاته، وقد تقدمه : ويف يوم الثالثاء ثامن عشرى ربيع اآلخر

فوقف السلطان على . إليها الشيخ مشس الدين حممد األصفهاين والقوام الكرماين ومجاعة من صوفية سعيد السعداء
تها، ووقفوا بني يديه، فسأهلم من خيتاروه شيخاً هلم بعد وفاة الشيخ جمد الدين الباب بفرسه، وخرج إليه مجيع صوفي

فوىل السلطان مشيخة الشيوخ هبا الركن امللطى خادم اجملد . موسى بن أمحد بن حممود األقصرائي فلم يعينوا أحداً
  .األقصرائي

. ب السكة، فكتب بالغارة على أطراف بالدهوفيها قدم اخلرب بأن أرتنا مل يقم اخلطبة ببالد الروم للسلطان وال ضر
فقدم رسوله هبدية فيها خركاة كسوهتا من داخلها، ومن خارجها حرير أطلس، ودايرها فرو مسور، وبسطها حرير 

قومت بثالثني ألف درهم، ومعها ثالثون إكديشاً، وأربعة سناقر، وعشرة بزاة وعشرة صقور، وستون تفصيلة 
فأجيب بأن ذلك بسبب أنه مل يقم . الشكوى من غارة التركمان على أطراف بالده حرير، ومع ذلك كتاب يتضمن

  .اخلطبة وال ضرب السكة باسم السلطان يف بالده، كما أخرب به
وفيها انقطع السلطان عن اخلروج إىل دار العدل حنو عشرين يوماً، لشغل خاطره مبرض األمري يلبغا اليحياوي 

  .ومالزمته له
الدين يوسف بن املغريب احلكيم على أوالد امللوك مببلغ عشرة آالف درهم عند قاضي القضاة  وفيها ادعى صالح

وكان النشو قد أخذها منهم وأدخلها يف ديوان اخلاص، . حسام الدين الغوري تعجلوها منه عن أرض بروضة مصر
غريب مفاوضة جرى فيها على فوجب حقه على أوالد امللوك فلم يوافق القاضي على سجنهم وجرت بينه وبني ابن امل

وآل األمر إىل أن خرج الغوري من املدرسة الصاحلية ماشياً، ومجع . عادته من السفه، فلم يرخص له ابن املغريب
 -ومشى الغوري بالشارع وبيده عكاز وكان يوماً مطرياً . احلنفية ليطلعوا إىل السلطان ويشكوا من ابن املغريب

فبعثت السلطان إليه األمري طاجار، فوجده قد . قد سبقه ابن املغريب وشكاه إىل السلطانوالعامة تنظر به وجبماعته، و
طلع إىل القلعة ماشياً ليمني حلف هبا، فبلغه طاجار الرسالة، وأراده أن يرجع، فأىب أن ينصرف حىت جيتمع 

إىل االجتماع به عاد، وطلع يوم فلم ميكنه السلطان من ذلك، وواعده إىل دار العدل، فلما مل جيد سبيالً . بالسلطان
واستدعى السلطان أوالد امللوك، وادعى عليهم ابن املغريب فألزمهم باملال، وتسلمهم برسبغا . اخلدمة إىل دار العدل

  .احلاجب، حىت أدوه البن املغريب بعد إخراق وإهانة بالغة



ألطعمة واألشربة واحلالوات ومشروب السكر وفيه عمل مساط جليل بامليدان لعافية األمري يلبغا اليحياوي فيه من ا
واستدعى السلطان حلضوره مجيع صوفية اخلوانك والزوايا وأهل اخلري وسائر الطوائف، وأخرج من . ما جيل وصفه

اخلزانة السلطانية ثالثني ألف درهم أفرج هبا عن املسجونني على دين، وأخرج لألمري يلبغا ثالث حجورة مبائة ألف 
  .ذهب مرصعة باجلواهر، وأفرج عن شعبان قريب أملاسدرهم، وحياصة 

وفيه خلع على األمري عالء الدين علي بن الكوراين وايل الغربية، واستقر كاشف الوجه القبلي عوضاً عن أخي 
  .ظلظيه، لشكوى اجلند منه

  .غا احلاجبواستقر أسندمر مملوك القنجقي يف والية الغربية عوضاً عن ابن الكوراين، بتعيني األمري برسب
. وفيها جهزت التعايب من اخلزانة لنائب الشام ونائب حلب ونائب محاة ونائب طرابلس، على العادة يف كل سنة
ورسم بتجهيز تعبئة لألمري ألطنبغا نائب غزة وأنعم عليه من مال دمشق خبمسني ألف درهم وألف درهم وألف 

  .ف كاملغرارة من غلة ومحل إليه ألف دينار وتعبئة قماش وتشري
  .وفيها خلع على األمري نكبيه الربيدي متويل قطيا، واستقر يف والية اإلسكندرية عوضاً عن الزراق الستعفائه منها

  .وفيه قدم أمري أمحد من بالد الشرق، وقد عقد الصلح بني طغاي بن سونتاي وبني الشيخ حسن الكبري
رهم و ألف درهبم الواحدة، وسجن باحلجرة أياماً حىت وفيها طلبت النساء املغاين وصودرن ما بني ثالثة أالف د

وسبب ذلك أن األمري آنوك بن السلطان كان يركب إىل جهة بركة . تاب بعضهن عن الغناء، وتزوج بقيتهن
احلبش، وعمر له هبا حوشاً لطيوره وموضعاً يتنزه به، وأحضر إليه مغنية تعرف بالزهرة، فشغف هبا حىت بلغ 

السلطان لألمري آقبغا عبد الواحد أن يلزم شاد املغاين والضامنة باإلنكار على املغاين حضورهن  فأسر. السلطان ذلك
جمالس اخلمر وإقامة الفنت، وإلزامهن مبال يقمن به عقوبة هلن على ذلك، وأكد عليه يف أن يكون ذلك من غري أن 

  .ينسب إىل السلطان أنه أمر به رعاية آلنوك
ك امتناع الزهرة عنه عدة أيام، ومازال حىت أتته سراً، وهلى هبا عن زوجته ابنة األمري فلما وقع ذلك شق على آنو

فخاف آنوك من السلطان، . بكتمر الساقي ، حىت علمت أمه بذلك، فلشفقتها عليه ترخصت له، وأمكنته من هواه
 بشتاك واألمري آقبغا، ودبر هو وبعص مماليكه حيلة أشغل بال السلطان عنه، وكتب ورقة خييله فيها من األمري

فنم بعض مماليكه لألمري آقبغا بذلك، فبلغه السلطان، فدخل إىل الدور واستدعى آنوك وهم . وألقيت إىل السلطان
فأرعد آنوك من اخلوف، ولزم الفراش، وتغري السلطان على الاله أرغون . بقتله بالسيف، فمنعته أمه وجواريه
  .ورسم ببيع الدار اليت عمرها آنوك بربكة احلبش العاليل، وأقام طيبغا اجملدي عوضه،

وفيه قدم أبو بكر ابن السلطان من الكرك باستدعاء، ومعه هدية قيمتها حنو مائيت ألف درهم، بعد ما أخذ أموال 
  .الناس هبا على سبيل القرض، وكان يقتل من ميتنع عليه ويصادره، فمات مجاعة من الناس حتت العقوبة

لدين الكفاة ناظر اخلاص إىل اإلسكندرية وأوقع احلوطة على دور بيربس اجلمدار الركين نائب وفيه توجه مجال ا
  .اإلسكندرية بعد موته، فوجد له عدة دور وحوانيت وعشرين بستاناً باعها خبمسمائة ألف وستني ألف درهم، وعاد

فاقتضى رأي . د الواطئة تستبحروفيها قوى املاء على اجلسر الذي استجده السلطان بناحية شيبني، وصارت البال
وفرض السلطان لذلك على . السلطان عمل زريبة كاجلسر ترد قوة املاء، فندب لعملها األمري بيبغا حارس الطري

ومجعت البناة والفعلة، وعملت أقمنة اجلري واجلبس . البالد عن كل دينار مثن درهم، فجيب حنو أربعمائة ألف درهم
فعظم النفع هبا، ومشل الري عدة أراض ما كانت . يف طول زيادة على ثالثني آلف قصبةوالطوب حىت متت الزريبة 

وبطل سد حبر أيب املنجا، وتأخر فتحه . تروى قبل ذلك إال يف األنيال العالية، وزاد ارتفاع النواحي بري األراضي



وفرجهم يف فتح أيب املنجا،  بعد أوانه بعشرة أيام، وقام مقامه سد قناطر شيبني، وبطل ما كان من ركوب الناس
  .وأراح اهللا تعاىل مما كان يعمل فيه يوم فتحه من املنكرات والفواحش

  .وفيه توجه األمري بشتاك بآنوك وأيب بكر ولدي السلطان إىل العباسة، وحضر هبما بعد أيام

. غا عشرة أمراء طبلخاناهمث توجه األمري يلبغا اليحياوي واألمري بشتاك بطيور السلطان إىل البحرية، وصحبة يلب
فدخلوا إىل اإلسكندرية، وقد تقدمهم مجال الكفاة إليها وجهز هلم اإلقامات والتعايب واإلنعامات، فأقاموا ثالثة أيام 

فأنعم السلطان على يلبغا يوم وصوله بناحية سوهاي من الصعيد، وعربهتا مخسة عشر ألف دينار، وكتب . وعادوا
  .ن فتح دكاكني الرماة على العادة، واإلفراج هلم عن السالح، وذلك بشفاعة يلبغابتمكني أهل االسكندرية م

وفيه قدم الربيد مبوت األمري طقتمر اخلازن نائب قلعة حلب، وأنه وجد له عشرة أالف دينار ومائة وستون ألف 
  .درهم

فأخرج السلطان من . وفيها توقفت األحوال بسبب صرف الذهب، وعدم وجود الفضة من بني الناس يف األسواق
  .اخلزانة ألف درهم فضة فرقت مدة شهر يف الصيارف، وأخذ عنها ذهب، فمشت األحوال قليالً مث توقفت

وفيها قدمت طائفة من العجم هلم زي غريب، على رءوسهم أقباع طوال جداً، من فوقها عمائم مضلعة كهيئة 
 قوصون وأنزهلم خبانكاته، وعمل هلم فيها عدة أوقات، فاحتفل هبم األمري. الطرطور، وهلم شيخ يعرف بالشيخ زاده

مث حتدث قوصون مع السلطان يف أمرهم، فويل زاده مشيخة اخلانكاه الركنية بيربس، فباشرها وعمل هبا يف كل ليلة 
  .مجعة مساعاً قام به األمري قوصون

وكانت العادة أن يرحل . ريرحل ركب احلاج من بركة احلاج، صحبة األمري بكا اخلض: ويف رابع عشرى شوال
الركب يف سادس عشره، فقصد السلطان أال تطول إقامة احلاج مبكة رفقاً باهلا، فأخر الرحيل يف رابع عشريه، 

  .وسار أيضاً األمري أقبغا عبد الواحد إىل احلج بأهله. ليوايف احلجاج مبكة أول ذي احلجة، واستمر ذلك فيما بعد
وذلك أن مرجان اخلادم . قراجا بن دلغادر قلعة طرندة وأقام هبا الدعوة للسلطان وفيها تسلم األمري زين الدين

نائب طرندة من قبل أرتنا توجه منها إىل خمدومه يف مهم له، فنزل عليها من أمراء التركمان أمري علي بن الكركري، 
نهم رجل من أهل القلعة وجذب وإبراهيم كندلكي، وقرأ خليل بن البكي، وابن قرا، يف زهاء أربعني رجالً وقد باط

  .األربعني جببال إليها، فقتلوا من هبا من مجاعة أرتنا، واستولوا عليها وأسلموها البن دلغادر
فكتب إىل السلطان بذلك، فأنعم هبا على األمري تنكز نائب الشام، فبعث إليها تنكز وعمرها، ومل تزل قلعة طرندة 

  .رقوقبأيدي سالطني مصر إىل أن مات الظاهر ب
وفيها هبت مسوم ورياح عاصفة جببل طرابلس، وسقط جنم اتصل نوره باألرض مع رعد قوي إىل الغاية، وعلقت منه 

ونزلت من السماء نار بقرية الفيجة من عمل . نار يف أراضي اجلون أحرقت عدة أشجار ومنازل فكان ذلك آية
  .دمشق على قبة خشب أحرقتها، وأحرقت ثالثة بيوت جبانبها

وقع بدمشق يف أول الليل حريق بالدهشة شرقي اجلامع األموي، فعظم األمر حىت :  ليلة الثالثاء سادس عشريهويف
فبادر الناس مجيعاً إليه، وأطفأوه حبضرة . وصل إىل اجلامع، وتعلق باملنارة الشرقية وسقط على اجلملون الرصاص

  .األمري تنكز يف مدة يومني بلياليها
حريق أخر بقيسارية القواسني والكفتيني وسوق اخليل من دمشق، : ة السبت أول ذي القعدةمث وقع أيضاً يف ليل

فعدم فيها حنو مخسة وثالثني ألف قوس، وعدمت أمواالً عظيمة، منها للتجار . وكان أمراً مهوالً مدة يومني بلياليها
  .خاصة ما مبلغة ألف وستمائة ألف دينار، وخربت أماكن كثرية



اململوك الناصح تتضمن أن أمر احلريق يظهر إذا أمسك يعقوب غالم :  ذلك إذ وجدت ورقة فيهافبينا الناس يف
املكني كاتب اجليش، فقبض على املذكور وعوقب، فاعترف على أستاذه عدة من كتاب النصارى، وأحضروا بني 

  .يدي األمري تنكز، فأقروا مجيعاً بذلك
أن الرشيد سالمة بن سليمان بن مرجا النصراين : م حمضراً ملخصهفأوقع تنكز احلوطة على موجودهم، وكتب عليه

كاتب األمري علم الدين سنجر البشمقدار أشهد عليه أنه حضر إليه منتصف شوال املكني يوسف بن جملي كاتب 
 األمري هبادر آص واملكني يوسف عامل اجليش وصحبتهما راهبان أحدمها امسه ميالين واآلخر امسه عازر، وفدما من

  .القسطنطينية ليجاهدا يف امللة اإلسالمية ومعابدها وقد باعا نفسيهما على ذلك، وأهنما يعلمان صناعة النفط

فاجتمعوا يف بستان املكني يوسف، وأحضر هلم ما حيتاجون إليه من النفط، وعملوا كعكات، وتنكروا يف لباسهم، 
اشاً ودفعوا مثنه لصاحبه، وجعلوا القماش عنده وديعة، وقد ونزلوا إىل الدهشة وتفرقوا يف جوانبها، وابتاعوا منها قم

دسوا فيه تلك الكعكات املصنوعة، فوقع منها ذلك احلريق، مث دفعوا إىل اجلرائحي النصراين الذي على باب 
قيسارية القواسني مخسمائة درهم وكعكة من تلك الكعكات، فرمي هبا يف دكان داخل القيسارية، فكان منها احلريق 

ثاين، وأن الراهبني املذكورين خرجا بعد ذلك بكتب اجلماعة إىل بريوت حىت سريهم العامل هبا يف مركب إىل ال
  .قربص وأرخ احملضر بعشرى ذي القعدة، ومحل إىل السلطان

: مث مسر اجلماعة يف يوم السبت ثاين عشرى ذي القعدة، بعدما عوقبوا عقوبات عظيمة، وعددهم أحد عشر رجالً
ني يوسف بن جملي عامل اجليش وأخوه، واملكني جرجس كاتب احلوطات، واملكني كاتب هبادر آص، وهم املك

ومسعان، وأخوه بشارة، والرشيد سالمة بن سليمان كاتب سنجر البشمقدار، والعلم عامل بريوت، واجلرائحي، 
ين بزي غريب يلبس وجزاران نصرانيان، وشخص يعرف بسبيل اهللا، وكان هذا الرجل بالقاهرة سنة مخس وعشر

سبيل اهللا، ويسقي الناس : جلداً، وحيمل على كتفه زيراً حناساً أندلسياً، وبيده شربات كذلك، ويقول بلسان غتمي
بغري جعل، فمن الناس من اعتقده، ومنهم من اهتم أنه جاسوس، مث خرج هذا الرجل حاجاً، وقدم دمشق وأقام هبا 

قاموا فيه من أمر احلريق وملا مسروا وسطوا بعد يومني، ووجد هلم ما ينيف  يسقي املاء، حىت دخل مع النصارى فيما
  .على آلف درهم، أنفق منها يف عمارة منارة اجلامع والدهشة

فكتب السلطان إىل تنكز ينكر عليه قتل النصارى، وأن يف ذلك إغراء ألهل القسطنطينية مبن يرد إليهم من التجار 
  .ما وجد من املاء، وأن جيهز بناته الاليت عقد ألوالد السلطان عليهناملسلمني وقتلهم، ويأمر حبمل 

فأجاب تنكز باالعتذار عن جتهيز بناته مبا شغله من عمارة ما أحرق، وأن املال الذي وجد للنصارى قد جعله لعمارة 
مت أر . هيز بناتهاجلامع، وجهر قرجمي بذلك فلم يرض السلطان، وتغري على قرجمي، وكتب معه إليه بأنه البد من جت

كب السلطان األمري طاجار الدوادار على الربيد إىل دمشق مبلطفات، يف يوم اجلمعة ثاين عشرى ذي احلجة، وكان 
  .طاجار قد ثقل عليه أمر تنكز، وأخذ يف زواله، وجعل توجهه إمنا هو لعتب تنكز على تأخريه محل بناته

فقدم . واله ليحملها إىل قلعة جعرب وخيرج إليها حبجة أنه يتصيدوكان قد بلغ تنكز تغري السلطان عليه، فجهز أم
عليه طاجار قبل ذلك يف يوم األحد رابع عشره، وعتبه وبلغه عن السلطان ما محله، فتغري األمري تنكز وبدا منه ما 

  .حفظه عليه طاجار
لسلطان به، وأنه قد عزم على وعاد طاجار إىل السلطان يف يوم اجلمعة تاسع عشر ذي احلجة قبل الصالة، فأغرى ا

فطلب السلطان بعد الصالة األمري بشتاك واألمري بيربس األمحدي واألمري جنكلي بن البابا . اخلروج من دمشق
واألمري أرقطاي واألمري طقزدمر يف آخرين، وعرفهم أن تنكز قد خرج عن الطاعة، وأنه يبعث إليه جتريدة مع األمري 



ري أرقطاي واألمري أرنبغا أمري جندار واألمري قماري أمري شكار واألمري قماري أخو جنكلي واألمري بشتاك واألم
  .بكتمر الساقي واألمري برسبغا احلاجب

ومع هذه األمراء السبعة ثالثون أمري طبلخاناه وعشرون أمري عشرة، ومن الطبلخاناه ملكتمر السرجواين وقبامتر 
ا اخلصري وحممد بن األمري جنكلي وأمري علي بن صغريل وأمري أمحد اجلمدار املظفري وبلك اجلمدار املظفري وبك

الساقي قريب السلطان ونريرز وطقتمر قلي وبيغرا السالح دار وقراجا السالح دار وطيبغا اجملدي وطاجار 
الدوادار وبغامتر ومتربغا العقيلي وطقتمر الصالحي وجركتمر بن هبادر وسيف الناصري وطقبغا الناصري وبيبغا 
حارس الطري وأيتمش الناصري وأباجي الوافد وأرالن التتري الوافد وملكتمر السعيدي وأمري حممود بن خطري 

. ومخسون نفراً من مقدمي احللقة، وأربعمائة من املماليك السلطانية، وجلس السلطانية، وجلس السلطان وعرضهم
ردين واملقيمني له ولولده األمري أيب بكر من بعده، مث مجع السلطان يف يوم السبت عشريه األمراء مجيعهم، وحلف اجمل

  .وطلب األجناد من النواحي للحلف، فكانت بالقاهرة حركات كثرية

ومحل السلطان لكل مقدم آلف مبلغ آلف دينار ولكل أمري طبلخاناه أربعمائة دينار، ولكل مقدم حلقة آلف درهم، 
  .لكولكل مملوك مخسمائة درهم وفرس وقرقل وخوذة وغري ذ

فاتفق قدوم األمري موسى بن مهنا يف يوم السبت هذا، فقرر معه السلطان القبض على تنكز وكتب إىل العربان بأخذ 
  .الطرقات من كل جهة على تنكز

وبعث السلطان هبادر حالوة من طائفة األوجاقية على الربيد إىل ألطنبغا الصاحلي نائب غزة وسيف الدين طشتمر 
دمشق، مبلطفات كثرية، وأخرج موسى بن مهنا لتجهيز العربان وإقامته على محص، واهتم نائب صفد وايل أمراء 

وخرج العسكر إىل دمشق يف يوم الثالثاء ثالث عشرى ذي . بأمر تنكز اهتماماً زائداً، وكثر قلقه وتنغص عيشه
فيه أنه قد استقر يف نيابة احلجة، وكان حالوة األوجاقي قد قدم على األمري ألطنبغا الصاحلي نائب غزة مبلطفه، و

الشام عوضاً عن تنكز، وأن العسكر واصل إليه ليسريوا به إىل دمشق، وأن األمري طشتمر نائب صفد قد كتب إليه 
بالركوب إىل دمشق، لريكب هو واألمري قطلوبغا الفخري ، ويقبضا على تنكز، فسر ألطنبغا بذلك ووجه حالوة 

ث عشريه أول الليل، وأوقف األمري طشتمر على ملطفه فركب يف ساعته يف مثانني إىل صفد، فقدمها ليلة اإلثنني ثال
  .فارساً، وساق إىل دمشق

واجتمع طشتمر مع قطلوبغا الفخري وسنجر البشمقدار وبيربس السلحدار، وكان قد قدم حالوة إىل أمراء دمشق 
  .ته ملطفات األمري ألطنبغا من غزةبكرة يوم الثالئاء وهو متنكر، وأوصل امللطفات إىل أصحاهبا، وقد سبق

فاتفق ركوب األمري تنكز يف ذلك اليوم إىل قصره فوق ميدان احلصا يف خواصه للنزهة، وبينما هو يف ذلك إذ بلغه 
. قدوم اخليل من صفد فعاد إىل دار السعادة، وألبس مماليكه السالح، فلم يكن بأسرع من أن أحاط به أمراء دمشق

فأمر طشتمر مجاعة . شتمر نائب صفد، فخرج العسكر إىل لقائه، وقد نزل مسجد القدمووقع الصوت بوصول ط
من األمراء أن يعودوا إىل تنكز وخيرجوه إليه، فدخل عليه منهم متر الساقي وطرنطاي والبشمقدار وبيربس السالح 

واقف بالعسكر يف ميدان دار، وعرفوه مرسوم السلطان وأخذوه وأركبوه إكديشاً، وساروا به إىل نائب صفد، وهو 
وأمر طشتمر بتنكز فأنزل عن فرسه على ثوب سرج . احلصا، وقبض على جنغيه وطعيه مملوكي تنكز وسجنا بالقلعة

وقيده قرجمي مملوكه، وأخده األمري بيربس السالح دار، وتوجه به إىل الكسوة، فحدث له إسهال ورعدة خيف عليه 
  . مضى به بيربس إىل القاهرة، ونزل األمري طشتمر نائب صفد باملدرسة النجيبيةمنه املوت، وأقام هبا يوماً وليلة، مث

وتقدم هبادر حالوة عندما قبض على تنكز ليبشر السلطان فقدم ليالً بلبيس والعسكر نازل عليها، وعرف األمري 



مس عشريه وأخربه بشتاك مث سار إىل السلطان، فقدم ومعه أحد مماليك السلطان ومملوك طاجار الدوادار يف خا
وكتب السلطان بعود العسكر من بلبيس خال األمري بشتاك واألمري أرقطاي واألمري . اخلرب، فسر سرورا كثرياً

برسغبا احلاجب ومجاعة، فإهنم يتوجهون إىل دمشق، وأن يقيم األمري بيغرا أمري جندار واألمري قماري أمري شكار 
  .خال بهبالصاحلية إىل أن يقدم األمري تنكز، فيد

فعاد العسكر من بلبيس، وتوجه بشتاك ورفيقاه إىل دمشق، فركب معهم األمري ألطنبغا من غزة، فلقوا األمري تنكز 
  .على بيسان

وذلك أن األمري قوصون ملا . وفيها فرغ قصر األمري سيف الدين بشتاك الناصري، خبط بني القصرين من القاهرة
ري بشتاك أن يعمل له قصراً جتاه قصر بيسري، فدل على دار األمري أخذ قصر بيسري وجدد عمارته، أحب األم

بكناش الفخري الصاحلي أمري سالح، وهي أحد قصور اخللفاء الفاطميني اليت اشتراها بكتاش من ذريتهم، وأنشأ هبا 
أخذها دوراً وإسطبالت، وأبقى ما وجد فيها من املساجد، فشاور بشتاك السلطان على أخدها، فرسم له بذلك، ف

من أوالد بكتاش وأرضاهم، وأنعم له السلطان بأن كانت داخلها برسم الفراشخاناه السلطانية، وأخذ دار أقطوان 
الساقي جبوارها وهدم اجلميع، وأنشأ قصراً مطالً على الطريق ارتفاعه أربعون ذراعاً وأساسه أربعون ذراعاً، وأجرى 

بشتاك يف عمل هذا القصر أحد عشر مسجداً وأربعة معابد أدخلها  وأخرب. إليه املاء ينزل من شادروان إىل بركة
فيه، ومل جيدد منها سوى مسجد الفجل وقد مسي هذا املسجد بذلك االسم من أجل أن قيمه يعرف بالفجل، وأنشأ 

وفيها خطب للخليفة . خاناً جتاه خان الزكاة، مث باع بشتاك هذا القصر لزوجته اليت كانت حتت بكتمر الساقي
  .الواثق باهللا إبراهيم بن حممد املستمسك بن أمحد احلاكم بأمر اهللا

وذلك أن اخلرب قدم يف يوم اجلمعة ثاين عشر شعبان مبوت اخلليفة املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان بقوص يف 
ربعني عدالً مستهل شعبان، بعد موت ابنه صدقة بقليل، وأنه اشتد جزعه عليه، وأنه قد عهده لولده أمحد بشهادة أ

فلم ميض السلطان عهده، وطلب إبراهيم يف يوم اإلثنني خامس عشرى شعبان، وأجلسه . وأثبت قاضي قوص ذلك
جبانبه وحادثه، مث قام إبراهيم وخرج معه احلجاب بني يديه، مث طلع إىل السلطان يف يوم اإلثنني ثالث عشر رمضان، 

هم السلطان مبا أراد من إقامة إبراهيم يف اخلالفة وأمرهم مببايعته، وقد اجتمع القضاة بدار العدل على العادة، فعرف
فأجابوا بعدم أهليته، وأن املستكفي عهد إىل ولده أمحد بشهادة أربعني عدالً وحاكم قوص، وحيتاج إىل النظر يف 

ال يذكرون يف فكتب السلطان بطلب أمحد وعائلة أبيه، وأقام اخلطباء بديار مصر والشام حنو أربعة أشهر . عهده
فلما قدم أمحد من قوص مل ميض السلطان عهده، وطلب إبراهيم وعرفه قبح سريته، فأظهر التوبة . خطبهم اخلليفة

منها والتزم بسلوك طريق اخلري، فاستدعى السلطان القضاة يف يوم اإلثنني وعرفهم أنه أقام إبراهيم يف اخلالفة، فأخذ 
مجاعة يعرفه سوء أهليته للخالفة، فأجاب بأنه قد تاب، والتائب من الذنب  قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن

  .كمن ال ذنب له، وقد وليته فاشهدوا علي بواليته
ورتب له السلطان ما جرت به العادة، وهو ثالثة آالف ومخسمائة وستون درمهاً وتسعة عشر أردب شعرياً يف كل 

ولقب بالواثق باهللا أيب اسحاق، فكانت العامة . سادس ذي القعدة وخطب له يف يوم اجلمعة. شهر، فلم يعارضه أحد
  .تسميه املستعطي فإنه كان يستعطى من الناس ما ينفقه، وشهر بارتكاب أمور غري مرضية

وفيها استقر يف قضاء الشافعية برهان الدين إبراهيم بن الفخر خليل بن إبراهيم الرسعين، عوضاً عن زين عمر بن 
  .اكم البلفيائيحممد بن عبد احل

وفيها استقر ناصر الدين حممد بن الصاحب شرف الدين يشوب بن عبد الكرمي بن أيب املعايل احلليب يف كتابة السر 



  .حبلب، عوضاً عن شهاب الدين أمحد بن القطب املصري
ا بن هوالكو، وفيها استقر الشيخ حسن الكبري بن األمري حسني بن آقبفا بن أيدكني وهو سبط القان أرغون بن أبغ
  .يف مملكة بغداد، قدم إليها من خراسان، وكان الشيخ حسن الصغري بن دمرداش إذ ذاك حاكم توريز

  .وكان قاع النيل يف هذه السنة أربعة أذرع ومخسة أصابع، وانتهت زيادته إىل سبعة عشر ذراعاً وتسعة عشر أصبعاً
ر األرمنيت املصري عرف بابن الكمال يف مجادى ومات فيها من األعيان شهاب الدين أمحد بن عيسى بن جعف

  .األوىل، مسع من األبرقوهي، وكان ثقة
وتويف الشيخ جمد الدين أبو بكر بن إمساعيل بن عبد العزيز الزنكلوين الشافعي ليلة الثالثاء رابع ربيع األول، وله 

  .شرح التنبيه يف الفقه وغريه، وويل مشيخة خانكاه بيربس

ستكفي باهللا أبو الربيع سليمان ابن اخلليفة احلاكم بأمراهللا أبو العباس أمحد بن احلسن بن أيب بكر بن وتويف اخلليفة امل
أيب علي بن احلسن العباسي، مبدينة قوص، عن ست ومخسني سنة وستة أشهر وأحد عشر يوماً، ويف خامس شعبان، 

  .حشماً كرمياً فاضالًوكانت خالفته تسعاً وثالثني سنة وشهرين وثالثة عشر يوماً، وكان 
أضاف السلطان مرتني وكفاه جبميع ما . وتويف خطيب أمحيم علم الدين علي، وكان له مال كثري وإفضال كثري

حيتاج إليه، وأهدى إىل مجيع األمراء، وعمر مدرسة مبدينة أمحيم ومات األمري ركن الدين بيربس األوحدي وايل 
ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري . السبت تاسع عشر ربيع األول القلعة، أحد املماليك املنصورية، يف يوم
  .عز الدين أيدمر اخلطريي، وكان خرياً

ومات بدمشق األمري آقسنقر مشد العمارة، املنسوب إليه قنطرة آقسنقر على اخلليج خارج القاهرة، واجلامع 
ومات األمري علم الدين علي بن حسن املرواين وايل  بسويقة السباعني على الربكة الناصرية فيما بني القاهرة ومصر

القاهرة، يف ثاين عشر رجب بعد مقاساة أمراض شنيعة مدة سنة، وكان سفاكاً أفاكاً ظلوماً غشوماً، اقترح يف واليته 
منها نعل الرجل يف رجليه باحلديد كما تنعل اخليل، ومنها تعليق الرجل بيديه وتعليق مقابرات : عقوبات مهولة

العالج يف رجليه، فتنخلع أعضاؤه وميوت، وقتل خلقاً كثرياً من الكتاب وغريهم يف أيام النشو، وملا محلت جنازته 
  .وقف عامل عظيم لرمجه، فركب الوايل وابن صابر املقدم حىت طردهم

  .ومات األمري عز الدين أيدمر الدوادار الناصري بدمشق، وكان خرياً فاضالً
  .بدري نائب الكرك، وهو منفي بطرابلسومات األمري هبادر ال

وتويف شرف الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عسكر بن مظفر القرياطي الشافعي، بالقاهرة عن سبعني سنة، 
  .تصدر باجلامع األزهر، وباشر قضاء دمياط

ين الشافعي قاضي دمياط، وتويف مجال الدين عبد القاهر بن حممد بن عبد الواحد بن حممد بن إبراهيم التربيزي احلرا
  .كان فقيهاً أديباً شاعراً خطيباً

وتويف الشيخ جمد الدين أبو حامد موسى بن أمحد بن حممود األقصرائي شيخ الشيوخ، يف يوم اجلمعة سابع عشر 
  .ربيع اآلخر وقد أناف على السبعني خبانكاه سرياقوس

  .رية ووايل ثغر اإلسكندرية، عن مال كثريومات األمري ركن الدين بيربس الركين املظفري، كاشف البح
ومات شرف الدين عبد الوهاب بن التاج فضل اهللا املعروف بالنشو ناظر اخلاص، يف يوم األربعاء ثاين ربيع اآلخر، 
كان أبوه يكتب عند األمري بكتمر احلاحب وهو ينوب عنه، مث انتقل إىل مباشرة ديوان األمري أركتمر اجلمدار، مث 

اء الدولة، مث باشر ديوان األمري آنوك ابن السلطان، وأكره حىت أظهر اإلسالم، وويل نظر اخلاص ويل استيف



السلطاين، فبلغ ما مل يبلغه أحد من األقباط يف دولة الترك، وتقدم عند السلطان على كل أحد، وخدمه مجيع أرباب 
ال ما مل جيمعه وزير للدولة التركية، وكان األقالم، وكان حمضر سوء مل يشتهر عنه شيء من اخلري، ومجع من األمو

مظفراً، ما ضرب على أحد إال ونال غرضه منه باإليقاع به وختريب دياره، وقتل على يديه عدة من الوالة 
والكتاب، واجتهد غاية جهده يف قتل موسى بن التاج إسحاق، وعاقبة ستة أشهر بأنواع العقوبات، من الضرب 

وتسعيطه باملاء وامللح وباخلل واجلري وغري ذلك مع حنافة بدنه ومرضه بالربو واحلمى، فلم  باملقارع والعصر يف كعابه
  .ميت، وعاش التاج موسى هذا ثالثني سنة بعد هالك النشو

ومات جمد الدين رزق اهللا بن فضل اهللا أخو النشو، خدم وهو نصراين يف استيفاء اخلاص أيام أخيه، مث أسلم على يد 
ست وثالثني كرهاً، وخدم عند األمري ملكتمر احلجازي، فعظم شأنه وفعل خرياً، فلما قبض على  السلطان يف سنة

  .أخيه قبض عليه معه، فذبح نفسه يف ثالث صفر
  سنة إحدى وأربعني وسبعمائة

وصل األمري سيف الدين تنكز نائب الشام وهو متضعف، صحبة األمري بيربس السالح : يف يوم الثالثاء سابع احملرم
وقصد السلطان ضربه باملقارع فقام األمري قوصون يف الشفاعة له حىت . دار، وأنزل من القلعة مبكان ضيق حرج

أجيب إىل ذلك وبعث إليه السلطان يهدده حىت يعترف مبا له من املال، ويذكر من كان موافقاً على العصيان من 
  .األمراء

ديعة عنده أليتام بكتمر الساقي، وأنكر أن يكون خرج عن فأجاب تنكز بأنه ال مال له سوى ثالثني ألف دينار و
فأمر السلطان يف الليل فأخرج مع ابن صابر املقدم وأمري جندار، ومحل يف حراقة بالنيل إىل اإلسكندرية، . الطاعة

  .فقتله هبا إبراهيم بن صابر املقدم، يف يوم الثالثاء خامس عشره
ك واألمري ألطنبغا الصاحلي إىل دمشق فيمن معهما من األمراء وقد خرج قدم األمري بشتا: ويف يوم اإلثنني سادسه

مث قبض على . ونزل األمري ألطنبغا بدار السعادة، ونزل األمري بشتاك بامليدان. الناس إىل لقائهم، فكان يوماً مشهوداً
سلما لألمري برسبغا، فعاقبهما األمري صاروجا املظفري أجليبغا العاديل، وطلب من ألزام تنكز مملوكاه جنغيه وطغيه، و

أشد عقوبة على املال، وقبض على أوالدمها وحواشيهما، وأوقع احلوطة على موجوديهما وموجود صاروجا 
  .وأجليبغا، مث وسط جنغيه وطغيه بسوق اخليل، وأكحل صاروجا

ا األمري ألطنبغا نائب وتتبعت أموال تنكز، فوجد له ما جيل وصفه، وعملت لبيع حواصلة عدة حلق، توىل البيع فيه
  .الشام واألمري أرقطاي، ومها أعدى عدو له، وكان يف ذلك عربة ملن اعترب

منها مائتا منديل زركش، ومائة حياصة مرصعة باجلوهر، وأربعمائة . وظهر له من التحف السنيه ما يعز وجود مثله
ش، وألفا ثوب أطلس ومائتا ختفيفة حياصة ذهب، وستمائة كلفتاه، ومثانية وستون بقجه هبا بدالت ثياب زرك

واشتملت مجلة ما أبيع له على مائيت ألف دينار، فكان مجلة العني ستمائة . زركش وذهب خمتوم أربعمائة ألف مثقال
  .ألف دينار وأربعمائة دينار

مراء ووجد له من اهلجن واخليل واجلمال البخايت وغريها حنو أربعة أالف ومائيت رأس وذلك سوى ما أخذه األ
ووجد له من الثياب الصوف ومن النصايف ما ال ينحصر، وظفر . ومماليكهم، فإهنم كانوا ينهبون ما خيرج به هنباً

هلم من . ومحلت حرمه وأوالده إىل مصر صحبة األمري بيغرا، بعدما أخذ. األمري بشتاك جبوهر له مثني اختص به
  .اجلوهر واللؤلؤ والزركش شيء كثري



عاديل مبلغ مائة وعشرين ألف درهم، وألف ومائيت دينار وأصناف كثرية، فبلغت تركته ستمائة ووجد ألجليبغا ال
ومل يؤخذ لصاروجا غري أربعني ألف درهم، وصودر مجاعه من ألزام تنكز فأخذ منهم حنو األلفي ألف . ألف درهم

  .درهم
  .ماً زائداًمث توجه األمري بشتاك من دمشق، وقدم قلعه اجلبل، فخلع عليه وأكرم إكرا

مث قدم األمري قطلوبغا الفخري باستدعاء، فخلع عليه، وأنعم عليه بتقدمة ألف، مث قدم األمري طشتمر محص أخضر 
  .نائب صفد، فخلع عليه بنيابة حلب، عوضاً عن طرغاي اجلاشنكري

وكتب حبضور وخلع على األمري مسعود بن خطري احلاجب بنيابة غزة، وأنعم على برسبغا بتقدمته وحجوبيته، 
  .طرغاي من حلب

  .وفيها استقر األمري أرقطاي يف نيابة طرابلس عوضاً عن طينال، وأقام طينال بدمشق
وملا قدم حرمي تنكز أنزلوا يف داره . وفيها استقر األمري أقسنقر السالري يف نيابة صفد، عوضاً عن األمري طشتمر

منها حواصل جليلة، ما بني أواين صيين ومسك وعود  خبط الكافوري، وكان قد أخرج مجال الكفاة ناظر اخلاص
وغري ذلك، أقام يف بيعه مدة أربعة أشهر، وبلغت قيمتها حنو مثانني ألف درهم وألفي دينار، سوى ما أنعم به على 

  .األمراء
 ووجد لتنكز بقلعة جعرب مبلغ ثالثني ألف دينار، وثالثني محل سالح، ووجد له حاصل سروج وجلم وسالسل ذهب

  .وفضة وعدة سالح مبا ينيف على مائة ألف دينار، وقومت أمالكه مبا ينيف على مائة ألف دينار
منها أنه كتب يستأذن يف سريه إىل ناحية جعرب، فمنعه السلطان من ذلك، : وكان لتغري السلطان على تنكز أسباب

واهللا لقد تغري :  حنق من السلطان وقالملا يف تلك البالد من الغالء، وأحل تنكز يف الطلب واجلواب يرد مبنعه حىت
عقل أستاذنا، وصار يسمع من الصبيان الذين حوله وواهللا لو مسع مين لكنت أشري عليه بأن يقيم أحد أوالده، وأقوم 

فكتب بذلك جركتمر للسلطان، وكان يتخيل بدون هذا، فأسر يف نفسه منه . أنا بتدبري أمره، ويبقى هو مسترحياً
  .شيئاً

أن أرتنا نائب الروم بعث رسوالً إىل السلطان بكتابه، ومل يكتب معه كتاباً إىل تنكز، فخنق تنكز لعدم واتفق 
  .مكاتبته، ورد رسوله من دمشق

فكتب أرتنا يعرف السلطان بذلك، ويسال أال يطلع تنكر على ما بينه وبني السلطان، ورماه بأمور أوجبت شدة 
ز على مجاعة من مماليكه، وضرهبم وسجنهم بالكرك والشوبك فكتب منهم تغريه عليه، واتفق أيضاً أن غضب تنك

فكلم قوصون السلطان يف . جوبان وكان أكرب مماليكه األمري قوصون يشفع به يف اإلفراج عنه من سجن الشوبك
ضب ذلك فكتب إىل تنكز يشفع يف جوبان فلم جيب عن أمره بشيء، فكتب إليه ثانياً وثالثاً، فلم جيب، فاشتد غ

ما تقولون يف هذا الرجل؟ هو شفع عندي يف قاتل أخي فقبلت شفاعته، وأخرجته من : السلطان حىت قال لألمراء
السجن وسريته إليه يعين طشتمر آخا بتخاص وأنا أشفع يف مملوكه ما يقبل شفاعي وكتب لنائب الشوبك باإلفراج 

  .عن جوبان فأفرج عنه
د أزال املظامل، وأقام منار الشرع وأمر باملعروف، وهنى عن املنكر، وأزال ما وكان تنكز رمحه اهللا يف نيابة دمشق ق

وأنصف العامة . كان بدمشق وأعماهلا من الفواحش واخلانات واخلمارات، وبالغ يف العقوبة على ذلك حىت قتل فيه
الشاميني واحتجب عن االجتماع ب. والتجار خبالص حقوقهم من األمراء، ومحلهم مع أخصامهم إىل الشرع

وتتبع املدارس واملساجد واألوقاف فعمرها مجيعها، ومنع مستحقيها . وغريهم، وامتنع من قبول التقادم واهلدايا مجلة



وحدد عدة أماكن قد دثرت أوقافها، وأعاد فيها وظائف العبادات بعدما . من تناول ريعها حىت كملت عمارهتا
، وأصلح تقاسيم املياه بعد ما كانت فاسدة ونظف جماريها بطلت وجدد عمارة اجلامع األموي ، وعمر أوقافه

وألزم وايل املدينة أن . ووضح طرقها، وهدم األمالك اليت استجدها الناس وضيقوا هبا الشوارع والطرقات املسلوكة
 واستجد ديواناً. ممن يشرب اخلمر من األمراء وأوالدهم، فتعذر وجود اخلمر يف أيامه، و مل يكن يوجد. يعلمه

وانكفت الوالة يف أيامه عن الظلم، وأحبته العامة ومنع األمراء . للزكاة، وصرفها للفقراء واملساكني وأرباب البيوت
من تسخري الفالحني واملزارعني يف أعماهلم، ومنعهم أيضاً من االجتماع يف الفرج واملتنزهات وغريها، فصاروا إذا 

قه وإذا صاروا إىل بيوهتم ال يستطيع الواحد أن جيتمع باآلخر، وإذا وكبوا يف املواكب ال يقدر أحد منهم يكلم رفي
ومنع أكابر األمراء أن تترجل له أو . أخرج أو مل يقل له: اخرج تنكز إىل سفر ال يتأخر منهم أحد، سواء قال له

لبالد الشامية أال متشي يف خدمته، فأقام اهللا له من احلرمة ما ال حصل ألحد من نواب الدولة التركية وكتب لنواب ا
يكاتبوا السلطان إال ويكاتبوه، وأن ترد مكاتباهتم للسطان عليه بغري ختم ليقف عليها، فإن أرضته بعث هبا إىل 

وأضيف إليه أمر صفد وغزة وكان مغرماً بالصيد، حبيث يركب له يف السنة ثالث مرات، . السلطان وإال ردها
احللقة لشتمل على ثالمثائة غزال ونيف، وعلى مائيت رأس من بقر أخرها تعدية الفرات يف الشتاء، فإذا ضرب 

  .ونعام، وغري ذلك
وعمر قلعة جعرب بعد خراهبا من عهد غازان، وشحنها بالرجال والسالح والغالل وعدى الفرات مراراً، فاتفق أنه 

د واملوصل، فجال كثري عدى مرة، فحمل إليه الشيخ حسن الكبري وابن سونتاي اهلدايا اجلليلة، وخافه أهل بغدا
  .منهم، وخافته األكراد والتركمان والعربان بأجعهم

  .وكانت أوالد دمرداش يف أعمال توريز، ماذا بلغهم مسريه رحلوا خوفاً منه، حىت يبلغهم عوده إىل دمشق
، وأخذ واختذ األمالك. فلما كانت أخر أيامه صادر مجاعة كثرية من كتاب السر وغريهم، ومن الضمان والعرفاء

. وسخر الفالحني، وقطع الزكاة. عدة أوقاف من أوالد امللوك، حىت كانت غلة أمالكه كل سنة مائة ألف درهم
وكانت مدة نيابته . وأخرق بكثري من األمراء، وأخرج منهم مجاعة عن دمشق، وبالغ يف العقوبة، وساء خلقه كثرياً

  .مثانياً وعشرين سنة وأشهراً
محد بن فضل اهللا، وخلع عليه بكتابة السر بدمشق، بعدما خلفه السلطان عوضاً عن وفيه طلب شهاب الدين أ

فقدم ابن . شهاب الدين حيىي بن إمساعيل بن حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن خالد بن حممد بن نصر بن القيسراين
السلطان، بعدما صادره، فضل اهللا إىل دمشق، وقد كاد األمري برسبغا احلاجب أن يقطع يد ابن القيسراين مبرسوم 

  .فقام يف ذلك ابن فضل اهللا حىت أفرج عنه
وفيه طلب أيضاً مشس الدين موسى بن التاج إسحاق، وخلع عليه، واستقر يف نظر اجليش بدشق، عوضاً عن فخر 

  .الدين حممد بن احللي بعد موته

اجليش بعفة زائدة، وأبطل ما كان  وأخرجت له بغلة النشو اليت كان يركبها، وجهز من اخلزانة حىت سافر، فباشر
  .يستهديه من قبله

وفيه قبض على األمري مكني الدين إبراهيم بن قروينة ناظر اجليش، وسلم لألمري برسبغا احلاجب، وطلب مجال 
الكفاة ناظر اخلاص، وخلع عليه لنظر اجليش مع نظر اخلاص، ومل جيمعهما أحد قبله، مث أفرج عن ابن قروينة بعدما 

  .ائة وثالثني ألف درهم، بشفاعة األمري بشناكمحل م
وفيه قبض على الصاحب أمني الدين أيب سعيد عبداهللا بن تاج الرياسة بن الغنام وسلم إىل األمري برسبغا، ورسم له 



بعقوبته من أجل أنه اهتم بأنه كان من جهة تنكز فعاقبه برسبغا، وعاقب ولده تاج الدين أمحد ناظر الدولة، وأخاه 
  . الدين أبا شاكر مستويف الصحبة، وأخذ أمواهلم، مث خنق أمني الدينكرمي

مات األمري آنوك ابن السلطان بعد مرض طويل، فدفن بالتربة الناصرية : ويف يوم اجلمعة حادي عشرى ربيع اآلخر
الفقراء، ورتبت  وباعت أمه ثيابه وتصدقت هبا على. بني القصرين، وكان يوماً مهوالً، نزل يف جنازته مجيع األمراء

القراء على قربه جبار هلم يف كل شهر من وقف وقفته على قربه، وأقامت سنة تعمل يف كل ليلة مجعة على قرب جمتمعاً 
  .حيضره القراء لقراءة ختمة كرمية، ومتد هلم األمسطة اجلليلة

  .وفيه أنعم على األمري قطلوبغا بإقطاع آنوك
نواحي يف أجران الغالل بنواحي قليوب وسنديون وبالد الغربية والبحرية ومل كثر وقوع احلريق بال: ويف هذه السنة
  .مث وقع بالقاهرة يف أماكن منها ربع طقزدمر بدار التفاح، فاستعد الناس لذلك. يعلم من أين هو

، مث هبت ريح شديدة من حبر اإلسكندرية، فاقتلعت خنالً كثرياً، وهدمت دوراً عديدة: ويف أخريات مجادى اآلخرة
أعقبها مطر غزير هلك به أغنام كثرية وعظم اضطراب النيل حىت غرق فيه أحد وعشرون مركباً، وصار يقذف 

  .وكل ذلك مجيع أراضي مصر قبليها وحبريها وأرض برقة. املركب إىل الرب حىت يبعده حنو عشر قصبات عن املاء
إىل كشف الوجه القبلي، وفيه نقل عالء الدين وفيه نقل األمري عز الدين أزدمر الكاشف من كشف الوجه البحري 

  .علي بن الكوراين إىل والية الغربية
وفيه ركب السلطان إىل جهة بركة احلبش، وصحبته عدة من املهندسني، وأمر أن حيفر خليج من البحر إىل حائط 

ركب عليها السواقي الرصد، وحيفر يف وسط الشرق املعروف بالرصد عشرة أبار عمق كل بئر حنو أربعني ذراعاً ي
  .حىت جيري املاء من النيل إىل القناطر اليت حتمل املاء إىل القلعة، ليكثر هبا املاء

وأقام السلطان األمري آقبغا عبد الواحد على هذا العمل فشق اخلليج من حبري رباط اآلثار، ومروا به وسط بستان 
وت كانت هناك، وجعل عمق اخلليج أربع الصاحب تاج الدين بن حنا املعروف باملعشوق، وهدمت عدة بي

  .ومجعت عدة من احلجارين للعمل فكان مهماً عظيماً. قصبات
مث عاد الشيخ إىل الشام بعد أيام، . وفيه قدم الشيخ أمحد بن موسى الزرعي، فركب األمراء والقضاة للسالم عليه

  .ومل جيتمع بالسلطان
فلم يزل به األمراء . نده، وأخرجه منفياً إىل صرخد وباع خيلهوفيه تغري السلطان على ولده أمحد بسبب بينات ع

  .حىت أمر برده، فرجع من سرياقوس
وفيه كتب السلطان بطلب ابنه أيب بكر من الكرك، فقدم ومعه هدية مبائة ألف درهم، فتوجه األمري طيبغا اجملدي إىل 

  .الكرك، وأحضر طلب أيب بكر ومماليكه وخواصل الكرك كلها
على األمري ملكتمر السرجواين، واستقر يف نيابة الكرك، وتوجه إليها ومعه أمحد ابن السلطان، وأوصاه  وفيه خلع

وفيه قدم الربيد بأن الغالء شديد ببالد املشرق، وأنه ورد من . السلطان أال يدع ألمحد حديثاً وال حكماً بني اثنني
حلب بتمكينهم من العبور إىل حيث شاءوا من البالد  أهله عامل عظيم إىل شط الفرات وبالد حلب، فكتب إىل نائب

  .وأوصاه السلطان هبم، فمألوا بالد حلب وغريها
وقدم منهم إىل القاهرة صحبة قاصد نائب حلب حنو املائيت نفر، فاختار السلطان منهم طائفة حنو مثانني شخصاً، 

  .رق يف األمراء منهم مجاعةجعل بعضهم يف الطباق، وأسكن منهم عدة القلعة، وأمر منهم مجاعة وف
  .وفيها جدد السلطان جامع راشدة، وقد هتدم أكثر جدرانه



وفيها ابتاع األمري قوصون من األمري مسعود بن خطري قصر الزمرد خبط رحبة باب العيد من القاهرة، وكان سعته 
رب خبروج ابن دلغادر وفيها قدم اخل. حنو عشر فدادين، وشرع قوصون يف عمارته سبع قاعات، لكل قاعة إصطبل

  .عن الطاعة

وفيها استقر ركن الدين بيربس السالح دار أحد أمراء األلوف بدمشق يف نيابة أياس، عوضاً عن مغلطاي الغزي 
  .بعد موته

وفيها شنعت القالة بسوء سرية الطائفة األقباعية خبانكاه بيربس، فرسم السلطان بنفيهم ونفي شيخهم، فأخرجوا 
وفيه خرج األمري بشتاك إىل البالد الشامية ليتصيد، وقد كتب . استقر يف املشيخة هبا الشيخ شريينو. منها بأمجعهم

  .إىل النواب مبالقاته وتعبية اإلقامات له
وفيها توجه بكلمش املارديين على الربيد هبدية لصاحب ماردين فيها عشر أالف دينار، وعشرة رءوس من اخليل 

  .ودومائتا قطعة قماش، وأربعة فه
وفيها قدم اخلرب باختالل حال الربيد، من كثرة ركوب التجار والعرب الربيد، فرسم أال يركب الربيد إال من يأذن 

له السلطان يف ركوبه، ويكون معه ورقة بتمكينه من ذلك، وأن يفتش بقطيا كل من ورد، فمن وجد معه ورقة 
  .وكتب لغري السلطان أخذت منه ومحلت إىل السلطان

منها طلب رهائن طغاي : كب أمري أمحد الساقي قريب السلطان الربيد إىل بالد الشرق ملهمات سلطانيةوفيها ر
سونتاي والشيخ حسن بك الكبري، وكانا قد سأال أن جيهز السلطان عسكراً ليسلماه بالد الشرق، فأجيبا إىل ذلك 

هشني، وجهز الشيخ حسن ابن أخيه ابراهيم على أن يبعثا بأوالدمها رهناً على العسكر، فجهز ابن سونتاي ولده بر
  .شاه إىل حلب

وفيه استقر األمري هباء الدين أصلم يف نيابة صفد، عوضاً عن أقسنقر السالري، ونقل آقسنقر إىل نيابة غزة، عوضاً 
ة عن أمري مسعود بن خطري، ونقل أمري مسعود إىل دمشق، وأنعم عليه بإقطاع بيربس السالح دار املستقر يف نياب

  .أياس
وفيه أنعم على األمري أيب بكر ابن السلطان بإقطاع األمري أصلم، ورسم لألمري بشتاك أن يتوىل أمره، فاستخدم له 

وعمل السلطان األمري ألطنقش مملوك األفرم أستاداره، وزوجه بابنة . الوافدية من حلب وغريهم، حىت أكمل عدته
  .وك، وبىن عليهااألمري ملكتمر الساقي اليت كانت حتت أخيه آن

وفيه رسم بطلب أجناد احللقة من األعمال، فلما تكامل حضورهم تقدم السلطان إىل األمري برسبغا بعرضهم، 
مث جلس السلطان باإليوان، وعرض عليه مجاعة كبرية من املشايخ ومن احملارفني، . فكتبت أوراق بعربة كل خبز

وعرض برسبغا بقية األجناد بالقلعة . لسلطانية أرباب اجلوامكفقطع اجلميع وكتب بإقطاعاهتم مثاالت املماليك ا
وفتش عن ثياهبم اليت هي عليهم، وقد كتبت أوراق بأرباب املرتبات الذين على مدينة بلبيس وبساتينها وحوانيتها، 

فرسم  .وأوراق مبتحصل املعادي ببوالق، وأوراق جبهات النطرون، وأوراق بأمساء األجناد املقطعني على احلكورة
السلطان أن يوفر اجلميع، وأن يؤخذ من اجلند املقطعة على احلكر أخبارهم، وينعم هبا على األمري ألطنبغا املارديين، 

  .ليكون وقفاً على جامعه خارج باب زويلة، وعلى األمري بشتاك ليكون وقفاً على جامعه املطل على بركة الفيل
ىن والعميان والضعفاء وأرباب العاهات، وفرق إقطاعاهتم على فلما مت عرض األجناد قطع السلطان منهم الزم

املماليك السلطانية، وأخرج بعضها للوافدية الذين يفدون من البالد، فكانت مدة العرض شهرين، أوهلا مستهل 
  .رمضان وأخرها سلخ شوال



  .وكتب إىل األعمال حبمل ما توفر عن األجناد من اإلقطاعات لبيت املال
وهم األمري برسبغا احلاجب واألمري كوكاي السالح دار، : راق بأمساء اجملردين إىل بالد الشرقوفيه كتبت أو

واألمري طوغاي اجلاشنكري، واألمري قماري أمري شكار، ومعهم مجاعة كثرية، ورسم أن يكون خرجهم إىل توريز يف 
  .أرزاق اجلندفاشتد ذلك على الناس، وكثر الدعاء على السلطان بسبب قطع . نصف ذي احلجة

وفيه كتب بتجهيز عساكر دمشق وحلب وغريمها للتجريدة إىل توريز، صحبة األمري طشتمر نائب حلب، ويكون 
  .معه عامة أمراء التركمان والعربان

. فتجهز األمراء واألجناد مبماليك الشام، وبرز نائب حلب مبخيمه إىل ظاهر املدينة وأقام ينتظر قدوم عساكر مصر
ان يف مستهل ذي احلجة وبه وعك من قرف حدث عنه إسهال لزم منه الفراش مخسة أيام، فتصدق فأصبح السلط

  .مبال جزيل، وأفرج عن املسجونني بسجن القضاة والوالة بالقاهرة ومصر وسائر األعمال
مائيت قدم برهشني بن طغاي بن سونتاي وإبراهيم شاه ابن أخي الشيخ حسن الكبري، يف : ويف يوم األربعاء سادسه

  .فارس، فأنزلوا بامليدان، وأجريت هلم الرواتب السنية

مث أحضروا بني يدي السلطان يف يوم اجلمعة ثامنه وفيهم قاضي بغداد وقاضي املوصل وقاضي ديار بكر، فقدموا 
كتاب طغاي وكتاب الشيخ حسن الكبري، ونسخة أمياهنما وأميان عامة أهل بالدهم من األمراء واألجناد وأرباب 

ملعايش بطاعة السلطان، وأهنم من جنده ومقاتلة من عاداه، وقدموا اخلطبة اليت خطب هبا للسلطان يف بغداد ا
  .واملوصل وديار بكر

فقرئ ذلك كله على السلطان، فعرفهم السلطان أنه رسم بتجهيز العسكر إليهم، وبعد عشرة أيام يستقل بالسفر 
م لنقيب اجليش باستعجال األمراء واألجناد يف احلركة للسفر، حنو بالدهم مث خلع السلطان على اجلميع، ورس

وكانت األحوال متوقفة لقلة وجود الدراهم ورد الباعة من التجار واملتعيشني الذهب . فشرعوا يف جتهيز أمرهم
  .لغلو صرفه، فشق ذلك على الناس مشقه زائدة

انوا إذا طلعوا إىل اخلدمة خرج هلم السالم من أمري وفيه قوي اإلسهال بالسلطان، ومنع األمراء من الدخول إليه، فك
  .جندار عن السلطان فانصرفوا

  .وكثر الكالم إىل يوم اإلثنني ثاين عشر، فخف عن السلطان اإلسهال فجلس للخدمة وطلع لألمراء، ووجهه متغري
ز الذي باألسواق، وعمل فلما انقضت اخلدمة نودي بزينة القاهرة ومصر، ومجعت أرباب املالهي بالقلعه ومجع اخلب

  .ألف قميص، وتصدق السلطان بذلك مع مجلة مال
وقام األمراء بعمل الوالئم واألفراح سروراً بعافية السلطان، وعمل األمري ملكتمر احلجازي نفطاً كثرياً يف سوق 

  .اخليل حتت القلعة، والسلطان قاعد لنظره، فاجتمع الناس من كل جهة لرويته
وخرجت الركابة . ية خبيوهلا وقباهبا احملمولة على اجلمال، ولعبوا بالرماح حتت القلعةوقدمت عربان الشرق

والكالبزية وطائفة العتالني واحلجارين إىل سوق اخليل للعب، مث داروا على بيوت األمراء وأخذوا اخللع هم 
انون ألف درهم، وحصل والطبلكية فحصل هلم شيء كثري جداً، حبيث جاء نصيب مهتار الطبلخاناه ما قيمته مث

  .ألرباب املالهي ماال ينحصر
وبينا هم يف انتظار العرض إذ قدم إدريس القاصد صحبة . وفيه رسم بعرض اجلند اجملردين يف غد، فطلعوا إىل القلعة

مملوك صاحب ماردين بكتابه يتضمن أن أوالد دمرداش ملا بلغهم طلب الشيخ حسن الكبري وطغاي بن سونتاي من 
أن جيهز هلم عسكراً ليأخذ البالد، وأهنما حلفاً له وحلفاً أهل البالد وخطباً بامسه على منابر بغداد  السلطان



واملوصل، ركبوا إىل حماربتهما، فطلب منهم الشيخ حسن الكبري الصلح، وحلف هلم وسار إليها طائعاً، فأكرموه 
  .إىل الشاموكتبوا لطغاي بن سونتاي أماناً، واتفقوا على أن يعدوا الفرات 

فتفرقت األجناد من القلعة بغري . وأشار صاحب ماردين أال خترج التجريدة إىل توريز، فإنه ليس لسريها فائدة
عرض، وبعث السلطان من ليلته جبواب صاحب ماردين، واقتضى رأيه أن يكشف عما ذكره، فإن برهشني بن 

  .طغاي اهتمه يف ذلك
  .صفة ألقت الزينة، مث أمطرت مطراً عظيماً أتلف كثرياً من الزينةالعيد هبت ريح عا: فاملا كان نصف ليلة

وكانت عامة ببالد الشرقية والغربية واملنوفية، ونزل بتلك األعمال برد كبار قتل من الغنم والدجاج كثرياً، وتلفت 
  .غالل كثرية كانت باألجران، فإنه كان يف شهر بشنس

ألمر خلروج السلطان إىل صالة العيد، وقد قوي به اإلسهال وأمجع رأيه يوم العيد، وقد اجتمع ا: وأصبح يوم األحد
وأمر السلطان . على أال يشهد صالة العيد، فمازال به األمري قوصون واألمري بشتاك حىت ركب ونزل إىل امليدان

ان وجلس قاضي القضاة عز الدين عز الدين عبد العزيز بن مجاعة أن يوجز يف خطته، مما هو إال أن صلى السلط
مث قدم الربيد من حلب بصحة اخلرب بصلح الشيخ . لسماع اخلطبة حترك باطنه، فقام وركب إىل الفصر، وأقام يومه

حسن الكبري وطغاي مع أوالد دمرداش، فانزعج السلطان لذلك انزعاجاً شديداً، واضطرب مزاجه، فحدث له 
  .إسهال دموي

اع به مث أشاع األمري قوصون واألمري بشتاك أن السلطان قد أعفى وقد منع الناس من االجتم: وأصبح يوم اإلثنني
األجناد من التجريدة إىل توريز، ونودي بذلك يف يوم اخلميس رابع عشره، ففرح الناس فرحاً زائداً، إال أنه انتشر 

سكنهم إىل  وأخذ األمراء يف إنزال حرمهم وأمواهلم من القلعة حيث. بني الناس أن السلطان انتكس، فساءهم ذلك
  .القاهرة، فارجتت املدينة وماجت بأهلها

واستعد األمراء السيما قوصون وبشتاك، فإن كالً منهم أحترز من اآلخر ومجع عليه أصحابه، وأكثروا من شراء 
األزيار والدنان ومألوها ماء، وأخرجوا القرب والروايا واألحواض، ومحلوا إليهم البشماط والرقاق والدقيق 

فكان يوماً مهوالً، ركب فيه األوجاقية وهجموا . لشعري، خوفاً من وقوع احلرب وحماصرة القلعةوالقمح وا
فارتفع سعر األردب . الطواحني ألخذ الدقيق، وهنبوا احلوانيت اليت حتت القلعة وسوق صليبة جامع ابن طولون

  .حوانيتهم خوفاً من وقوع الفتنة القمح من مخسة عشر درمهاً إىل ثالثني درمهاً، وغلق التجار وأرباب املعايش
وبلغ ذلك السلطان فزاده مرضاً على مرضه، . هذا وقد تنكر ما بني قوصون وبشتاك، واختلفا حىت كادا يقتتالن

 مث استدعى السلطان هبما، فتنافسا بني. وكثر تأوهه وتقلبه من جنب إىل أخر، وهتوس بذكر قوصون وبشتاك هناره
  .يديه يف الكالم فأغمي عليه، وقاما من عنده على ما مها عليه

فاجتمع يف يوم اإلثنني ثامن عشره األمري جنكلي واألمري آل ملك واجلاويل واألمحدي وأكابر األمراء للمشورة فيما 
على  يدبرونه، حىت اجتمعوا على أن بعث كل منهم مملوكا إىل قوصون وبشتاك ليأخذا هلم اإلذن على العبور

فلما أخذ األمراء جمالسهم قال األمري اجلاويل وآل ملك للسلطان كالماً حاصله أن . السلطان، فأخذوا هلم اإلذن
مث جعل . يعهد أن أحد أوالده، فأحاب إىل ذلك، وطلب ولده أبا بكر، وطلب قوصون وبشتاك، وأصلح بينهما

صي األمراء به، وعهد إليهم أال خيرجوا ابنه أمحد من السلطان ابنه أبا بكر سلطانا بعده، وأوصاه باألمراء، وأو
  .الكرك وحذرهم من إقامته سلطاناً، وجعل قوصون وبشتاك وصييه، وإليهما تدبري ابنه أيب بكر وحلفهما

مث حلف السلطان األمراء واخلاصكية، وأكد على ولده يف الوصية باألمراء، وأفرج عن األمراء املسجونني بالشام، 



فبات السلطان ليلة الثالثاء، وأصبح وقد ختلت عنه . حاجي وأجليبغا العادىل وصاروجا، مث قام األمراءوهم طيبغا 
قوته، وأخذ يف النزع يوم األربعاء، فاشتد عليه كرب املوت حىت مات أول ليلة اخلميس حادى عشريه، وله من 

كناي بن قراجني بن جيغان، وقدم وأمه أشلون بنت س. العمر سبع ومخسون سنة وأحد عشر شهراً ومخسة أيام
سكناي هو وأخوه قرمشي بن قراجني يف سنة مخس وسبعني وستمائة، صحبة سنجر الرومي يف أيام الظاهر بيربس، 

زوجه إياها عمها قرمشى، فولدت . فتزوج األمري قالوون بابنة سكناي، يف سنة مثانني وستمائة بعد موت أبيها
نصور قالوون يف الساعة السابعة من يوم السبت سادس عشر احملرم سنة أربع الناصر حممدا على فراش امللك امل

وأقيم الناصر يف السلطنة بعد أخيه امللك األشرف خليل سنة ثالث وتسعني وستمائة، وعمره تسع . ومثانني وستمائة
لكرك، وأعيد إىل سنني مث خلع يف سادس عشر احملرم سنة أربع وتسعني، وجري له ما تقدم ذكره إىل أن حضر من ا

فأقام يف امللك إىل سنة مثان وسبعمائة، وخرج يريد احلج، فتوحه إىل الكرك غيظاً من حجر سالر . امللك ثانيا
فقام بيربس يف السلطة مث اضطربت أموره، وقدم الناصر من الشام إىل مصر، فملك مرة ثالثة يف . وبيربس عليه

ينئذ باألمر من غري معارض مدة اثنتني وثالنني سنة وشهرين ومخسة شوال سنة تسع وسبعمائة واستبد الناصر من ح
فإنه : وكان الناصر أطول ملوك زمانه عمراً وأعظمهم مهابة. وعشرين يوماً، كانت له فيها سري وأنباء كما تقدم

لى ثالثني أول ما بدأ به بعد قدومه من الكرك القبض على األمراء الربجية وغريهم يف يوم واحد، وعدهتم زيادة ع
  .أمرياً

وأوقع مهابته يف القلوب بالقتل وأخذ األموال، فمنهم من قتله جوعاً وعطشاً، ومنهم من أتلفه باخلنق، ومنهم من 
وأكثر الناصر من جلب املماليك . غرقه، ومنهم من نفاه، ومنهم من سجنه فأقام مسجوناً العشرين سنة فما دوهنا

م املال، ووصف هلم حلي املماليك واجلواري وسريهم إىل بالد أزبك وتوريز واجلواري، وطلب التجار إليه وبذل هل
فكان التاجر إذا أتاه باجللبة من املماليك بذل له فيها أغلى القيم، وأنعم على . والروم وبغداد وغري ذلك من البالد

و مل تكن هذه عادة . شهمتلك املماليك يف يومهم باملالبس الفاخرة واحلوائص الذهب واخليول والعطايا حىت يده
من تقدمة من امللوك، فإهنم كانوا إذا قدم هلم اململوك عرفوا جنسه، مث أسلموه إىل الطواشي املقدم فيضيفه إىل جنسه 

من املماليك، ويرتبه عند الفقيه فريبيه باآلداب واحلشمة واحلرمة، وميرنه يف الرمي بالنشاب واللعب بالرمح 
مث . وسية، وتكون كسوته من الثياب القطن البعلبكي، ومن الثياب الكتان اخلام املتوسطوركوب اخليل وأنواع الفر

يدرج اململوك يف اجلامكية من ثالثة دنانري إىل مخسة إىل سبعة إىل عشرة دنانري، فإذا التحق بالرحال أقيم ذلك 
ذي تأدب به يف صغره، مث يترقى الوقت يف وظيفة من الوظالف الالئقة به، فيقوم هبا على ما ينبغي من األدب ال

اململوك، فإذا وصل إىل منزلة كبرية ورتبة عالية عرف مقدارها، وما كان فيه من الشقاء وما صار إليه من النعيم 
فأعرض امللك الناصر عن هذا وكان يسفه رأي امللوك فيه، ويقول إذا عرض له بشيء من ذلك وبقي يبلغ اململوك 

منه إذا فعل معه هذا، بل إذا رأي اململوك سعادة متأل عينه وقلبه نسي بالده، ورغب  قصده من أستاذه أو أستاذه
  .يف أستاذه

فأكثر التجار من جلب املمالليك إليه، فطار يف البالد فعل السلطان معهم، فأعطى املغل أوالدهم وبناهتم وأقارهبم 
التاجر ما بني عشرين ألف درهم إىل ثاللني  للتجار، وباعوهم منهم رغبة يف سعادة مصر، فبلغ ممن اململوك على

فكان السلطان يدفع يف . ألف درهم إىل أربعني ألف درهم، ففسد بذلك حال املغل فيما بينهم وقدموا إىل مصر
اململوك للتاجر املائة ألف درهم فما دوهنا، واقتدي به األمراء يف ذلك، حىت إن بعض أمرائه كان له مملوك حظي 

وكان يف األمراء من . وم مثانون عليقة وكان ألمري أخر مملوك حظي له يف كل يوم أربعون عليقةكان له يف كل ي



يبلغ خاصة يف كل سنة زيادة على مائيت ألف دينار، مثل بكتمر وقوصون وبشتاك، ومن عداهم يزيد خاصه على 
  .مائة ألف دينار يف السنة، ومنهم من ينقص عن دلك

باخليل، فجلبت له من البالد، السيما خيول العرب آل منها وآل فضل، فإنه كان وشغف السلطان الناصر أيضاً 
  .يقدمها على غريها، وهلذا كان السلطان يكرم العرب ويبذل هلم الرغائب يف خيوهلم، ويتغاىل يف أمثاهنا
وكان . وه فيهاوكان إذا مسع العربان بفرس عند بدوي أخدوها منه بأغلى القيم، وأخذوا من السلطان مثلى ما دفع

له يف كل طائفة من طوائف العرب عني يدله على من عنده منهم الفرس السابق أو األصيل حىت يأخذها بأكثر مما يف 
وكان . فتمكنت منه بذلك العربان، ونالوا املنزلة العلية، وحظوا بأنواع السعادات يف أيامه. نفس صاحبها من الثمن

ما بلغ الغاية يف اجلودة، وما عدا ذلك منها إذا محلت إليه فرقه خبالف خيول يكره خيول برقة فال يأخذ منها إال 
  .العرب آل مهنا وآل فضل، فإنه كان ال يسمح هبا إال للخاصكية

وكان إذا استدعى . وكانت له معرفة باخليل وأنساهبا وذكر من أحضرها ومبلغ مثنها، حبيث يفوق فيها من عداه
وملا اشتهرت رغبته " . لفرس الفالنية اليت أحضرها فالن واشتريناها بكذا وكذا هات ا: بفرس يقول ألمري أخور

فيها بني العرب جلبت له من بالد العراق ومن البحرين واحلسا والقطيف وبالد احلجاز، وتقرب هبا إليه عامة 
عشرين ألف وكان إذا جاءه شيء منها عرضه، ودفع يف الفرس العشرة آالف وال. طوائف العرب، وجلبوها له

والثالثني آلف درهم، سوى اإلنعام على مالكها، وكان صاحب الفرس إذا اشتد عليه زاده حىت يرضيه، فإذا أخذ 
وطاملا وزن كرمي . مثن فرسه وأراد السفر إىل بالده أنعم عليه بتفاصيل ثياب تصلح له ولعياله، سوى السكر وحنوه

ت للسلطان دفعة واحدة مبلغ ألف ألف درهم، ومبلغ مخسمائة ألف الدين الكبري يف أمثان خيول العربان اليت جلب
  .درهم، ودون ذلك

وكانت خيول مهنا وأوالده فيها ما بلغ الفرس منها إىل ستني ألف وسبعني ألف درهم ويف حجورهتم ما بلغ مثانني 
و األمري مهنا للسلطان، وبلغ مثن بنت الكرتا اليت أحضرها حممد بن عيسى أخ. ألف وتسعني ألفاً ومائة ألف درهم

وأقطع السلطان الناصر عرب آل مهنا وآل . سنة مخس عشرة وسبعمائة مائة ألف درهم وضيعة بثمانني ألف درهم
  .فضل بسبب اخليل عدة ضياع بأراضي محاة وحلب، سوى أمثاهنا

د فالن يقال إال كذا، فكان أحدهم إذا أراد من السلطان شيئاً له قدم عليه يف معىن أنه جاء ليدله على فرس عن
ويعظم أمرها عنده، فيكتب السلطان من فوره بطلب تلك الفرس، فيشتد صاحبها وميتنع من قودها، مث يقترح ما 

وكان السلطان الناصر أول من اختذ من . شاء من الضياع، واليزال حىت يبلغ غرضه، وصار ذلك معروفاً فيما بينهم
ه ناظر وشهوداً وكتاباً لضبط أمساء اخليل وشياهتا وأوقات ورودها وأمساء ملوك األتراك ديواناً لإلصطبل، عمل ل

ومبلغ مثنها ومعرفة سواسها، وغري ذلك من أحواهلا وكان اليزال يتفقد اخليول، فإذا أصيب منها فرس أو . أرباهبا
ضبط تاريخ نزوه، كرب سنه بعث به مع أحد األوجاقية إىل اجلشار بعد ما حيمل عليها حصاناً خيتاره، ويأمر ب

فتوالدت عنده خيول كثرية حىت أغنته عن جلب ما سواها، ومع ذلك فإنه كان يرغب يف الفرس الذي جيلب إليه 
فعزت العرب من آل مهنا وآل فضل وآل مرا يف أيامه، وكثرت سعادهتا واتسعت أحواهلا . أكثر مما توالد عنده

السلطان الناصر بالد أمراء حلب ومحاة ودمشق، فأنعم هبا  باألموال والضياع، ومحلتهم الدالة حىت طلبوا من
ومشل الغىن . عليهم، وعوض األمراء عنها، حىت صاروا من القوة والكثرة حبيث خيافهم من عداهم من سائر العرب

عامتهم، فكانوا إذا رحلوا إىل مشاتيهم أو مصائفهم تكون أمواهلم من الذهب والفضة ملء رقاب اجلمال، إىل غري 
ولبسوا يف أيامه احلرير األطلس املعدين بالطرز الزوكشي . ذلك من اإلبل والغنم واخليل اليت ال تدخل حتت حصر



والشاشات املرقومة بالطرز، ولبسوا القرصيات بالطرز الزركشي والداير الباويل واإلسكندري املطرز بالذهب 
ابر املشهرة بأكر الذهب، واألساور املرصعة وصاغ السلطان لنسائهم األطواق الذهب املرصع، وعمل هلن الشن

باجلوهر واللؤلؤ، وبعث هلن القماش السكندري والشرب والشمع، وعمل هلن الرباقع املزركشة واملسك وأنواع 
  .الطيب

وذلك بعدما كان لبس أمرائهم إىل آخر األيام املنصورية قالوون الطراطري احلمر من حتت العمائم الشامية من 
  .ت خلعهم إما مسمط أو كنجيالقطن، وكان

وأول من لبس منهم طرد وحش مهنا بن عيسى يف أيام املنصور الجني ملوده بينهما، فأنكر األمراء ذلك، فاعتذر هلم 
وقدم مهنا وأخوه يف أيام حتكم بيربس وسالر . الجني بتقدم صحبته له وأياديه عنده، وأنه أراد أد يكافئه على ذلك

قطعا ضيعة من بالد حلب، وينزال عما بأيديهما عوضاً عنها، فغضب األمني سالر من ذلك، يف الدولة، فسأال أن ي
يا عرب وصلتم إىل أن تأخذوا ضياع القالع واألجناد وتعملوها لكم إقطاعا، وهنرمها، فخرجا من عنده على : وقال

مانع بن حذيفة يف ألفني من  وملا عدى الظاهر بيربس الفرات، وكسر املغل، وكان معه مهنا بن. حالة غري مرضية
  .عربه وكانوا يقفون على خمائص الفرات، ويتقدمون بني يدي العسكر خوفاً من غرقهم

فلما قدم السلطان الظاهر بيربس إىل حلب سأل مانع أبو مهنا األمري قالوون أن يكون البنه مهنا أرض على سبيل 
دث قالوون يف ذلك مع السلطان بيربس مل جيبه بشيء حىت فلما حت. الرزقة، ويقوم عليها أربعة أفراس وعشرة مجال

ويلك يا بدوي حنس وصلت أن تطلب زيادة على إقطاع ولدت، : حضر مانع يف اخلدمة مع األمراء، فقال له
وتربطل السلطان على ملكه، واهللا لئن مسعت عنكم شيئاً من هذا ألخرجنكم من البالد خروجاً حنساً وأكثر من هذا 

فخالف السلطان الناصر سرية من تقدمه من امللوك يف أمر . زال به قالوون واألمراء حىت سكن غيظه وشبهه، فما
. لقد أفسدت علينا نسواننا، يريد لكثرة ما غمرهن السلطان باملال: العرب حىت قال له صفرة بن سليمان بن مهنا
املال، فإنك تفرقه على العرب ونسائهم خف اهللا يف املسلمني وبيت : وأرسل له مرة بن مهنا مع قاصده يقول له

فكيف حيل لك هذا، ومىت مسعت عن بدوية أهنا تلبس غري الثوب من القطن والربقع املصبوغ ويف يدها . وصغارهم
سوار من حديد، وإن مشت طيباً فمن زاد هبذا هلا؟ فو اهللا لقد أفسدت حال العرب وحال نسائهم وأطمعتهم يف 

  .وحنو ذلك من العتب. ه قبلكشيء مل يكونوا يطمعون في
ومات السلطان الناصر ويف اجلشارات ثالثة آالف فرس، يعرض يف كل سنة عليه فيدفعها ويسلمها للركابني من 

هذه فالنة بنت فالنة أو فالن : العربان لرياضتها، مث ينعم بأكثرها على األمراء واخلاصكية، ويفرح بذلك، ويقول
مها كذا، وشراء أبيها كذا وكان يتقدم إىل األمراء أن يضمروا اخليول، ويرتب على ابن فالنة، عمرها كذا وشراء أ

كل أمري من أمراء األلوف أربعة أرؤس يف كل سنة يضمرها، ويسري لألمري أيدغمش أمري أخور أن يضمر خيالً من 
  .يف كل سنةغري أن يعلم األمراء أهنا للسلطان بل يشيع أهنا له، ويرسلها للسباق مع خيل األمراء 

وكان السلطان يرسل إىل . وكان عند األمري قطلوبغا الفخري حصان أدهم سبق خيل مصر كلها ثالث سنني متوالية
مهنا وأوالده أن حيضروا باخليل السبق عندهم للسباق مث يركب إىل ميدان القبق ظاهر القاهرة فيما بني قلعة اجلبل 

ينيف على مائة ومخسني فرساً، إىل أن بعث، مهنا مع ولديه سليمان  وقبة النصر، ويرسل اخليل وعدهتا دائماً ما
وموسى حجرة شهباء على أهنا إن سبقت كانت للسلطان، وإن سبقت ردت عليه، بشرط أال يركبها للسباق إال 
يل بدويها الذي قادهاه فلما ركب السلطان واألمراء، ووقفوا على العادة ومعهم أوالد مهنا بامليدان، وأرسلت اخل

من الربكة كما جرت به العادة، ركب البدوي حجرة مهنا الشهباء عريا بغري سرج، وقد لبس قميصاً والطية فوق 



. فأقبلت اخليل تتبع بعضها بعضاً، وهي قدام اجلميع وبعدها على قرب منها حصان أليدغمش يعرف هبالل. رأسه
السعادة لك اليوم يا مهنا، ال شقيت . خلافقنيفلما وقف البدوي بالشهباء بني يدي السلطان صاح بصوت مأل ا
  .وألقى نفسه إىل األرض من شدة التعب، مث قدم احلجرة للسلطان

وترك السلطان الناصر أيضاً باإلسطبالت أربعة آالف فرس ومثامنائة . فكان هذا دأب السلطان الناصر يف كل سنة
ن األصائل والنياق مخسة أالف ونيف، سوى فرس، ما بني حجورة ومهارة وفحولة وأكاديش ، وترك من اهلج

  .وكان حيب الصيد، فلم يدع أرضاً تعرف بصيد الطري إال وأقام هبا صيادين مقيمني يف الربية أوان الصيد. أتباعها
وجلب طيور اجلوارح من الصقورة والشواهني والسناقر والبزاة، حىت كثرت السناقر يف أيامه، فصار كل أمري عنده 

وجعل هلا بازدارية جوندارية وأقطع عدة منهم اإلقطاعات، وأجرى هلم الرواتب من . ناقر وأقل وأكثرمنها عشرة س
  .اللحم والعليق والكساوي وغري ذلك

وترك بعد موته مائة وعشرين سنقراً خلاصه، ومل يعهد مثل هذا مللك قبله مبصر، بل كان يف األيام املنصورية سنقر 
  .ملوكب كان بازداره أيضاً راكباً والسنقر على يدهواحد، فإذا ركب السلطان يف ا

وملا توجه األمري حسام الدين طرنطاي حلصار سنقر األشقر بصهيون سأل أن يكون هذا السنقر يف طلبه، ليتجمل به 
  .من غري أن يتصيد به وال يرميه على صيد

الصيد بكالبزيتها، وكان قد اختذ هلا وترك من الصقورة والشواهني وحنوها ما ال ينحصر، وترك مثانني جوقة كالب 
  .موضعاً باجلبل

وعين السلطان الناصر أيضاً جبمع األعنام، وأقام هلا خولة وكان يبعث يف كل سنة األمري آقبغا عبد الواحد يف عدة 
أيضاً من املماليك السلطانية ليكشف املراحات من قوص إىل اجلزيرة، ويأخذ منها ما يتخريه من األغنام، وكان جيرد 

  .وعمل السلطان هلا حوشاً بقلعة اجلبل، وأقام هلا خولة نصارى من األسرى. إىل عيذاب وبالد النوبة جللب األغنام
فبلغت عدة األغنام اليت تركها . وعين أيضاً باإلوز، وأقام هلا عدة من اخلدم واجلواري، وجعل هلا جايرا حبوش الغنم

فاقتدى به األمراء وصارت هلم أغنام عظيمة جداً يف عامة أرض . باعهابعد موته حنو الثالثني ألف رأس، سوى أت
  .مصر قبليها وحبريها

وكان السلطان الناصر كثري العنايه بأرباب وظائفه وحواشيه من األمري آخورية واألوجاقية، وغلمان اإلصطبل 
لى األمراء بعث إىل األمري مبا جرت فكان إذا جاء أوان تفرقة اخليول ع. والبزدارية، والفراشني واخلولة والطباخني

به عادته مع أمري أخور وأوجاقي وسايس وركبدار، وترقب عودهتم حىت يعرف ما أنعم به ذلك األمري عليهم، فإن 
  .شج األمري عليهم يف عطائه تنكر له وبكته بني األمراء ووخبه

وكان أيضاً إذا بعث إىل أحد من األمراء . وقرر أن يكون أمري أخور الكبري بينهم بقسمني، ومن عداه بقسم واحد
طرياً مع أمري شكار أو أحد من البزدارية حيتاج األمري أن يلبسه خلعة كامله حبياصة ذهب وكفلتاه زركش، فيعود 

  .هبا ويقبل األرض بني يدي السلطان، فيستدنيه ويفتش خلعته
ألبقار والنوق، فبعث مرة صحبة بعض اخلولة وكانت عادته أن يبعث يوم النحر أغنام الضحايا إىل األمراء مع ا

النصارى إىل األمري بيبغا حارس الطري ثالثة كباش، فأعطاه بيبغا عشرة دراهم فلوساً، فعاد اخلويل إىل السلطان فقال 
وأين خلعتك فطرح الفلوس بني يديه وعرفه هبا، فغضب وأمر بعض اخلدام أن يسري باخلويل إىل بيبغا، ويقول : " له
وخله يلبسه طرد . ويلك أما كان عندك قباء ترميه على غالمي؟. ال فتح اهللا عليك برزق: قال لك السلطان: له

  .فلما بلغه اخلادم ذلك ندم وأخذ يعتذر، وألبس اخلويل قباء طرد وحش. وحش



دث منهم وكانت حرمته ومهابته قد جتاوزت احلد، حىت إن األمراء إذا وقفوا باخلدمة ال جيسر أحد منهم أن يتح
  .رفيقه بكلمة واحدة، وال يلتفت حنوه، خوفاً من مراقبة السلطان هلم

وكان ال جيسر أن جيتمع مع خشداشه يف نزهة وال غريها، من رمي النشاب وحنوه، فإذا بلغه اجتماع أحد مع أخر 
  .أسر ذلك يف نفسه، وأمسكه أو نفاه

ماليك من الرمي، وأغلق حوانيت البندقانيني وصناع وخرب السلطان الناصر عدة مرار مرامي النشاب، ومنع امل
وخرب مرة دكاكينهم، من أجل أن مملوكاً رمي . قسي النشاب وقسي البندق، ونادى من عمل قوس بندق شنق

ولقي غازان عهلي فرسخ من محص، مث كانت له وقعة شقحب املشهورة . بالبندق فوقعت يف عني امرأة قلعتها
وقرر على أهلها اخلراج أربعمائة ألف درهم يف السنة كما كان، بعد امتناعهم من ودخل بعساكره بالد سيس، 

وخرب  -وغزا ملطية وأخذها، وغزا بالد سيس بعسكر مصر ثالث مرات بعدما أمر التركمان بالغارة عليها . محله
سكر وأخذ مدينه بالدمها حىت قرر عليهم اخلراج ستمائة ألف درهم يف كل سنة، ومنعوا اخلراج مرة، فبعث الع

وأخذ جزيرة أرواد من الفرنج، . أياس، وخرب الربج األطلس وسبعة حصون، وأقطع أراضيها لألمراء واألجناد
وبعث العساكر يف طلب الشريف محيضة حنو احلسا والقطيف . وغزا بالد اليمن وبالد عانة واحلديثة يف طلب مهنا
  .أهلها من محل السالح هباوجرد إىل مكة واملدينة العساكر لتمهيدها، ومنع 

ووىل بالد الروم نيابة ألرتنا، وخطب له . وعمر قلعة جعرب بعد خراهبا، وأجرى هنر حلب إىل املدينة، وعمر دمشق
وأتته هدية . هبا ومباردين وجببال األكراد وحصن كيفا وبغداد وغريها من بالد الشرق، وهو بكرسي ملك مصر

  .شة والتكرور والنوبة والترك والروم والفرنجملوك املغرب واهلند والصني واحلب

وكان السلطان الناصر على غاية من احلشمة ورياسة النفس وسياسة األمور، فلم يضبط عليه أحد أنه أطلق لسانه 
بكالم فاحش يف شدة غضبه وال يف انبساطه وكان يدعو األمراء وأرباب الواليات وأصحاب األشغال بأحسن 

وكان يقتصد يف لباسه، فيلبس كثرياً البعلبكي . ، وإذا غضب على أحد ال يذكر له ذلكأمسائهم وأجل ألقاهبم
والنصايف املتوسط، ويعمل حياصته فضة حنو مائة درهم بغري ذهب وال جوهر، ويركب بالسرج املسقط بالفضة اليت 

  .زنتها دون املائة درهم، وعباءة فرسه إما تدمري أو شامي ليس فيها حرير
الذكاء، يعرف مجيع مماليك أبيه وأوالدهم بأمسائهم، ويعرف هبم األمراء، وكذلك مماليكه ال يغيب عنه وكان مفرط 

  .اسم أحد منهم وال شغله عنده وال مبلغ جامكيته
وكان يعرف أيضاً غلمانه وحاشيته على كثرة عددهم، وال يفوته معرفة أحد من الكتاب، فإذا أرد أن يويل أحداً 

يف وظيفة استدعى مجيع الكتاب إىل بني يديه، واختار منهم واحد أو أكثر من غري أن يرجع فيهم إىل مكاناً أو يرتبه 
  .أحد، مث يقيمه فيما يريد من الوظائف

وكان فيه تؤدة، فإذا غضب على أحد من أمرائه أو كتابه أسر ذلك يف نفسه، وتروى فيه مدة طويلة، وهو ينتظر له 
يف أمر كرمي الدين الكبري واألمري أرغون النائب واألمري طغيه وغريهم، فإنه أقام عدة ذنباً يأخذه به، كما وقع له 

سنني يريد القبض عليهم وهو يتأىن وال يعجل، إىل أن عثر هلم على ذنوب توجب له أخذهم هبا، حىت ال ينسب إىل 
وقع يف أيامه خراب أو خلل،  ظلم وال حيف، فإنه كان يعظم عليه أن يذكر عنه أنه ظامل أو جائر أو فيه حيف أو

  .وحيرص على حسن القالة فيه وذكره باجلميل
وكان يكره . وكان يستبد بأمور مملكته، ويتفرد باألحكام، حىت أنه أبطل نيابة السلطنة ليشتغل بأعباء الدولة وحده

ب عليه، ويبعد من وكان يكره شرب اخلمر ويعاق. أن يقتدي مبن تقدمه من امللوك، وال حيتمل أن يذكر عنده ملك



  .يشربه من األمراء عنه
وبلغ السلطان الناصر من الكرم واجلود واألفضال وسعة العطاء غاية خترج عن احلد، فوهب يف يوم واحد ما يزيد 

  .على مائة ألف دينار ذهباً، ومل يزل مستمر العطاء خلاصكيته ما بني عشرة أالف دينار وحنوها
وأنعم يف يوم على بشتاك بألف ألف درهم . نعم كثرياً: وماً ألف ألف درهم؟ قالهل أطلق السلطان ي: وسئل النشو

واشترى من الرقيق يف مدة أوهلا شعبان . يف مثن قرية، وأنعم على موسى بن مهنا بألف ألف درهم يف مثن القريتني
  .سنة اثنني وثالثني إىل سنة سبع وثالثني بأربعمائة ألف دينار وسبعني ألف دينار

ينعم على تنكز يف كل سنة يتوجه إليه مبا يزيد على ألف ألف درهم، وأنعم يوماً على قوصون بزردخاناه  وكان
  .بكتمر الساقي، وقيمة ما فيها ستمائة ألف دينار، أخذ السلطان من اجلميع سرجاً واحداً وسيفاً واحداً

ما نعمل له : زوج ابنته األخرى بطغاي متر وقالوملا تزوج قوصون بابنته محل إليه األمراء شيئاً كثرياً، مث بعد ذلك 
فقال للقاضي تاج الدين . عرساً، ألن األمراء يقولون هذه مصاردة حبسن عبارة، ونظر إىل طغاي متر فرأه وقد تغري

كم : يا قاضي اعمل يل ورقة مبكارمة األمراء يف عرس قوصون، فعمل ورقة وأحضرها، فقال: إسحاق ناظر اخلاص
أعط نظريها من اخلزانة لطغاي متر، وهذا سوى ما دخل مع الزوجة من : مخسون ألف دينار، فقال: الاجلملة؟، فق

  .اجلهاز
يا خوند أنا واهللا عمري ما رأيت عشرين : وجرى يوماً عند السلطان ذكر عشرين ألف دينار، فقال يلبغا اليحياوي

ة إىل يلبغا عشرين ألف دينار، وجهزها مع امحل الساع. ألف دينار، فلما راح من عنده طلب النشو وقال له
  .اخلازندارية، وجهز مخسة تشاريف أمحر أطلس بكلفات زركش وطرز زركش وحوائص ذهب ليخلع ذلك عليهم
. وكان راتب مطبخه، ورواتب األمراء والكتاب الذين هم على مطبخه، يف كل يوم ستة وثالثني ألف رطل حلم

  . كل يوم ألفا درهم، سوى ما يطرأوكانت نفقات العمائر الراتب هلا يف
فاشترى صرغتمس خبمسة ومثانني ألف درهم، سوى تشريف : وبالغ السلطان الناصر أخرياً يف مشترى املماليك

. وغال اجلواهر واللؤلؤ يف أيامه. أستاذه، وغري ما كتب له من املساحمة، وأما العشرة والعشرين والثالثني فكثري
  .ومجع من املال واجلواهر واللؤلؤ ما مل جيمعه ملك من ملوك الترك قبله. مل يسمع مبثلهوبذل يف أمثان اخليل ما 

. وعرفت رغبته يف اجلواهر، فجلبها إليها التجار من األقطار، وشغف بالسراري، فحاز منهن كل بديعة اجلمال
منها قيمة بشخاناه وداير بيت  :وجهز إحدى عشرة ابنة له باجلهاز العظيم، فكان أقلهن جهازا بثمامنائة ألف دينار
مثل : مث إنه زوجهن من مماليكه. وما يتعلق به مبائة ألف دينار، وبقية ذلك ما بني جواهر وأللئ وأواين وحنو ذلك

األمري قوصون، واألمري بشتاك، واألمري ألطنبغا املارديين، واألمري طغاي متر، واألمري عمر بن النائب وغريهم، وجهز 
واستجد النساء يف أيامه املقنعة . ه ومن حيسن خباطره من النساء كل واحدة بنحو ذلك وبأكثر منهسراريه وجواري

واستجد أيضاً يف . والطرحة بنحو عشرة أالف دينار، ومبا دون ذلك إىل مخسة، أالف درهم، والفرجيات مبثل ذلك
قباقيب الذهب املرصعة باجلواهر، واألوطية أيامه للنساء اخلالخيل الذهب، واألطواق املرصعة باجلواهر الثمينة، وال

  .املرصعة، واألزر احلرير، فكانت قيمة إزار املرأة من أحاد النساء ألف درهم، عنها حنو اخلمسني ديناراً مصرية
وكان السلطان الناصر حيمل إىل ملوك الشرق من املال ما ال ينحصر، وبذلك كان ينال مقاصده منهم ويبلغ 

كان يعم نواب امللك واخلواتني مبا يبهرهم به من املصاغ واجلواهر والقماش اإلسكندري  أغراضه فيهم، فإنه
  .املناسب هلم

واتفق أنه جهز مرة أليب سعيد بن خربندا صحبة األمري أيتمش احملمدي هدية عظيمة جداً، فقال له الفخر ناظر 



اسكت يا قاضي فخر : فقال له. هلم هبذا املال قد اغىن اهللا السلطان عن هؤالء فإهنم يف طاعته عن أن يبعث: اجليش
اعلم يا قاضي أن املال الذي أسريه إليه ما جيي ء قدر مثن الروايا . الدين واهللا لو علمت الذي أعلمه ما قلت هذا

  .وكلف السقايني الذين يذهبون معي يف البيكار، وأكون قد وفرت نفسي وعسكري
يامه من مساملة األيام له، وعدم حركة األعداء براً وحبراً وخضوع مجيع امللوك ومل يعهد يف أيام ملك قبله ما عهد يف أ

  .له ومهاداهتم إياه وكان يصل إىل قتل من يريد قتله بالفداوية، لكثرة بذله هلم األموال
وكان حيب العمارة، فلم يزل من حني قدم من الكرك إىل أن مات مستمر العمارة، فجاء تقدير مصروفه كل يوم 

وكان ينفق على العمارة املائة ألف درهم، فإذا رأى فيها ما ال يعحبه هدمها . ة هذه السنني مثانية آالف درهممد
  .كلها وجددها على ما خيتار

و مل يكن من قبله من امللوك يف اإلنفاق على العمارة كذلك، بل أراد املنصور قالوون مرة أن يبين مصطبة عليها 
عليها، فكتب له الشجاعي على تقدير مصروفها أربعة أالف درهم، فتناول الورقة رفرف يقيه حر الشمس ليجلس 
أقعد يف مقعد بأربعة أالف انصبوا يل صيواناً إذا نزلت، وال أخرج من بيت املال : من يد الشجاعي ومزقها وقال

انة وخوفاً، و مل يعرف وكذلك كان الظاهر بيربس ومن قبله ال يستهون باملال، وإمنا يدخرونه صي. ملثل هذا شيئاً
  .آلحد منهم أنه أنعم بألف دينار مجلة واحدة

مثل ساحل الغلة، وكان : وراك السلطان الناصر أرض مصر والشام، وأبطل عدة مظامل من املكوس والضمانات
يه عليه ستمائة جندي، ما منهم إال من له يف كل سنة ما بني مثانية أالف درهم إىل ستة أالف درهم، سوى ما عل

لألمراء، ومثل احلقوق اليت كانت على األسربة إذا كسحت، وعليها أيضاً عدة أجناد فرتب هلم يف كل سنة مجلة 
لكل منهم، ومثل جهات ابن البطوين، وكان هذا الرجل يأخذ على رد العبيد واجلواري اآلبقني ضريبة، ويقيم من 

وأبطل السلطان غري ذلك من املكوس، . ن يف كل سنة مبالحتت يده رجاالً على الطرقات لرد اهلاربني، ويقوم للديوا
  .كما تقدم عند عمل الروك

بلغ راتبه من اللحم يف كل يوم ملطبخه ومرتب مماليكه ستة وثالثني ألف رطل . وكان السلطان الناصر متسع احلال
  .حلم

عني يوماً، عمل فيه فوق املائة ألف منها حفر خليج اإلسكندية من حبر فوة يف مدة أرب: واستجد يف أيامه عمائر كثرية
رجل من أهل النواحي، فاستجد عليه عدة سواقي، وبساتني يف أراضي كانت سباخا، فصارت مزارع قصب السكر 
والسمسم، وعمرت هناك الناصرية، ونقل إليها مقداد بن مشاس بأوالده وعدهتم مائة ولد ذكر، واستمر املاء طول 

شأ امليدان حتت القلعة، وأجرى له املياه، وغرس فيه النخل واألشجار، ولعب فيه وأن. السنة خبليج اإلسكندرية
وأخرب الربج الذي عمره أخوه . بالكرة يف كل يوم ثالثاء مع األمراء واخلاصكية، وعمر فوقه القصر األبلق

. ليه املماليكاألشرف خليل على اإلصطبل، وجعل فوقه رفرفا، وترك أصله من أسفله، وعمر جبانبه برجاً نقل إ
وعمر يف الساحة قدام اإليوان طباقاً لألمراء واخلاصكية، وغري اإليوان . وغري باب النحاس بالقلعه، ووسع دهليزه

مرتني، ويف املرة الثالثة أقره على ما هو عليه اآلن، ومحل إليه العمد الكبار من بالد الصعيد، فجاء من أعظم املباين 
اً لألمراء الذين زوجهم ببناته، وأجرى إليها املياه، وعمل هبا احلمامات، وزاد يف باب وعمر بالقلعة دور. امللوكية

وعمر حارة خمتص، وعمر اجلامع بالقلعة والقاعات السبع اليت تشرف على امليدان وباب . القلة من القلعة باباً ثانياً
وعزم أن يغري باب . وفاً من احلريقوعمر املطبخ، وجعل عمائره كلها باحلجارة خ. القرافة ألجل سكىن سراريه

وعمل يف القلعة حوش الغنم وحوش البقر وحوش . القلعة املعروف باملدرج، ويعمل له دركاه، فمات قبل ذلك



وعمر اخلانكاه بناحية سرياقوس ورتب هبا مائة . املعزى وجاير األوز، وغري ذلك، فأوسع فيها حنو مخسني فداناً
وعمر القصور بالقرب منها، وعمل هلا بستاناً . والطعام واحللوى وسائر ما حيتاج إليه صويف لكل منهم اخلبز واللحم

وحفر اخلليج الناصري خارج القاهرة حىت . محل إليها األشجار من دمشق وغريها، فصار به عامة فواكه الشام
نشأها الفخر ناظر اجليش، منها قنطرة بفمه عند امليدان أ: أوصله إىل سرياقوس، فعمر على هذا اخلليج عدة قناطر

وقنطرة قدادار وايل القاهرة، وغري ذلك، فصار جبانيب اخلليج عدة بساتني، وعمرت به أرض الطبالة بعد خراهبا من 
وعمرت يف أيام السلطان الناصر جزيرة الفيل وناحية بوالق بعدما كانت رماالً ترمي هبا املماليك . أيام العادل كتبغا

  .اء فيها بالكرة، فصارت كلها دوراً وقصوراً وجوامع وأسواق وبساتنيالنشاب، وتلعب األمر
واتصلت العمارة . وبلغت البساتني جبزيرة الفيل زيادة على مائة ومخسني بستاناً، بعدما كانت حنو العشرين بستاناً

نشأة الكتبة ومنشأه على ساحل النيل من منية الشريج إىل جامع اخلطريي، إىل حكر ابن األثري وزريبة قوصون، إىل م
املهراين، إىل بركة احلبش، حىت كان اإلنسان يتعجب لذلك، فإنه كان يعهد هذا كله تالل رمل وحلفاء، فصار ال 

  .يرى فيه قدر ذراع إال وفيه بناء
وعمرت يف أيامه أيضاً القطعة اليت فيما بني قبة اإلمام الشافعي إىل باب القرافة، بعدما كانت فضاء لسباق خيل 

األمراء واألجناد واخلدام، فتحصل به اجتماعات جليلة للتفرج عليهم، إىل أن أنشأ السلطان تربة األمري بيبغا 
  .التركماين

فعمر ذلك كله ترباً وخوانك، حىت صارت العمائر متصلة من باب القرافة إىل بركة احلبش، ال يوجد هبا قدر ذراع 
وا يف عمارته مبلغاً عظيماً إىل الغاية وعمر يف أيامه أيضاً الصحراء اليت بغري عمارة، وتنافس األمراء يف ذلك حىت بلغ

فيما بني القلعة وخارج باب احملروق إىل قبة النصر وكان هناك ميدان القبق من عهد الظاهر بيربس، برسم ركوب 
  .السلطان وعمل املوكب به، وبرسم سباق اخليل
هلا حوض ماء للسبيل يعلو مسجد، مث اقتدى به األمراء واألجناد  وأول من عمر فيه األمراء قراسنقر تربة، وعمل

  .وغريهم حىت امتأل امليدان من كثرية العمائر
منها قصر األمري طقتمر الدمشقي حبدرة البقر، وبلغ مصروفه مثامنائة ألف : وعمر السلطان ملماليكه عدة قصور

  .محص أخضر، فزاد فيه درهم، فلما مات طقتمر أنعم به السلطان على األمري طشتمر

ومنها قصر األمري بكتمر الساقي على بركة الفيل، فعمل أساسه أربعني ذراعاً، وارتفاعه عن األساس مثلها، فزاد 
ومنها الكبش حيث كانت عمارة امللك الصاحل جنم الدين أيوب فعمله السلطان . مصروفه على ألف ألف درهم

للتفرج على ركوب السلطان إىل امليدان الكبري، ومل ينحصر ما أنفق  سبع قاعات برسم نزول بناته وسراريه فيها
ومنها إصطبل األمري قوصون بسوق اخليل حتت القلعة، حيث كان إصطبل األمري سنجر البشمقدار، . فيها لكثرته

ومنها . بشومنها قصر هبادر اجلوباين، جبوار زاوية الربهان الصائغ باجلسر األعظم جتاه الك. وإصطبل سنقر الطويل
قصر قطلوبغا الفخري، وقصر ألطنبغا املارديين وقصر يلبغا اليحياوي وهو أجل ما عمره من القصور، انصرف على 
أساسه خاصة عن مثن جري وحجر وأجرة مائة وثالثني ألف درهم، وعمل نزوله يف األرص ثالثني ذراعاً، واحتيج فيه 

  .نها مائة ألف درهمإىل زنة عشرة آالف درهم الزورد لدهان سقوفه، مث
منها دار األمري أيدغمش أمري آخور، ودار آقبغا، ودار طقزدمر، : وعمر األمراء يف أيام السلطان الناصر عدة دور

ودار بشتاك على النيل وهي تشتمل على ربع كبري فوق زريبة جبوار جامع طيربس، وقصر بشتاك بالقاهرة، وقد 
  .اعظ واالعتبار بذكر اخلطط واألمطار ذكراً مستوعباً ألخبارهاذكرت هذه القصور والدور يف كتاب املو



وكانت للسلطان عناية كبرية ببالد اجليزة، وعمل على كل بلد هبا جسراً أو قنطرة وكانت أكثر بالدها تشرق 
تلك لعلوها، فعمل جسر أم دينار يف ارتفاع اثنيت عشرة قصبة، أقام العمل فيه مدة شهرين، فحبس املاء حىت رويت 

وقوي بسبب هذا اجلسر املاء حىت حفر حبراً يتصل باجليزة وخرج يف أراضيها عدة . األراضي كلها، وعم النفع هبا
مواضع زرعت بعدما كانت شاسعة، أخذ منها قوصون وبشتاك وغريمها عدة أراضي عمروها ووقفوها، واستجد 

  .السلطان على بقيتها ثالمثائة جندي
ضي بنواحي الشرقية وفوة وشباس، أقطعت لعدة أجناد وعمل أيضاً جسر شيبني، فزاد واستجدت يف أيامه عدة أرا

وعمل جسراً خارج القاهرة حىت رد النيل على منية الشريج وغريها، وعمرت بسببه بساتني . بسببه خراج الشرقية
حىت أتقن أمرها،  وأحكم السلطان عامة أرض مصر قبليها وحبريها بالترع واجلسور،. جزيرة الفيل، وكثر عددها

وكان يوكب إليها برسم الصيد يف كل قليل، ويتفقد أحواهلا، وينظر يف جسورها وتراعها وقناطرها بنفسه، حبيث 
وكان له سعد يف مجيع أعماله، فكان يقترح املنافع من . أنه مل يدع يف أيامه موضعاً منها حىت عمل فيه ما حيتاج إليه

يا خوند الدين جاءوا من قبلنا لو علموا أن .ر به حذاق املهندسني، ويقول بعضهمقبله بعد أن كان يزهده فيما يأم
هذا يصح لفعلوه، فال يلتفت إىل قوهلم، ويفعل ما بدا له من مصاحل البالد، فتأتيه أغراضه على ما حيب وخيتار، فزاد 

  .يف أيامه خراج مصر زيادة هائلة يف سائر األقاليم
و قرية من القرى أمهه ذلك، وسأل املقطع هبا عن أحوال القرية املذكورة غري مرة، بل وكان إذا مسمع بشراقي بلد أ

كل ذلك . كلما وقع بصره عليه، وال يزال يفحص عن ذلك حىت يتوصل إىل ريها بكل ما تصل قدرته إليه
زوم هبا واملسؤل هذه قرييت، وأنا املل: وصاحبها ال يسأله يف شيء من أمرها، فيكلمه بعض األمراء يف ذلك فيقول

عنها، فكان هذا دأبه، وكان يفرح إذا سأله بعض األجناد يف عمل مصلحة بلده بسبب عمل جسر أو تقاوي أو 
غري ذلك، وينبل ذلك الرجل يف عينه، ويفعل له ما طلبه من غري توقف وال ملل يف إخراج املال، فإن كلمه أحد يف 

  .إال هلذا املعىن وغريه، فهذه كانت عوائدهفلم جنمع املال يف بيت املسلمني : ذلك فيقول
وكذلك فعل بالبالد الشامية، حىت إن مدينة غزة هو الذي مصرها وجعلها على هذه اهليئة، وكانت قبل كآحاد 
قرى البالد الشامية، وجعل له نائباً، ومسي مبلك األمراء، و مل تكن قبل ذلك إال ضيعة من ضياع الرملة، ومثلها 

  .لشام وحلب والساحل يطول الشرح يف ذكر ذلكفكثري من قرى ا
وأنشأ السلطان الناصر امليدان الكبري على النيل وخرب ميدان اللوق الذي أنشأه الظاهر بيربس، وعمله بستاناً 

مث أنعم به على األمري . محلت إليه األشجار من دمشق وغريها، فكانت فواكه حتمل إىل الشراب خاناه السلطانية
واقتدى به األمراء يف العمارة، فأخذ قوصون . جتاهه على الزريبة املعروفة بزريبة قوصون، ووقفهماقوصون، فبىن 

  .بستان هبادر رأس نوبة ومساحته مخسة عشر فداناً وحكر للناس، فبنوه دوراً، وعرف حبكر قوصون

ألمري طقزدمر جبوار وحكر ا. وحكر السلطان حول الربكة الناصرية أراضي البستان، فعمره الناس وسكنوا فيه
اخلليج بستاناً مساحته ثالثون فدانا، وبين له قنطرة عرفت به وعمل هناك محاماً وحوانيت، فصار حكراً عظيماً 

وحكر األمري آقبغا عبد الواحد بستاناً جبوار بركة الفيل، فعمر عمارة حممرية بعدما كان مقطع طريق، . للمساكني
وحكرت . األمراء مجيع ما كان من البساتني واجلنينات ظاهر القاهرة وحكروها فصار قدر مدينة كبرية، وأخذ بقية

حكرين عرفاً هبا، فجاءا من أحسن األحكار، وأنشات  -وهي املعروفة باسم ست مسكة القهرمانة  -الدادة حدق 
، حىت مل يوجد فأنافت األحكار اليت استجدت يف أيامه على ستني حكراً. لكل واحد منهما جامعاً تقام به اجلمعة

موضع حبكر، واتصلت العمارات من خارج القاهرة إىل جامع ابن طولون واملشاهد، وقد ذكرنا أيضاً هذه األحكار 



  .يف كتاب املواعظ واالعتبار ذكراً شافياً
  .ويف أيامه عمر األمري قوصون بالقاهرة وكالة حيث كانت دار تعويل البوغاين 

عاً جبوار حدرة البقر، وهو الذي عمر قيسارية احلريريني جبوار الوراقني من وعمر األمري طشتمر محص أخضر رب
  .القاهرة

وعمر األمري . مبدينة مصر ربعني وحوانيت على النيل ودار وكالة ومطابخ سكر. وعمر األمري بكتمر الساقي 
نافت على ثالثني جامعاً، وجتددت عدة جوامع يف أيامه أ. طقزدمر دار التفاح خارج باب زويلة، والربع الذي فوقه

منها اجلامع الناصري بقلعة اجلبل جدده السلطان الناصر وأوسعه، واجلامع اجلديد الناصري ظاهر من على النيل، 
وجامع املشهد النفيسي، وجامع األمري كراي املنصوري بآخر احلسينية، وجامع األمري طيربس نقيب اجليش على 

عمر أيضاً مدرسة جبوار اجلامع األزهر بالقاهرة، وجامع األمري بدر الدين حممد وهو الذي  -النيل جبوار خانكاته، 
بن التركماين بالقرب من باب البحر وجامع الفخر ناظر اجليش على النيل فيما بني بوالق وجزيرة الفيل، وهو 

خلف امليدان، وجامع  الذي عمر جامعاً آخر خلف خص الكيالة ببوالق، وجامعاً ثالثاً بالروضة، وجامع كرمي الدين
وجامع األمري  -وقد بين له قنطرة على اخلليج  -شرف الدين اجلاكي بسويقة الريش، وجامع أمري حسني باحلكر، 

قيدان الرومي بقناطر الوز، وجامع دولت شاه مملوك العالئى بكوم الريش، وجامع األمري مجال الدين أقوش نائب 
ين احلراين الشرابيشي بالقرافة، وجامع األمري آقسنقر شاد العمائر قريباً الكرك بطرف احلسينية، وجامع ناصر الد

عمره مغلطاي أخو  -من امليدان، وجامعاً خارج باب القرافة عمره مجاعة من العجم، وجامع النوبة بباب الربقية 
، وجامع األمري  -رية األمري أملاس، وجامع بنت امللك الظاهر بيربس باجلزيرة املستجدة وعمر ما حوله أمالكاً كث

أملاس بالقرب من حوض ابن هنس، وجامع األمري قوصون خارج القاهرة، وجامعه خارج باب القرافة، وجامع 
األمري عز الدين أيدمر اخلطريي على النيل ببوالق، وجامع أخي صاروجا بشون القصب، و جامع احلاج آل ملك 

جتاه خانكاته، وجامع ست حدق فيما بني قنطرة السد وقناطر باحلسينية، وجامع األمري بشتاك على بركة الفيل 
السباع، وجامع ست مسكة قريباً من قنطرة آقسنقر، وجامع األمري ألطبغا املارديين خارج باب زويلة، وجامع 

مظفر الدين بن الفلك بسويقة اجلميزة من احلسينية وجامع جوهر السحريت قريباً من باب الشعرية، وجامع فتح 
  .حممد بن عبد الظاهر بالقرافة الدين

واستجد بدمشق يف أيام السلطان الناصر أيضاً جامع كرمي الدين وجامع مشس الدين غربيال، وجامع األفرم، وجامع 
  .تنكز، وجامع يلبغا

فجدد نائب الكرك خطبة باملدرسة الصاحلية، وجدد طقزدمر خطة باملعزية : وجددت اخلطب يف أيامه بعدة مواضع
جتددت خطة بزاوية فخر الدين بن جوشن خارج باب النصر، وجدد جنم الدين أبو بكر بن غازي دالل و. مبصر

وأخر ما . املماليك خطبة مبسجد فيما بني باب البحر وبوالق، وجددت خطة جبامع حممود بالقرافة بعدما كان تربة
  .يامه أقام النشو، فأفرط يف الظلمعمره السلطان السواقي بالرصد، فمات و مل يكمل عملها، إال أنه يف أخر أ

  وشغف السلطان الناصر أيضاً حبب اجلواري ، فكتب إىل أعمال مصر ببيع اجلواري

وكان يكره ممالك . املولدات ومحلهن إليه، وأخذهن حىت من املغنيات، فزادت عدهتن عنده على ألف ومائيت وصيفة
ميكن مماليكه باالجتماع بالفقهاء، وتعنت على أجناد احللقة وكان ال . أبيه وأخيه، ومازال هبم حىت فنوا يف أيامه

ورسم بعد موته بغلق حوانيت بني القصرين، وطردت الناس . وعرضهم وقطع منهم مجاعة، فمات عقيب ذلك
ومحل يف حمفة، وأخرج من القلعة، ومروا به من وراء السور إىل باب النصر، ومعه من األمراء . بأجعهم من هناك



  .كتمر احلجازي وأيدغمش وعدة من اخلاصكيةبشتاك ومل
مث شقوا به من باب النصر إىل املدرسة املنصورية، وقدامه بعض احلراس تضيء عليه مبسرجة زيت حار، مث حلقه 

ومحل إىل القبة هبا وغسل وحنط، وكفن من املارستان، وقد اجتمع الفقهاء . فانوس فشيعه إىل املدرسة املنصورية
  .على أبيهوالقراء، مث دفن 

وترك السلطان الناصر من األوالد حممداً وابراهيم، وعليا، وأمحد، وأبا بكر، وكجك، ويوسف، و شعبان، 
وهم أبو بكر، : ورمضان، وإمساعيل، وحاجي وحسيناً، وحسناً وصاحلاً، وسبع بنات، فويل السلطة من أوالده مثانية

  .نوكجك، وأمحد، وإمساعيل، وشعبان، وحاجي ، وصاحل و حس
وكانت نوابه بديار مصر كتبغا وسالر، وبيربس الدوادار، وبكتمر اجلوكندار وأرغون الدوادار، و مل يستنب بعد 

  .أرغون أحد
وكانت وزراؤه سنجر الشجاعي، وتاج الدين حممد بن حنا، وفخر الدين عمر بن اخلليلي، وسنقر األعسر، وعز 

ومسي املدبر، وسعد الدين حممد بن عطايا، وضياء  -األشقر الدين أيبك البغدادي، وحممد بن الشيخي ، وأيبك 
الدين أبو بكر بن عبد اهللا النشائي ، وبدر الدين حممد بن التركماين وأمني الدين عبد اهللا بن الغنام، وبكتمر 

  .و مل يستوزر بعد اجلمايل أحداً. احلاجب، ومغلطاي اجلمايل
بدر الدين حممد بن مجاعة ومجال الدين سليمان الزرعي وجالل وكانت قضاته تقي الدين حممد بن دقيق العيد و

  .الدين حممد بن القزويين وعز الدين عيد العزيز بن مجاعة
وكان كتاب سره شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا، وعالء الدين علي بن األثري، وحمي الدين حيىي بن فضل 

  .اهللا، وعالء الدين علي بن فصل اهللا
  .عز الدين أيدمر، وأرغون، وأرسالن، وأجلاي، ويوسف بن األسعد، وبغا، وطاجار كان دواداريته

وكان نظار جيشه هباء الدين عبد اهللا بن أمحد احللي، والفخر حممد بن فضل اهللا القبطي، وقطب الدين مرسي بن 
  .مت ذلك. فاة إبراهيمشيخ السالمية، ومشس الدين موسى بن التاج إسحاق، واملكني إبراهيم بن قروينة، ومجال الك

  السلطان أبو بكر بن امللك الناصر

السلطان امللك املنصور أبو بكر بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون جلس على ختت السلطنة باإليوان 
من قلعة اجلبل بعهد أبيه له صبيحة تويف والده، من يوم اخلميس حادي عشرى ذي احلجة، سنة إحدى وأربعني 

ولقبه األمراء األكابر بامللك املنصور، وجلسوا حوله، واتفقوا على إقامة األمري سيف الدين طقزدمر . عمائةوسب
نائب السلطة بديار مصر، وأن يكون األمري قوصون مدبر الدولة ورأس املشورة، ويشاركه  -زوج أمه  -احلموي 

  .يف الرأي األمري بشتاك
ألمري قطلو بغا الفخري لتعزية نواب الشام بالسلطان الناصر حممد، ورسم بتجهيز التشاريف واخللع، وعني ا

  .ويكون صحبته تقاليدهم فتوجه من يومه. والبشارة بسلطنة ابنه وحتليفهم
وفيه نودي بالقاهرة ومصر أن يتعامل الناس بالفضة والذهب بسعر اهللا، فسر الناس ذلك، فإهنم كانوا منعوا من 

  .معاملتهم إال بالذهب املعاملة بالفضة، وأال يكون
  .وفيه أفرج عن بركة احلبش وقف األشراف، وكان النشو قد أخذها منهم، وصار ينفق فيهم من بيت املال

  .وفيه كتب إىل والة األعمال برفع املظامل، وأال يرمي على بالد األجناد شعري وال تنب
  .أنعم على عشرة بإمريات طبلخاناة: ويف يوم اخلميس ثامن عاشريه



مجع القضاة جبامع القلعة للنظر يف أمر اخلليفة احلاكم بأمر اهللا أمحد بن أيب الربيع سليمان : يف يوم السبت سلخهو
  .وإعادته إىل اخلالفة، وحضر معهم األمري طاجار الدوادار وغريه

  .مبقتضي مكتوب ثابت على قاضي قوص. فاتفقوا على إعادته، لعهد أبيه إليه باخلالفة،
وفيه أقيم األمري قرصون يف . ليلبسوها يف يوم اخلدمة من العام املقبل. التشاريف واخللع على األمراءوفيه، فرقت 

  .تدبري أمور الدولة
  ومات يف هذه السنة من األعيان

األمري سيف الدين احلاج قطز الظاهري ، أحد أمراء الطبلخاناة، وقد أناف على مائة سنة وهو أخر من بقي من 
  .رية بيربس وكان مشكوراًاملماليك الظاه

وكان . ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري بدر الدين حنكلي بن البابا، يف يوم الرابع والعشرين من رجب
  .فقيهاً أديباً شاعراً جواداً

اجلمعة وتويف الصاحب أمني الدين أمني امللك أبو سعيد عبد اهللا بن تاج الرياسة بن الغنام حتت العقوبة خمنوقا، يوم 
ووزر الصاحب أمني الدين ثالث مرات، وباشر نظر الدولة واستيفاء الصحبة والدولة، وخدم . رابع مجادى األوىل

  .مبصر ودمشق وطرابلس، وحسن إسالمه وكان رضي اخللق. من األيام األشرفية فويل
  .شكور السريةومات األمري عالء الدين مغلطاي العزي نائب أياس والفتوحات األندلسية هبا وكان م

ومات طوغان الشمسي سنقر الطويل وإىل األمشونني وشاد الدواوين مبصر والشام، وهو منفي بالشام وكان ظاملاً 
  .غشوماً مذموم السرية

  .ومات األمري آنوك ابن السلطان الناصر حممد، يف يوم اجلمعة سابع ربيع األول، فاشتد حزن والده السلطان عليه
عز الدين عبد املؤمن بن قطب الدين أيب طالب عبد الرمحن بن حممد بن الكمايل أيب القاسم  وتويف الشيخ املعتقد

تزهد بعد الرياسة . عمر بن عبد الرحيم بن عبد الرمحن بن احلسن املعروف بابن العجمي احلليب الشافعي مبصر
اً، وقدم مصر سنة اثنتني واالشتغال بالعلم وكتابة اخلط املنسوب، وحج ماشياً من دمشق، وجاور مبكة مرار

وكان ال يقبل ألحد شيئاً، ويقيم حاله من وقف أبيه حبلب، وتزيا بزي الصوفية، وكان . وثالثني، وأقام هبا حىت مات
  .فيه مروءة، وله مكارم وصدقات، وله شعر جيد

، يف يوم اخلميس وتويف افتخار الدين جابر بن حممد بن حممد اخلوارزمي احلنفي شيخ املدرسة اجلاولية بالكبش
  .وكان بارعاً يف النحو شاعراً. السادس عشر احملرم

وتويف عز الدين عبد الرحيم بن نور الدين علي بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز ابن حممد بن الفرات، أحد نواب 
  .القضاة احلنفية، يف ليلة اجلمعة ثاين عشرى ذي احلجة

  .عبانوتويف أوحد الدين بالقدس يف رابع عشرى ش
وكان . ومات األمري مشس الدين قراسنقر املنصوري نائب حلب، ببالد املراغة، وقد أقطعه إياها ابو سعيد بن خربندا

موته مبرض اإلسهال وقد أعيا امللك الناصر قتله، وبعث إليه كثرياً من الفداوية، فصانه اهللا منهم، حبيث قتل من 
وا هللا ما كنت أشتهي : وملا بلغ السلطان الناصر حممد موته قال. اوياًالفداوية بسببه حنو مائة وأربعة وعشرين فد

  .موته إال من حتت سيفي، وأكون قد قدرت عليه وبلغت مقصودي ولكن األجل حصني
منها أن السلطان الناصر حممد أعطى يونس التاجر ماالً كثرياً، وبعثه إىل توريز : وكانت له مع الفداوية أخبار طويلة

مث إن السلطان تلطف مع . ا أصحاباً يثق هبم حىت يرد إليه الفداوية فيأووا عنده، وعرف يونس مبقاصدهليتخذ له هب



فبعثهم السلطان إىل يونس فأواهم وأعلمهم . صاحب مصياف، وبذل له ماالً كثرياً حىت ندب له من الفداوية طائفة
ين الكبري جوبان يريد مدينة توريز، وركب آقوش بالغرض، فانتظروا وقتاً يصلح للوثوب مدة أيام إىل أن ركب النو

فخرج اثنان من الفداوية، أحدمها لألفرم واآلخر لقراسنقر، فبدر أحدمها وضرب . األفرم وقراسنقر إىل جانبيه
آقوش األفرم، فاتقى الضربة بيده، وكان عليه قرضية، فانشق كمه وجرحت يده، وجنب اآلخر عن قراسنقر، لقتل 

احلذر، وكبست الفنادق واخلانات بتوريز، وقبض على يونس، فقام الوزير ناصر الدين خليفة بن ووقع . الفدواي
ومل يصب قراسنقر بسوء، وعوجل األفرم حىت برئ من جراحته واحترسا . خواجا علي شاه معه حىت ختلص من القتل

  على أنفسهما

وله معرفة بأهل مصياف، فتتبع نواحي توريز ومن غرائب االتفاق فيما سبق أنه كان لقراسنقر فراش من العليقة، 
فأعطاه . حىت ظفر بفداوي رسله السلطان الناصر حمصد لقتل قراسنقر، فإذا هو أخوه، فاستماله وقربه من قراسنقر

قراسنقر مائة دينار ورتب له يف كل شهر ثالمثائة درهم، وخدم عنده فراشاً رفيقاً ألخيه، وزاد يف اإلنعام عليه حىت 
فأعلم هذ الفداوي قراسنق مبا ندب إليه من قتله، وضمن له أنه يعرفه جبميع من يرد . طيته له مخسمائة ديناربلغت ع

فسر قراسنقر بذلك وأعلم جوبان والوزير ناصر الدين خليفة، فكبسوا على مجاعة ممن دهلم عليهم، . من الفداوية
ي املقبوض عليه، فعوقب حىت مات ومل يعترف فظفروا، بواحد، وفر بعضهم، وقتل بعضهم نفسه، وجيء بالفداو

  .بشيء
واشتد األمر بتوريز وغريها على الغرباء، وقصاد السلطان تطالعه بذلك يف كل وقت، إىل أن كتبوا إليه نائب بغداد 

بلغه عن تاجر أنه اشترى مملوكني للسلطان مبائة وعشرين ألف درهم، فأحضر نائب بغداد التاجر وألزمه 
فبعث التاجر بطائفة من الفداوية لقتله، وقتل . افتدى بأربعمائة دينار حىت تركه، وأخرجه من بغدادبإحضارمها، ف

فبينا نائب بغداد يوماً وقد مر يف . قراسنقر، فتفرقوا باألردو وتوريز وبغداد، وأقاموا يف االنتظار النتهاز الفرصة
وضربه باخلنجر يف صدره، ومر يعدو فلم يقدر  ياللملك الناصر،. الشارع، إذا وثب عليه أحد الفداوية وصاح

فلما بلغ ذلك . وعاد الفداوي إىل مصياف، وكتب إىل السلطان الناصر حممد مبا جرى وقتل نائب بغداد. عليه
قراسنقر وجوبان اشتد حذرمها، وألزم قراسنقر فراشه وأخاه الفداوي حىت داله على أربعة من الفداوية، فقبض 

وأقام رجال جوبان مدة يف طلب الفداوية، فلم . م، وحكى له املنرب بنصه فقتلوا وشهرواعليهم، فاعترف أحده
فلما قدم اجملد السالمي إىل القاهرة وصحب كرمي الدين الكبري، واتصل بالسلطان، . يدخل منهم أحد إال ظفر به

مي جوبان والوزير، ولزمهما، فصحب اجملد السال. أقامه السلطان عيناً له ببالد الشرق، وبعثه باهلدايا والتحف
مث بعث السلطان إليه بعدة من الفداوية، وكان من لطف اهللا به أنه يوم قدم اجملد . وطالع السلطان باألحوال

فعوقب الثالثة . السالمي توريز قبض هبا على ثالثة من أربعة من الفداوية، وفر الرابع الذي معه كتاب السلطان إليه
فمازال السالمي يقرر . بشيء ووصل الذي فر إىل مصياف وكتب إىل السلطان مبا جرى حىت ماتوا، ومل يعترفوا

  .الصلح بني الوزير خواجاً علي شاه وجوبان وبني السلطان إىل أن مت، وشرطوا فيه أال يدخل إليهم فداوي
، فوقعت الضربة مث حدث أنه بينما قراسنقر يف عدة من أمراء الساحل يتصيد إذ وثب عليه من خلفه فداوي وضربه

مث ملا توجه األمري أيتمش بن . يف خاصرة الفرس، ألقى قراسنقر نفسه إىل األرض فسلم، وقتل أصحابه الفداوي
عبداهللا احملمدي الناصري يف املرة الثانية إىل أيب سعيد بعث السلطان الناصر يف أثره فداويني قبض على أحدمها، 

وعتب جوبان على أيتمش . يه بشيء حىت مات قتالً حبضور أيتمشوقتل األخر نفسه، فلم يعترف املقبوض عل
بسبب ذلك، وأنه وقع الصلح على أال يدخل أحد من هؤالء إلينا، فاعتذر أيتمش بأن هؤالء إلينا كانوا فداوية فقد 



ن، كانوا يف البالد من قبل تقرير الصلح، وضمن أن السلطان ال يعود إىل إرسال أحد منهم فمشى ذلك على جوبا
  .وأعيد أيتمش إىل مصر

فلما عاد اجملد السالمي أيضاً بعث السلطان إىل مصياف باإلنكار على الفداوية يف تأخر قضاء شغله، فأرسلوا إليه 
رجالً منهم ليقوم مبا يؤمر به، فخال به السلطان وعرفه مقاصده، وأنزله عند كرمي الدين حبيث ال يراه أحد، فكان 

يأكله كله يف كشك من أول النهار، مث يأكل يف وسط النهار دجاجاً أو أوزاً أو حلماً  راتبه يف كل يوم خروفاً
فأقام الرجل الفداوي على . مشوياً، مث يتعشى بثالثة ألوان من الطعام، ويشرب يف كل يوم ستني رطالً من اخلمر

السكني ليعطها للرجل الفداوي، وتسلم القاصد الذي يدله على الغرمي . ذلك أربعة وثالثني يوماً، مث سافر لقصده
وخفي أمر الفداوي حىت كان يوم عيد . وتوجه السالمي أيضاً هبدية جليلة، فوصل اجلميع إىل البالد. وقد ختمت

الفطر، ودخل الناس يهنؤن أبا سعيد وجوبان، وفيهم قراسنقر، مث انصرفوا بعد أكلهم إىل الوزير خواجا علي شاه، 
المي إىل الفداوي فأحضره، وأوقفه بطريق قراسنقر، ودخل رفيقه حىت ينظر وقت فراغ مث بعث الس. وأكلوا طعامه

فاتفق أن قراسنقر قام ومشى إىل أثنا الدهاليز، وقد سبقه القاصد وعرف به . قراسنقر من الطعام ليعرف به الفداوي
ما وضع قراسنقر رجله فعند. الفداوي، وأعطاه السكني ووصف له شكله وزي ثيابه، وقال له هو أول من يركب

يف الركاب استدعاه الوزير، فعاد، وقد قام دمرداش نائب الروم من اجمللس، وكان فيه شبه من قراسنقر وخلعته اليت 
عليه محراء مثل خلعة قراسنقر فعندما ركب دمرداش وتوسط الطريق مر بالفداوي، فظنه قراسنقر، فألقى نفسه من 

س وصاح بسعادة السلطان امللك الناصر حممد، وضربه يف رقبته ألقاه عن سطح كان فوقه، فصار على كفل الفر
وقام الفداوي يعدو، فأدركه القوم وأحضروه إىل جوبان، فاهتم بأنه كان مع السالمي، فلوال لطف اهللا . فرسه قتيالً

  .بشيء به وعناية الوزير لقتل السالمي شر قتلة وقتل الفداوي بعد ما عوقب أشد العقوبة، ومل يعترف
ومما حدث كذلك أنه بينا قراسنقر يف بعض األعياد، وقد خرج مع أمراء املغل من حضرة أيب سعيد إىل عند جوبان، 

إذ وثب عليه فداوي، فألقى قراسنقر نفسه إىل األرض فوقع الفداوي عليه وضربه بالسكني فأخطأه، ووقعت 
وأقيم قراسنقر وقد خرب شاشه، وطاحت الكلفتاه فقطع الفداوي فوق صدر قراسنقر قطعاً، . السكني يف األرض

  .عن رأسه، وكان عقله أن يذهب
وكان . وكان قراسنقر أحد مماليك املنصور قالوون، عمله كوكندار، مث ترقى حىت ويل نيابة حلب، ونيابة دمشق

ثري العطاء ال وكان ك. كبري القدر، بشوش الوجه، صاحب رأي وتدبري ومعرفة، وبلغت عدة مماليكه ستمائة مملوك
يستكثر على أحد شيئاً، وكان مهاباً كثري املال، وترك ولدين مها أمري علي، وأمري فرج، وإليه تنسب املدرسة 

  .القراسنقرية خبط رحبة باب العيد من القاهرة، ودار قراسنقر حبارة هبا الدين
  .ومات األمري تنكز نائب الشام، يوم الثالثاء نصف احملرم

  بعني وسبعمائةسنة اثنتني وأر

خلع على مجيع األمراء واملقدمني يف املوكب بدار العدل، وذلك أن : ففي يوم اإلثنني ثانيه: أهل احملرم بيوم األحد
وجلس اخلليفة احلاكم بأمر . األمراء طلعوا خبلعهم اليت فرقت عليهم كما تقدم، وطلع القضاة فاجتمعوا بدار العدل

ربيع سليمان على الدرجة الثالثة من حتت السلطنة، وعليه خلعة خضراء وفوق عمامته اهللا أبو العباس أمحد بن أيب ال
مث خرج السلطان من باب السر على العادة، فقام اخلليفة والقضاة ومن كان جالساً هناك من . سوداء مرقومة

إن اهللا يأمر : ه تعاىلوجلس السلطان على الدرجة األوىل دون اخلليفة، فقام اخلليفة وافتتح اخلطة بقول. األمراء



بالعدل واإلحسان، وإيتاء ذي القريب، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد اهللا 
مث أوصى السلطان . إذا عاهد وال تنقضوا األميان بعد توكيدها، وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال إن اهللا يعلم ما ثفعلون

فوضت إليك مجيع أحكام املسلمني، : " احلق وتعظيم شعائر اإلسالم ونصرة الدين، مث قال بالرفق بالرعية، وإقامة
إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن : قلدتك ما تقلدته من أمور الدين، مث تال قوله تعاىل

  .عظيماًنكث فإمنا ينكث على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجراً 

وأخذ عالء الدين . وجلس اخلليفة فجيء يف احلال خبلعة سوداء فألبسها اخلليفة للسلطان بيده، وقلده سيفاً عربياً
علي بن فضل اهللا كاتب السر يف قراءة عهد اخلليفة للسلطان حىت فرع منه، مث قدمه للخليفة، فكتب عليه، مث 

  .، فأكل األمراء وانفضت اخلدمةمث قدم السماط. كتب بعده القضاة بالشهادة عليه
  .كان ابتداء زيادة النيل: ويف يوم األربعاء رابعه

قدم األمري بيغرا من عند أمري أمحد بن الناصر حممد بن قالوون وقد حلف مبدينة الكرك : ويف يوم اخلميس خامسه
  .ألخيه السلطان امللك املنصور

الربواين، وأنعم بعشرته على مغلطاي أمري شكار، وأنعم على بزالر وفيه أنعم على األمري بيلك العاليل الساقي بإمرة 
  .الساقي بطبلخاناة أمري حاج ملك بن أيدغمش

قبض على أمري بشتاك الناصري وذلك أنه طلب أن يستقر يف نيابة الشام، ودخل على : ويف عصر يوم األحد ثامنه
د كان قبل موته وعده هبا وأحل بشتاك يف سؤاله، األمري قوصون وسأله يف ذلك، وأعلمه أن السلطان الناصر حمم

وقوصون يدافعه وحيتج عليه أنه قد كتب إىل ألطنبغا الصاحلي نائب الشام تقليداً باستقراره يف نيابة الشام على 
فقام بشتاك عنه وهو غري راض، فإنه كان قد توهم من قوصون، وخشي منه ملا كان . عادته، فال يليق عزله سريعاً

فلما مل يوافقه . قدمياً من املنافرة، وألنه قد صار املتحكم يف الدولة، فطلب أن خيرج من مصر، ويبعد عنه بينهما
قوصون على ذلك سعى فيه خباصكية السلطان، ومحل إليهم ماالً كثرياً يف السر، وبعث إىل األمراء الكبار يطلب 

وطلب السلطان األمري قوصون وأعلمه . نيابة الشاممنهم املساعدة على قصده، فمازالوا بالسلطان حىت أنعم له ب
بذلك، فلم يوافقه وغض من بشتاك، وأخر ما قرره مع، السلطان أنه حيدث األمراء يف ذلك، ويعده بأنه يويل بشتاك 

فلما دخل األمراء عرفهم السلطان طلب بشتاك نيابة . إذا قدم األمري قطلوبغا الفخري بنسخة اليمني من الشام
فأخذوا يف الثناء عليه والشكر، فاستدعاه السلطان وطيب خاطره، ووعده هبا عند قدوم قطلوبغا، وتقدم إليه الشام، 

  .بان يتجهز للسفر
فظن بشتاك أن ذلك صحيح، وقام مع األمراء من اخلدمة، وأخذ يف عرض خيوله، وبعث لكل من أكابر األمراء 

  .الفاخر، وبعث معها أيضاً اهلجن املهرية. بالقماشاملقدمني ما بني ثالثة أرؤس إىل رأسني من اخليل 
مث بعث بشتاك إىل األمراء اخلاصكية، مثل ملكتمر احلجازي، وطاجار بن عبداهللا الناصري الدوادار، ويلبغا 

اليحياوي، وألطبغا املارداين، وتنكز بغا بن عبد اهللا املارديين، شيئاً كثرياً من الذهب واجلوهر واللؤلؤ والتحف، 
رق عدة من اجلواري يف األمراء، حبيث مل يبق أحد من األمراء إال وأرسل إليه، مث فرق بشتاك على مماليكه وف

وأجناده وأخرج مثانني جاريه من جواريه أعتقهن وزوجهن من مماليكه، بعد ما شورهن باللؤلؤ والزركش، وغري 
اثين عشر ألف أردب غلة، وزاد حىت وقع وفرق بشتاك من شونته على األمراء . ذلك مما له قيمة كبرية جداً

اإلنكار عليه، واهتمه السلطان واألمري قوصون بأنه يريد التوثب على امللك وعملوا هذا من فعله حجة للقبض عليه 
وكان ما خص األمري قوصون من تفرقته هذه حجرين من حجارة معاصر قصب السكر، مبا فيها من القنود 



واآلالت، ومخسمائة فدان من القصب مزروعة يف أرض ملك له، فأدهش األمراء واألعمال واألبقار واألغالل 
  .بكثرة عطائه، واستغىن منه مجاعة من مماليكه

وملا كثرت القالة فيه بأنه يريد إفساد الدولة خال به بعض خواصه وعرفه ذلك، وأشار عليه بإمساك يده عن العطاء، 
أحق به منهم أن أفرقه وأسر به إذا بذلته، ويبقى يل مكارم على الناس  إذا قبضوا على أخدوا مايل، وأنا: فقال هلم

هذا وقد قام قوصون يف أمر بشتاك، ومازال بالسلطان حىت قرر معه القبض عليه . أذكر هبا، وإذا سلمت فاملال كثري
ص قطلوبغا، وأشاع قوصون أن بشتاك يريد القبض على قطلوبغا، فبلغ ذلك بعض خوا. عند قدوم قطلوبغا الفخري

فبعث إليه من تلقاه وعرفه ما وقع من جتهيز بشتاك، وأنه على عزم من أن يلقاك يف طريقك ويقتلك، فكن على 
  .حذر، فأخذ قطلوبغا من الصاحلية حيترز على نفسه حىت نزل سرياقوس

ه، فطار اخلرب إىل واتفق من األمر العجيب أن بشتاك خرج إىل حوشه بالريدانية خارج القاهرة، ليعرض هجنه ومجال
يف انتطارك، فاستعد ولبس السالح من حتت ثيابه، وسار وقد " قطلوبغا الفخري بأن بشتاك قد خرج إىل الريدانية 

وعرج قطلوبغا عن الطريق، وسلك من حتت اجلبل لينجو من بشتاك، . تلقاه عدة من مماليكه وهو على أهبة احلرب
قطلوبغا من املوضع الذي فيه بشتاك الحت له غربة خيله، فحدس أنه  فلما قرب. وكان عند بشتاك علم من قدومه

فلما بلغ قطلوبغا ذلك . قطلوبغا قد قدم، فبعث إليه أحد مماليكه يبلغه السالم، ويعرفه أن يقف حىت يأتيه ليجتمع به
يكن اجتماعي سلم على األمري، وقل له ال : زاد خوفه من بشتاك، وقوي عنده صحة ما بلغه عنه، فقال للمملوك

فمضى مملوك بشتاك، ويف ظن قطلوبغا أنه إذا بلغه . به وال بأحد حىت أقف قدام السلطان، مث بعد ذلك اجتمع به
ودخل . مملوكه اجلواب ركب إليه، فأمر مماليكه أن يسريوا قليالً قليالً، وساق مبفرده مشواراً واحداً إىل القلعة

مث أخذ يعرف السلطان واألمري قوصون وسائر األمراء . وفرحهم بأيامه قطلوبغا على السلطان وبلغه طاعة النواب
ما اتفق له مع بشتاك، وأنه كان يريد معارضته يف طريقه وقتله، فأعلمه السلطان وقوصون مبا اتفقا عليه من القبض 

  .على بشتاك
ري بشتاك، وأكلوا السماط، فلما كان عصر هذا اليوم، دخل األمراء إىل اخلدمة على العادة بالقصر، وفيهم األم

وقبض معه على . تقدم األمري قطلوبغا الفخري واألمري طقزدمر الناصري الساقي إىل بشتاك، وأخذا سيفه وكتفاه
وسفروا إىل اإلسكندرية . وقيدوا مجيعاً. أخيه أيوان وعلى طولومتر ومملوكني من املماليك السلطانية كانا يلوذان به

وقبض على مجيع مماليكه، وأوقعت احلوطة على دوره وإصطبالته، وتتبعت . ندمر العمرييف الليل صحبة األمري أس
  .غلمانه وحاشيته

وأنعم من إقطاع بشتاك على األمري قوصون خبصوص الشرق زيادة على إقطاعه، وأخذ السلطان املطرية ومنية ابن 
  .ه من األمراءوفرق السلطان بقية إقطاع بشتاك على ملكتمر احلجازي وغري. خصيب وشربا

  .فلما أصبحوا يوم اإلثنني تاسعه قبض على اجملد السالمي، واهتم بأن لبشتاك عنده جواهر مودعة
وفيه محلت حواصل بشتاك، وهي من الذهب مائتا ألف دينار مصرية، ومن اللؤلؤ واجلواهر واحلوائص الذهب 

، سوى ما تقدم ذكره مما أنعم به شتاك ومن الغالل أحد عشر ألف أردب. والكلفتاه الزركش شيء كثري جداً
  .وفرقه

  .وفيه أخرج أمحد شاد الشراب خاناه إىل طرابلس، لنقله كالماً بني األمراء، ومليلة مع شتاك
ويف اخلميس ثاين عشره أنعم على كل من شعبان ورمضان أخوي السلطان بإمرة وفيه قبض على األمري ناصر الدين 

  .ن الغد بإمرته على أخيه مجال الدين عبد اهللا بن احلاجبحممد بن بكتمر احلاجب وأنعم م



خلع على األمري طقزدمر، واستقر يف نيابة السلطانة، فجلس يف دست النيابة، وحكم : ويف يوم اإلثنني ثالث عشريه
  .وسرف األمور

  .يف الوزارةوفيه أيضاً خلع على األمري جنم الدين حممود بن علي بن شروين املعروف بوزير بغداد، واستقر 
قدم حممل احلاج من احلجاز، صحبة ملكتمر احلجازي وفيه أيضاً قدم األمري ناصر : ويف يوم الثالثاء رابع عشريه

  .الدين حممد بن بيلبك احلسين من دمشق على الربيد باالستدعاء
وقدم الربيد من حلب وفيه أنعم األمري ناصر الدين حممد بن األمري بكتمر الساقي أحد العشرات، بإمرة طبلخاناة 

بأن األمري بن فياض وسليمان بن مهنا وأخوهتما قطعوا الطريق على التجار، عندما بلغهم أن أمريهم موسى بن مهنا 
  .قد قبض عليه، بعد موت السلطان الناصر حممد، وكان موسى قد خلع عليه وسافر

وخلع على األمري طقتمر األمحدي، وأستقر  قبض على األمري أقبغا عبد الواحد وأوالده،: ويف يوم اإلثنني سلخه
وسبب ذلك أنه يف أيام السلطان امللك الناصر قد ويل األستادارية وتقدمة املماليك وشد العمائر، . أستادار عوضه

فاتفق أنه غضب على فراش له، وضرباً مربحا كما هي . وحتكم يف سائر األمور وأرباب األشغال، وعظمت مهابته
راش عند أيب بكر ابن السلطان، ليحميه من آقبغا، فبعث آقبغا يف طلبه، فمنعه أبو بكر، وأرسل مع فخدم الف. عادته

أريد أن هتبين هدا الفراش فأغلظ آقبغا على اململوك وسبه، وقال قل له يرسل الفراش وهو جيد له : مملوكه يقول له
يضرب مملوكاً، فوقف وشفع فيه، فلم يعبأ به  وكان أبو بكر قبل ذلك خرج من اخلدمة السلطانية إىل بيته، وآقبغا

فلما أعاد مملوكه جواب آقبغا . آقبغا، وال قبل شفاعته، وسار واقفاً وآقبغا قاعد، فانصرف أبو بكر وقد خجل
فلما أفضت السلطة إليه بعد . غضب وحلف لئن صار سلطاناً ليصادرنه وليضربنه باملقارع، ومحى الفراش من آقبغا

األمري قوصون واألمري طقزدمر النائب بيمينه، فأجابه قوصون إىل مصادرته أوالً قبل ضربه، وأراد  موت أبيه، عرف
بذلك مدافعة عنه، فقبض عليه ورسم لألمري طيبغا اجملدي واألمري حنم الدين بلبان احلسامي الربيدي وايل القاهرة 

فبات آقبغا ليلته بغري أكل وأصبح يوم . صابر بإيقاع احلوطة على موجوده، وسلم ولده الكبري للمقدم إبراهيم بن
الثالثاء أول صفر، فتحدث له األمراء أن ينزل يف ترسيم طيبغا اجملدي ليتصرف يف أموره، فنزل صحبته، وأخذ يف 

وكان مما أبيع له سراويل لزوجته مبائيت ألف درهم فضه، وقبقاب وخف نسائي وسرموجة المرأته . بيع موجوده
فأقسم السلطان . لف درهم فثار به مجاعة ممن ظلمهم يف أيام حتكمه، وطلبوا حقوقهم منه، وشكوهخبمسة وسبعني أ

  .ملن مل يرضهم ليسمرنه على مجل ويشهره بالقاهرة، ففرق فيهم مائيت الف درهم حىت سكتوا عنه
اهرة، عوضاً عن جنم خلع على األمري ناصر الدين حممد بن احملسين، واستقر يف والية الق: ويف يوم األحد سادسه

  .وخلع على جنم الدين واستقر يف والية مصر. الدين بلبان احلسامي الربيدي لقلة حرمته
  .وفيه قدم األمري بدر الدين أمري مسعود بن خطري من الشام على الربيد، باستدعاء

االً، من أجل طمعهما وفيه رسم البن احملسين وايل القاهرة أن يستخلص من خالد وابن معني مقدمي دار الوايل م
  .وكثرة حتكمهما

وفيه أيضاً قبض على الصدر الطييب ناظر املواريث، وسلم إىل الوايل على مال حيمله، فعاقبه الوايل حىت محل ماالً 
  .جزيالً

خلع على األمري بدر أمري مسعود، واستقر حاجبا عوض عن األمري برسبغا على إمرته بغري : ويف يوم اإلثنني سابعه
  .ةوظيف

قبض على مقدم الدولة إبراهيم بن صابر، وسلم حملمد بن مشس الدين املقدم، وأحيط : ويف يوم األربعاء تاسعه



فوجد له حنو تسعني حجرة يف اجلشار، ومائة وعشرين بقرة يف الزرايب، ومائيت كبش، وجوقتني كالب . بأمواله
ريها شيء كثري، فعوقب ومحل املال شيئاً بعد سلوقية، وعدة طيور جوارح مع بزدارية، ووجد له من الغالل وغ

  .شيء
  .وفيه جهز ابن طغيه وقريب الشيخ حسن كجك، وسفرا وكتب إىل نواب الشام بإكرامهما

وفيه وقع بني قاضي القضاة حسام الدين الغوري احلنفي وبني موفق الدين ناظر الدولة، بسبب معلومه، وقد توقف 
فشق ذلك . ن إليه ورقة يذكر فيها مساوئ الكتاب، وأفحش القول فيهمصرفه، فكتب قاضي القضاة حسام الدي

  .على موفق الدولة وعلى بقية الكتاب، وبلغوا السلطان عنه تسلطه على أعراض الناس وسفه قوله
وحضر القضاة بدار العدل على العادة تكلم القاضي الغوري مع السلطان : فلما كان الغد يوم اخلميس عاشره

فغضب السلطان منه، واستدعى الوزير بعد اخلدمة، وأنكر عليه ما . لكتاب بقوادح، وطعن يف إسالمهمبالتركي يف ا
لوال أنه من بلدك وإال كنت ضربته باملقارع، لكن إكرامه لك، فاطلبه وحذره أال يعود : وقع من الغوري، وقال

  .فطلبه الوزير وعتبه عتباً شديداً. ملثلها
طشتمر محص أخضر الساقي نائب حلب خبروج زين الدين قراجا بن دلغادر عن الطاعة،  وفيه قدم الربيد من األمري

وموافقته ألرتنا متملك الروم على املسري ألخذ حلب، وأنه قد قوي باألبلستني ومجع مجعاً كثرياً، وسأل األمري 
  .طشتمر أن ينجد بعسكر من مصر

لم ميكنه األمري قوصون من ذلك فاشتد حنقه، وأطلق وفيه رسم السلطان بضرب أقبغا عبد الواحد باملقارع، ف
  .لسانه حبضرة خاصكيته

وفيه شفع األمري ملكتمر احلجازي يف ويل الدولة أيب الفرج بن اخلطري صهر النشو، فأفرج عنه، واستسلمه 
  .احلجازي، وخلع عليه، وجعله صاحب ديوانه

يف بيت السلطان، وكتب عالء الدين كاتب السر  وفيه عقد السلطان نكاحه على جاريتني من املولدات الاليت
ورسم السلطان جلمال الكفاة ناظرات أن جيهزمها مبائة ألف . صداقهما، فخلع عليه وأنعم عليه بعشرة أالف درهم

  .دينار، وشرع يف عمل املهم للعرس
لعوه من امللك يف يوم ركب األمري قوصون واألمراء على امللك املنصور أيب بكر، وخ: ويف يوم السبت تاسع عشره

  .األحد عشريه، وأخرج أبو بكر هو وإخوته إىل قوص صحبة األمري هبادر بن جركتمر
وسبب ذلك أن السلطان قرب األمري يلبغا اليحياوي، وشغف به شغفاً كثرياً، ونادم األمري ملكتمر احلجازي، 

قطليجا احلموي، ومجاعة من اخلاصكية،  واختص به وباألمري طاجار الدوادار وبالشهايب شاد العمائر وباألمري
فشق ذلك على األمري قوصون وغريه، ألنه مل يعهد من ملك قبله . وعكف على اللهو وشرب اخلمور ومساع املالهي

فحملوا األمري طقزدمر النائب على حمادثته يف ذلك وكفه عنه، فزاده لومه إغراء، وأفحش يف التجاهر . شرب محر
وصار السلطان يطلب الغلمان يف الليل، ويبعثهم . ل أحد من األمراء واألجناد والعامةباللهو حىت حتدث به ك

إلحضار املغاين، فغلب عليه الشراب يف بعض لياليه، فصاح من الشباك على األمري أيدغمش يا أمري آخور هات يل 
. ركابية، فتداولته األلسنةيا خوند ما عندي فرس هبذا االسم فنقل ذلك السراخورية وال: ابن عطعط فقال أيدغمش

سلطان اإلسالم يليق به أن يعمل مقامات، : فطلب قوصون األمري طاجار والشهايب شاد العمائر، وعنفهما وقال
فبلغوا السلطان كالم قوصون، وزادوا يف القول، . وحيضر إليها البغايا واملغاين، وعرفهم أن األمراء قد بلغهم هذا

الوقيعة يف قوصون والتحدث يف القبض عليه، وعلى األمري قطلوبغا الفخري واألمري فأخذ جلساؤه من األمراء يف 



فنم عليهم األمر يلبغا اليحياوي لقوصون وكان قد استماله بكثرة العطاء . بيربس األمحدي واألمري طقزدمر النائب
  .يوم اجلمعة وقت الصالة فيمن استمال من املماليك السلطانية، وعرفه أن االتفاق قد تقرر على القبض عليه يف

فانقطع قوصون عن الصالة، وأظهر أن برجله وجعاً، وبعث يف ليلة السبت يعرف األمري بيربس األمحدي باخلرب، 
وطلب قوصون املماليك السلطانية، وواعدهم على الركوب صحبته، ومألهم بكثرة . وحيثه على الركوب معه

فلم يطلع الفجر حىت ركب قوصون من . لك، واألمري جنكلي بن البابامواعيده إياهم، وبعث إىل األمري احلاج آل م
فأتاه جركتمر . القلعة من باب السر يف مماليكه ومماليك السلطان، وسار حنو الثغرة، وبث مماليكه يف طلب األمراء

سيم طيبغا وأخذوا أقبغا عبد الواحد من تر. بن هبادر يف إخوته، وبرسبغا بيربس، واألمحدي، وقطلوبغا الفخري
ووقفوا بأمجعهم عند قبة النصر، ودقوا طبلخاناهتم، فلم يبق أحد من األمراء حىت . اجملدي، فسار معه اجملدي أيضاً

  .أتاهم

هذا والسلطان وندماؤه يف غفلة الوهم وغيبة سكرهم، إىل أن دخل عليهم أرباب الوظائف وأيقظوهم من نومهم، 
جار إىل طقزدمر النائب يسأله عن اخلرب، ويستدعيه، فوجد عنده جنكلي فبعث السلطان طا. وعرفوهم ما دهوا به

أنا مع األمراء : فامتنع طقزدمر من الدخول إىل السلطان، وقال. بن البابا والوزير وعدة من األمراء املقيمني بالقلعة
م ولعبكم، قل أنت وغريك سبب هذا حىت أفسدمت السلطان بفسادك: حىت أنظر عاقبة هذا األمر، وقال لطاجار

للسلطان جيمع مماليكه ومماليك أبيه حوله فعاد طاجار وبلغ السلطان ذلك، فخرج السلطان إىل اإليوان وطلب 
املماليك، فصارت كل طائفة خترج على أهنا تدخل إليه فتخرج إىل باب القلة حىت صاروا حنو األربعمائة مملوك، 

ة، فإذا هو قد أغلق فرجعوا إىل النائب طقزدمر بعد ما أخرقوا بوايل وصاروا يداً واحدة من باب القلة إىل باب القلع
السلطان ابن أستاذكم جالس على : فقال هلم طقزدمر. باب القلعة، وأنكروا عليه وعلى من عنده من األمراء

إىل باب  ابن أستاذنا مشغول عنا ال يعرفنا، ومضوا. ما لنا أستاذ إال قوصون. الكرسي وأنتم تطلبون غريه، فقالوا
فركب بعضهم، وأردف عدة منهم، ومشى باقيهم . القرافة، وهدموا منه جانباً وخرجوا، فإذا خيول بعضهم واقفة

وبعث األمري . ففرح هبم قوصون واألمراء، وأمر هلم باخليول واألسلحة، واوقفهم مع أصحابه. إىل قبة النصر
جازي ويلبغا اليحياوي وطاجار وغريه، ويعرفه أنه مسعود بن خطري احلاجب إىل السلطان يطلب منه ملكتمر احل

أستاذهم وابن استاذهم، وأهنم على طاعته، وأهنم إمنا يريدون هؤالء، ملا صدر عنهم من الفساد ورمي الفنت وطلع 
األمري مسعود إىل القلعه، فوجد السلطان يف اإليوان، وهؤالء األمراء حوله يف طائفة من املماليك، فقبل األرض، 

ال كيد وال كرامة هلم، وال أسري مماليكي ومماليك أيب هلم، وقد كذبوا فيما نقلوه : فقال السلطان. لغه الرسالةوب
فما هو إال أن خرج عنه أمري مسعود حىت اقتضى رأيه أن يركب مبن معه، وينزل . عنهم، ومهما قدروا عليه يفعلوه

فتوجه إىل الشباك وأمر أيدغمش أمري . ويدق كوساته من القلعة ويطلب النائب طقزدمو ومن عنده من األمراء،
آخور أن يشد اخليل للحرب، فأعلمه أنه مل يبق باإلصطبل غالم وال سايس وال سراخوري يشد فرساً واحداً فبعث 

  .إىل النائب طقزدمو يستدعيه، فامتنع عليه
مانه بأنه مىت مل حيضر الغرماء إليه وإال مث بعث قوصون األمري بلك اجلمدار واألمري برسبغا إىل النائب طقزدمر يعل

فبعث طقزدمر إىل السلطان يشري عليه بإلرساهلم، فعلم السلطان أن النائب وأمري . زحف على القلعة وأخذهم غصبا
فلم جيد الغرماء بداً من اإلذغان، وخرجوا إىل النائب طقزدمر، وهم . أخور قد خذاله، فقام ودخل على أمه

لطنبغا املارديين ويلبغا اليحياوي وطاجار الدوادار والشهايب شاد العمائر وبكلمش املارديين ملكتمر احلجازي وآ
فلما رأهم قوصون صاح يف احلاجب أن . وقطليجا احلموي، فبعثهم طقزدمر النائب إىل قوصور صحبة بلك وبرسبغا



ديه، فعنفهم ووخبهم، وأمر هبم فقيدوا، يرجلهم عن خيوهلم من بعيد، فأنزلوا منزالً قبيحاً، وأخذوا حىت وقفوا بني ي
  .وعملت الزناجري يف رقاهبم واخلشب يف أيديهم

مث نزل قوصون واألمراء يف خيم ضربت هلم عند قبة النصر، واستدعى طقزدمر النائب، واألمري جنكلي بن البابا، 
ك املنصور وإخراجه وإخوته من واتففوا على خلع املل. وأيدغمش أمري أخور، والوزير، واألمراء املقيمني بالقلعة

القلعة، فتوحه برسبغا يف مجاعة إىل القلعة، وأخرج املنصور وأخوته، وهو سابع سبعة، ومع كل منهم مملوك صغري 
وأركبهم برسبغا إىل شاطئ النيل، وأنزهلم يف احلراقة، وسافر هبم جركتمر بن هبادر إىل . وخادم وفرس وبقجة قماش

وسلم قوصون األمراء املقيدين إىل وايل القاهرة، . يف القلعة من أوالد السلطان إال كجكقوص، و مل يترك برسبغا 
  .فمضى هبم إىل خزانة مشايل بالقاهرة، وسجنهم هبا إال يلبغا اليحياوي، فإنه أفرج عنه

  .عويلوكان يوماً عظيماً بالقلعة والقاهرة، من تأمل الناس على أوالد السلطان واألمراء وكثرة البكاء وال
وبات قوصون ومن معه ليلة األحد خبيامهم عند قبة النصر، وركبوا بكرة يوم األحد عشريه إىل القلعة، واتفقوا على 

  .فكانت مدة سلطنة املنصور أيب بكر تسعة ومخسني يوماً ومن حني قلده اخلليفة أربعني يوماً. إقامة كجك

با الربيع سليمان وأوالده إىل قوص مرمساً عليهم، فقوصص ومن االتفاق العجيب أن امللك الناصر أخرج اخلليفة أ
مبثل ذلك، وأخرج اهللا أوالده مرمساً عليهم إىل قوص على يد أقرب الناس إليه، وهو قوصون مملوكه وثقته ووصيه 

  .على أوالده، فليعترب العاقل ويتجنب أفعال السوء
  السلطان عالء الدين كجك

كجك بن الناصر حممد بن قالوون أقيم سلطاناً يف يوم اإلثنني حادي عشرى  السلطان امللك األشرف عالء الدين
. صفر، سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة، ومل يكمل له من العمر مخس سنني، وأمه أم ولد امسها أردو، تترية اجلنس

منها، فوقع ولقب كجك بامللك األشرف، وعرضت نيابة السلطنة على األمري أيدغمش أمري أخور فامتنع وامتنع 
االتفاق على إقامة األمري قوصون يف النيابة، فأجاب وشرط على األمراء أن يقيم على حاله باألشرفية من القلعة، 

فأجابوه إىل ذلك، فاستقر من يومه نائب السلطان، وتصرف يف . وال خيرج منها إىل دار النيابة خارج باب القلعة
  :أمور الدولة فقال يف ذلك بعض الشعراء

  خلف وبينهم الشيطان قد نزغا... طاننا اليوم طفل واألكابر يف سل
  ان تبلغ السؤل والسلطان مابلغا... فكيف يطمع من مسته مظلمة 

  .أفرج عن األمري ألطنبغا املارديين، وخلع على األمري مسعود بن خطري واستمر حاجباً على عادته: ويف يومه
األمري قطلوبغا احلموي، واألمري ملكتمر احلجازي، والشهايب شاد أخرج باألمري طاجار، و: ويف ليلة األربعاء

العمائر، من خزانة مشايل، مجلوا إىل ثغر اإلسكندرية، فستجنوا هبا وتوجه األمري بلك اجلمدار على الربيد إىل حلب، 
هبادر إىل لتحليف النائب واألمراء واألجناد وتوجه األمري بيغرا إىل دمشق بسبب ذلك، واألمري جركتمر بن 

  .طرابلس ومجاه لتحليف من فيها، وكتب إىل األعمال بإعفاء اجلند من املغارم
  .ركب األمري قوصون يف دست النيابة، وترجل له األمراء، فكان موكباً عظيماً: ويف يوم اخلميس رابع عشريه

طبلخاناة مخسمائة دينار،  وفيه أنفق األمري قوصون يف العسكر لكل مقدم ألف من األمراء ألف دينار، ولكل أمري
  .ولكل أمري عشرة مائيت دينار، ولكل مقدم حلقة مخسني دينار، ولكل جندي مخسة عشر دينار

وسببه أنه ملا أفرج عنه كثرت . مسر وايل الدولة أبو الفرج بن اخلطري صهر النشو: ويف يوم السبت سادسه عشرية



ظر اخلاص، وأنه ينهض مبا ينهض به النشو، وأنه صار خيلو اإلشاعة بأن األمري ملكتمر احلجازي يستقر به يف ن
بالسلطان املنصور أيب بكر وحيادثه يف أمور الدولة، وأنه كثر نزول ملكتمر احلجازي وغريه من األمراء إىل بيته ليالً، 

ه من الكتاب إىل فنقل ذلك أعداؤ. واهتم امللك املنصور أيب بكر بأنه نزل إليه أيضاً. وحضوره عنده إىل جمالس اللهو
األمري قوصون، وأغروه به إىل أن كان من قيامه على السلطان ما كان، فقبض على وايل الدولة وسجنه، فقام 

طوائف من العامة وألزمهم ان . الكتاب يف قتله حىت أجاهبم قوصون إىل ذلك، فطلب ابن احملسين وايل القاهرة
لة، وأخرج وإىل الدولة من خزانة مشايل، ومسره على مجل يشعلوا الشموع من بعد صالة الصبح خارج باب زوي

هذا جزاء من يرمي الفنت ويتحدث فيما ال يعنيه ويفسد عقول : تسمرياً فاحش مبسامري خافية، وأمر فنودي عليه
وشهر وايل الدولة والشموع بني يديه بالقاهرة ومصر، فطافوا به األزقة والشوارع وهو ساكت يتجلد، فإذا . امللوك

يا مجاعة اشهدوا يل أنين مسلم، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن : مر بالشهود يف احلوانيت أو جبمع من القضاة صاح
ومل يزل وايل الدولة على ذلك أياماً حىت مات وقال فيه . حممداً رسول اهللا، وأنا أموت عليها فكان يوماً مشهوداً

  .بعصهم
  كما رأوه قبيح فعل... قد أخلف النسو صهر سوء 

  فأغلقوه ومسروه... أراد للشر فتح باب 
  .وكانت عدة الشموع اليت أشعلت يوم تسمريه ألفا ومخسمائة مشعة

أنعم األمري قوصون على أحد وعشرين رجالً من املماليك السلطانية : ويف يوم اخلميس مستهل ربيع األول
  .بإمريات، منهم ستة طبلخاناة والبقية عشرات

. ويف النيل ستة عشر ذراعاً، وفتح سد اخلليج بكرة يوم السبت: تاسعه ويوافقه أ ول أيام النسيء ويف يوم اجلمعة
فنقص املاء أربعة أصابع، مث رد النقص وزاد أصبعاً من سبعة عشر ذراعاً يف يوم اخلميس خامس عشره، فسر الناس 

  .بذلك سروراً زائداً

ن إلحضار أمحد ابن السلطان الناصر حممد من الكرك حمتفظاً به، توجه األمري طوغا: ويف يوم األربعاء رابع عشره
لينفى إىل أسوان وسبب ذلك ورود كتاب ملكتمر السرجواين نائب الكرك يتضمن أن أمحد قد خرج عن طوعه، 

وكثر شغفه بشباب أهل الكرك واهنماكه يف معاقرة اخلمر، وأنه خياف على نفسه منه أن يوافق الكركيني على قتله، 
  .طلب اإلعفاء من نيابة الكرك
خلع على األمري طقزدمر النائب، واستقر يف نيابة محاة عوضاً عن امللك األفضل ابن : ويف يوم السبت سابع عشره

  .امللك املؤيد األيويب، وأنعم على األفضل بإمرة ألف يف دمشق
  .وفيه أنعم األمري أقبغا عبد الواحد بإمرة يف دمشق، ورسم بسفره إليها

خلع على مجيع األمراء وأهل الدولة بدار العدل وقد أجلس السلطان على التخت، : يف يوم اخلميس ثاين عشريهو
فكانت عدة اخللع يومئذ ألف خلعة . وقبل األمراء األرص بني يديه، مث تقدموا إليه على قدر مراتبهم، وقبلوا يده

  .ومائيت خلعة، وكان يوماً مشهوداً
ادر إىل أسوان، لالحتفاظ على املنصور أيب بكر وإخوته وكان قد حضر إىل القاهرة هو وفيه توجه جركتمر بن هب

  .وغريه ممن توجه لتحليف نواب الشام بنسخ حلفهم
ورد الربيد من الكرك بكتاب أمحد ابن السلطان يتضمن أنه ال حيضر حىت يأتيه األمراء األكابر : ويف تاسع عشريه

. وته من بالد الصعيد إىل قلعة الكرك، وحيضر هو بعد ذلك وينتصب سلطاناًإىل الكرك وحيلفهم، مث حتضر إخ

و



فأجيب من الغد بأنه مل يطلب إال لشكوى النائب منه، وجهزت له هدية سنية، وأنه حيضر إىل القاهرة حىت تعمل 
  .املصلحه وفيه أفرج عن الشريف مبارك بن عطيفة
، ونودي بالقاهرة بأال يرمى على أحد من التجار والباعة شيء وفيه أنعم على عشرة من مماليك السلطان بإمريات

  .من البضائع
وفيه قبض على بدوي معه كتاب أمري حيىي بن ظهري بغا املغلي ألمحد ابن السلطان الناصر حممد حيذره من دخول 

  .دمصر، وأنه مىت دخل إليها قتل، فأنكر قوصون على أمري حيىي ذلك، فزعم أنه كتاب أخته زوجة أمح
فلما عاد عبد . وفيه ورد كتاب عبد املؤمن وايل قوص خيرب بوصول املنصور أيب بكر وإخوته، وأنه ركب يف خدمته
  .املؤمن من خدمته بعث إليه املنصور خبمسمائة دينار، فكتب األمري قوصون جوابه باالحتراس عليه

ملشي يف خدمته، كما كانوا يف األيام وذلك أنه ألزم املماليك السلطانية با. وفيه أخذت أمور قوصون تضطرب
الناصرية ميشون يف خدمة السلطان الناصر حممد، فلم يوافقوه على ذلك، وكان قوصون مع كثرة إحسانه قد ألقى 

  .اهللا بغضته يف قلوب الناس مجيعاً حىت صاروا يلهجون هبا
كتمر السرجواين نائبها، واألمري قدم من الكرك األمري شرف الدين مل: ويف يوم اخلميس رابع عشر ربيع اآلخر

  .طرغاي الطباخي، وأخربا بامتناع أمحد من احلضور، وأنه أقام على اخلالف
اجتمع األمراء للمشورة يف أمر أمحد ابن السلطان حىت تقرر األمر على جتريد : ويف يوم اجلمعة خامس عشره

  .العسكر ألخذه

وذلك أنه أرسل يستدعي . مري قوصون وبني املماليك السلطانيةابتدأت الفتنة بني األ: ويف يوم السبت سادس عشره
فتلطف . من الطواشي مقدم املماليك مملوكاً من طبقة الزمردية مجيل الصورة، فمنعه خشداشيته أن خيرج من عندهم

وطلب قوصون من الغد حنو أربعة أو مخسة . هبم الطواشي املقدم حىت أخذه، ومضى به إىل قوصون وبات عنده
ليك، ومنهم شيخو وصرغمتش وأيتمش عبد الغين فامنت خشداشيتهم من ذلك، وقام منهم حنو املائة مملوك، مما

فمضى الطواشي . وأخرجوا الطواشي املقدم على أقبح صورة. حنن مماليك السلطان ما حنن مماليك قوصون: وقالوا
ورشي دواداره يف عدة من مماليكه ليأتوه املقدم إىل قوصون وعرفه ذلك، فأخرج إليهم األمري برسبعا احلاجب وشا

هبم، فإذا باملماليك السلطانية قد تعصبوا مع كبارهم، وخرجوا على محية إىل باب القلة يريدون األمري بيربس 
حنن . فمضوا إىل بيت األمري جنكلي بن البابا، فلقوه يف طريقهم، فتقدموا إليه وقالوا له. األمحدي، فإذا به راكب

طان مشتري ماله، كيف نترك ابن أستاذنا وخندم غريه، فينال غرضه منا، ويفضحنا بني الناس؟ وجهروا مماليك السل
أنتم الظاملون باألمس ملا : فتلطف هبم جنكلي فلم يرجعوا عما هم عليه، فحنق منهم وقال هلم. بالكالم الفاحش

قلتم ما لنا أستاذ غري قوصون، واآلن خرجتم قلت لكم أنا ونائب السلطان طقزدمر ارجعوا إىل خدمة أستاذكم، 
تشكون منه فاعتذروا ومضوا، وقد حضر األمري بيربس األمحدي فاجتمعوا به، وتوجهوا إىل منكلي بغا الفخري، 

  .فإذا قد وافاه برسبغا من عند قوصون، فأرادوا أن يوقعوا به، فكفهم الفحري عنه، ومازال يتلطف هبم
د أن خيرج وجيمع األمراء، فمازال به من عنده من األمراء حىت سكن إىل بكرة هدا وقوصون قد بلغه خربهم، فأرا
مث طلب قوصون جنكلي واألمحدي والفخري وبقية األمراء إليه، وأغراهم . النهار، فكانت ليلة مهولة بالقلعة

. توا إليه، فعادفبعثوا بأمري مسعود إليهم ليحضرهم، فإدا مجعهم قد كثف وكثر، فلم يلتف. باملماليك السلطانية
ومازاال هبم حىت أخذا من وقع عليه الطلب،  -وخرج إليهم ألطنبغا املارداين وقطلوبغا الفخري ومها أكرب الناصرية 

ودخال هبم إىل قوصون، فقبلوا يده، فقام هلم وقبل رءوسهم وطيب خاطرهم ووعدهم بكل خري، وانصرفوا ويف 



  .ملذكورالظن أنه قد حصل الصلح، وذلك يوم السبت ا
وقت الغروب حتالف املماليك السلطانية على قتل قوصون وبعثوا إىل من بالقاهرة منهم، : فلما كانت ليلة اإلثنني

وركب قوصون يوم اإلثنني ثامن عشره املوكب مع األمراء حتت القلعة، . فبات قوصون وقد بلغه ذلك على حذر
. ته يف نيابة السلطنة، وهم يترضونه ويعدونه بالقيام معهوطلب أيدغمتش أمري أخور وأخذ يلوم األمراء على إقام

فأدركه األمري بيربس األمحدي، وأعلمه بان املماليك السلطانية قد اتفقوا على قتله، فمضى باملوكب مع األمراء إىل 
. زردخاناهفارجتت القلعة، وغلقت أبواهبا، ولبست املماليك السلطانية السالح بالقلعة، وكسروا ال. جهة قبة النصر

مث رجعوا إىل باب إصطبل قوصون . يا ناصرية، فأجاهبم املماليك من القلعة: وقد امتألت الرميلة بالعامة، وصاحوا
فبلغ ذلك قوصون، فعاد مبن معه من األمراء، فأوقعوا بالعامة . وهجموا عليه، وكسروا من كان يرمجهم من أعاله

فقتل أمري حممود صهر األمري . السلطانية بالنشاب حلماية العامة حىت وصلوا إىل سور القلعة، فرماهم املماليك
ووصل األمراء إىل إصطبل قوصون، وقد بدأ النهب فيه، فقتلوا من العامة . جنكلي بن البابا بسهم، وقتل معه أخر

حوا باب فلم تطق املماليك السلطانية مقاومة األمراء، وكفوا عن احلرب، وفت. مجاعة كبرية، وقبضوا على مجاعة
فطلع إليها األمري برسبغا احلاجب، وأنزل مثانية من أعيان املماليك إىل قوصون، وقد وقف جبانب زاوية تقي . القلعة

فوسط قوصون واحداً منهم امسه صربغا، فإنه هو الذي فتح خزائن السالح وألبس . الدين رجب حتت القلعة
ورسم . األمراء يف البقية، فسجنوا خبزانة مشايل مقيديناملماليك، وأمر به قوصون فعلق على باب زويلة وشفع 

بتسمري عدة من العامة، فسمر منهم تسعة على باب زويلة، وأمر بالركوب على العامة وقبضهم، ففروا حىت مل 
. مث طلع األمري قوصون إىل القلعة قريب العصر، ومد له ولألمراء مساط، فأكلوا. يقبض منهم على حرفوش واحد

طالب وأجناد احللقة حتت القلعة إىل أخر النهار، فكان يوما مشهوداً، وكانت مجلة من قتل فيه من الفئتني وبقيت األ
  .مثانية ومخسني رجالً

طلع األمري برسبغا يف مجاعة إىل طباق املماليك بالقلعة، وقبضوا على مائة مملوك منهم، وعملوا يف : ويف ليلة الثالثاء
  .يل، فمنهم من قتل، ومنهم من نفي من مصراحلديد، وسجنوا خبزانة مشا
  .مسر تسعة من العوام: ويف يوم الثالثاء تاسع عشره

وسبب ذلك أن قوصون . مسر ثالثة من الطواشية على باب زويلة، يف عدة من احلرافيش: ويف يوم األربعاء عشريه
 الصياح على نسائه، وأفحشوا يف ملا نزل من القلعة ومضى إىل قبة النصر، وقابلته املماليك أخذت الطواشية يف

  .فمات أحدهم حتت العقوبة وأفرج عن اإلثنني. سبهن
. وفيه عرضت مماليك الطباق، وأنعم على مائيت مملوك منهم بإقطاعات كثرية املتحصل، وعني مجاعة منهم لإلمريات

  .وأكثر قوصون من اإلحسان إليهم، واإلنعام عليهم
محد ابن السلطان إىل نائب الشام، وهي خمتومة مل تفك، فإذا فيها أنه كاتب األمري وفيه قدم الربيد من دمشق بكتب أ

. طشتمر محص أخضر نائب حلب وغريه من النواب، وأهنم قد اتفقوا معه، وأكثر أمحد من الشكوى من قوصون
  .فأوقف قوصون األمراء عليهما، ومازال هبم حىت وافقوه على جتريد العسكر إىل الكرك

ت املماليك اليت كانت الفتنة بسببهم على خشداشيتهم، فسلم صرغتمش إىل األمري ألطنبغا املارداين، وفيه فرق
قدم الربيد : وسلم أيتمش أليدغمش أمري آخور، وسلم شيخو إىل أرنبغا السالح داره ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه

معه، وأن طرغاي توجه من الكرك عائداً  من الكرك بأن أمحد ابن السلطان مل يوافق طرغاي الطباخي على القدوم
فكثر . وكانت اإلشاعة قد قويت بالقاهرة أن أمحد عزم على السري إىل مصر، وطلب السلطنة. بغري طائل



االضطراب، ووقع الشروع يف جتهيز العساكر صحبة األمري قطلوبغا الفخري، واستحلفه قوصون، وبعث إليه 
ماري أخو بكتمر الساقي، ومعهما أربعة وعشرون أمرياً، ما بني طبلخاناة عشرة أالف دينار، وعني معه األمري ق

وعشرات، وأنفق عليهم مجيعاً مث بعث قوصون إىل قطلوبغا الفخري خبمسة أالف دينار عند سفره، وركب لوداعه 
  .صحبة األمراء حىت أناخ بالريدانية يف يوم الثالثاء خامس عشريه

بل أشار األمري آل ملك واألمري جنكلي بن البابا على قوصون بأال حيرك ساكناً ومل يكن األمراء راضني بسفرهم، 
فلم يقبل، فأشارا عليه بأن يكتب إىل أمحد يعتبه على مكاتبته نائب الشام، فكتب إليه بذلك، فأجاب بأن طرغاي 

األمري قوصون والده بعد  الطباخي أمسعه كالماً فاحشاً وأغلظ عليه يف القول، فحمله على مكاتبة نائب الشام، وأن
  .والده، وحنو هذا من القول

وفيه قدم األمري أزدمر الكاشف، ومعه ابن حرجا خويل األغنام السلطانية حتت االحتفاظ، فأخذ منه ألف ألف درهم 
  .من غري أن يضرب، لكثرة أمواله وسعادته

اصر قد اختلفت عليه مماليكه، وقتلوا الشاب وفيه قدم اخلرب من شطي بن عبية أمري العرب بأن أمحد ابن السلطان الن
  .الذي كان يهواه ويعرف بشهيب، من أجل أنه كان يهينهم

  .وفيه أفرج عن مماليك دمرداش الذين بعثهم السلطان امللك الناصر حممد إىل صفد ورسم بتفرقتهم على األمراء
سلطنة إىل سرياقوس وصحبته األمراء على ركب األمري نائب قوصون نائب ال: ويف يوم الثالثاء ثالث مجادى األول

  .جاري العادة
  .بن خطب بيت اآلبار، وأعيد إىل حسبة القاهرة. وفيه خلع على ضياء الدين يوسف

ظهر لقوصون خمالفة األمري طشتمر محص أخضر نائب حلب عليه، وسببه أنه شق عليه إخراج أوالً : ويف هذا الشهر
وكان قد بعث إليه أمحد يشكو من . وجيهز العسكر لقتال أمحد ابن السلطانالسلطان امللك الناصر إىل الصعيد، 

فكتب طشتمر محص أخضر إىل األمراء وإىل قوصون . قوصون، وأنه يريد القبض عليه، ويطلب منه النصرة عليه
حلب وكتب قوصون إىل األمري ألطنبغا الصاحلي نائب الشام بأن نائب . بالعتب، فقبض على قاصده بقطيا، وسجن

  .قد شرع يتكلم يف الفتنة، وأنه ال يصغي إىل قوله، ومحل إليه أنعاماً كثرياً، فأجاب بالسمع والطاعة والشكر والثناء

وذلك . وفيه أيضاً تنكرت األحوال بني األمري قوصون وبني األمري أيدغمش أمري أخور، وكادت الفتنة تقع بينهما
ه بأن قوصون قدر مع برسبغا أنه يبيت بالقاهرة، ويكبس يف عدة أن بعض مماليك أمري علي بن أيدغمش وشى إلي

فأخذ أيدغمش يف االحتراز، وامتنع من طلوع القلعة أياماً حبجة أنه متوعك . من مماليك قوصون على أيدغمش
فاشتهر . وصار إذا سري قوصون يف سوق اخليل يغلق أيدغمش باب اإلصطبل، ويوقف طائفة األوجاقية عليه. اجلسم
وبلغ قوصون تغري أيدغمش عليه، فحلف لألمراء أنه ال يعرف لتغريه سبباً، . رب بني الناس، وكثرت القالةاخل

فمازالت األمراء بأيدغمش حىت طلع إىل القلعه، وعرف قوصون حبضرهتم ما بلغه، فحلف قوصون على املصحف 
نزوله إىل اإلصطبل بالناقل له، فرده إليه ومل  فبعث إليه أيدغمش بعد. أن هذا مل يقع منه وال عنده منه خرب، وتصاحلا

  .يعاقبه
  .وفيه قدم اخلرب من اإلسكندرية بوفاة األمري بشتاك حببسه، فاهتم قوصون بقتله

وفيه قدم اخلرب من جركتمر بن هبادر بأنه وصل إىل امللك املنصور أيب بكر، وشكى من ترفعه وتعاظمه عليه، فكتب 
لى الربيد، فلما قدم خلع عليه قوصون، وأكثر من اإلنعام عليه، وقرر معه ما يعمله، بطلب عبد املؤمن وايل قوص ع

  .وأعاده على الربيد وكتب إىل جركتمر بن هباد مبساعدته على ما هو بصدده



وفيه أنشأ األمري قوصون قاعة جللوس مع األمراء من داخل باب القلعة، وفتح إال شباكاً يطل على الدركاه، وجلس 
وزاد قوصون يف راتب مساطه . أكابر األمراء ومد السماط هبا، وصار يدخل إليه األمراء واملقدمون واألجنادفيه مع 

كثرياً من احللوى والدجاج وحنو ذلك، وأكثر من اخللع واإلنعامات إىل الغاية، حبيث مل مينع أحداً من خري يصل إليه 
ابة، يف موضع صنعه وأدار عليه درابزين حيجبه عن وكان قوصون قبل ذلك جيلس بباب القلعة موضع الني. منه

  .الزمحة من كثرة الناس
وفيه قدم اخلرب من عبد املؤمن وايل قوص بأن املنصور أبا بكر وجد يف نفسه تغرياً، ويف جسمه توعكاً، لزم الفراش 

  .مث قدم جركتمر بن هبادر وأخرب بذلك، فاهتم قوصون بأنه أمر بقتله. منه أياماً، ومات
مث قدم اخلرب . فيه قدم اخلرب من العسكر اجملرد إىل الكرك بغالء السعر عندهم، وأن التنب بلغ أربعني درمهاً احلملو

بنزول العسكر مع قطلوبغا الفخري على الكرك، وقد امتنعت واستعد أهلها للقتال، وكان الوقت شتاء، فأقام 
الثلوج وموت الدواب، وتسلط أهل الكرك عليهم بالسب العسكر حنو العشرين يوماً يف شدة من الربد واألمطار و

  .واللعن، وكثرت غاراهتم يف الليل عليهم، وتقطيع قرهبم ورواياهم
  .هذا وقوصون ميد قطلوبغا الفخري باألموال، وحيرضه على لزوم احلصار

ل مجاعة من األمراء وفيه قدم الربيد من عند ألطبغا الصاحلي نائب دمشق بأن متر املوساوي قدم من حلب، واستما
  .إىل طشتمر محص أخضر نائب حلب

وكتب قوصون إىل ألطبغا الصاحلي نائب دمشق أن . فكتب قوصون بالقبض عليه، ومحل تشريف لنائب حلب
فلم يرض نائب حلب بالتشريف، وعابه، وكتب إىل . يطالع باألخبار، وأعلم القاصد بأنه إمنا أرسل لكشف أخباره

  .اج أوالد السلطان، فأجابه بأعذار غري مقبولةقوصون يعتبه على إخر
مث قدم اخلرب من شطي بن عبية أمري العرب بأن قطلوبغا الفخري قد خامر بالكرك على قوصون، وحلف ألمحد هو 

ومن معه من األمراء، وأهنم أقاموه سلطاناً ولقبوه بامللك الناصر، وذلك مبكاتبة طشتمر محص أخضر نائب حلب له 
وافقة قوصون، وقد فعل بأوالد السلطان ما فعل، ويعزم عليه أن يدخل يف طاعة أمحد، ويقوم معه يعتبه على م

فصادف ذلك من قطلوبغا الفخري ضجره من طول اإلقامة على حصار الكرك، وشدة الربد وكثرة الغالء، . بنصرته
محص أخضر نائب حلب  فجمع من معه وكتب إىل أمحد وخاطبه بالسلطنة وقرر الصلح معه، وكتب إىل طشتمر

بذلك، فأعاد جوابه بالشكر والثناء، وأعلمه بان األمري طقزدمر نائب محاة وأمراء دمشق قد وافقوه على القيام بأمر 
  .أمحد

وكان األمري ألطنبغا الصاحلي نائب الشام قد أحس بشيء من هذا، فاحترس على الطرقات حىت ظفر بقاصد طشتمر 
بعلبك، ومعه كتب من هؤالء األمراء إىل أمحد، فبعث ألطنبغا هبذه الكتب إىل  محص أخضر نائب حلب على طريق

قوصون فقدمت ثاين يوم ورود كتاب شطي مبخامرة قطلوبغا الفخري، فإذا فيها مللكي الناصري فاضطرب قوصون 
 هذه السفرة ومجع األمراء وعرفهم مبا وقع وأوقفهم على الكتب، وذكر هلم أنه وصل منه إىل قطلوبغا الفخري يف

  .أربعني ألف دينار، سوى اخليل والقماش والتحف
. وفيه رسم قوصون بإيقاع احلوطة على دور األمراء اجملردين إىل الكرك، فمازال به األمراء حىت كف عن ذلك

مث كتب قوصون إىل ألطنبغا الصاحلي نائب الشام خبروجه . وألزم مباشريهم حبمل حواصلهم وصار يف أمر مريج
ل طشتمر محص أخضر نائب حلب، ومعه نائب محص، ونائب صفد، ونائب طرابلس، وكتب إليهم بالسمع لقتا

فخرج األمري ألطنبغا الصاحلي نائب الشام من دمشق . والطاعة له، ومحل قوصون النفقات إىل العساكر الشامية



من مجلته، وأخربه بكتاب بالعسكر يف مجادى اآلخرة، فتلقاه األمري أرقطاي نائب طرابلس على محص، وصار 
مث كتب األمري ألطنبغا نائب الشام إىل األمري . طشتمر محص أخضر نائب حلب يدعوه ملوافقته، وأنه أىب عليه

طقزدمر نائب محاة ليحضر معه، فاعتذر بأنه من وجع رجله ما يقدر على الركوب، وكان قد وافق نائب حلب 
ى طاعة السلطان األشرف كجك، وأال يوافق طشتمر محص أخضر فبعث إليه نائب الشام بقبول عذه، وحلفه عل

  .نائب حلب وال قطلوبغا الفخري، وال خيرج من محاة حىت يعود ألطنبغا من حلب، فحلف األمري طقزدمر على ذلك
وعندما بلغ طشتمر محص أخضر نائب حلب مسري ألطنبغا نائب الشام إليه بالعساكر، استدعى ابن دلغادر، فقدم 

. لب، واتفق معه على اخلروج إىل األبلستني، وسار به ومعه ما خف من أمواله، وأخذ أوالده ومماليكهعليه ح
فأدركه عسكر حلب، وقد وصل إليهم كتاب ألطنبغا نائب الشام باالحتراس عليه ومنعه من اخلروج عن حلب، 

فلما وصل . دوا وأكثرهم جرحىوقاتلوه عدة وجوه، فلم ينالوا منه غرضاً، وقتل من الفريقني مخسة نفر، وعا
طشتمر محص أخضر إىل األبلستني كتب إىل أرتنا يستأذنه يف العبور إىل الروم، فبعث إليه أرتنا بقاضيه وعدة من 

فمضى طشتمر محص أخضر إىل قيصرية، وتوجه أرتنا حملاربة دمرداش بعد أن رتب . ألزامه، وجهز له اإلقامات
  .هملألمري طشتمر يف كل يوم ألفي در

وأما الطنبغا الصاحلي نائب الشام، فإنه قدم إىل حلب، وكتب إىل قوصون يعلمه بتسحب طشتمر محص أخضر، 
فقدم كتابه يف يوم األربعاء ثاين رجب، صحبة أطلمش الكرميي، فأخرجه قوصون يف رابعه . وأنه استوىل على حلب

  .إىل الشام لكشف األخبار
قدمني والطبلخاناة والعشرات، ولبس معهم األمري قوصون تشريف النيابة، خلع على مجيع األمراء امل: ويف خامسه

  .وخلع على ثالمثائة من املماليك السلطانية، فان يوماًمشهوداً
فرق قوصون إقطاعات األمراء اجملردين صحبة قطلوبغا الفخري، وعدهتم اثنان وثالثون أمرياً، : ويف يوم اإلثنني ثامنه

وأعطى قوصون إمرياهتم ألربعة . ة عشر، وأمراء عشرات سته عشر، وأمريان مقدمانمنهم أمراء طبلخاناة ست
  .وثالثني أمرياً، عوضاً عن أولئك

نزل الوزير جنم الدين وناظر اخلاص مجال الكفاة إىل بيوت األمراء اجملردين، وأخذوا ما : ويف يوم األربعاء عاشره
وأخرج قوصون أيضاً إقطاعات أوالد . لى األمراء املستجدينقدروا عليه من أمواهلم وخيوهلم، ففرقها قوصون ع

  .األمراء اجملردين، ومماليكهم ومن يلوذ هبم من أجناد احللقة، جلماعة سواهم
قدم األمري الشيخ علي بن دلنجي القازاين أحد األمراء العشرات اجملردين، وأخرب : ويف يوم الثالثاء تاسع عشريه
كرك إىل دمشق، ومواقعته مع ألطنبغا نائب الشام، وأنه فر منه يف ليلة الوقعة، فخلع مبسري قطلوبغا الفخري من ال

  .عليه قوصون خلعة كاملة بكلفتاه زركش وحياصة ذهب

وكان من خرب ذلك أن ألطنبغا الصاحلي نائب الشام ملا دخل حلب استوىل على حواصل طشتمر محص أخضر 
وبينا هو يف ذلك إذ بلغه دخول قطلوبغا الفخري إىل دمشق . حلبوأسلحته وخيوله ومجاله، وباع ذلك على أهل 

مبن معه من العسكر، وأنه دعا للناصر أمحد، وقد وافقه أقسنقر السالي نائب غزة، وأصلم نائب صفد، ومن تأخر 
بدمشق من األمراء، وهم شيخو البشمقدار ومتر الساقي، وأن آقسنقر نائب غزة وقف حلفظ الطرقات حىت ال يصل 
أحد من مصر، واستوىل على القصر املعيين بلد قوصون بالغور، وأخذ ما فيها من القند والسكر وغري ذلك، وقبض 

على نوابه وأمواله وغالله وأن قطلوبغا الفخري أخذ يف حتصيل األموال من دمشق للنفقة على األمراء واألجناد، 
واستخدم قطلوبغا الفخري جنداً . وتلقاه وقوي به وأن األمري طقزدمر نائب محاة قدم عليه يف غد دخوله، فركب



من أراد اإلقطاع والنفقة فليحضر، وأخذ ماالً كثرياً من التجار وأرباب األموال، وأكره : كبرياً، ونادى بدمشق
قاضي القضاة تقي الدين ابن السبكي حىت أخذ مال األيتام، وأخذ أجر األمالك واألوقاف لثالث سنني، فلم يبق 

فجمع قطلوبغا الفخري ماالً عظيماً، وأتته مجاعات من اجلند والتركمان . شق إال وغرم املال على قدر حالهأحد بدم
وحلف . أوراقاً من ديوان اجليش بأمساء األجناد والبطالني إلقطاعات باحللقة، فتجهزوا مجيعهم باخليل واألسلحة

عصائب السلطانية والسناجق اخلليفتية ورقاب اخليل قطلوبغا اجلميع للسلطان امللك الناصر أمحد، وعمل برمسه ال
. والكنابيش والسروج والغاشية والقبة والطري، وسائر ما حيتاج إليه من أهبة السلطنة وجهز الكوسات والبغال

وكتب قطلوبغا إىل الناصر أمحد يعرفه بذلك فأجابه بالشكر والثناء، وبعث إليه موسى بن التاج إسحاق مبال، وسأل 
فأحابه قطلوبغا إىل ذلك، . ون ناظر اخلاص على ما كان عليه أبوه يف أيام أبيه السلطان امللك الناصر حممدأن يك

وأقام بدمشق يدبر أمره، وطلب ابن صبح نائب صفد، وبعثه جلمع العشري واجلبلية من بالد صفد وطرابلس 
يعرف بسري ألطنبغا الصاحلي من حلب، وكتب قطلوبغا إىل سليمان بن مهنا أن . وغريها، فأتاه منهم مجع كثري

فاتفق الرأي على جتريد أمراء إىل . فكتب األمري ألطنبغا يعرف األمري قوصون بذلك فازداد اضطرابه، ومجع األمراء
غزة، فتوجه برسبغا احلاحب وأمري حممود احلاجب وعالء الدين علي بن طغريل يف مجاعة وأجيب األمري ألطنبغا 

أطلمش الكرميي بأن يسري من حلب إىل قتال قطلوبغا الفخري بدمشق، فتوجه أطلمش على نائب الشام على يد 
الربيد من الربية النقطاع الدرب، ووصل إىل حلب، وعرف ألطنبغا اخلرب، فسار ألطنبغا منها حىت قدم محص، وقد 

لى اجلبلني، ووقف هو خرج قطلوبغا الفخري من دمشق إىل خان الجني وأمسك املضيق، وأقام اجلبلية والعشري ع
  .بالعسكر يف وسط الطريق

وأما ألطنبغا الصاحلي فإنه حلف من معه، وسار من محص حىت قرب من قطلوبغا، وعدة اجلمعني حنو ثالثة عشر ألف 
فتمهل ألطنبغا كراهة لسفك الدماء، وراسل قطلوبغا مدة ثالثة أيام، فلم يتم بينهما أمر، وبعث قطلوبغا إىل . فارس
  .من أصحاب ألطنبغا يعدهم ويستميلهم حىت وافقوهمجاعة 

فلما تعبت الرسل وملت العساكر من شدة الربد، بعث ألطنبغا يف الليل عدة ممن معه على طريق املرج ليهجموا 
وركب ألطنبغا من الغد، فمال كل أمري ممن معه إىل جهة قطلوبغا، . على قطلوبغا من ورائه، ويلقاهم هو من أمامه

فلم يبق مع ألطنبغا سوى أرقطاي نائب طرابلس، وأسنبغا بن بكتمر البوبكري وأيدمر املرقيب من . مجلته وصاروا من
أمراء دمشق، فانتهزوا على طرلق صفد إىل جهة غزة، والقوم يف أثرهم، بعد أن كانت بينهم وقبة هائلة اهنزم فيها 

. وعاد قطلوبغا الفخري إىل دمشق منصوراً .ألطنبغا نائب الشام، وهرب فيها من معهم، وخلصوا هم بأنفسهم
وكتب مع الربيد إىل األمري طشتمر محص أخضر يعرفه بنصرته ويدعوه إىل احلضور، وأنه يف انتظاره بدمشق، 

وأمر اخلطاء فدعوا له على منابر دمشق وضرب السكة بامسه . وحلف قطلوبغا الفخري من معه للملك الناصر أمحد
قطلوبغا إليه تقدمة جليلة، واستحثه على املسري إىل دمشق ليسري يف خدمته إىل مصر، وبعث . وكتب يعرفه بذلك

  .وبعث خبطوط األمراء إليه

وأما ألطنبغا الصاحلي نائب دمشق فإنه وصل إىل غزة ومعه أرقطاي وطرنطاي البشمقدار فيمن معهم، فتلقاهم 
ت، وقبض على أخوة أمحد شاد الشراخباناة، وعلي وكتب ألطنبغا إىل قوصون بذلك، فقام. األمري برسبغا ومن معه

  .قرطاي أستادار قطلوبغا الفخري
مث قدم على قوصون كتاب قطلوبغا الفخري يعنفه على إخراج أوالد السلطان الناصر حممد وقتل املنصور أيب بكر، 

أل له السلطان امللك الناصر وأن االتفاق وقع على سلطنة الناصر أمحد، ويشري عليه بأن خيتار بلداً يقيم هبا حىت يس



فجهز . فقام قوصون وقعد، ومجع األمراء، فوقع االتفاق على جتهيز التقادم لألمراء بغزة. أمحد يف تقليده إياها
قوصون لكل من ألطنبغا الصاحلي نائب الشام وأرقطاي نائب طرابلس ثالثني بدلة وثالثني قباء مسنجبة بطرازات 

تاه، وكسوة جلميع مماليكهما وغلماهنما وحواشيهما، وجهز لكل من األمراء الذين زركش، ومائيت خف ومائيت كلف
وأخذ قوصون يف اإلنعام على املماليك . معهما ثالث بدالت وأقبية بسنجاب، وكسوة ملماليكهم وأتباعهم

أخرج أربعمائة و. السلطانية، وأخرج ثالمثائة ألف دينار من الذخرية لتجهيز أمره حىت خيرج بالعساكر إىل الشام
قرقل وزرديات وخوذ وغريها، وأنعم على مجاعة من املماليك بإمريات، وغري إقطاعات مجاعة منهم بإقطاعات 

اجملردين، وكتب إىل األمراء مبسريهم من غزة، وهيأ هلم اإلقامات واخليول، وبعث إليهم باحلالوات والفواكه وسائر 
  .ما يليق هبم

وسبب ذلك . ألمراء عليه، يف ليلة الثالثاء تاسع عشرى رجب وقت عشاء اآلخرةفبينا قوصون يف ذلك إذ ركب ا
تنكر قلوب أكابر األمراء عليه، ألمور بدت منه، منها قتل األمري بشتاك، مث قتل امللك املنصور أيب بكر، مث وقوع 

لفخري على ألطنبغا مث كان من انتصار قطلوبغا ا. الوحشة بينه وبني أيدغمش، فأخذ أيدغمش يف التدبري عليه
الصاحلي نائب الشام ما كان، فكتب قطلربغا إىل أيدغمش سراً بأنه سلطن أمحد، وحرضه على الركوب إىل الكرك 

  .مبن قدر على استمالته
وكان قوصون قد احتفل لقدوم ألطنبغا الصاحلي نائب الشام ومن معه، وفتح ذخرية السلطنة، وأكثر من النفقات 

فشاع بأنه . ت إنعاماته على األمراء واخلاصكية وما فرقه فيهم ويف العسكر ستمائة ألف دينارواإلنعامات حىت بلغ
يريد أن يتسلطن، فخاف أيدغمش وغريه من حتكمه يف السلطنة، وحرض اخلاصكية حىت وافقه األمري ألطنبغا 

اء منهم احلاج آل ملك وجنكلي بن املارداين ويلبغا اليحياوي، يف عدة من املماليك السلطانية، وعدة من أكابر األمر
  .البابا، أهنم يسريون مجيعاً إىل الكرك عند قدوم ألطنبغا الصاحلي نائب الشام وخروجهم إىل لقائه

ركب قوصون يف املركب حتت القلعة على العادة، وطلب األمري يلجك ابن أخته، وأخرج إىل : فلما كان يوم اإلثنني
فواىف يلجك األمري ألطنبغا الصاحلي ومن . ليأيت به سريعاً -بنزوله على بلبيس  وقد ورد اخلرب -لقاء نائب الشام 

وبات ألطنبغا ليلة . معه على بلبيس، فلم يوافقه على السرعة، وقصد أن يكون حضوره يف يوم اخلميس أول شعبان
صور بالقلعة، الثالثاء على بلبيس وركب من الغد ونزل سرياقوس، فبلغه ركوب األمراء على قوصون وأنه حم

فركب مبن معه إىل بركة احلاج، وإذا بطلب قوصون وصنجقه يف حنو مائة مملوك قد وافوه، وأعلموه أن يف نصف 
  .الليل ركب األمراء وأحاطت بإصطبل قوصون، وحصروه يف القلعة، فخرجوا هم على محية حىت وصلوا إليهم

الشام سريعاً، تواعد أيدغمش ومن وافقه على أن وكان من خرب ذلك أن قوصون ملا بعث يلجك ليأتيه بنائب 
فجهز كل منهم حاله، حىت كان ثلث الليل فتح األمراء باب السر، ونزلوا إىل أيدغمش . يركبوا يف الليل إىل الكوك

ومضى كل واحد إىل إصطبله فلم ينتصف الليل إال وعامة األمراء بأطالهبم يف سوق اخليل حتت القلعة، . باإلصطبل
طنبغا املارداين ويلبغا اليحياوي وهبادر الدمرداشي واحلاج آل ملك واجلاويل وقماري احلسين أمري شكار وهم أل

وبعثوا إىل إصطبالت األمراء مثل جنكلي بن البابا وبيربس األمحدي وطرغاي الطاخي . وأرنبغا وآقسنقر السالري
مباليكه ومن عنده من األوجاقية، فوقفوا مجيعاً  وخرج هلم أيدغمش. وقيامتر وغريهم، فأخرجوا أطالب اجلميع إليهم

فأحسن قوصون هبم، وقد انتبه، فطلب األمراء املقيمني . ينتظرون نزول قوصون إليهم، حىت ميضوا إىل الكرك
ولبست ممالكيه اليت . بالقلعة، فأتاه منهم اثين عشر أمرياً منهم جنكلي ابن البابا واألمحدي وطرغيه وقبامتر والوزير

ت عنده بالقلعة، وسألته أن ينزل ويدرك إصطبله، وجيتمع مبن فيه من مماليكه وكان يعتز هبم، فإهنم كانوا كان



إيش أبايل باألمراء وغريهم عندي سبعمائة مملوك ألقى هبم كل من يف األرض، : سبعمائة مملوك، وطاملا كان يقول
فلما مل تظهر له حركة أمر أيدغمش أن يطلع . هارفلم يوافقهم قوصون ملا أراد اهللا به، وأقام إىل أن طلع الن
معاشر أجناد احللقة : ودق أيدغمش حربياً، ونادى. األوجاقية إىل الطلخاناة السلطانية وأخرج هلم الكوسات

ومماليك السلطان وأجناد األمراء والبطالني حيضروا، ومن ليس له لبس وال فرس وال سالح حيضر يأخذ له الفرس 
معنا فأتاه مجاعة كثرة من أجناد احللقة واملماليك، ما بني البس السالح راكب وبني ماش أو على  والسالح ويركب

ياكسابة عليكم بإصطبل قوصون، اهتبوه فأحاطوا به : " فنادى أيدغمش. محار، وأقبلت العامة كاجلراد املنتشر
ب مماليك يلبغا اليحياوي أعال بيت فرك. ومماليك قوصون من أعاله ترميهم بالنشاب حىت أتلفوا منهم عدة كثرة

يلبغا حيث مدرسة السلطان حسن اآلن، ورموا مماليك قوصون بالنشاب مساعدة للعوام، وجرحوا منهم مجاعة، 
فهجم العامة عند ذلك على إصطبل قوصون، وهنبوا ركب خاناته وحواصله، وكسروا . وحالوا بينهم وبني العامة

فخرجت مماليك قوصون على محية، وشقوا القاهرة، وصاروا . دة، وطلعوا إليهباب قصره بالفئوس بعد مكايدة شدي
فبعث أيدغمش يف أثرهم إىل ألطنبغا نائب الشام ومن معه من األمراء بالسالم . إىل ألطنبغا الصاحلي نائب الشام

نقر قادمان يف مجيع كبري عليهم، وأن مينعوا مماليك قوصون من االختالط هبم، فإن األمري يلبغا اليحياوي واألمري آقس
. فأمر ألطنبغا نائب الشام مماليك قوصون ويلجك وبرسبغا أن يكونوا على حدة. ألخذ مماليك قوصون وحاشيه

ولبس اجلميع، وأخذ برسبغا ومجاعته حنو اجلبل، فلقيهم يلبغا اليحياوي ومن معه، وكان ذلك بعدما أمسك 
  .ع كبريقوصون، فسار خلفهم إىل قرب إطفيح، وهم يف مج

ومل متض إال ساعات من النهار حىت هنب مجيع ما يف إصطبل قوصون من اخليل والسروج وأالت اخليل والذهب 
وغري ذلك، وقوصون ينظر ويضرب يداً على يد، ويقول يا أمراء هذا تصرف جند؟ ينهب هذا املال مجيعه؟ وكان 

ش بأن هذا املال عظيم، وهو ينفع املسلمني فبعث قوصون إىل أيدغم. أيدغمش قصد بذلك أن يقطع قلب قوصون
هذا والقلعة . حنن قصدنا أنت، ولو راح هذا املال وأضعافه: والسلطان، فكيف تفعل هذا وتنادي بنهبه؟ فرد جوابه

مغلقة األبواب، ومجاعة قوصون يرمون األشرفية بالنشاب إىل قرب العصر، والعامة جتمع نشاهبم وتعطيه ألجناد 
فألقى حينئذ قوصون بيديه، واستسلم ودخل عليه مماليكه وقد خذلوا، فدخل عليه بلك . صرين للقلعةاألمراء احملا

اجلمدار وملكتمر السرجواين يأمرانه أن يقيم يف موضع حىت حيضر ابن أستاذه من الكرك، فيتصرف فيه كما خيتار، 
قوصون وقيد، ومضوا به إىل الربج الذي وأخذ . فلم جيد بداً من اإلذعان، وأخذ يوصي األمري جنكلي على أوالده

وكان الذي توىل مسكه وحبسه أرنبغا أمري جندار وجنكلي بن البابا . كان به بشتاك، ورسم عليه مجاعة من األمراء
  .وأمري مسعود حاجب احلجاب

اي نائب وأما ألطنبغا الصاحلي نائب الشام ومن معه، فإن برسبغا ويلجك والقوصونية ملا فارقوه سار هو وأرقط
فأشار األمري ألطنبغا نائب الشام على األمري أرقطاي نائب طرابلس أن يرد برسبغا . طرابلس واألمراء يريدون القلعة

ويلجك والقوصونيه وبقالل أيدغمش، فإنه ينضم إليهم مجيع حواشي قوصون ويأخذون أيدغمش، وخيرجون 
قيمون سلطاناً أو ينتظرون قدوم أمحد، فلم يرافقه أرقطاي قوصون ويقيمونه كبرياً هلم وخيرجونه إىل حيث خيتار، وي

فلما وافيا حتت القلعة وأيدغمش واقف يف أصحابه، أقبل إليها أيدغمش وعانقهما، وأمرمها . لعفته عن سفك الدماء
ت وأمر أيدغمش فقبض على ابن احملسين وايل القاهرة، وأحضره واألمراء واقفون حت. أن يطلعا إىل القلعة، فطلعا

القلعة، فأنزله عن فرسه وسجنه بالقلعة، بعدما كادت العامة أن تقتله لكونه من جهة قوصون، مث أرسل أيدغمش 
وجلس أيدغمش مع ثقاته من . األمري آقسنقر واألمري قازان يف عدة مماليك وراء برسبغا ويلجك ومن معهما



لقبض على ألطنبغا الصاحلي نائب الشام وأرقطاي األمراء، وقرر معهم تسفري قوصون يف الليل إىل اإلسكندرية، وا
نائب طرابلس ومن يلوذ هبما من الغد، وتسفري األمري بيربس األمحدي واألمري جنكلي بن البابا إلحضار السلطان 

  .من الكرك
ة خرج احلصين بواب املدرسة الصاحلية جتاه باب املارستان وقت الصبح، بإعالم خليفتي: ويف يوم األربعاء، سلخه

يا مسلمني قاض يفعل كذا بنساء املسلمني من غري كناية، ويأكل : ومصحف على رأسه، وهو ينادي بصوت عال
فاجتمع الناس عليه، ومضى هبم إىل بيت قاضي القضاة حسام الدين الغوري احلنفي باملدرسة . احلشيش، هذا ال حيل

السطح وهو يف أثره، وقد هنبوا مجيع ما عنده حىت  ففر منهم حسام الدين إىل. الصاحلية، وكسروا بابه ودخلوا عليه
واستجار حسام الدين . خشب الرفوف حىت وجدوه، فضربوه ونتفوا حليته، وهو يعدو إىل أن خرج من البيت

بقاضي القضاة موفق الدين احلنبلي، فأجاره وأدخله داره، وأقام احلنابلة على بابه ملنع العامة منه وقد اقتحموا بابه، 
هذا غرمي : ال لكن سلمنا الغوري فقيل هلم: معكم مرسوم بنهيب قالوا. م قاضي القضاة موفق الدين احلنبليفقال هل

السلطان قد صار عندي، وأنتم قد أخذمت ماله، ومازال هبم حىت انفضوا عنه وشنع احلال يف النهب، وكان ذلك من 
وبلغ ذلك . ضه، فوجدوا فيه ما ال يكاد يوصفسوء تدبري أيدغمش، فإنه جرأ العامة على هنب إصطبل قوصون لغر

. مماليك األمراء واألجناد فأتوهم ووقفوا النتظار من خيرج بشيء حىت يأخذوه، فإن امتنع من دفعه إليهم قتلوه
فأخذ . فوحد لقوصون أربع سراري هنب مجيع ماهلن، ومحلت أكياس الذهب والفضة ونثرت بالدهليز والطرق

يئاً كثرياً من املال ونزلت مماليك يلبغا اليحياوي من سور إصطبله وقووا على الناس، مماليك أيدغمش وغريه ش
واقتسموا الذهب وأخرجت النهابة من البسط الرومية واآلمدية وعمل الشريف شيئاً كثري، قطعوها قطعاً 

ما ال حيد،  وتقامسوها، وكسروا أواين البلور والصيين وسالسل اخليل الفضة والذهب، ومن السروج واللحم
  .وقطعوا اخليم وثياب اخلركاوات ما بني حرير وزرنيب حباصله

وكان حباصل قوصون ملا هنب ما ينيف على أربعمائة ألف دينار ذهباً يف أكياس، ومن احلوايص والزركش واألواين 
فيها جواهر مبا ما بني أطباق وخوجنات زيادة على مائة ألف، ومن حلي النساء ما ال ينحصر، وثالثة أكياس أطلس 

ينيف على مائة ألف دينار، ومائة وثالثني زوج بسط، منها ما طوله أربعون ذراعاً وثالثون ذراعاً، كلها من عمل 
الروم وآمد وشرياز وستة عشر زوجاً من عمل الشريف مبصر، قيمة كل زوج اثنا عشر ألف درهم، وأربعة أزواج 

فاحنط لذلك سعر الذهب حىت كان صرفه بأحد . أطلس معدين قصبسط حرير ال يقوم عليها، ونوبة خام مجيعها 
عشر درمهاً الدينار، من كثرة ما صار يف األيدي، بعدما كان الدينار بعشرين درمهاً، وألن أيدغمش نادى يف القاهرة 

هم ومصر أن من أحضر من العامة ذهباً لتاجر أو صرييف أو متعيش يقبض عليه وحيضر به إليه، فكان من معه من
وكثرت مرافعة الناس بعضهم لبعض فيما هنب، فجمع أيدغمش شيئاً . ذهب يأخذ فيه ما يدفع إليه من غري توقف

مث إن العامة بعد هنب إصطبل قوصون وقصره، حىت أخذوا سقوفه ورخامه وأبوابه، وتركوه خراباً . كثرياً من ذلك
مازالوا حىت فتحوها وهنبوها، وسلبوا الرجال والنساء مضوا إىل خانكاته بباب القرافة، فمنعهم أهلها من النهب، ف

ثياهبم، فلم يدعوا ألحد شيئاً، وقطعوا بسطها، وكسروا رخامها، وخربوا بركتها، وأخذو الشبابيك وخشب 
مث مضوا إىل بيوت مماليك قوصون، وهم حشد عظيم، فنهبوها وأحرقوها وما . السقوف واملصاحف وشعثوا اجلدر

لغلة بستة دراهم كل أردب من القمح وتتبعوا حواشي قوصون بالقاهرة واحلكورة وبوالق حوهلا حىت بيعت ا
والزريبة وبركة قرموط وغري ذلك، وباعوا األمتعة واألواين والثياب بأخبس مثن، وصاروا إذا رأوا هنب أحد قالوا 

ف كل أحد، فقام األمراء وزادت األوباش حىت خرجوا عن احلد، ومشل اخلو. هو قوصوين فللحال يذهب جيع ماله



على أيدغمش وأنكروا عليه متكني العامة من النهب، فأمر بسبعة من األمراء، فنزلوا إىل القاهره والعامة جمتمعة على 
. باب الصاحلية يف هنب بيت قاضي القضاة حسام الدين الغوري، فقبضوا على عدة منهم، وضربوهم باملقارع

  .وأشهروهم، فانكفوا عن النهب
  .أخرج األمري قوصون من سجنه بالقلعة، يف مائة فارس حىت ركب النيل، ومضى إىل اإلسكندرية: ليلة اخلميس ويف

  :وكان قوصون يف أول أمره على حاله، ويف أوسطه وأخره من أعاجيب الزمان ومما قيل فيه
  تسمو على بدر السما الزاهر... قوصون قد كانت له رتبة 
  ن شاهق عال على الطائرم... فحطه يف القيد أيدغمش 

  فأين عني امللك الناصر... ومل جيد من ذلة صاحباً 
  يف أول األمر ويف اآلخر... صار عجيباً أمره كله 

خلع السلطان امللك األشرف كجك من السلطة، وكانت مدته مخسة أشهر وعشرة : ويف يوم اخلميس أول شعبان
وكان إذا حضرت العالمة أعطى قلماً يف . لدولة كلها إىل قوصونأيام مل يكن له فيها أمر وال هني، وتدبري أمور ا

  .يده، وجاء فقيهه الذي يقرئ أوالد السلطان، فكيف العالمة والقلم يف يد السلطان
  السلطان شهاب الدين أمحد

غناء، السلطان امللك الناصر شهاب الدين أمحد بن الناصر حممد بن قالوون الصاحلي أمه امسها بياض، كانت جتيد ال
فلما . وكانت شهرهتا قوية، وهلا بالناس اجتماعات يف جمالس أنسهم. وكانت من عتقاء األمري هبادر آص رأس نوبة

مث تزوجها األمري ملكتمر . بلغ السلطان الناصر حممد خربها اختص هبا، وحطت عنده، فولدت أمحد هذا على فراشه
األمري أيدغمش على الدولة بعد قوصون، وقرر مع األمراء فلما استوىل . السرجواين، وقد مضى من أخباره مجلة

خلع األشرف كجك يف يوم اخلميسي أول شعبان، بعث األمري جنكلي بن البابا واألمري بيربس األمحدي واألمري 
قماري أمري شكار إىل السلطان أمحد بالكرك بكتب األمراء خيربونه مبا وقع، ويستدعونه إىل حتت ملكه، وضربوا 

  .على أمالك قوصون مجيعها، وأعلن بالدعاء له يف خانكاه سعيد السعداءامسه 
  .وفيه جلس أيدغمش وألطنبغا املارداين ويلبغا اليحياوي وهبادر الدمرداش واستدعوا بقية األمراء

وفيه قبض على ألطنبغا الصاحلي نائب الشام وعلى أرقطاي نائب طرابلس ومضى هبما أمري جندار إىل قاعة 
وأخذوا بعدمها سبعة عشر أمري طبلخاناة وقيامتر أحد مقدمي األلوف وجركتمر بن هبادر وغريه، حىت  .سجنهما

  .كانت عدة من قبض عليه يف هذا اليوم مخسة وعشرين أمرياً
وفيه قبض على مزين مغريب كان حاقق جركتمر بن هبادر بأنه هو الذي قتل امللك املنصور، وكتب بذلك أيضاً إىل 

  .وبغا الفخرياألمري قطل
وفيه طلب أيدغمش جال الدين يوسف وايل اجليزة، وخلع عليه بوالية القاهرة، فنزل إىل القاهرة، فإذا بالعامة يف 

فاجتمعت . هنب بيت بعض مماليك قوصون، فقبض على عشرين منهم، وضرهبم باملقارع وسجنهم، بعدما أشهرهم
فبعث . الناس قوصوين ما خيلي منا أحد، وعرفوه ما وقعوليت على : الغوغاء ووقفوا أليدغمش، وصاحوا عليه

أيدغمش األوجاقية إليه يف طلبه، فوجدوه بالصليبة يريد القلعة، فصاحت عليه الغوغاء، قوصوين يا غريية على امللك 
فهرب . فقامت اجلبلية واألوجاقية يف ردهم، فلم يطيقوا ذلك، وجرت بينهم الدماء. الناصر ورمجوه من كل جهة

فطلب أيدغمش الغوغاء، وخريهم فيمن يلي، . لوايل إىل إصطبل ألطنبغا املارداين، ومحته مماليك ألطنبغا من العامةا



حبياة امللك الناصر عزل عنا ابن رخيمة : فقالوا جنم الدين الذي كان قبل ابن احملسين، فطلبه وخلع عليه، فصاحوا
هنبهما، فشرع حنو األلف منهم إىل دار ابن رخيمة جبانب بيت فأذن هلم يف . املقدم ومحامص رفيقه، ومكنا منهما

  .األمري كوكاي بالقاهرة، فنهبوه وهنبوا بيت رفيقه
  .دعي على منابر مصر والقاهرة للسلطان امللك الناصر أمحد: ويف يوم اجلمعة ثانيه

زودنا لنروح : وا بأيدغمشجتمعت الغوغاء بسوق اخليل، ومعهم الرايات الصفر، وتصاحي: ويف يوم اإلثنني خامسه
إىل أستاذنا امللك الناصر، وجنيء صحبته، فكتب هلم مرسوماً باإلقامة والراتب يف كل منزلة، وتوجهوا مسافرين من 

  .الغد
وصل األمراء الذين كان سجنهم قوصون من سجن اإلسكندرية، وهم ملكتمر احلجازي : ويف يوم األربعاء سابعه

ومن الغريب أن احلراقة اليت سارت هبؤالء األمراء . سون نفراً من املماليك السلطانيةوقطليجا احلموي، وأربعة ومخ
وكان . إىل اإلسكندرية، ملا قبض عليهم قوصون، هي احلراقة اليت سار فيها قوصون إىل اإلسكندرية حىت سجن هبا

ء عندما أفرج عنهم ليتوجهوا إىل قوصون ملا دخل إىل اإلسكندرية مقيداً خرج وايل الثغر ليتسلمه وقد ركب باألمرا
وعندما قدموا إىل ساحل مصر ركب . القاهرة، فسلموا على قوصون، فبكى واعتذر هلم مما صدر منه يف حقهم

فتلقت خوند . األمراء إىل لقائهم، وخرجت العامة لرؤيتهم، حبيث غلقت األسواق يومئذ حىت طلعوا إىل القلعة
جازي جبواريها وخدامها، ومغانيها تضرب بالدفوف والشبابات فرحاً به، وجارهتا احلجازية زوجها األمري ملكتمر احل

أختها امرأة قوصون يف عويل وبكاء وصياح هي وجواريها وخدامها، كما كان باألمس ملا انتصر قوصون على 
  .ربة للمعترباحلجازي واألمراء، يف بيته األفراح والتهاين، ويف بيت احلجازي البكاء والعويل، وكان يف ذلك ع

وفيه قدم كتاب األمراء املتوجني إىل الكرك، وهم جنكلي بن البابا وبيربس األمحدي وقماري، بأهنم ملا وصلوا إىل 
فبعث إليهم السلطان رجالً من نصارى . الكرك نزلوا بظاهرها، وبعث كل منه مبلوكه يعرف السلطان أمحد بقدومه

ويف احلال عادت : إن كان معكم كتب فهاهتوا، أو مشافهة قولوها يا أمراء، السلطان يقول لكم: الكرك فقال
فدفعت الكتب إىل . مماليكهم، ومل ميكنوا من االجتماع بالسلطان، وقيل هلم إن السلطان قد سري كتابه إىل األمراء

ء، وعرفهم سلم على األمرا: النصراين فمضى هبا، مث عاد من أخر النهار بكتاب خمتوم، وقال عن السلطان إنه قال
  .أن يقيموا بغزة إىل أن يرد هلم ما يعتمدوه كذا

  .وحضر مملوك من قبل السلطان يأمر األمري قماري باإلقامة على ناحية الصافية، وبعث إليه خبامت

وجاء يف كتاب األمراء املتوجهني إىل الكرك أهنم وجدوا الكتاب يتضمن إقامتهم على غزة، واالعتذار عن لقائهم، 
فلما وقف األمري أيدغمش على ذلك كتب من وقته إىل . مريان جنكلي بن البابا وبيربس األمحدي إىل غزةفعاد األ

األمري قطلوبغا الفخري يسأله أن يستحث السلطان يف قدومه إىل ختت ملكه، وكتب إىل األمراء بانتظار السلطان، 
اع قدوم السلطان خوفاً من إشاعة ما عامل به وأخذ أيدغمش يف جتهيز أمور السلطنة، وأش. وعرفه مبكاتبته للفخري

  .األمراء، فيفسد عليه ما دبره
فلما قدم الربيد إىل دمشق بكتاب أيدغمش واىف قدوم كتاب السلطان أيضاً من الكرك يتضمن القبض على األمري 

  .طرنطاي البشمقدار واألمري طينال، ومحل ماهلم إىل الكرك
 طينال نيابة طرابلس، وطرنطاي نيابة محص فاعتذر يف جوابه طينال يف شغل وكان األمري قطلوبغا الفخري قد وىل

حبركة الفرنج، وأشار بأال حيرك ساكن يف هذا الوقت، وسأل سرعة حضور السلطان ليسري بالعسكر يف ركابه إىل 
  .مصر، وأكثر األمري فطلوبغا الفخري من مصادرة الناس بدمشق



ر يلجك ابن أخت قوصون، وبرسبغا احلاجب صحبة آقسنقر الناصري كان حضو: ويف يوم السبت حادي عشرة
  .من الصعيد

  .استقر مشس الدين موسى بن التاج إسحاق يف نظر اخلاص: ويف خامس عشره
  .وفيه أخرج األمري قطلوبغا الفخري اإلقطاعات بأمساء األجناد، وعزل وويل، وكان دواداره يعلم عنه

ر محص أخضر نائب حلب من بالد أرتنا إىل دمشق، فتلقاه األمري قطلوبغا قدم األمري طشتم: ويف هذه األيام
  .الفخري وأنزله يف مكان يليق به، وبعث قطلوبغا من يومه باألمري آقسنقر السالري نائب غزة ليتلقى األمراء

هبم، وأنه يف  وفيه قدم كتاب السلطان من الكرك إىل قطلوبغا الفخري يتضمن قدوم األمراء من مصر، وأنه مل جيتمع
فكتب قطلوبغا . انتظار قدوم األمري طشتمر محص أخضر من بالد أرتنا إىل حلب، وأنه ال خيرج من الكرك قبل ذلك

وأخذ الفخري يف جتهيز مجيع ما . الفخري اجلواب بقدوم طشتمر، وأشار على السلطان بسرعة احلركة إىل دمشق
إليه بدمشق، فريكب يف خدمته بالعساكر إىل مصر، فلم يشعر إال حيتاج إليه السلطان، ويف ظنه أن السلطان يسري 

. وكتاب السلطان قد ورد عليه مع بعض الكركيني يتضمن أنه يركب من دمشق ليجتمح مع السلطان على غزة
فشق ذلك عليه، وسار من دمشق بعساكرها، ومبن استجده من أهل الطاعة حىت قدم غزة يف عدد كبري، فلتقاه 

  .بابا واألمري بيربس األمحدي واألمري قماريجنكلي بن ال
وكان قدوم قاصد السلطان من الكرك لكشف من يف السجون من األمراء، فمضى إىل اإلسكندرية بسبب ذلك، 

  .وورد كتابه على األمري أيدغمش بالشكر على ما فعله، وجعل له أن حيكم حىت حيضر السلطان
  .ون، فقيدوا وسجنوا خبزانة مشايلوفيه قبض على مخسة ومثانني من مماليك قوص

قبض على ولد األمري جركتمر بن هبادر وعمره حنو اثنيت عشرة سنة، إرضاء ألم املنصور : ويف يوم الثالثاء عشريه
  .أيب بكر

وصل عبد املؤمن وايل قوص مقيداً، صحبة شجاع الدين قنغلي املتوجه إىل قوص، وكان قد : ويف اخلميس سلخه
فلما قدم قنغلي إىل قوص . تب إىل الوافدية أجناد قوص، وايل العربان بأخذ الطرقات عليهتوجه إلحضاره، وك

ركب ليالً بالوافدية، وأحاط بدار الوالية، فلبس عبد املؤمن سالحه، وألبس مجاعته، وقاتل قنغلي ورجاله حىت جنا 
وعندما وصل ابن املؤمن . ه وقيدوهمنهم، وهم يف أثره يومني وليلتني، يأخدون من انقطع من أصحابه، حىت أمسكو

إىل القاهرة خرجت العامة إىل رؤيته، وقصدوا قتله، فأركب إليه األمري أيدغمش مجاعة حىت محوه، وأتوا به إىل 
  .القلعة، فلما طلعها أقامت أم املنصور أيب بكر العزاء، وأمر به فسجن

: ن القلعة، ومعها مائة خادم ومائة جارية لعمل العزاءنزلت أم املنصور أيب بكر م: ويف ليلة اجلمعة أول شهر رمضان
فدخلت بيت جركتمر بن هبادر وهنبت ما فيه، وألقته إىل من تبعها من العامة، ففرت حرم جركتمر منها حىت جنت 

  .من القتل
ار لكل تفاوض األمريان ملكتمر احلجازي ويلبغا اليحياوي حىت خرجا إىل املخاصمة، وص: ويف يوم الثالثاء خامسه

فتجمعت الغوغاء حتت القلعة لنهب بيوت من ينكسر من الفريقني، فلم يزل األمري . منها طائفة، ولبسوا آلة احلرب
أيدغمش هبم حىت كفوا عن القتال، وبعث إىل العامة مجاعة من األوجاقية، فقبضوا على مجاعة منهم، وأودعهم 

  .السجن
  .قبض على مجاعة من القوصونية: ويف سادسه



فركب األمراء . قدم أوالد السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون من قوص، وعدهتم ستة:  يوم اخلميس سابعهويف
: " فساروا من احلراقة على القرافة حىت حاذوا تربة جركتمر، فصاحت العامة. إىل لقائهم، وهرعت العامة إليهم

فلما . ما فيها وخربوها حىت صارت كوم تراب هذه تربة الذي قتل أستاذنا امللك املنصور، وهجموها، وأخذوا
وصل أوالد السلطان حتت القلعة أتاهم األمري مجال الدين يوسف وايل اجليزة الذي توىل القاهرة، وقتل ركبة 

أتنسى وحنن يف احلراقة عند توجهنا لقوص، وقد طلبنا مأكالً من : رمضان ابن السلطان، فرفسه برجله وسبه، وقال
هللا مكنا من هنبه، هذا قوصوين، : ذوهم وروحوا إىل لعنة اهللا، ما عندنا شيء؟ فصاحت به العامةاجليزة، فقلت خ

فأشار بيده أن اهنبوا بيته، فتسارعوا يف احلال إىل بيته اجملاور للجامع الظاهري من احلسينية، حىت صاروا منه إىل باب 
بعث األمري أيدغمش أيضاً جبماعة لريدهم عن النهب، فقامت إخوته ومن يلوذ به يف دفع العامة بالسالح، و. الفتوح

وخرج إليهم جنم الدين وايل القاهرة، وكان أمراً مهوالً قتل فيه من العامة عشرة رجال، وجرح خلق كثري، ومل 
  .ينتهب شيء

يف قدم مملوك األمري قطلوبغا الفخري ومملوك األمري طقزدمر بوصول العساكر إىل غزة : ويف يوم األحد عاشره
فجمعوا بامليدان، . انتظار قدوم السالالن إليهم من الكرك، وأن حيلف مجيع أمراء مصر وعساكرها على العادة

فتوقف األمراء عن . وأخرجت نسخة اليمني احملضرة، فإذا هي تتضمن احللف للسلطان، مث لألمري قطلوبغا الفخري
ميع خوفاً من وقوع الفتنة، وجهزت نسخة اليمني إىل احللف لقطلوبغا حىت ابتدأ األمري أيدغمش وحلف، فتبعه اجل

  .قطلوبغا
  .وفيه قبض على عدة من العامة هنبوا بعض كنائس النصارى، وصلبوا حتت القلعة، مث أطلقوا

وأما العسكر الشامي فإنه أقام بغزة، وقد مجع هلم نائبها آقسنقر اإلقامات من بالد الشوبك وغريها، حىت صار عنده 
وكتب األمراء إىل السلطان . غرارة من الشعري وأربعة أالف رأس من الغنم، غري ذلك مما حيتاج عليهثالثة آالف 

بقدومهم صحبة مماليكهم مع األمري قماري أمري شكار، فساروا إىل الكرك، وقد قدمها أيضاً األمري حيىي بن طايربغا 
فأقاموا مجيعاً ثالثة أيام مل يؤذن هلم يف دخول  صهر السلطان برسالة األمري أيدغمش يستحثه على املسري إىل مصر،

مث أتاهم كاتب نصراين وبازدار يقال له أبو بكر ويوسف بن البصال، وهؤالء الثالثة هم خاصة السلطان من . املدينة
معنا مشافهات : فشق ذلك على األمري قماري، وقال هلم. أهل الكرك، فسلموا عليهم وطلبوا ما معهم من الكتب

ال ميكن االجتماع به، وقد رسم إن كان معكم كتاب أو : فقالوا. مراء للسلطان، والبد من االجتماع بهمن األ
فجاءهتم كتب خمتومه، وقيل لألمري . فلم جيدوا بداً من دفع الكتب إليهم، وأقاموا إىل غد. مشافهة أن تعلمونا هبا

غزه، فإذا يف الكتب الثناء على األمراء، وأن يتوجهوا اذهب إىل عند األمراء بغزة، فساروا مجيعاً عائدين إىل .حيىي
فتغريت خواطرهم، وقالوا وطالوا، وخرج قطلوبغا الفخري . إىل مصر، فإن السلطان يقصد مصر مبفرده، ويسبقهم

فركب إليه األمري طشتمر محص أخضر نائب حلب واألمري . عن احلد وأفرط به الغضب، وعزم على اخلالف
األمري بيربس األمحدي، ومازالوا به حىت كف عما عزم عليه، ووافق على املسري، وكتبو مبا كان جنكلي بن البابا و

  .من ذلك إىل األمري أيدغمش، وتوجهوا مجيعاً من غزة يريدون مصر
وكان أيدغمش قد بعث ولده باخليل اخلاص إىل السلطان، فلما وصل الكرك أرسل السلطان من أخذ منه اخليل، 

وأخرج السلطان من الكرك رجالً يعرف بأيب بكر البزدار ومعه رجالن ليبشروا بقدومه، .  أبيهورسم بعوده إىل
فوصلوا إىل األمري أيدغمش يف يوم اإلثنني خامس عشريه، بلغوه السالم من السلطان، وعرفوه أنه قد ركب اهلجن 



بعثهم إىل األمراء فأعطاهم كل من وسار على الربية صحبة العرب، وأنه يصابح أو مياسي، فخلع عليهم أيدغمش، و
  .األمراء املقدمني مخسة أالف درهم وأعطاهم بقية األمراء على قدر حاهلم، وخرج العامة إىل لقاء السلطان

قدم قاصد السلطان إىل األمري أيدغمش بأن السلطان يأيت ليالً من باب : فلما كان يوم األربعاء سابع عشريه
وجلس أيدغمش وألطنبغا املارداين حىت مضى جانب من . اب السر حىت يعرب منه، ففتحهالقرافة، وأمره أن يفتح له ب

ليلة اخلميس ثامن عشريه، أقبل السلطان يف حنو العشرة رجال من أهل الكرك، وقد تلثم وعليه ثياب مفرجة، 
أمره، وأصبحوا  ورجع األمراء وهم يتعجبون من. فتلقوه وسلموا عليه، فلم يقف معهم، وأخذ مجاعته ودخل هبم

  .فدقت البشائر بالقلعة، وزينت القاهرة ومصر
واستدعى السلطان األمري أيدغمش يف بكرة يوم اجلمعة، فدخل إليه وقبل له األرض فاستدناه السلطان وطيب 

ن أنا ما كنت أتطلع إىل امللك، وكنت قانعاً بذلك املكان، فلما سريمت يف طليب ما أمكنين إال أ: خاطره، وقال له
  .أحضر كما رمستم، فقام أيدغمش وقبل األرض ثانياً

مث كتب أيدغمش عن السلطان إىل األمراء الشاميني يعرفهم بقدومه إىل مصر، وأنه يف انتظارهم، وكتب عالمته بني 
وخرج مملوكه بذلك على الربيد، فلقيهم على الورادة، . األسطر اململوك أمحد بن حممد، وكتب إليهم أيدغمش أيضاً

لم يعجبهم هيئة عبور السلطان، وكتبوا إىل أيدغمش بأن خيرج إليهم هو واألمراء إىل سرياقوس، ليتفقوا على ما ف
  .يفعلونه

فلما كان يوم عيد الفطر منع السلطان السماط، ومنع األمراء من طلوع القلعة، ورسم أن يعمل كل أمري مساطه يف 
نرب املسحريت مقدم املماليك ونائبه الطواشي اإلمساعيلي أن جيلسا داره، و مل ينزل لصالة العيد، وأمر الطواشي ع

وخال السلطان بنفسه مع الكركيني، فكان احلاج علي إخوان سالر إذا أتى . على باب القلعة، ومينعا من يدخل عليه
به إىل مع الطعام على عادته خرج إليه يوسف وأبو بكر البزدار، وأطعماه ششين، وتسلما منه السماط، وعربا 

  .السلطان، ووقف خوان سالر ومن معه حىت خيرج إليهم املاعون
وحدث مجال الدين بن املغريب رئيس األطباء أن السلطان استدعاه وقد عرض له وجع يف رأسه، فوجده جالساً وإىل 

ى هذه جانبه شاب من أهل الكرك جالس، وبقية الكركيني قيام، فوصف له ما يناسبه، وتردد إليه يومني وهو عل
  .اهليئة

قدم األمري قطلوبغا الفخري واألمري طشتمر محص أخضر، ومجيع أمراء الشام وقضاهتا، : ويف يوم األحد تاسع شوال
وكان قد خرج إىل . والوزراء ونواب القالع، يف عامل كبري حىت سدوا األفق، ونزل كثري منهم حتت القلعة يف اخليم

اجلاويل وألطنبغا املارداين، وأخذ قطلوبغا الفخري يتحدث مع أيدغمش لقائهم األمري أيدغمش واحلاج آل ملك و
وأنكر . فيما عمله السلطان من قدومه يف زي العربان، واختصاصه بالكركيني، وإقامة أيب بكر البزدار حاجباً

نه األمري أيدغمش ذلك على السلطان غاية اإلنكار، وطلب من األمراء موافقته على خلعه ورده إىل مكانه، فلم ميك
  .طشتمر محص أخضر من ذلك، وساعده األمراء أيضاً، ومازالوا به إىل أن أعرض عما هم به

ألبس السلطان، وجلس على ختت امللك، وقد حضر اخلليفة احلاكم بأمر اهللا وقضاة : فلما كان يوم اإلثنني عاشره
ه اخلليفة، وقبل األمراء األرض على العادة، وعهد إلي. مصر األربعة، وقضاة دمشق األربعة، وجيع األمراء واملقدمني

مث قام العاملان على قدميه، فتقدم األمراء وباسوا يده واحداً بعد واحد، على مراتبهم، وجاء اخلليفة بعدهم، وقضاة 
القضاة ما عدا احلسام حسن بن حممد الغوري، فإنه ملا طلع مع القضاة وجلسوا جبامع القلعة حىت يؤذن هلم على 



ة، مجع عليه صيب من صبيان املطبخ السلطاين مجعاً كبرياً من األوباش، حلقد كان يف نفسه عليه عندما حتاكم هو العاد
وزوجته عنده، فإنه أهانه، وضربه وهجم هذا الصيب على القضاة بأوباشه، ومد يده إىل الغوري من بينهم، فأقامه 

يا قوصوين مث ضربوه بالنعال ضرباً مؤملاً، : صيحون عليهاألوباش وحرقوا عمامته، وقطعوا ثيابه، وهم يسحبونه وي
كيف ! يا مسلمني: يا كافر يا فاسق فارجتت القلعة، وأقبل علم دار حىت خلصه منهم، وهو يستغيث: وقالوا له

فأخذ املماليك مجاعة من تلك األوباش، وجروهم إىل األمري أيدغمش . جيري هذا على قاض من قضاة املسلمني
فثارت العامة على بيته باملدرسة . بعث طائفة من األوجاقية فساروا بالغوري إىل منزله، ومل حيضر املوكبفضرهبم، و

خلع على مجيع األمراء الكبار والصغار ومقدمي : ويف يوم اخلميس ثالث عشره. الصاحلية وهنبوه، وكان يوماً شنيعاً
ار، وعلى األمري قطلوبغا الفخر مبا حضر صحبته من احللقة، وأنعم على األمري طشتمر محص أخضر بعشرة أالف دين

وكان قد قدم معه من أمراء الشام . الشام، وهو أربعة أالف دينار ومائة ألف درهم فضة، ونزل يف موكب عظيم
سنجر اجلمقدار ومتر الساقي وطرنطاي البشمقدار وأقبغا عبد الواحد، ومتر املوساوي واجلاليل وابن قراسنقر 

  .البو بكري، وبكتمر العالئي وأصلم نائب صفدوأسنبغا ابن 
وفيه طلب السلطان الوزير جنم الدين، ورسم له أن يكون يوسف البزدار ورفيقه مقدمي البزدارية ومقدمي الدولة، 

وخلع السلطان عليهما كلفتاه زركش وأقبية طرد وحش حبوائص ذهب فحكما يف الدولة وتكربا على الناس، 
وصحبهما كثري من األشرار، وعرفومها . ، وصارا ال يأمتران بأمر الوزير، وميضيان ما أحباوصارا فيهم حبمق زائد

  .بأرباب األموال، فشملت مضرهتما كثرياً من الناس، واهنمكا يف اللهو، فثقل أمرمها على الكافة
بديار مصر، خلع على األمري طشتمر محص أخضر، واستقر يف نيابة السلطنة : ويف عصر يوم السبت خامس عشره

فكان أول ما بدأ به أن قلع الشباك الذي كان جيلس فيه . فجلس واحلجاب قيام بني يديه، واألمراء يف خدمته
  .قوصون، وخلع اخلشب الذي عمله يف باب القلعة، وباشر النيابة حبرمة وافرة

  .أخرج السلطان حممل احلاج: ويف يوم اخلميس سابع عشره
من بن عبد الوهاب السالمي وايل قوص من السجن، ومسر على باب املارستان وفيه أخرج السلطان عبد املؤ

فمما . املنصوري من القاهرة مبسامري جافية شنعة، وطيف به مدة ستة أيام، وهو حيادث الناس يف الليل بأخباره
ان إذا قيل وك. حدثهم به أنه هو الذي ركب حىت ضرب النشو كما تقدم ذكره، وأنه ملا سقطت عمامته ظنها رأسه

  .له اصرب يا عبد املؤمن يقول أسأل الصرب، وينشد كثرياً
  وحنن أغلظ أكباداً من اإلبل... يبكى علينا وال نبكي على أحد 
شنق عبد املؤمن على قنطرة السد ظاهر مدينة مصر عند الكيمان، وترك حىت : فلما كان يوم السبت ثاين عشريه

  .ورم وأكلته الكالب
مث . من السالمية بالعراق، فبعثه اجملد السالمي إىل السلطان الناصر حممد مرارا حىت عرف عندهوكان عبد املؤمن 

فأثبت اجملد . تنكر عبد املؤمن علي اجملد السالمي ورافعه إىل السلطان حىت تغري عليه، وكتب إىل أيب سعيد بإحضاره
فتعصب . دم به على السلطان وحتاقق معهالسالمي حمضراً على عبد املؤمن بأنه رافضي كافر قتال األنفس، وق

قوصون لعبد املؤمن حىت بطلت حجة اجملد السالمي عليه مع ظهورها، فاختص عبد املؤمن بقوصون، ولبس 
  .وحياة موالي علي: وكان شجاعاً فاتكاً، يتجاهر بالرفض، ويقول إذا حلف على شيء. الكلفتاه، مث ويل قوصون

ين أمرياً إىل اإلسكندرية، صحبه األمري طشتمر طلليه، منهم أرقطاي نائب أخرج بأحد وعشر: ويف هذه األيام
طرابلس، وجركتمر بن هبادر، وابن احملسين وايل القاهرة، وأسنبغا بن البوبكري، ويلجك ابن أخت قوصون، 



ر بن فلما وصلوا إىل الثغر وسجنوا به، قتل قوصون وألطنبغا الصاحلي نائب الشام، وجركتم. وبرسبغا احلاجب
  .هبادر، وبرسبغا احلاجب

وفيه رسم لألجناد الذين استخدمهم قطلوبغا الفخري بعودهم إىل دمشق بطالني، فكثر تشكيهم، ووقفوا للنائب 
  .فلم تسمع هلم شكوى

وفيه أكثر السلطان من اإلنعام على أهل الكرك حىت خرج عن احلد، وعزم على مسك بيربس األمحدي وغريه من 
وا على أنفسهم إىل أن وقع الكالم مع السلطان يف شيء من ذلك فاجتمع عنده األمراء، وابتدأ األمراء، فاحترز

احلاج آل ملك يف طلب بلد يتوجه إليه، وسأل نيابة محاة، فخلع عليه يف يوم اخلميس عشريه واستقر يف نيابة محاة، 
فد، وعلى أقسنقر واستقر يف نيابة وخلع السلطان على بيربس األمحدي، واستقر يف نيابة ص. عوضاً عن طقزدمر

  .غزة
  .سار األمري احلاج آل ملك إىل نيابة محاة: ويف يوم اإلثنني مستهل ذي القعدة

  .وفيه خلع السلطان على األمري قطلوبغا الفخري، واستقر يف نيابة الشام، وعلي األمري أيدغمش بنيابة حلب
ن أيدغمش أمحد شاد الشراخباناه أمري شكار، عوضاً عن استقر قماري أمري أخور، عوضاً ع: ويف يوم الثالثاء

وفيه رسم السلطان أن يستقر سنجر البشمقدار ومتر الساقي من . قماري، واستقر أقبغا عبد الواحد يف نيابة محص
  .مجلة أمراء مصر

لى التركمان، وفيه أنعم السلطان على قراجا بن دلغادر، وقد قدم إىل مصر بإنعامات كثرية، وكتب له باألمرية ع
  .وتوجه إىل نيابة اإلبلستني

  .خرج األمري أيدغمش متوجهاً إىل نيابة حلب: ويف يوم األحد سابعه
. خرج األمري قطلوبغا الفخري متوجهاً إىل دمشق، ومعه من تأخر من عسكر الشام: ويف يوم اإلثنني خامس عشره

  .اعه، ومد له مساطاً عظيماًوخرج األمري طشتمر محص أخضر النائب ومعه مجيع األمراء لود
قبض على األمري طشتمر محص أخضر نائب السلطنة، وسبب ذلك أنه أكثر من معارضة : ويف يوم السبت عشريه

السلطان حبيث تغلب عليه ورد مراسيمه، وصار يتعاظم ويظهر من الترفع على األمراء واألجناد ما ال حيتمل مثله، 
فاعته ومل يقبلها، وال يقف ألمري إذا دخل إليه، واذا أتته قصة عليها عالمة وإذا شفع إليه أحد من األمراء رد ش

وقرر طشتمر مع السلطان أنه ال ميضي من . السلطان بإقطاع أو غريه أخذ ذلك وطرد من هي بامسه، وأخرق به
ن حاضراً، ومنع املراسيم السلطانية إال ما خيتاره، وتقدم إىل احلاجب بأال يقدم أحد قصة إىل السلطان حىت يكو

ذلك، فلم يتجاسر أحد أن يقدم قصة للسلطان يف غيبته وتقدم مجاعة من املماليك لطلب ما يزيد يف مراتبهم، فرسم 
وأخذ طشتمر إقطاع . طشتمر أن كل من خرج عن خبزه يعود إليه، ومل ميكن املماليك السلطانية من أخذ شيء

وصارت أرباب الدولة وأصحاب األشغال كلها يف بابه، . الناساألمري بيربس األمحدي وتقدمته لولده، فكرهته 
وانفرد طشتمر بأمور الدولة، وحط على الكركيني، وقصد منعهم من الدخول على . وتقربوا إليه باهلدايا والتحف
وكان ناصر الدين املعروف بفأر السقوف قد توصل بالكركيني حىت استقر بفضل . السلطان، فلم يتهيأ له ذلك

هم يف وظيفة إمام السلطان يصلي به، وصار كذلك ناظر املشهد النفيسي، عوضاً عن تقي الدين علي بن توصيت
  .القسطالين خطيب جامع عمرو وجامع القلعة

وخلع السلطان علي ناصر الدين بغري علم النائب طشتمر، فبعث إليه طشتمر عدة نقباء ونزع عنه اخللعة، وسلمه 
فضربه ابن صابر عرياناً ضرباً مربحاً، . ، وأمر بضربه وإلزامه حبمل مائة ألف درهمإىل املقدم إبراهيم بن صابر



واستخرج منه أربعني ألف درهم، مث أفرج عنه بشفاعة أيدغمش وقطلوبغا الفخري، بعد ما أشهد عليه أنه ال يطلع 
  .إىل القلعة

فكثر . د والعسل والسكر، وغري ذلكوأخذ طشتمر قصر معني بالغور من مباشري قوصون، وأحاط مبا فيه من القن
حنق السلطان منه وتغريه عليه، إىل أن قرر مع املقدم عنرب السحريت واألمري أقسنقر السالري يف القبض عليه وعلى 

قطلوبغا الفخري، وأن يستدعي مماليك بشتاك وقوصون وينزهلم باألطباق من القلعة، ويقطعهم إقطاعات باحللقة، 
ماليك السلطانية، خوفاً من حركة طشتمر النائب فعارض طشتمر السلطان فيهم، فرتب ليصريوا من مجلة امل

  .السلطان عدة مماليك بداخل القصر للقبض عليه
وكان مما جدد طشتمر يف نيابته أن منع األمراء أن تدخل إىل القصر مبماليكها، وبسط من باب القصر بسطاً إىل 

اخلدمة إىل مبفرده، فدخل هو أيضاً مبفرده ومعه ولداه إىل القصر، داخله، فكان األمري ال يدخل القصر وقت 
فعندما رفع السماط قبض كشلي السالح دار أحد املماليك وكان معروفاً بالقوة . وجلس على السماط على العادة

مسعود  ونزل أمري. على كتفيه من خلف ظهره قبضاً عنيفاً، وبدر إليه مجاعة فأخذوا سيفه، وقيدوه وقيدوا ولديه
  .احلاحب يف عدة من املماليك السلطانية، فأوقع احلوطة على بيته، وأخذ مماليكه مجيعهم فسجنهم

وخرج يف احلال ساعة القبص على طشتمر األمري ألطنبغا املارداين واألمري أروم بغا السالح دار، ومعهما من أمراء 
ماليك السلطانية وغريهم ألف فارس، ليقبضوا على الطبلخاناة والعشرات حنو من مخسة عشر أمرياً، ومعهم من امل

وكتب السلطان إىل األمري أقسنقر الناصري نائب غزة بالركوب معهم بعسكره، . قطلوبغا الفخري نائب الشام
وكان قطلوبغا الفخري قد ركب من الصاحلية فبلغه مسك طشتمر . فجمع من عنده ومن يف معاملته من اجلبلية

هجان بعث به إليه بعض ثقاته، فساق إىل قطيا وأكل هبا شيئاً، ورحل وقد استعد حىت تعدى  ومسري العسكر إليه من
وكان ذلك وقت الغروب، فوقف كل منهما جتاه . للعريش، فإذا أقسنقر بعسكر غزة يف انتظاره على الزعقة

قسنقر علم أن الفخري فلما أصبح آ. أصحابه حىت أظلم الليل فسار الفخر مبن معه وهم ستون فارساً على الربية
  .فاته، فمال أصحابه على أثقال الفخري فنهبوها، وعادوا إىل غزة

واستمر الفخري ليلته ومن الغد حىت انتصف النهار وهو سائق، فلم يتأخر معه إال سبعة فرسان ومبلغ أربعة أالف 
ا جرى، وأنه قطع مخسة عشر فترامى عليه الفخري وعرفه مب. دينار، وقد وصل بيسان وعليها األمري أيدغمش نازل

فطيب أيدغمش خاطره، وأنزله يف خام ضرب له، وقام له مبا يليق به، فلما جنه الليل أمر به . بريداً يف مسري واحد
  .فقيد وهو نائم، وكتب بذلك إىل السلطان مع بكا اخلضري

امرة عليه، وهم أن ميسكهم يف وكان السلطان ملا بلغه هروب قطلوبغا الفخري تنكر على األمراء، واهتمهم باملخ
يوم اإلثنني تاسع عشريه، فتأخر عن اخلدمة اجلاويل ومجاعة، فلما كان وقت الظهر بعث السلطان لكل أمري أربعني 

فقدم بكا عشية يوم الثالثاء مستهل . طائر أوز، وسأل عنهم، مث بعث أخر النهار إليهم، بأمرهم أن يطلعوا من الغد
فلما طلع األمراء إىل . لوبغا الفخري فسر السلطان بذلك، وكتب حبمله إىل الكركذي احلجة ومعه سيف قط

اخلدمة يف يوم الثالثاء ترضاهم، وبشرهم مبسك قطلوبغا الفخري، مث أخربهم أنه متوجه إىل الكرك، وأنه يعود بعد 
حمارة بقيده، ومعه مجاعة وكان السلطان قد جتهز إىل الكرك، فأخرج يف ليلة األربعاء طشتمر محص أخضر يف . شهر

  .من املماليك السلطانية موكلون حبفظه، وعني مع املقدم عنرب السحريت عدة من املماليك
. وتقدم السلطان إىل اخلليفة بعدما واله نظر املشهد النفيسي، عوضاً عن ابن القسطالين، أن يسافر معه إىل الكرك

دين على بن فضل اهللا كاتب السر، أن يتوجها معه إىل الكرك، ورسم جلمال الكفاة ناظر اخلاص واجليش، ولعالء ال



وركب معه األمراء من قلعة اجلبل يوم األربعاء ثانيه، بعدما ألبس مثانية من املماليك خلع اإلمريات على باب 
وخلع السلطان على آقسنقر السالري، وقرره نائب الغيبة، وخلع على مشس الدين حممد بن عدالن، . اخلزانة
تقر قاضي العسكر، وخلع علي زين الدين عمر بن كمال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر البسطامي، واستقر به واس

  .قاضي القضاة احلنفية، عوضاً عن حسام الدين الغوري
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امللوك: كتاب  فة دول  ملعر لسلوك    ا
ملقريزي : املؤلف   ا

فنزل عن . فلما قارب السلطان قبة النصر خارج القاهرة وقف حىت قبل األمراء يده على مراتبهم، ورجعوا عنه
فرسه، ولبس ثياب العربان، وهي كاملية مفرجة وعمامة بلثامني، وساير الكركيني، وترك األمراء الذين معه وهم 

وتوجه السلطان على الربية إىل . واحلجازي وأبو بكر بن أرغون النائب مع املماليك السلطانية والطلبقماري 
الكرك، ولبس معه إال الكركيني ومملوكني، وهم يف أثره، فقاسوا مشقة كبرية من العطش وغريه، حىت وصلوا ظاهر 

فكتب السلطان إىل األمراء مبصر يعرفهم ذلك، الكرك، وقد سبقهم السلطان إليها، وقدمها يف يوم الثالثاء ثامنه، 
  .ويسلم عليهم، فقدم كتابه يوم اخلميس سابع عشره

وملا دخل امللك الناصر أمحد إىل الكرك مل ميكن أحداً من العسكر أن يدخل املدينة سوى عالء الدين علي بن فضل 
أن يسري األمري املقدم عنرب السحريت  ورسم السلطان. اهللا كاتب السر، ومجال الكفاة ناظر اخلاص واجليش، فقط

مث رسم . باملماليك إىل قرية اخلليل عليه السالم، وأن يسري قماري وعمر ابن النائب أرغون واخلليفة إىل القدس
  .السلطان أن ينتقل املقدم باملماليك إىل غزة، لغالء السعر باخلليل

الفخري مقيداً إىل غزة، وهبا العسكر اجملهز من مصر، ويف أثناء ذلك وصل أمري علي بن أيدغمش باألمري قطلوبغا 
فبعث السلطان إليه من تسلم الفخري منه، وأعاده إىل أبيه، ومل جيتمع به فسجن قطلوبغا . ومضى به إىل الكرك

. الفخري وطشتمر محص أخضر بقلعة الكرك، بعد ما أهني الفخري من العامة إهانة بالغة ونكل به نكاالً فاحشاً
تب السلطان آلقسنقر نائب غزة بإرسال حرمي قطلوبغا الفخري إىل الكرك، وكانوا قد ساروا من القاهرة وفيه ك

  .بعد مسريه بيوم، فجهزهن آقسنقر إليه، فأخذ أهل الكرك مجيع ما معهن حىت ثياهبن، وبالغوا يف الفحش واإلساءة
وطة على موجود طشتمر محص أخضر، وفيه كتب السلطان آلقسنقر السالري نائب الغيبة مبصر أن يوقع احل

  .وقطلوبغا الفخري، وحيمل ذلك إليه بالكرك
وكان السلطان إذا رسم بشيء جاء كاتب كركي لكاتب السر وعرفه عن السلطان مبا يريد، فيكتب ذلك ويناوله 

فإن ابن ويبعثه حيث رسم وأما العسكر املتوجه من القاهرة إىل غزة، . للكاتب، فيأخذ عليه عالمة السلطان
أيدغمش ملا قدم عليهم غزة ومعه قطلوبغا الفخري، أراد األمري ألطنبغا املارداين أن يؤخره عنده بغزة، حىت يراجع 

فلم يوافقه ابن أيدغمش، وتوجه إىل الكرك، فرحل املارداين وبقية العسكر عائدين إىل القاهرة، . فيه السلطان
  .فقدموها يوم السبت خامس ذي احلجة

السلطان يف حتصني الكرك وشحنها بالغالل واألقوات وأخرج بكتمر العالئي منها إىل طرابلس وحممد  وفيه أخذ
  .أبوه إىل صفد
. أخرج حسام الدين حسن الغوري من مصر بعد عزله من قضاء القضاة احلنفية، فتوجه إىل العراق: ويف هده السنة

وكان إذا جلس مع السلطان احتوى عليه . ، لقبح أفعالهوسبب ذلك أنه كان قد توحش ما بينه وبني القضاة الثالثة
وكان يتجرأ على الناس ويضع منهم، وال يزال ينصر املرأة على . وخاطبه باللسان التركي، ونكب على القضاة

فادعت امرأة عنده على زوجها مبا استحق من صداقها . زوجها إذا شكته إليه حىت خيرج يف ذلك عن احلد
فاستدناها منه، وأمرها فكشف عن وجهها . داقها عليه فإذا فيه أن املنجم يف كل سنة ديناروكسوهتا، وأظهرت ص

مثل هذه تزوحها بدينار كل سنة؟ واهللا يا مدمغ يساوي ! يا مدمغ: وأعجبته، وقال ألبيها وكان قد حضر معها



هبذا القدر؟ واهللا أنت أدمغ من  تستغلي هذه! يا تيس. وقال: والتفت القاضي إىل زوجها! مبيتها كل ليلة مائة درهم
  .أبيها، هذه يساوي مبيتها كل ليلة مائة درهم

وحكى القاضي الغوري عن نفسه يف جملس األمري قوصون حبضرة األمراء، أنه ملا كان حمتسباً ببغداد وقف على 
: قال لهحانوت حلواين قد حل صاحبه مترا وقصره حىت أبيض فسأل عنه، فقال هذه قسب وقصرته بالبيض، ف

وادعت امرأة على . جمنون أنت؟ أنا عندي جارية سوداء، يل عشر سنني أقصرها بالبيض، وما ابيضت! ويلك
واملرأة أيضاً تكون برواق البغدادية حىت أحصل هلا : " زوجها عنده حبق وجب عليه، فكتب حببسه، فقال له الزوج

البغدادية هبذي، وتكون عندي أحفظها، وأشار لنقيبه  أنت جمنون؟ أنا أكون أحق من! حقها، فقال له الغوري ويلك
  .فأخذ املرأة إىل طبقته، وأقامت عنده مدة حىت أصلح أمرها مع زوجها

وكان القاضي الغوري إذا تداعى عنده اثنان يأمر موقعه فيكتب ما يقول أحدمها يف غيبة اآلخر، فإذا انتهى كالمه 
وكذلك إذا شهد عنده مجاعة فرق بينهم، وكتب ما يقول كل . أخرجه، وأحضر خصمه فيكتب أيضاً ما يقول

ودعى مرة إىل . وكان من الغي على جانب كبري. واحد على انفراد، فكانت احملاكمة ال تنتهي عنده إال بعد مدة
عقد نكاح أوالد األمراء هو والقضاة الثالثة، فلما دخل معهم وقد فرش البيت باحلرير والزركش جتنب القضاة 

يا مجاعة اجلند أتبصروا كذا فعل : فجلس هو على مقعد حرير مزركش، وقال. س على ذلك، وتنجوا عنهاجللو
هؤالء يدعوا كذا اجللوس على هذا احلرير، وأقسم با هللا لو قدروا عليه باعوه يف األسواق، وأكلوا مثنه فضحك من 

مديون وضامنه يف الدين ضمان إحضار، فادعى  يف اجمللس، ونزل بالقضاة من اخلجل ما ال يعرب عنه، وتقدم إليه مرة
: وكان املديون رث اهليئة زري احلال، فصاح القاضي. عليه غرميه، فاعترف مبا عليه، وأقر الضامن له بضمانه
: يا موالنا هذا غرميه أحضرته إليه، فقال: فقال. أعط هذا ماله. أخرجوا هذا املعثر من قدامي، ونظر إىل ضامنه وقال

، واقتلوا هدا حىت يعطي املال وأنت تلبس املسنجب والفرجيات واللباس الرفيع  -يعين الفلقة  -حش هاتوا اجل
  .، فلم جيد الضامن بداً من التزامه باملال خوفاً من اإلخراق" حىت أحوج هذا أن يعطي ماله ملعثر 

هما إىل أسفل، فأمر به أن ورأى القاضي الغوري مرة رجالً بيده فروجني، قد مسك أرجلهما بيده، وصارت رأس
وألزم القاضي الغوري الشهود أن يكون يف كل مسطور . يصلب، فمازال به الناس حىت ضربه ضرباً مؤملاً، وتركه

فلما رسم بعزله . شهادة أربعة، وأن يكتبوا سكن املديون، وجمونه وجنونه كثري، له فيه نوادر مستقبحة وقبائح شنيعة
قة دمه، فقام بعض األمراء معه، ومازال ببعض قضاة الشافعية حىت حكم حبقن دمه أثبتت عليه حماضر توجب إرا

  .وتسفريه من مصر
 -خبط السيوفيني من القاهرة  -اتفقت واقعة غريبة، وهي أن رجالً بواردياً يقال له حممد بن خلف : ويف هده السنة

خبزنه من فراخ احلمام والزرازير قبض عليه يف يوم السبت سادس عشر رمضان، وأحضر إىل احملتسب، فوجد 
اململوحة عدة أربعة وثالثني ألف ومائة وسته وتسعني، من دلك فراخ محام عدة ألف ومائة وستة وتسعني فرخاً، 

  .فأدب وشهر، وأتلفت كلها. وزرازير عدة ثالثة وثالثني ألف زرزور، ومجيعها قد نتنت وتغريات ألواهنا
فجاء مرسوم السلطان من الكرك . نائب صفد مبن معه إىل دمشق، وليس هبا نائبوفيها قدم األمري بيربس األمحدي 

  .مبكة، فقبض عليه أمراؤها، وأنزلوه بقصر تنكز
  ومات يف هذه السنة من األعيان



وكان يتقن عدة . مجال الدين إبراهيم بن أيبك الصفدي، أخو الصالح الصفدي، يف رابع مجادى اآلخرة بدمشق
  .هرة والشام، وشد أطرافاً من احلساب والفرائض، وغري ذلكصنائع، ومسع بالقا

ومات السلطان امللك املنصور سيف الدين أبو بكر ابن امللك الناصر حممد ابن امللك املنصور قالوون األلفي 
  .الصاحلي، مقتوالً بقوص، ومحل رأسه إىل قوصون

ملماليك املنصورية قالوون، وريب عند السلطان ومات األمري عالء الدين ألطنبغا الصاحلي نائب دمشق، وهو أحد ا
  .الناصر حممد، وتوجه معه إىل الكرك

فلما عاد الناصر إىل السلطنة أنعم عليه بإمرة، وعمله جاشنكريه، مث واله حاجباً، ونقله من احلجوبية إىل نيابة 
ل رضى األمري تنكز، مث عزله السلطان الناصر يف سبي. حلب، بعد موت أرغون النائب، فسار سرية مشكورة

  .مث واله قوصون نيابة الشام، وآل أمره إىل أن مات مسجوناً باإلسكندرية. وأقدمه إىل مصر، مث واله غزة
ومات القان أزبك بن طغرجلا بن منكومتر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكز خان، ملك الططر باململكة 

وكان أزبك قد أسلم وحسن . ، وقام بعده ابنه جاين بك خانالشمالية، بعدما حكم هبا مدة مثان وعشرين سنة
  .إسالمه

  .وتويف قاضي القضاة الشافعية حبلب برهان الدين إبراهيم بن الفخر خليل بن إبراهيم الرسعين
وكان إقطاعه سبع عشرة إمرة طبلخاناة، تعمل . ومات األمري بشتاك الناصري مقتوالً باإلسكندرية، يف ربيع اآلخر

وأنعم عليه الناصر حممد يف يوم بألف ألف درهم، وكان راتب مساطه كل يوم مخسني . ألف دينار كل سنةمائيت 
  .رأس غنم وفرساً، البد من ذلك، وكان كثري التيه، ال حيدث مباشريه إال بترمجان، ويعرف بالعريب وال يتكلم به

  .ومات األمري طاجار الدوادار، قتالً

  .ر رأس نوبة، قتالًومات األمري جركتمر بن هباد
  .ومات أمري علي ابن األمري سالر، يوم اجلمعة ثالث عشر ربيع اآلخر

رقاه السلطان الناصر حممد حىت صار أكرب األمراء، . ومات األمري سيف الدين قوصون مقتوالً بسجن اإلسكندرية
، وكان يفرق كل سنة يركب يف ثالمثائة فارس صفني، قدام كل صف رجل يضرب بالقبز كما يركب ملوك املغل

  .ثالثني حياصة ذهب ومائة قباء بسنجاب، ويفرق يف عيد األضحى ألف رأس غنم وثالمثائة رأس بقر
  .وتويف خطيب اجلامع األموي بدمشق بدر الدين حممد ابن قاضي القضاة جالل الدين حممد القزويين

  .بن عبد املنعم بن أيب الطيب الدمشقيومات وكيل بيت املال بدمشق جنم الدين حممد بن عمر بن أيب القاسم 
وتويف امللك األفضل حممد بن املؤيد إمساعيل بن األفصل علي ابن املظفر حممود ابن املنصور حممد ابن املظفر تقي 

الدين عمر بن شاهنشاه بن جنم الدين أيوب بن شادي بن مروان صاحب محاة، وكان باشرها عشر سنني، مث نقل 
  .، فمات هبا يف ليلة الثالثاء حادي عشر ربيع اآلخر عن ثالثني سنةإىل إمرة مائة بدمشق

ومات األمري موسى بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل ابن ربيعة أمري آل فضل، 
  .بتدمر

  .ومات األمري بيربس السالح دار الناصري نائب الفتوحات، بأياس
  .صاحب الكرك، بالقاهرة ومات شرف الدين ابن امللك املغيث

  .ومات عز الدين أيبك، يوم اإلثنني تاسع احملرم
ومات احلافظ مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي أبو حممد عبد الرمحن بن يوسف القضاعي املزي الدمشقي 



  .هبا، عن مثان وثالثني سنة
  .ومات األمري عز الدين الكبكي، يوم األربعاء، ثامن عشر احملرم

  .األمري متر الساقي، يوم األحد ثامن عشرى ذي العقدة ومات
  .وتويف تاج الدين بن الفكهاين املالكي، يوم اإلثنني سابع ذي احلجة

ومات مسمراً وايل الدولة أبو الفتوح بن اخلطري، وكان قد تزوج وهو نصراين بابنة شرف الدين عبد الوهاب النشو 
حممد، فلما توىل النشو نظر اخلاص عظم وايل الدولة، وتقدم على أخوة  ناظر اخلاص، قبل اتصاله بالسلطان الناصر

النشو، وباشر عند عدة من األمراء، فلما أمسك النشو أمسك معه، وصودر هو وأخوه الشيخ األكرم، ومازاال يف 
الفتوح  وخدم أبو. احلبس حىت أفرج عنهما يف مرض السلطان الناصر حممد الذي مات فيه، ويف مجلة من أفرج عنه

وكان مجيل الوجه حسن اخللق، . عند ملكتمر احلجازي إىل أن نكب، ومسر يف يوم السبت سادس عشرى صفر
  .يذوق األدب، وحيفظ األشعار والوقائع، ويعرف األحاجي والتصحيف

وكان ضامن حلب، وقدم القاهرة غري مرة ورافع أهلها إىل أن سلمهم . ومات األمري بدر الدين لؤلؤ احلليب
مث ويل شد الدواوين حبلب، فكثر شاكوه، فتسلمه األكز مشد اجلهات بديار . لسلطان له، فعاقبهم وأخذ أمواهلما

مث ضرب باملقارع حىت . مصر، مث نقل إىل شد الدواوين بالقاهرة، وعزل وأخرج بعد حمنة إىل حلب شاد الدواوين
  :مات، قال ابن الوردي

  ى يصادر سادةً وصدوراأضح... أشكو إىل الرمحن لؤلؤاً الذي 
  فمىت أشاهد لؤلؤاً منثورا... نثر اجلنوب بل القلوب بسوطه 
  سنة ثالث وأربعني وسبعمائة

أهلت والناس يف أمر مريج لغيبة السلطان بالكرك، وعند األمراء تشوش كبري، ملا بلغهم من مصاب قطلوبغا 
أن مجاعة من مماليك األمراء الذين قبض عليهم قد  وصار األمري أقسنقر نائب الغيبة يف ختوف، فإنه بلغه. الفخري

مث اتفق . باطنوا بعض األمراء على الركوب عليه، فترك الركوب للموكب أياماً حىت اجتمعوا عنده، وحلفوا له
رأيهم على أن كتبوا للسلطان كتاباً يف خامس احملرم، بأن األمور ضائعة لغيبة السلطان، وقد نافق عربان الصعيد، 

وبعثوا به األمري طقتمر الصالحي، فعاد جوابه يف حادي . الناس، وفسدت األحوال كلها، وسألوه احلضوروطمع 
وذكر طقتمر أن السلطان مل ميكنه من . بأنين قاعد يف موضع أشتهي، وأي وقت أردت أحضر إليكم: " عشره

  .االجتماع به، وأنه بعث من أخذ منه الكتاب، مث أرسل إليه اجلواب

اخلرب بأن السلطان قتل األمري طشتمر محص أخضر واألمري قطلوبغا الفخري، وذلك أنه قصد أن يقتلهما  وفيه قدم
فكسرا قيدمها، وقد ركب السلطان للصيد، وخلعا باب السجن . باجلوع، فأقام يومني بلياليهما ال يطعمان طعاماً

وبعثوا إىل . ح حىت حلقه أصحابه، فأخذومهاليالً، وخرجا إىل احلارس وأخذ سيفه وهو نائم، فأحس هبما وقام يصي
. السلطان خبربمها، فقدم يف زي العربان، ووقف على اخلندق وبيده حربة، وأحضرمها وقد كثرت هبما اجلراحات

فأمر السلطان يوسف بن البصارة ورفيقه بضرب أعناقهما، وأخذ يسبهما ويلعنهما، فردا عليه رداً قبيحاً، وضرب 
  .ق األمراءرقاهبما، فاشتد قل

وفيه قدم كتاب السلطان إىل األمراء يطيب خواطرهم، ويعرفهم أن مصر والشام والكرك له، وأنه حيث شاء أقام، 
ورسم أن جتهز له األغنام من بالد الصعيد، وأكد يف ذلك، وأوصى آقسنقر بأن يكون متفقاً مع األمراء على ما 



  .يكون من املصاحل
اطرهم، واتفقوا على خلع السلطان وإقامة أخيه إمساعيل، يف يوم األربعاء حادي فتنكرت قلوب األمراء ونفرت خو

عشريه، فكانت مدة واليته ثالثة أشهر وثالثة عشر يوماً، منها مدة إقامته بالكرك ومراسيمه نافذة مبصر أحد 
  .ومخسون، وإقامته مبصر مدة شهرين وأيام

، منها أن رسله اليت كانت ترد من قبله إىل األمراء برسائله وكانت سريته سيئة، نقم األمراء عليه فيها أموراً
وأسراره أوباش أهل الكرك، فلما قدموا معه إىل مصر أكثروا من أخذ الرباطيل ووالية املناصب غري أهلها، ومنها 

من حتكمهم على الوزير وغريه، وحجبهم السلطان حىت عن األمراء واملماليك وأرباب الدولة، فال ميكن أحداً 
ومع ذلك فإنه مجع األغنام اليت كانت ألبيه، واألغنام اليت كانت . رؤيته سوى يومي اخلميس واإلثنني حنو ساعة

وأخذ الطيور اليت كانت باألحواش . لفوصون، وعدهتا أربعة أالف رأس وأربعماية من البقر اليت استحسنها أبوه
وساق األغنام واألبقار إليها، ومعهم عدة سقائني . كركعلى اختالف أنواعها، ومحلها على رءوس احلمالني إىل ال

وعرض اخليول واهلجن، وأخذ ما اختاره منها، ومن البخايت ومحر الوحش والزراف والسباع، .وسائر ما حيتاج إليه
وفتح الذخرية، وأخذ ما فيها من الذهب والفضة، وهو ستمائة ألف دينار وصندوق فيه اجلواهر . وسريها إىل الكرك

وتتبع جواري أبيه حىت عرف املتموالت منهن، فكان يبعث إىل الواحدة منهن . يت مجعها أبوه يف مدة سلطنتهال
يعرفها أنه يدخل عليها الليلة، فإذا جتملت حبليها وجواهرها أرسل من حيضرها إليه، فإذا خرجت من موضعها ندب 

هن ما بأيديهن، وعرض الركاب خاناه، وأخذ مجيع من يأخذ مجيع ما عندها، مث يأخذ مجيع ما عليها حىت سلب أكثر
وأخذ الطائر الذهب . ما فيها من السروج واللجم والسالسل الذهب والفضة، ونزع ما عليها من الذهب والفضة
وشنع يف قتل أمراء . الذي على القبة، وأخذ الغاشيه الذهب وطلعات الصناجق، وما ترك بالقلعة ماالً حىت أخده

جودهم، وأحضر حرمي طشتمر محص أخضر من حلب وقد جتهزن للمسري، فأخذ سائر ما معهن، أبيه، وأتلف مو
وأخذ أيضاً مجيع ما مع حرمي قطلوبغا الفخري، حىت مل جتد . حىت مل يترك عليهن سوى قميص وسروال لكل واحدة

  .هرةزوجته سرية تنكز ما تتقوت به، إىل أن بعث هلم مجال الكفاة شيئاً جتملوا به إىل القا
  السلطان عماد الدين أبو إمساعيل

  .السلطان امللك الصاحل عماد الدين أبو إمساعيل ابن امللك الناصر حممد ابن امللك املنصور قالوون األلفي الصاحلي
جلس على ختت امللك يوم اخلميس ثاين عشرى احملرم سنة ثالث وأربعني وسبعمائة، بعد خلع أخيه باتفاق األمراء 

ه بلغهم عنه أنه ملا أخرجه األمري قوصون فيمن أخرج إىل قوص أنه كان يصوم يومي اإلثنني على ذلك، ألن
. واخلميس، ويشغل أوقاته بالصالة وقراءة القرآن، مع العفة والصيانة عما يرمي به الشباب من اللهو واللعب

. غري ذنب جيمع على صحتهوحلف له األمراء والعساكر، وحلف هلم السلطان أال يؤذي أحداً، وال يقبض عليه ب
  .ودقت البشائر، ولقب بامللك الصاحل عماد الدين، ونودي بالزينة

وفيه فرق السلطان أخباز األمراء البطالني ورسم باإلفراج عن املسجونني، وكتب بذلك إىل الوجه القبلي والوجه 
كبرياً من سجون القاهرة  وفيه أخرج السلطان عدداً. البحري، وأال يترك بالسجون إال من وجب عليه القتل

  .ومصر، وتوجه القصاد لإلفراج عن األمراء من اإلسكندرية

وفيه استقر األمري أرغون العالئي زوج أم السلطان الصاحل رأس نوبة ويكون رأس املشورة ومدبر الدولة وكافل 
دعي للسلطان على منابر  :ويف يوم اجلمعة ثالث عشريه. واستقر األمري آقسنقر السالري نائب السلطنة. السلطان



  .مصر والقاهرة، وكتب إىل األمراء ببالد الشام باألمان واالطمئنان، وتوجه بذلك طقتمر الصالحي
. وفيه كتب تقليد األمري أيدغمش نيابة الشام، واستقر عوضه يف نيابة حلب األمري طقزدمر احلموي نائب محاة

  .مويلواستقر يف نيابة محاه األمري علم الدين سنجر اجل
  .وفيه كتب السلطان حبضور احلاج آل ملك، وحضور األمري بيربس األمحدي إىل القاهرة

وفيه كتب السلطان امللك الصاحل إىل أخيه الناصر أمحد بالسالم، وإعالمه بأن األمراء أقاموه يف السلطنة، ألهنم 
كرك والشوبك، فهي حبكمك وملكك علموا أن امللك الناصر أمحد ليس له رغبة يف ملك مصر، وأنه حيب بالد ال

  .ورغب إليه يف أن يبعث القبة والطري والغاشية والنمجاة، وتوجه بكتاب السلطان األمري قبالي
  .وفيه خرج األمري بيغرا ومعه عدة أمراء وأوجاقية، جلر اخليول السلطانية من الكرك

ة، وعدهتم ستة وعشرون أمرياً، منهم قياقر، قدم األمراء واملسجونون باإلسكندري: ويف يوم األربعاء ثامن عشريه
واملرقيب، وطيبغا احملمدي، وابن طوغان جق، ودقماق وأسنبغا بن البوبكري، وابن سوسون، وناصر الدين حممد بن 

  .احملسين وايل القاهرة، وأمري علي بن هبادر، واحلاج أرقطاي نائب طرابلس
ان، فرسم أن جيلس أرقطاي مكان اجلاويل وأن يتوجه البقية وقفوا بني يدي السلط: يف يوم اخلميس تاسع عشريه
  .على أمريات ببالد الشام
قدم من غزة األمري قماري، واألمري أبو بكر بن أرغون النائب، واألمري ملكتمر : ويف يوم السبت أول صفر

ملماليك السلطانية، مفارقني احلجازي، وصحبتهم اخلليفة احلاكم بأمر اهللا أبو العباس أمحد واملقدم عنرب السحريت، وا
  .للناصر أمحد

  .وفيه توجه األمري طقزدمر احلموي لنيابة حلب
خلع على األمري علم الدين سنجر اجلاويل نائب محاة خلعة السفر، وخلع على أمري مسعود بن : ويف يوم اإلثنني ثالثه

  .خطري خلعة السفر لنيابة غزة
ين بن حيىي بن فضل اهللا، واستقر يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن وفيه خلع على بدر الدين حممد بن حميي الد

  .أخيه شهاب الدين أمحد
وفيه رسم بسفر مماليك قوصون ومماليك بشتاك إىل البالد الشامية متفرقني، وكتب للنواب بإقطاعهم األخباز شيئاً 

  .فشيئاً
  .اجلاويلوفيه استقر األمري جنكلي بن البابا يف نظر املارستان، عوضاً عن 

وفيه جلس األمري آقسنقر السالري النائب بدار النيابة، بعد ما عمرها وفتح هبا شباكاً، ورسم له أن يعطي األخباز 
  .من ثالمثائة إىل أربعمائة دينار، ويشاور فيما فوق ذلك

عن مجال الكفاة،  وفيه استقر املكني إبراهيم بن قروينة يف نظر اجليش، وعني ابن التاج إسحاق لنظر اخلاص، عوضاً
  .ناظر اجليش واخلاص، لغيبته بالكرك، فقام األمري جنكلي يف ابقاء اخلاص علي مجال الكفاة حىت حيضر

  .توجه األمري سنجر اجلاويل وأمري مسعود بن خطري، إىل حمل واليتهما: ويف يوم اخلميس سادسه
ن خاص ترك بإمرة طبلخاناة، ونودي بأن أجناد وفيه أنعم السلطان على أخيه شعبان بإمرة طبلخاناة، وعلى خليل ب

  .احللقة، ومماليك السلطان وأجناد األمراء، ال يركب أحد منهم فرساً بعد عشاء اآلخرة، وال يقعدوا مجاعة يتحدثون
  .خلع على مجيع األمراء، كبريهم وصغريهم: ويف يوم اإلثنني رابع عشريه

ن علي بن فصل اهللا كاتب السر، ومعه مجال الكفاة والشريف قدم عالء الدي: ويف يوم الثالثاء خامس عشريه



وكان قد بلغه عن . حبيلة دبرها مجال الكفاة. شهاب الدين بن أيب الركب، ومن الكرك، مفارقني للناصر أمحد
الناصر أنه يريد قتلهم خوفاً من حضورهم إىل مصر، ونقلهم ما هو عليه من سوء السرية، فبذل مجال الكفاة ماالً 

وأسر إليه السلطان الناصر أنه يبعث من يقتلهم . زيالً ليوسف بن البصارة حىت مكنهم من اخلروج من املدينةج
ويأخذ ما معهم، فعرجوا يف مسريهم عن الطريق صحبة بدوي من عربان شطي إىل أن قدموا غزة، فخلصوا ممن 

  .ار على وظائفهمفأقبل عليهم األمراء والسلطان، وخلع عليهم باالستمر. خرج يف طلبهم

هنب سوق خزانة البنود بالقاهرة، حىت عم النهب حوانيته كلها من النهب يف : ويف يوم اخلميس سابع عشريه
وبلغ ذلك الوايل، فركب نائبه لرد . اجلانبني، وكسرت عدة جرار مخر من خزانة البنود، وهتكت نساء الفرنج

أن احتمى باملدرسة اجلمالية اجملاورة خلزانة البنود، وأساءوا األدب العامة عن الفرنج، فرمجوه وردوه رداً قبيحاً إىل 
فرسم السلطان بضرب الوايل على باب . على الفقهاء اجملاورين هبا، فخرجوا حيملون املصاحف، ووقفوا للسلطان

  .اجلمالية، ونودي من الغد أال يتعرض أحد ألسري من الفرنج وهدد من أخذ هلم شيئاً بالشنق
اخلرب من حلب بأنه قد وقع يف بالد املوصل وبغداد وأصفهان وعامة بالد الشرق غالء شديد، حىت بلغ  وفيه قدم

وصار من مات يلقى يف العراء عجزاً عن مواراته، . الرطل اخلبز باملصري إىل مثانية دراهم نقرة، وأكلت اجليف
  .وفنيت الدواب عندهم

. الناس من كثرته رؤية السماء وأكل مجيع األشجار حىت خشبهامث عقب هذا الغالء جراد عظيم سد األفق، ومنع 
فلما دخل . وانتشر اجلراد إىل حلب ودمشق والقدس وغزة، فاض مبا هناك ضرراً شديداً بالغاً، وأفسد الثمار كلها

  .اجلراد الرمل هلك بأمجعه حىت مأل الطرقات، وحتسنت أسعار بالد الشام
بنت األمري أمحد ابن األمري بكتمر الساقي من بنت تنكز، وأصدقها عشرة عقد السلطان على : ويف هذا الشهر

وخلع السلطان على األمري قماري ومجيع أقارهبا، وعمل مهماً عظيماً، ورسم أن يعمل هلا بشخاناه . أالف دينار
  .وداير بيت زركش بثمانني ألف دينار

ظر طرابلس بسبب تقرير ما هنب ألرقطاي أيام نيابته، وفيه أنعم السلطان على األمري أرقطاي بتقدمة ألف، فطلب نا
فذكر أنه هنب له شيء كثري، من ذلك زردخاناه ضمن ثالثني صندوقاً، وفيها حنو اثين عشر جوشنا، وفيها 

بركصطوانات حرير قيمة الواحدة منها زيادة على عشرين ألف درهم، ومن السروج واخليول واخليام واجلمال 
وفيه أخرج األمري قرجمي . كتب إىل نواب الشام يتتبع من معه شيء من ذلك، ومحله إليهف. وغريها شيء كثري

  .احلاجب إىل صفد حاجباً، بسؤاله
  .وفيه خلع علي قراجا وأخيه أوالجا، واستقرا حاجبني

  .وفيه سأل األمري آقسنقر السالري اإلعفاء من النيابة، فلم يعف
  .دم األمري احلاج آل ملك، من محاةق: ويف يوم اخلميس حادي عشر ربيع األول

  .وفيه قبض على فياض بن مهنا، لشكوى األمري احلاج آل ملك منه، وسجن بالقلعة
  .وفيه رسم لألمري طقتمر األمحدي بنيابة طرابلس، حبكم وفاة األمري طينال

نصور أيب بكر على القبة وفيه وقعت منازعة بني األمري جنكلي بن البابا وبني الضياء احملتسب، بسبب وقف امللك امل
فلم يوافقه الضياء، واحتج بأن هلذا . املنصورية، فإنه أراد إضافته إىل املارستان وصرف متحصله يف مصرف املارستان

فاستقر وقف املنصور أيب بكر على ما شرطه لطلبة . مصرفاً عينه واقفه لقراء وخدام، ووافقه القضاة على ذلك
قرر فيه حنو ستني نفر مبعاليم ما بني خبز ودراهم، فعم النفع به ويعرف اليوم هذا الوقف العلم والفقراء واأليتام، و



  .بالسيفي
وفيه وشى اخلدام للسلطان بقاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة، بأنه قد استوىل على األوقاف هو 

لطواشي كافور اهلندي بأن يتحدثا يف فرسم للطواشي حمسن الشهايب وا. وأقاربه، ومل يوصلوا أرباهبا استحقاقهم
املدرسة األشرفية اجملاورة للمشهد النفيسي، وكتب هلما توقيع بذلك، ورسم لعلم دار بنظر املدرسة الناصرية بني 

  .فشق ذلك على ابن مجاعة، وسعى عند األمري أرغون العالئي، فلم ينجح سعيه. القصرين، وبنظر جامع القلعة
وأخوه، من آل فضل على أخباز آل مهنا، لسليمان بن مهنا وأخوته، بعد ما توفر منها  وفيه استقر سيمف الدين

  .مجلة أقطعت لألجناد وأمراء الشام
رسم لألمري ألطنبغا املارداين بنيابة محاة، عوضاً عن األمري علم الدين سنجر اجلاويل، : ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه

  .ر يف مخسة من مماليكه، وسبب ذلك ترفعه على األمري أرغون العالئيوخلع عليه وركب الربيد من يومه، وسا
وفيه كتب حبضور األمري سنجر اجلاويل إىل نيابة غزة، عوضاً عن أمري مسعود بن خطري، ونقل أمري مسعود إىل إمرة 

  .طبلخاناة بدمشق
يقتل السلطان، فتشوش وفيه قدم خرب من شطي بأن الناصر أمحد قرر مع بعض الكركيني أن يدخل إىل مصر و

  .األمراء من ذلك، ووقع االتفاق على جتريد العسكر لقتاله

خلع علي شجاع الدين عزلوا وايل األمشون، واستقر يف والية القاهرة، عوضاً عن : ويف يوم األربعاء رابع عشريه
  .جنم الدين، واستمر جنم الدين على إمرته

وعقيب ذلك . جريدة إىل الكرك صحبة بيغرا، وهي أول، التجاريدتوجهت الت: ويف يوم اخلميس ثالث ربيع اآلخر
حدث بالسلطان رعاف مستمر، فاهتمت أمه أردو أم األشرف كجك بأهنا سحرته، وهجمت عليها، وأوقعت 

فلم يكن غري قليل حىت عويف السلطان، . احلوطة على مجيع موجودها، وضربت عدة من جواريها ليعترفوا عليها
اهرة ومصر، ومحلت أم السلطان إىل مشهد السيدة نفيسة قنديل ذهب زنته رطالن وسبع أواق فرسم بزينة الق
  .ونصف أوقية

  .انتهت زيادة النيل إىل مثانية ذراعاً وتسعة أصابع: ويف يوم اجلمعة خامس عشريه وهو آخر توت
  .وفيه قامت الزينة لعافية السلطان، مث انتكس السلطان وعويف

وكان من خربه أن الناصر أمحد ملا . قدم األمري بيربس األمحدي نائب صفد: ادس مجادى األوىلويف يوم الثالثاء س
كان بالكرك قبل خلعه كتب آلقسنقر نائب غزة أن يركب إىل صفد ويقبض عليه، وأنه كتب ألمراء صفد 

فتبعه عسكرها، . فدفبلغ ذلك األمحدي من عيونه، فركب ليالً مبن معه وهو مستعد، وخرج من ص. باالحتفاظ عليه
فبلغ ذلك آقسنقر نائب غزة، وقد قرب من صفد، فكر . فمال عليهم وقتل منهم مخسة، وجرح مجاعة وهو منهم
ومر األمحدي سائراً إىل دمشق، وفيها األمري بيربس احلاجب . راجعاً إىل غزة، وكتب باخلرب إىل السلطان الناصر أمحد

حلصا، وخرج األمريان املذكوران يف عدة من العسكر إليه فسلموا عليه فنزل األمحدي ميدان ا. وطرنطاي احلاجب
فقدم يف ثاين يوم قدومه كتاب السلطان الناصر أمحد على نائب دمشق بإكرامه واحترامه، مث . وتوجعوا له، مث عادوا

األمحدي إىل  قدم من الغد يوسف بن البصارة بكتاب السلطان الناصر أمحد إىل أمراء دمشق، بأنه قد طلب بيربس
. الكرك فعصى، وخرج من صفد بعد ما قتل مجاعة منها، وأمرهم بأخذ الطرقات عليه ومسكه ومحله إىل الكرك

فركب . فأخدوا يف أهبة احلرب، وركبوا لقتاله يف يوم اخلميس ثامن احملرم، وبعثوا إليه سراً يعرفونه مبا ورد عليهم
بعث إليه األمراء بعض احلجاب يعلمه مبرسوم السلطان فيه، فأعاد األمحدي إىل لقائهم حىت تراءى الفريقان، ف



. اجلواب باين طالع للسلطان إذا كان على كرسي ملكه مبصر، وأسري إليه ويف عنقي منديل، ليعاقبين أو يعفو عين
لبين وأما سلطان يقيم بالكرك، ويضرب رقاب األمراء، ويهتك حرميهم وخيرجهم حبيث يتصدق الناس عليهم، مث يط

  .وهأنا ال أسلم نفسي حىت أموت على فرسي، ومن كان يف نفسه مين فليأت إىل قتايل. إليه، فال مسع وال طاعة
فلما مسعوا جوابه أمرهم ابن البصارة بأن يهجموا عليه وميسكوه، فاحتجوا عليه بأن املرسوم ال يتضمن قتاله، وهذا 

السلطان مبا اتفق، ونستأذنه يف قتاله، ومنتثل ما يرسم به، وتكفلوا ولكنا نكتب إىل . الذي قلته حيتاج إىل قتال شديد
واجتمع األمراء باألمحدي، وكتبوا إىل أمراء مصر . له حبفظه حىت يعود باجلواب، فمشى ذلك عليه، وسار بكتبهم

هبم ركبوا مبا اتفق، وكتبوا أليدغمش نائب حلب وللحاج آل ملك حبماة، وعرفوا اجلميع أن هذا األمر إن متادى 
و مل يزل بيربس األمحدي بدمشق حىت . مجيعهم وعربوا لبالد العدو، فكان هذا أكرب األسباب يف خلع الناصر أمحد
  .كتب إليه امللك الصاحل أن يقدم إىل مصر، فقدمها واستقر على إقطاعه

  .عزل أقبغا عبد الواحد من نيابة محص، وأنعم عليه بإمرة مائة بدمشق: ويف هذا الشهر
  .خرج أروم بغا السالح دار لنيابة طرابلس، غضباً عليه ملكاتبته الناصر أمحد له: ويف يوم األحد عاشر مجادى اآلخرة

  .وفيه كتب بقدوم طقتمر األمحدي إىل القاهرة
وفيه قبض على مجال الكفاة ناظر اجليش واخلاص، واملوفق ناظر الدولة، والصفي ناظر البيوت، وزمجاعة من 

  .لموا لشاد الدواوينالكتاب، وس
وفيه قبض على ابن رخيمة مقدم الوايل وسبب القبض على مجال الكفاة كراهة آقسنقر السالري النائب له، لنقله 

  .للسلطان أخباره، مع توقف الدولة على الوزير، وكثرة شكوى املماليك واخلدام

ب هلم رواتب كبرية، وأنعم عليهم بعدة وكان السلطان قد كثر إنعامه على اخلدام وحواشيهم، وعلى جواريه، ورت
فكثرت كلف . وصار كثري من الناس حيملون إىل اخلدام اهلدايا، لتستقر هلم الرواتب واملباشرات وغريها. رزق

الوزير وطلب اإلعفاء، فرسم له أال ميضي إىل مبا كان مبرسوم الشهيد امللك الناصر حممد، فوفر ألفاص وأربعمائة 
وأخذ النائب يغري األمري أرغون العالئي جبمال الكفاة، فتعني موسى بن التاج إسحاق لنظر . دينار يف كل شهر

وإبراهيم بن . اخلاص بسعي اخلدام، وتعني أمني الدين إبراهيم بن يوسف املعروف بكاتب طشتمر لنظر اجليش
بكتمر عند هباء  يوسف هذا كان من سامرة دمشق، كتب عند األمري بكتمر احلاجب فأسلم، مث كتب بعد مسك

الدين أرسالن الدوادار، مث بعد موته عند األمري طشتمر محص أخضر، ومن بعد موته كتب عند األمري قماري 
مث طلب هو وموسى بن التاج يف يوم اإلثنني حادي عشرة ليخلع عليهما، فقام األمري جنكلي بن البابا . أستادار

. ، وتلطفوا بالنائب حىت كف عنه، على أن حيمل ماالً هو ورفيقهواحلاج آل ملك وأرقطاي يف مساعدة مجال الكفاة
مبائة ألف دينار، وخلع عليه وعلى بقية املمسوكني، فحمل املال شيئاً بعد شيء، مث أعفى عما . فالتزم مجال الكفاة

  .بقي منه
قرار األمري طقزدمر وفيه قدم أياز الساقي على الربيد مبوت أيدغمش نائب الشام فجأة، فوقع االختيار على است

. احلموي يف نيابة الشام، ويستقر عوضه يف نيابة حلب ألطنبغا املارداين، ويستقر يلبغا اليحياوي عوضه يف نيابة محاة
  .فكتب بذلك يف يوم اخلميس رابع عشره، وخرج يلبغا اليحياوي إىل نيابته حبماة، ومعه كل من يلوذ به

 اإلفراج عن أخيه فياض، ورد ما أخرج عن آل مهنا من اإلقطاعات، وإال وفيه قدم كتاب سليمان بن مهنا يسأل يف
  .فأعيدت اإلقطاعات إىل مهنا وأوالده، وأوقف إفراج فياض على ضمانه إياه. سار بعربه إىل الشرق

  .وفيه أنعم على األمري أرغون العالئي بعشرين ألف دينار ومائيت ألف درهم



  .داشي بثالثة بالد، زيادة على ما بيدهوفيه أنعم على األمري هبادر الدمر
وفيه قدم اخلرب بأن قاضي القضاة الشافعي بدمشق تقي الدين السبكي ملا أراد أن خيطب باجلامع األموي مل يرض به 

أهل دمشق خطيباً، وكرهوا خطته، ومل يؤمنوا على دعائه، وصاحوا عليه صياحاً منكراً، وترك مجاعة الصالة، وقالوا 
فلما كانت اجلمعة الثانية جرى أفحش ما جرى يف األوىل، فآل األمر إىل أن . فك، فثارت عليه العامةما نصلي خل

  .أشهد على نفسه أنه ترك اخلطابة
وفيه قدم اخلرب بأن شطي وثب عليه رجل وهو مع العسكر على الكرك، فضربه حبربة أرداه عن فرسه فحمل إىل 

قلة الواصل إليهم، وأن الناصر أمحد رد جواب كتاب السلطان إليه مبا ال بيوته، وأن العسكر يف شدة من األمطار و
فكتب السلطان ألمحد بتعداد مساوئه، وهتديده بتخريب الكرك حجراً حجراً، وكتب مبسري عسكر غزة . يليق

  .وصفد إىل جندة األمري بيغرا، ومحل الغالل واإلقامات، وحشد العربان معهم، وحماصرة الكرك
عن فياض بن مهنا مبساعدة األمري احلاج آل ملك، وسلم إىل األمري أقسنقر السالري النائب حىت حيضر وفيه أفرج 

  .كتاب أخيه سليمان بن مهنا
  .وفيه أنعم على أرغون العالئي بإقطاع قماري بعد موته، واستقر متر املوساوي أمري شكار عوضاً عن قماري

فقدم عليه التقي السبكي قاضي دمشق، فأقبل عليه السلطان وفيه خرج السلطان إىل سرياقوس على العادة، 
فلما عاد السلطان من سرحة سرياقوس مرض أياماً حىت استرخت أعضاؤه، وصار العالئي وآقسنقر . واألمراء

  .النائب يدبران أمور الدولة
فأذعن الناصر . القلعة وفيه ورد اخلرب بعافية شطي، وأنه ركب مع العسكر على الكرك، وقاتلوا أهلها وهزموهم إىل

فلم يكن غري قليل حىت . أمحد، وسأل أن ميهل حىت يكاتب السلطان، لريسل من يتسلم منه القلعة، فرجعوا عنه
  .استعد، وقاتل مبن معه، فخرج جركتمر املارداين ليجهز ألفي راجل من غزة وصفد

  .التزام الطاعة، وأال يتعرض ألمور التجاروفيه أنعم على فياض بالعود إىل بالده، فتوجه إليها بعدما حلف على 
أخرج مجاعة من األمراء إىل الشام، منهم ملكتمر السرجواين وبكا اخلضري، وقطلقتمر، وأباجي، : ويف رابع عشره

  .وحيىي بن ظهري الدين بغا وأخيه، مث أعيد ملكتمر من يومه

ني وسبعمائة، ومعهم كتاب للسلطان امللك وفيه قدمت رسل متملك اخلطا، وقد خرجوا من بالدهم سنة تسع وثالث
الناصر حممد، يتضمن أن بعض الفقراء قدم عليهم وأقام عندهم مدة، وهم يسجدون للشمس عند طلوعها، فمازال 
ينكر عليهم ذلك ويدعوهم إىل اإلسالم حىت عرف به امللك، فأحضره إليه ومسع كالمه، ودعاه إىل اإلسالم وهداه 

ث رسله إىل مصر يف طلب كتب العلم وإرسال رجل عارف يعلمهم شرائع اإلسالم، فإن الرجل اهللا إليه وأسلم، فبع
فأقبل السلطان امللك الصاحل إمساعيل عليهم، وخلع عليهم، ورسم بتجهيز الكتب العلمية . الذي هداهم به مات

  .هلم
  .ي ابن الناصر حممدأنعم على أربعة بإمريات طبلخاناة، منهم أمري حاج: ويف يوم اإلثنني ثاين رجب

  .وفيه أنعم على مخسة بإمريات عشرة، ونزلوا إىل املدرسة املنصورية على العادة بالقاهرة، فكان يوماً مشهوداً
وفيه خلع على األمري ملكتمر السرجواين، واستقر يف الوزارة عوضاً عن جنم الدين حممود بن علي بن شروان وزير 

  .املماليك السلطانية من تأخر جوامكهمبغداد، لتوقف أحوال الدولة وشكوى 
كانت فتنة رمضان أخى السلطان، وذلك أنه كان قد أنعم عليه بتقدمة ألف، فلما خرج : ويف يوم األربعاء رابعه

فلما مرض . السلطان إىل سرحة سرياقوس تأخر عنه بالقلعة، وحتدث مع مجاعة من املماليك يف إقامته سلطاناً



أمره، وأشاع ذلك، وراسل بكا اخلضري ومن خرج معه من األمراء، وواعد من وافقه  السلطان باالسترخاء قوي
فبلغ ذلك السلطان ومدبر دولته األمري أرغون العالئي، فلم يعبأ به إىل أن أهل رجب . على الركوب بقبة النصر

غ األمري أقسنقر أمري فبل. جهز األمري رمضان خيله وهجنه بناحية بركة احلبش، وواعد أصحابه على يوم األربعاء
أخور عند الغروب من ليلة األربعاء ما هم فيه من احلركة، فركب مبن معه، وندب عدة من العربان ليأتوه خبرب القوم 

. فلما أتاه خربهم ركب وسار إليهم، وأخذهم عن أخرهم من خلف القلعة ليالً، وساقهم إىل اإلصطبل. إذا ركبوا
وأرغون العالئي من باب السر مبا فعله إليهما، فصعد مبا ظفر به من أسلحة  وعرف أقسنقر أمري أخور السلطان

فلما طلع الفجر خرج أرغون العالئي من بني . واتفقوا على طلب إخوة السلطان إىل عنده، واالحتفاظ هبم. القوم
ء، وأعلمو يدي السلطان، وطلب اإلخوة، ووكل ببيت رمضان حىت طلعت الشمس وصعد األمراء األكابر باستدعا

مبا وقع، فطلبوا رمضان إليهم فامتنع من احلضور، وهم يلحون يف طلبه إىل أن خرجت أمه وصاحت عليهم، فعادوا 
  .عنه إىل أرغون العالئي

فخرج رمضان يف عشرين مملوكاً إىل خارج باب القلة، وسأل . فبعث أرغون عدة من اخلدام واملماليك إلحضاره
فقيل له أنه عند السلطان مع األمراء، فمضى إىل باب القلعة، وسيوف أصحابه عن النائب أقسنقر السالري، 

مصلتة، وركب من خيول األمراء، ومر مبن معه إىل سوق اخليل حتت القلعة، فلم جيد أحداً من األمراء، فتوجه جهة 
  .مث وقف رمضان ومعه بكا اخلضري، وقد اجتمع الناس عليه. قبة النصر

ء خربه، فأخرج بالسلطان حمموالً بني أربعة ملا به من االسترخاء، وركب النائب وآقسنقر أمري وبلغ السلطان واألمرا
وأقام أكابر األمراء عند السلطان، ووقفت أطالهبم حتت القلعة، وضربت الكوسات . أخور وقماري أخو بكتمر

ر مجعه من أجناد احلسينية ومن فوقف النائب مبن معه جتاه رمضان وقد كث. حربيا، ونزل النقباء يف طلب األجناد
مماليك بكا ومن العامة، وبعث خيرب السلطان بذلك، فمن شدة انزعاحه هنضت قوته، وقام على قدميه يريد الركوب 

فأقام السلطان إىل بعد الظهر، . بنفسه، فقام األمراء وهنؤه بالعافية، وقبلوا له األرض، وهونوا عليه أمر أخيه
فعزم النائب على احلملة عليه مبن . عده اجلميل، وخيوفه العاقبة، وهو ال يلتفت إىل قولهوالنائب يراسل رمضان وي

معه، وسار فلم يثبت العامه واملتجمعه من األجناد مع رمضان، وانفلوا عنه، فاهنزم رمضان هو وبكا اخلضري يف 
السلطان فلما كان بعد عشاء اآلخرة  عدة من املماليك، وتوجهوا حنو الربية، واألمراء يف طلبه، مث عاد النائب إىل

من ليلة اخلميس أحضر برمضان وبكا، وقد أدركومها بعد املغرب عند البويب، ورموا بكا بالنشاب حىت ألقوه عن 
فرسه، وقد وقف فرس رمضان من شدة السوق، فوكل برمضان من حيفظه، وأذن لألمراء بنزوهلم بيوهتم، فنزلوا 

  .اخلدمة على العادة وطلعوا بكرة يوم اخلميس إىل

  .وأمر السلطان حببسهم، وحبسوا أياماً، مث فرقوا على األمراء. وجلس السلطان وطلب مماليك رمصان، فأحضروا
وفيه رسم جلمال الكفاة بتجهيز التشاريف لألمراء األكابر، فحمل إىل كل من األمري جنكلي بن البابا، واألمري 

ل ملك، واألمري قماري، واألمري أرقطاي، تشريف كامل وألف دينار، بيربس األمحدي واألمري بيربس احلاج آ
وللنائب أقسنقر السالري تشريف وألفا دينار وفرسان، وملقدمي احللقة تشاريف بأقبية ساذجة مروزي، ألجل 

  .إعادهتم، فإهنا كانت بغاليطق ملونة
  .أمر السلطان ستة أمراء: ويف يوم اخلميس ثاين عشر

. قدم األمري بيغرا ومن معه من العسكر اجملرد لقتال الناصر أمحد، بعد ما حاربوه: سادس عشرهويف يوم اإلثنني 
وكان قد جرح منهم مجاعة، وقلت أزوادهم، فكتب السلطان بإحضارهم إىل الديار املصرية، وملا مثلوا باخلدمة خلع 



  .عليهم
  .وضاً عن اجلاويل، وقدم اجلاويل إىل مصروفيه كتب السلطان باستقرار طرنطاي البشممقدار يف نيابة غزة، ع

وسط األمري بكا اخلضري، ومعه مملوكان من املماليك السلطانية، بسوق اخليل حتت : ويف يوم الثالثاء رابع عشريه
  .القلعة

استجد السلطان بالقلعة عمارة جليلة، وأقام أقجبا احلموي شاد العمائر، وقرر على أرباب : ويف هذا الشهر
فتوجه أقجبا وأجبيج . وقصد بذلك حماكاة عمارة امللك املؤيد حبماة املعروفة بالدهشية. رخاماً حيملونه إليهاالدواوين 

وكتب السلطان إىل حلب بطلب ألفي حجر أبيض، وألفي حجر أمحر من دمشق . املهندس إىل محاة حىت عرفا ترتيبها
ووقع . هم من دمشق واثين عشر درمهاً من حلبفبلغت أجرة احلجر منها مثانية درا. فحملت وسخر هلا اجلمال

  .االهتمام يف العمل، فكان املصروف يف العمارة كل يوم عشرة أالف درهم
أيضاً وقف السلطان امللك الصاحل ثلثي ناحية سندبيس، من القليوبية، على ستة عشر خادماً خلدمة : ويف هذا الشهر

  .شريف أربعون خادماًالضريح الشريف النبوي، فتمت عدة خدام الضريح ال
  .قدم األمري علم الدين سنجر اجلاويل من غزة: ويف يوم اخلميس رابع شعبان

  .وفيه قدم الربيد مبوت األمري أرنبغا نائب طرابلس، فعملت عليه أوراق حبقوق سلطانية مبلغها ألفا ألف درهم
يت انتقلت إىل أبيهم من مصر وحلب وفيه قدمت أوالد األمري أيدغمش من دمشق، فألزموا بتفاوت اإلقطاعات ال

وباعوا محام أيدغمش . ودمشق، فبلغت مجلة كثرية باعوا فيها خيوالً وعصابة مرصعة ألمهم بلغت مائة ألف درهم
  .أبيهم خارج باب زويلة إىل خوند طغاي، وعدة أمالك أيضاً

  .تويف األمري هبادر اجلوباين: ويف يوم السبت ثالث شوال
ألمري بيربس األمحدي واألمري كوكاي يف ألفي فارس جتريدة لقتال الناصر أمحد بالكرك، وهي توجه ا: ويف عاشره
  .وكتب خبروج جتريدة من دمشق، ومحل املنجنيق ونصبه على الكرك. ثاين جتريدة

يف عدة صار نقل األير يلبغا اليحياوي إىل محاة مع طلبه، فركب األمري أرغون العالئي : ويف يوم اإلثنني ثاين عشريه
  .من األمراء حىت زين خيله زينة عظيمة، ورتبها بنفسه، وشقوا القاهرة، وكتب هلم باإلقامات يف الطرقات

. وفيه أيضاً أعيد جنم الدين حممود وزير بغداد إىل الوزارة، وأعفي ملكتمر السرجواين منها لتوقف أحوال الدولة
وصار مجال . زير بغداد يف ذلك، فنزال معاً بتشاريفهماوخلع علي مجال الكفاة، واستقر مشري الدولة، بسؤال و

وطلب مجال الكفاة ضمان مجيع اجلهات . الكفاة يطلع بكرة النهار إىل باب القلعة ومعه الوزير، فيصرفان األشغال
وزاد يف كل جهة حنو العشرين ألف درهم ومنع أن حيمل شيء من مال اجليزة، وال يصرف منها إال مبرسوم 

  .فمشمت أحوال الدولةالسلطان، 
وسبب ذلك أنه . استقر الجني أمري أخور، عوضاً عن األمري آقسنقر الناصري: ويف يوم األربعاء خامس ذي القعدة

مث بعد زواجها . سأل أن يتزوج خبوند أردو أم األشرف كجك، فأجيب إىل ذلك وتزوج هبا، وكانت مجيلة الصورة
ش الناصري يف خدمته، وكان قد اشتراه السلطان الناصر حممد بنحو مائة بأيام سأل األمري أقسنقر أن ميشي صرغتم

ألف درهم، دفع عنها السلطان قريباً من حنو مخسة أالف دينار مصرية، جلماله، وبسببه كانت فتنة األمري قوصون 
األمري أرغون  وكان آقسنقر يهواه وهو يترفع عليه، فاستشار السلطان. مع املماليك السلطانية، ملا طلبه بالليل

  العالئي



مث طلب السلطان صرغتمش، وعرفه بطلب أقسنقر له، فامتنع أشد . يف إرسال صرغتمش إىل آقسنقر، فأنكر ذلك
أقتل نفسي، وال أمضي إليه وأمشي يف خدمته فبعث السلطان إىل قماري واحلجازي والنائب آقسنقر : امتناع، وقال

ى آقسنقر الناصري طلبه صرغتمش وصابه، وأخذ احلجازي يتلطف السالري وعرفهم بذلك كله، فكلهم أنكر عل
  .بآقسنقر الناصري حىت كف عن طلبه على كره

. مث رسم السلطان آلقسنقر الناصري أن يتوجه مع التجريدة إىل الكرك، ومحل إليه عشرة أالف دينار وخسمائة مجل
مث ختيل األمري أرغون العالئي من سفره . ال سفرهوأخذ األمراء يف محل التقادم إليه على حسب مهمهم حىت مل يبق إ

أن خيامر مع الناصر أمحد، فبعث إليه مينعه من السفر، فشق عليه ذلك ومل يوافق، فأرسل إليه السلطان األمري قماري 
أستادار، فتلطف به حىت وافق بشرط اإلعفاء من األمري أخورية فأعفي، وسكن احلجازي باألشرفية من القلعة، 

  .آقسنقر إىل دار احلجازي وحتول
بعث أرتنا صاحب الروم هبدية جليلة صحبة قاضي الروم، وسأل أن جتري على ما كان عليه األمر : ويف هذه السنة

  .يف أيام الشهيد السلطان الناصر حممد من جتهيز التقليد بنيابة الروم
ليها وعلى قراء وخدام وغري ذلك ناحية وفيها رتب السلطان دروساً للمذاهب األربعة بالقبة املنصورية، ووقف ع

وفيها استقر عالء الدين علي بن عثمان بن أمحد بن عمرو . دمهشا من الشرقية، فاستقر ذلك، وعرف بوقف الصاحل
مث صرف الزرعي ببدر الدين . بن حممد الزرعي يف قضاء القضاة الشافعية حبلب، عوضاً عن الربهان إبراهيم الرسعين

  .أمحد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد احملسن بن اخلشاب املصري إبراهيم بن الصد،
  .وفيها ولدت امرأة بدمشق مولوداً، برأسني وأربعة أيدي

وسببها أن . وفيها كان بعرفة يوم عرفة فتنة بني العرب واحلجاج من قبل الظهر إىل غروب الشمس قتل فيها مجاعة
فركب أمري احلاج يف يوم عرفة بعرفة حلرهبم، . ين حسن إىل أمري احلاجالشريف رميثة بن أيب منى أمري مكة شكا من ب

وقاتلهم وقتل من الترك ستة عشر فارساً، وقتل من مجاعة بين حسن عدة، واهنزم بقيتهم، فنفر الناس من عرفة على 
زلوا الزاهر مث رحل احلاج بأمجعهم يوم النفر األول، ون. ختوف، ومل ينهب ألحد شيء، وال تزال بنو حسن مبىن

رسم بتجريد األمري أيب بكر بن : ويف يوم اخلميس ثاين عشر ذي احلجة. خارج مكة، وساروا منه ليالً إىل بطن مرو
  .أرغون النائب واألمري أصلم، واألمري أرنبغا

  .وبلغت زيادة النيل يف هذه السنة مثانية عشر ذراعاً وتسعة أصابع
  ومات فيها من األعيان

  .اهيم بن حممد السفاقسي املالكي يف ذي احلجة، وله إعراب القرأن، وشرح ابن احلاجب يف الفقهبرهان الدين إبر
  .ومات األمري أرنبغا الناصري، نائب طرابلس
  .ومات األمري أيدغمش الناصري، نائب الشام

خلدم حىت وهو أحد املماليك الناصرية، ترقى يف ا. ومات األمري بيربس األمحدي احلاجب وهو بدمشق، يف رجب
وجترد إىل اليمن، مث ملا عاد سجن يف العشرين من ذي القعدة . صار أمري أخور، مث عزل بأيدغمش، واستقر حاجباً

. سنة مخس وعشرين، وأقام معتقالً تسع سنني ومثانية أشهر إىل أن أفرج عنه يف ثاين عشرى رجب سنة مخس وثالثني
وله دار بالقاهرة . دمشق، يف سنة تسع وثالثني، فمازال هبا حىت ماتوأخرج إىل حلب أمرياً هبا، مث نقل إىل إمرة ب

  .داخل باب الزهومة حبارة العدوية، وحفيده أمري علي بن أمري أمحد بن احلاجب املقرئ
  .ومات األمري بكا اخلطريي مقتوالً، يف رابع عشرى رجب



  .ومات األمري هبادر اجلوباين رأس نوبة
  .ر، يوم اإلثنني خامس مجادى األوىلومات األمري قماري أمري شكا

  .ومات األمري طشتمر محص أخضر نائب صفد وحلب، مقتوالً بالكرك
ومات األمري سليمان بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غضية بن فضل أمري آل فضل، بظاهر 

  .سلمية
  .يوم اجلمعة رابع ربيع األول ومات األمري طينال نائب صفد ونائب غزة ونائب طرابلس، وهو بصفد، يف

وتويف تاج الدين أبو احملاسن عبد القادر بن عبد اجمليد بن عبد اهللا بن مىت اليماين املخزومي الشافعي األديب 
  .قدم القاهرة وأقام هبا، وله شعر جيد. الكاتب، بالقدس عن ثالث وستني سنة

  .الربهانومات احلاجب صالح الدين حممد بن إبراهيم، املعروف بابن 
  .وتويف فخر الدين حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن شكر املالكي، مبصر عن سبعني سنة

  .وتويف املقرئ بدر الدين حممد بن أمحد بن نصحان الدمشقي، شيخ القراء هبا، عن مخس وسبعني سنة
  .ومات األمري قطلوبغا الفخري نائب الشام، مقتوالً بالكرك

  .ي عشرين مجادى األوىلومات سعد امللك مطرف، يف حاد
  سنة أربع وأربعني وسبعمائة

وذلك أنه ملا كان يوم . قدم مبشر احلاج، وأخرب بكثرة ما كان يف هذه احلجة من املشقات: يوم اإلثنني مستهل احملرم
فمشى الشريف . عرفة تنافر أشراف مكة مع األجناد من مصر، فركبوا حلراهبم بكرة النهار، ووقفوا للحرب صفني

وأبلى الشريف . الن بينهم، فلم تطعه األشراف، ومحلوا على األجناد وقاتلوهم، فقتل منهم ومن العامة مجاعةعج
عجالن بن عقيل وأبلى كذلك األمري أيدمر بالء عظيماً، فعاتبه بعض مماليك األمري بشتاك، ورماه بسهم يف صدره 

  .شيء كثري، مث تراجع عنهم األشراف إىل هنب. ألقاه عن فرسه، وقتل معه أيضاً مجاعة، وآل األمر
وكان سليمان بن مهنا قد سافر إىل بالده فأكرمه . وفيه قدم عيسى بن فضل بقود أخيه سيف بن فضل على عادته

  .السلطان وأنعم عليه، وأنزله منزلة حسنة
  .ر أمحدقدم من الكرك الطواشي صفي الدين جوهر ورفيقه خمتار، فارين من الناص: ويف يوم السبت سادسه
  .خرج اجملردين إىل الكرك من القاهرة، صحبة األمري أصلم واألمري بيبغا حارس الطري: ويف يوم األحد سابعه

قبض السلطان على أربعة أمراء، وهم األمري أقسنقر السالري نائب السلطنة، واألمري : ويف يوم األربعاء عاشره
  .خيه أوالجا، وقيدوا ورسم بسجنهم يف اإلسكندريةبيغرا أمري جاندار صهره، واألمري قراجا احلاجب، وأ

وفيه خرج األمري بلك على الربيد إىل اجملردين إىل الكرك، فأدركهم على السعيدية، فطيب خواطرهم، وأعلمهم 
بالقبض على األمراء، وعاد سريعاً، فقدم قلعة اجلبل طلوع الشمس من يوم اخلميس حادي عشره، وبعد وصوله 

وسبب قبض السلطان على هؤالء األمراء أن األمري أقسنقر . األمري طيبغا الدوادار الصغري قبض السلطان على
السالري كان يف نيابته ال يرد قصة ترفع إليه فقصده الناس من األقطار، وسألوه الرزق واألراضي اليت أهنوا أهنا مل 

فلم يرد أحد سأله شيئاً من . ت احللقةتكن بيد أحد، وكذلك نيابات القالع وواليات األعمال والرواتب وإقطاعا
ليش : " فإذا قيل له هذا الذي أهناه حيتاج إىل كشف تغري وجهه، وقال. ذلك، سواء كان ما أهناه صحيحاً أم باطالً

فإذا كتب باإلقطاع ألحد، وحضر صاحبه من سفره أو تعاىف من مرضه وسأله يف إعادته، قال . تقطع رزق الناس؟



ففسدت األحوال، والسيما باململكة الشامية، فكتب النواب . حنن نعوضك: أو يقول له رح خذ إقطاعك،: له
. أنا أي من طلب مين شيئاً أعطيته، وما أرد قلمي عن أحد: " بذلك للسلطان، فكلمه السلطان فلم يرجع، وقال

ها، فأغلظ له بسبب حبيث أنه كانت تقدم له القصة وهو يأكل فيترك أكله ويكتب عليها من غري أن يعرف ما في
واتفق مع ذلك أنه وشى به أنه يباطن للناصر أمحد، ويواصل كتبه إليه، فقرر . ذلك آقسنقر الناصري أمري أخور

  .أرغون العالئي مع السلطان مسكه، فمسك هو وحاشيته
ضاً عن آقسنقر خلع السلطان علي األمري احلاج آل ملك، واستقر يف نيابة السلطنة، عو: ويف يوم اجلمعة ثاين عشره

وكان العالئي قد قرر مع السلطان أن يعرض على األمراء نيابة السلطنة، فأول من عرضت عليه األمري . السالري
. بدر الدين جنكلي بن البابا فامتنع، فقالوا بعده لألمري احلاج آل ملك، فأظهر البشر وأجاب هلا إن قبلت شروطه

معة على العادة، اشترط على السلطان أال يفعل شيئاً يف اململكة إال برأيه، فلما طلع األمري احلاج آل ملك لصالة اجل
فقبل السلطان شروطه، ولبس األمري . وأنه مينع اخلمر من البيع، ويقيم منار الشرع، وأنه ال يعارض فيما يفعله

على إقطاع النيابة وأنعم عليه السلطان زيادة . احلاج آل ملك تشريف النيابة جبامع القلعة، بعد صالة اجلمعة
  .بناحييت املطرية واخلصوص، ومتحصلهما اربعمائة ألف ومخسني ألف درهم

  .خلع السلطان علي منكلي بغا الفخري، واستقر أمري جندار، عوضاً عن بيغرا: ويف يوم السبت ثالث عشره

ن أمر وايل القاهرة بأن فأول ما بدأ به أ. وفيه فتح شباك النيابة، وجلس فيه األمري احلاج آل ملك للمحاكمات
ينزل إىل خزانة البنود بالقاهرة، وحيتاط على ما هبا من اخلمر والبغايا، وخيرج من فيها من النصارى األسرى، ويريق 
ما هناك من اخلمور، وخيرهبا حىت جيعلها دكاً وسبب ذلك أن خزانة البنود كانت يومئذ حانة، بعد ما كانت سجناً 

فلما . د واملماليك، كما أن خزانة مشائل سجن آلرباب اجلرائم من اللصوص وقطاع الطريقيسجن فيه األمراء واجلن
كانت دولة السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون بعد عوده من الكرك، وشغف بكثرة العمارات، اختذ األسرى 

فمأل . كثرية خبزانة البنود وجلبهم إىل مصر من بالد األرمن وغريها، وأنزل عدة كثرية منهم بقلعة اجلبل، ومجاعة
أولئك األرمن خزانة البنود حىت بطل السجن هبا، وعمرها السلطان الناصر مساكنا له، وتوالدوا هبا، وعصروا 

اخلمور حبيث أهنم عصروا يف سنة واحدة اثنتني وثالثني ألف جرة، باعوها جهاراً وكان حلم اخلنزير يعلق عندهم 
واختذوا عندهم أماكن الجتماع الناس على احملرمات، فيأتيهم الفساق ويظلون . امعلى الوضم، ويباع من غري احتش

عندهم األيام على شرب اخلمور ومعاشرة الفواجر واألحداث ففسدت حرم كثرية من الناس وكثري من أوالدهم 
ية إذا تركت مواليها، أو ومجاعة من مماليك األمراء فساداً شنيعاً، حىت إن املرأة إذا تركت أهلها أو زوجها، أو اجلار

  .الشاب إذا ترك أباه، ودخل عند األرمن خبزانه البنود ال يقدر أن يأخده منهم، ولو كان من كان
فقام األمري احلاج آل ملك يف أمرهم، وفاوض السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون يف فسادهم غري مرة، فلم 

كم تشتكي من هؤالء، إن كان ما يعجبك جماورهتم ! يا حاج: ال لهجيبه إىل أن أكثر عليه فغضب السلطان عليه، وق
انتقل عنهم فشق ذلك عليه، وركب إىل ظاهر احلسينية واختار مكاناً، وعمره داراً، وأنشأ جبانبها جامعاً، ومحاماً 

سلطان، وبقيت يف نفسه حزازات حىت أمكنته القدرة منهم، وانبسطت يده فيهم بكونه نائب ال. وربعاً وحوانيت
فنزل وايل القاهرة ومعه احلاجب وعدة من أصحاب النائب وهجموا خزانة البنود، وأخرجوا مجيع سكاهنا، وكسروا 

أواين اخلمر، فكانت شيئاً جيل وصفه كثرة، وهدموها واشترى أرضها األمري قماري من بيت املال، وتقدم إىل 
  .ها واحتكروها، وبنوها دوراً وطواحني وغريهاالضياء احملتسب أن ينادي بتحكريها، فرغب الناس يف أرض

وقد ذكرنا أخبار خزانة البنود يف كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ذكراً شافياً، فكان يوم هدم خزانة 



البنود يوماً مشهوداً من األيام املشهورة املذكورة، عدل هدمها فتح طرابلس وعكا، لكثرة ما كان يعمل فيه مبعاصي 
  .اهللا

مث طلب النائب وايل القلعة، وألزمه أن يفعل ذلك ببيوت األسرى من القلعة، فمضى إليها وكسر جرار اخلمر اليت 
فيما بني جامع ابن طولون ومصر، . هبا، وأنزهلم من القلعة، وجعلهم مع نصارى خزانة البنود يف موضع جبوار الكوم

  .اليومفنزلوه واختذوا به مساكنهم، واستمروا هبا إىل 
وكانت األسرى اليت بالقلعة من خواص األسرى، وعليهم كان يعتمد السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون يف 

  .أمر عمائره، وكانوا يف فساد كبري مع املماليك وحرم القلعة فأراح اهللا منهم
ى شاطئ النيل باجلزيرة مث رسم األمري احلاج آل ملك النائب بتتبع أهل الفساد، فمنع الناس من ضرب اخليم عل

  .وغريها للنزهة، وكانت حمل فساد كبري الختالط الرجال فيها بالنساء، وتعاطيهم املنكرات
واقترح األمري احلاج آل ملك يف نيابة اقتراحات كثرة، منها أنه منع من مكاتبة والة األعمال إال بعد أن يبعث 

له كتابة الشكوى خلف قصة املشتكي، وكثرياً ما كان الوايل أن كان للشاكي حق شرعي، وجعل عوض املكاتبة 
  .يرد الشكاة إىل الوالة والكشاف، وصار يكنب جلميع الوالة يعتمد

ورسم األمري احلاج آل ملك ألويل نيابته بإبطال مجيع امللعوب، وهي جهة سلطانية كان يتحصل منها مال كثري، وهلا 
اب امللعوب، من املناطحني بالكباش واملناقرين بالديوك، وعلى له ضرائب مقررة على أرب. ضامن يقال له كمجيت

املعاجلني واملصارعني واملثاقفني واملالكمني واملشابكني، وعلى املقامرين على اختالف أنواع القمار، وعلى القرادة 
  .والدبابة الذين يلعبون بالقرود والدب وغري ذلك من أنواع اللعب، فبطل ذلك كله

اج آل ملك أيضاً جهة ابن البطوين، وهي جهة سلطانية هلا ضامن عليه مال مقرر يأخذه من كل وأبطل األمري احل
من رد عليه عبده أو أمته، إذا أبقوا فكان يتعدى حىت يأخذ من جيده من العبيد واإلماء قد مضى ملواله يف حاحة، 

  .وحيبسه عنده حىت يصاحله مواله على مال يدفعه إليه، فبطل ذلك
مري احلاج آل ملك النزول عن اإلقطاعات واملقايضات هبذه بعد أن فشى ذلك بني األجناد، حىت إن جندياً وأبطل األ

قايض أخر بإقطاعه ومبلغ ألفني ومخسمائة درهم أقبضه منها ألفني، فألزمه األمري احلاج آل ملك حبمل األلفني لبيت 
  .املال، فانكف األجناد عن املقايضات

ل ملك من يرفع إليه قصة بطلب زيادة، فرفع له عالء الدين بن القلنجقي أحد األمراء ومقت األمري احلاج آ
  .العشرات قصة يسأل فيها زيادة على إقطاعه، فوقع له عليه مبائيت فدان من اجلبل األمحر، زيادة على ما بيده

الشام، وكتب مرسوم السلطان ومنع األمري احلاج آل ملك من مكاتبة نواب الشام وكتابة التواقيع السلطانية ألهل 
إىل املمالك الشامية بإبطال العمل مبا كتب به من بعد وفاة السلطان امللك الناصر حممد، وال يعتمد إال على املراسيم 
املستقرة إىل حني وفاته، ليبطل بذلك ما كان يف نيابة أقسنقر السالري فبطلت مجاعة كثرية بأيديهم مراسيم سلطانية 

  .ية وصاحلية جتددت بعد السلطان الناصر حممد، وأخذت منهممنصورية وأشرف
  .قدم حممل احلاج: ويف يوم اخلميس ثامن عشره
  .نودي بتحكري خزانة البنود، فشرع الناس يف حتكريها: ويف يوم األربعاء رابع عشريه

ما أخذ له يف نيابة رسم السلطان أن يعاد على ناصر الدين املعروف بفأر السقوف : ويف يوم اخلميس خامس عشريه
األمري طشتمر محص أخضر، وخلع عليه حبسبة مصر، عوضاً عن ابن بنت األعز، بشفاعة األمري ملكتمر احلجازي، 

  .فأعيد له مبلغ أربعني ألف درهم من بيت املال



بن  وفيه قدم شهاب الدين أمحد بن فضل اهللا كاتب السر بدمشق بطلب، لكثرة شعاته فقام أخوه عالء الدين علي
  .فضل اهللا يف أمره حىت أعيد إىل دمشق معزوالً، من غري مصادرة، ورتب له ما يكفيه

  .وفيه أنعم على عدة من املماليك السلطانية بإمريات، منهم شيخو العمري، وألطنبغا برناق
، وكتبوا كثر ختوف الناس من منسر انعقد بالقاهرة، وذلك أن رجال هذا املنسر كبسوا عدة بيوت: ويف هذا الشهر

أوراقاً يطلبون فيها ماالً من األغنياء، ومىت مل يبعث لنا ذلك كنا ضيوفك وأعيا الوايل أمرهم فاتفق أهنم كبسوا بيتاً 
ببوالق، وكان أهله قد أنذروا هبم، فاستعدوا هلم وتركوا أبواهبم مفتوحة، فدخلوا نصف الليل، وإذا بالنشاب قد 

فخرج منهم أيضاً اثنان والطلب يف أثرمها، فقتل . ورجع باقيهم منهزمني وقع يف صدورهم، فأصاب منهم ثالثة،
منهما واحد وقبضوا منهم على ثالثة، وأتوا هبم الوايل، فأقروا على مجاعة باجلزيرة وغريها، فتتبعوا إىل أن ظفر 

  .جبماعة مسروا وشهروا
فسأل الزرعي أن . ا، ومجع بينه وبني السلطانوفيه قدم الرجل الصاحل أمحد الزرعي، فأكرمه األمري جنكلي بن الباب

  .تعفى بلده زرع من املغارم والسحر، وأقام أياماً مث عاد إىل الشام
وفيه قدم األمري سيف بن فضل، فأكرمه السلطان، وكتب له ببلدة زرع حسب سؤاله، وسافر فمات قبل أن 

  .يستغلها
  .وفيه قدم أيضاً أمحد بن مهنا وسيف بن فضل، بقود

ه وصلت رسل متملك اهلند هبدية فيها فصان ياقوت، ومعهم كتاب يتضمن السالم واملودة، وأهنم مل يكونوا وفي
وسأل متملك . يعرفون اإلسالم حىت أتاهم رجل عرفهم ذلك، وذكر هلم أن والية امللك البد أن تكون من اخلليفة

ن نائباً عن السلطان بتلك البالد، وأن يبعث اهلند أن يكتب له تقليد من جهة اخلليفة بوالية مملكة اهلند ليكو
فأكرمت الرسل، وطلب من اخلليفة . السلطان إليهم رجالً يعلمهم شرائع اإلسالم من الصالة والصيام وحنو ذلك

أن يكتب تقليداً ملرسلهم بسلطنة اهلند، فكتب له تقليد جليل، ورسم بسفر ركن الدين امللطي شيخ اخلانكاه 
وفيه قدم الربيد من حلب بطلب ناصر الدين حممد بن صغري الطبيب، ليعاج األمري . مع الرسل الناصرية بسرياقوس

ألطنبغا املارداين، فأخرج على الربيد، وقدم حلب يوم الثالثاء سلخه، وقد احتضر األمري ألطنبغا، فمات من الغد، 
  .فعاد ابن صغري بعد يومني من حلب

نكلي بن البابا، واألمري آقسنقر الناصري، واألمري أيب بكر بن أرغون رسم بتجريد األمري ج: ويف تاسع عشريه
  .النائب، واألمري طيبغا اجملدي إىل الكرك

قدم اخلرب بوفاة األمري ألطنبغا املارداين نائب حلب، فصلي عليه صالة الغائب جبامعه، وقرئت : ويف ثاين عشر صفر
  .له ختمة شريفة

يلي حلب، فأشار األمري أرغون العالئي باستقرار األمري يلبغا اليحياوي يف نيابة وفيه عقد مشور عند السلطان فيمن 
حلب، وأن يستقر عوضه يف نيابة محاة األمري طقتمر األمحدي، وأن يستقر بلك اجلمدار يف نيابة صفد، عوضاً عن 

إلحضار حرمي املارداين وأمواله وعني أرغون شاه للسفر بتقليد األمري يلبغا، وأن يتوجه األمري أمحد . طقتمر األمحدي
  .من حلب

  .توجه األمري ألطنبغا برناق، بتقليد طقتمر نائب محاة: ويف رابع عشريه
قدم األمري بيربس األمحدي واألمري كوكاي ومن معهما من اجملردين التجريدة الثانية : ويف يوم السبت خامس عشريه

ك بيومني ورد كتاب األمري أصلم بأنه قدم إىل الكرك مبن معه، وكان قبل ذل. إىل الكرك، فركب األمراء إىل لقائهم



فكتب إىل والة األقاليم للخروج إىل الكرك بطلبهم، . وخرج األمري بيربس األمحد مبن معه، وطلب أن يقوى بعسكر
  .ونزل النقباء إىل األمراء املعينني للسفر خبروجهم

  .لقاهرة، لنيابة صفدخرج األمري بلك اجلمدر من ا: ويف يوم اخلميس سلخه
خرج األمري جنكلي بن البابا واألمري أقسنقر الناصري وملكتمر السرجواين وأمري : ويف يوم اإلثنني رابع ربيع األول

وتوجه صحبتهم . عمر بن أرغون النائب، يف أربعة أالف فارس، تقوية لألمري أصلم، وهي التجريدة الرابعة للكرك
  .توجه السلطان بعد سفرهم إىل سرياقوس على العادةعدة حجارين ونقابني ونفطية، و

وفيه اشتد األمري احلاج آل ملك النائب على وايل القاهرة ومصر يف منع اخلمر وغريه من احملرمات، وتتبع أهل 
فقعد العامة . ونودي بالقاهرة ومصر من أحضر سكراناً أو أحداً معه جرة مخر خلع عليه. الفساد وإحضارهم إليه

وقبض العامة . خلمر بكل طريق، وأتوه مرة جبندي قد سكر، فضربه وقطع خبزه، وخلع على من أحضرهلشربة ا
وأخذ النائب كثريا من شربة . أيضاً على بعض مماليك األمراء، وقد أحضر جرة مخر يف مركب، فضربه وقطع خبزه

فضرهبم عرايا، وكشف رءوسهم، اخلمر وباعته بناحية شربا اخليم ومنية السريج، ومن املراكب، ومن البيوت، 
فعرفه شاد الدواوين أن . ونادى من اشترى عنباً بالقنطار قبض عليه، ويؤيت به إليه. وصب عليهم اخلمر وشهرهم

متحصل الديوان من معاملة العنب مائة ألف درهم، وقد بطلت، فلم يلتفت إليه، وتنجز مرسوم السلطان باملساجة 
اشترى له عنباً بدرمهني، فجاءه عشرة أرطال فطلب احملتسب، وأنكر عليه كيف  وبعث النائب يف خفية من. بذلك

  .يكون العنب هبذا السعر وقد منعنا من اعتصاره
ومنع األمري احلاج ملك النائب أن حيمل الفرنج إىل اإلسكندرية مخراً، فقام يف ذلك مجال الكفاة، وذكر أنه يتحصل 

نار، ومىت منع الفرنج من محل اخلمر فسد حال اإلسكندرية، ومازال من ذلك يف السنة حنو األربعني ألف دي
  .بالسلطان حىت منع النائب من ذلك

وأبطل األمري احلاج آل ملك النوايح من القاهرة ومصر، فقامت الضامنة عند األمري قماري األستادار يف إعادة 
قماري يكلم األمري احلاج آل ملك حىت  النوايح، وخوفت أن جهته تبطل، وكان مرصده للحاشية، فمازال األمري

  .أعادها
وسبب ذلك . قام قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة على إمام اجلامع األزهر، وحبسه: ويف هذا الشهر

أنه كان يلي نظر اجلامع، فأخرجه عنه قاضي القضاة وواله للقاضي احلنبلي، فتعصب مجاعة لإلمام حىت أعاده 
فشق ذلك على القضاة، وتنكروا له، فقام رجل وأهنى إليهم أن اإلمام من . النائب إىل نظر اجلامع آقسنقر السالري

مخس وعشرين سنة وقع يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن زعم أنه صلى اهللا عليه وسلم اهنزم يف بعض غزواته، 
احلبس، فقام الشيخ خليل املالكي والقوام وشنعوا بذلك عليه، وأخذوه من اجلامع إىل . وكتب بذلك حمضراً وأثبته

. الكرماين قياماً زايداً حىت وصل إىل السلطان واألمراء أن بني القضاة وبينه عداوة، بسبب نظر اجلمع، من قدمي
فطلب القضاة إىل القلعة حبضرة السلطان، وحدثهم السلطان يف أمره، فوقعوا فيه وقيعة قبيحة، وأنه قد وجب قتله، 

وكثرت . فمازال السلطان هبم حىت حكم احلنفي بتعزيره، فعزر واستمر على وظيفته. عزله من اإلمامةوقد حكم ب
  .القالة يف ابن مجاعة بسببه، فإنه كانت له مسعة عند اخلدام، وتتردد إليه أم السلطان

لو إىل الشوبك، وفيه خلع علي جنم الدين أيوب، وأعيد لوالية القاهرة، عوضاً عن شجاع الدين غرلو، وأخرج غر
  .عوضاً عن ألطنقش

قدم اخلرب بوصول املنجنيق من صفد إىل الكرك، وأنه هرب من خدام أمحد ومماليكه حنو ستة : ويف يوم اخلميس عشر



  .وأربعني نفراً، مث قدموا يف حادي عشريه، فخلع عليهم
ي إىل الكرك مبن معهما، يف يوم قدم اخلرب بوصول جنكلي بن البابا وأقسنقر الناصر: ويف رابع عشر ربيع اآلخر

فانكسر . السبت سابعه، فزحفوا من غدهم، وقاتلوا قتاالً شديداً جرح فيه بالغ ومجاعة، وعدة قتلوا، وجرح كثري
  .أهل الكرك كسرة قبيحة، فسر السلطان بذلك، وبعث إىل األمراء اجملردين مخسني حجاراً

وسأل أن يبعث إليه برمة أبيه، فاعتذر السلطان عن ذلك بأنه وفيه قدم رسول حسن بن دمرداش بن جوبان هبدية، 
  .مل يعرف له قرباً

واتفق يف زيادة النيل أنه كان وفاؤه يوم األحد سابع عشر ربيع األول وهو سابع عشر مسرى فزاد زيادة كبرية بعد 
وركب النائب إىل جسر  فركب الوايل إىل بوالق،. الوفاء حىت فاض من جهة قرموط من اخلليج، وطلع من األسربة

  .بركة احلبش يف عدة من األمراء، وأقام ثالثة أيام حىت أتقن بعض اجلسور
وفاض النيل من جهة قناطر األوز، فكتب لوايل الشرقية على أجنحة احلمام أن يقطع اللؤلؤة فكثر تقطع اجلسور، 

وفسدت األقصاب، والنيلة والقلقاس،  .وتعبت الوالة يف سدها حىت تقطعت مجيعها بالوجه القبلي والوجه البحري
  .وسائر الزراعات الصيفية، واملخا زن

وفيه قدم اخلرب بكثرة الفساد واجملاهرة باخلمور وأنواع الفسوق بدمشق، وقلة حرمة نائبها األمري طقزدمر احلموي، 
مر اعتين بضبطه، وهو أنه واتفق بظاهر القاهرة أ. وتغلب مماليكه وهتكمهم عليه وسوء سريهتم، فكتب باإلنكار عليه

كان بناحية اللوق كوم يعرف بكوم الزل يأوي إليه أهل الفسوق من أوباش العامة، فأخذ بعضهم منه موضعاً ليبين 
له فيه بيتاً، فشرع يف نقل التراب منه، فبينا هو حيفر إذ ظهر له إناء فخار فيه مكاتيب دار كانت يف هذا البقعة، 

وكان يقال له شعيب، أنه  -فأشاع بعض شياطني العامة . اً مسجد، ورأى أثار البنيانوتدل على أنه كان به أيض
رأى يف نومه أن هذا البنيان على قرب بعض الصحابة رضي اهللا عنهم، وأن من كراماته أنه يقيم املقعد ويرد بصر 

لصياح، وتناولوا تلك فاجتمعت عليه الغوغاء، وأكثروا من ا. األعمى، وصار يصيح ويهلل ويظهر اختالل عقله
فزاد نشاطهم، وفرحوا فرحاً كبرياً، وباتوا يف ذكر . األرض باحلفر حىت نزلوا فيها حنو قامتني، فإذا مسجد له حمراب

وأصبحوا ومجعهم حنو األلف إنسان، فشالوا ذلك الكوم، وساعدهم النساء، حىت إن املرأة كانت تشيل . وتسبيح
من كل أوب، ورفعوا معهم التراب يف أقبيتهم وعمائمهم، وألقوه يف الكيمان،  التراب يف مقنعها، وأتاهم الناس

  .حبيث هتيأ هلم يف يوم واحد ما ال تفي مدة شهر بنقله
وحفر شعيب حفرة كبرية، وزعم أهنا موضع الصحايب، فخرج إليه أهل القاهرة ومصر أفواجاً، وركب إليه نساء 

  .ن تلك احلفرة لزيارهتا، وما منهن إال من تدفع الدنانري والدراهماألمراء واألعيان، فيأخذهن شعيب وينزهل
وأشاع شعيب أنه أقام الزمىن، وعاىف املرضى، ورد أبصار العميان، يف هذه احلفرة، وصار يأخذ مجاعة ممن يظهر أنه 

مون أهنم قد زال ما من أهل هذه العاهات، وينزل هبم إىل احلفرة، مث خيرجهم وهم يسبحون اهللا أكرب اهللا أكرب، ويزع
  .كان هبم

فافتنت الناس لتلك احلفرة، ونزلت أم السلطان لزيارهتا، و مل تبق أمرأة مشهورة حىت أتتها وصار للناس هناك جمتمع 
فقامت القضاة يف ذلك مع . عظيم، حبيث يسرج به كل ليلة حنو مائيت قنديل، ومن الشموع املوكبية شيء كثري

مري احلاج آل ملك النائب، وقبحوا هذا الفعل، وخوفوا عاقبته، حىت رسم لوايل القاهرة األمري أرغون العالئي واأل
أن يتوجه إىل مكان احلفره ويكشف أمرها، فإن كان فيها مقبور حيمل إىل مقابر املسلمني ويدفن به سراً، مث يعفى 

شنيع حىت رماهم اجلند بالنشاب، فلما مضى إليه ثارت به العامة تريد رمجه، وصاحوا عليه باإلنكار ال. املوضع



فتفرفوا، وهرب شعيب ورفيقه العجوي، ومازال احلفارون يعملون يف ذلك املكان إىل أن انتهوا فيه إىل سراب محام، 
وفد احنلت عزائم الناس عنه، بعدما فتنوا به، وضلوا . و مل جيدوا هناك قرباً وال مقبوراً، فطموه بالتراب، وانصرفوا

  .، ومجع شعيب ورفيقه كثرياً من املال والثياب شيئاً طائالًضالالً بعيداً

  .وفيه توجه أيدمر الشمسي لكشف أحوال الكرك
قدم األمري أصلم، وأبو بكر بن أرغون النائب، وأروم بغا، من جتريدة : ويف يوم األحد سابع عشرى مجادى األوىل

فقبل السلطان . أصحاهبم وقلة الزاد عندهمالكرك بغري إذن، واعتذروا بضعف أبداهنم وكثرة اجلراحات يف 
عذرهم، ورسم األمري طقتمر الصالحي ومتر املوساوي، يف عشرين مقدماً من احللقة وألفي فارس، فساروا خلقه، 

  .وهي التجريدة اخلامسة
وفيه قدم الربيد من حلب أنه خرجت عساكر حلب ومحاة وطرابلس صحبة سنقر وصالح الدين الدوادار إىل جهة 

  .يس حلرب أهلها من األرمن، ملنعهم اخلراجس
  .تركمان الطاعة، وأغاروا معهم، وأثروا يف أهل سيس آثار قبيحة

وفيه نودي من قبل األمري احلاج آل ملك نائب السلطان بأن أهل األسواق كلها إذ أذن الصالة يصلون قدام 
  .الة يف األسواقدكاكينهم بإمام يصلي هبم، فعملوا أخناخاً وحصروا برسم فرشها للص

فاجتمع غواة لعب الرمح، . وتوجه السلطان يف هذه األيام إىل سرياقوس على العادة، ورسم بلعب الرمح بني يديه
فظهر ابن الطرابلسي . وحضر طيدمر امللكي وابن الطرابلسي الرماح وقطز الشمسي، ومن ضاهاهم، وتكافحوا

  .يومئذ على سائرهم، وأنعم عليه
 طقبغا الناصري إمريته، وتزيا بزي الفقراء، فلزمه حبكم الديوان أربعمائة ألف درهم، محل منها وفيها ترك األمري

  .مباشروه ثالمثائة ألف
  .وفيها رسم باستقرار األمري سيف الدين بن فضل أمري األمراء يف اإلمرية، عوضاً عن سليمان بن مهنا، بعد موته

فاتفق أمحد بن مهنا . مصر، فرده نائب الشام من دمشق وعاد إىل أهله وفيها كتب مبنع أمحد بن مهنا من القدوم إىل
  .مع فياض على إقامة فتنة

وفيها تزوج السلطان ابنة األمري طقزدمر احلموي نائب الشام، بعد ما جهز األمري ملكتمر احلجازي باملهر إىل 
. ع إليه املهر وهو مائة ألف درهمدمشق، فقدمها يف سادس عشر مجادى اآلخرة، وقد تلقاه األمري طقزدمر، فدف

وعاد األمري ملكتمر احلجازي من دمشق من غري أن يأخذ ألحد شيئاً هدية، فبعث له األمري طقزدمر احلموي ألفي 
وفيه قدم اخلرب . وأنعم عليه السلطان بألفي دينار، وخيول وغريها. دينار، ومائة قطعة قماش، وأربعة أرؤس خيل

ن الطاعة، وإغارهتم على عرب سيف بن فضل، وأخذهم قفالً من بغداد إىل نواحي خبروج فياض وآل مهنا ع
  .الرحبة، كان فيه لرجل واحد ما قيمته حنو مائيت ألف دينار، سوى ما لغريه من التجار

وفيه قدم اخلرب بأن سليمان شاه حاكم األردو جرت بينه وبني أرتنا ملك الروم حرب انتصر فيها أرتنا، وقتل عدة 
عاد األمري جنكلي بن البابا واألمري : ويف مستهل رجب. أصحاب سليمان شاه، وغنم ما معهم، وهزم باقيهم من

  .آقسنقر الناصري من جتريدة الكرك إىل القاهرة، فأكرمهما السلطان لكثرة بالئهما يف الكرك، وخلع عليهما
لسبت سادس شعبان إذا برعد وبرق أعقبته وفيه قدم الربي مبحضر ثابت على قضاة حلب يتضمن أنه ملا كان يوم ا

فهدم من القلعة اثنا وثالثون . زلزلة عظيمة، مسع حسها من نصف ميل عن حلب، وهو حس مزعج يرجف القلوب
برجاً سوى البيوت، وهدم من قلعة البرية أكثر من نصفها، وكذلك من قلعة عني تاب وقلعة الراوند وهبسنا وبالد 



رج أهل حلب إىل ظاهرها، وضربوا اخليم، وغلقت سائر أسواقها، ويف كل ساعة يسمع فخ. منبج وقلعة املسلمني
مث إهنم جتمعوا عن أخرهم، وكشفوا رءوسهم ومعهم أطفاهلم واملصاحف مرفوعة، وهم يضجون . دوي جديد

 ذلك عنهم، فأفاموا على ذلك أياماً إىل خامس عشريه حىت رفع اهللا. بالدعاء واالبتهال إىل اهللا برفع هدا املقت
بعدما هلكت بتلك البالد حتت الردم خالئق ال حيصيها إال خالقها، فكتب بتجديد عمارة ما هدم من القالع من 

وقدم اخلرب من الكرك بأن العساكر أخذت على طرقها كلها باالحتفاظ وأخدت أغناماً كثرية . األموال الديوانية
األمري علم الدين سنجر اجلاويل، واألمري أرقطاي، واألمري  فرسم بتجهيز. ألهلها، وقتلت مجاعة من الكركيني

فساروا يوم الثالثاء . قماري أستادار، وعشرين أمري طبلخاناه وعشرات، وثالثني مقدم حلقة، وأنفق السلطان فيهم
  .خامس عشر شوال يف ألفي فارس، وهي التجريدة السادسة، وتوجه معهم عدة حجارين ونفطية

ري طرغاي الطباخي، واستقر يف نيابة طرابلس بعد موت رسغاي السالح دار، وكتبت أوراق وفيه خلع على األم
  .ديوانية مبا يلزم رسغاي حبكم الديوان، ويشتمل على ألفي ألف درهم

وفيه استقر عالء الدين علي بن حممد بن األطروش السقطي يف حسبة دمشق، بعناية األمري أرغون العالئي، فشنع 
  .يته، جلهله باألمور الشرعيةالناس بسبب وال
ورد كتاب الناصر أمحد من الكرك وهو يترفق ويعتذر عن قتل األمري قطلوبغا الفخري واألمري : ويف أول شعبان

طشتمر محص أخضر، وأنه إن رسم حبضوره حضر، وإن رسم بإقامته بالكرك أقام حتت الطاعة، وأنه ال رغبة له يف 
الشام وكتاب نائب حلب، ويف ضمنهما كتب الناصر أمحد إليهما خبتمها،  وعقيب ذلك ورد كتاب نائب. امللك

فتوجه إليه األمري طشتمر طلليه جبواب يتضمن أنه إن أراد اإلقامة بالكرك . وهي تشتمل على معىن ما ذكر يف كتابه
ت عليه الكرك مطمئناً فليسري ما أخده من املال واخليل وغري ذلك، ويبعث يوسف بن البصارة أيضاً، وإال هدم

  .حجراً حجراً، وأسر إىل طلليه أن يتحيل يف القبض على أمحد
فرغت عمارة القاعة املعروفة بالدهيشة من القلعة، وفرشت بأنواع البسط واملقاعد الزركش، : ويف مستهل رمضان

غا الصاحلي، وأمره فأكثر من اإلنعام والعطاء، وكان قد اختص باململوك بيب. وجلس فيها السلطان وبني يديه جواريه
وخوله يف نعم جليلة، وزوجه بابنة األمري أرغون العالئي، وهي أخت السلطان ألمه، وعمر له حوانيت خارج باب 

وكثر استيالء اجلواري واخلدام على الدولة وعارضوا النائب، وأبطلوا ما أحبوا إبطاله مما يرسم به، حىت . القرافة
  .الطواشية ينقضي شغلك، فإذا بلغهم ذلك أهدروا مكانته وردوا أفعالهرح إىل : صار يقول ملن يطلب شيئاً

توجه األمري آقسنقر الناصري لنيابة طرابلس، بعد موت األمري طوغاي الطباخي، وقد تنكر السلطان له : ويف سابعه
  .وتغري عليه
أالف إنسان، ومن حجاج رحل حممل احلاج من الربكة، وقد قدم من حجاج املغاربة زيادة على عشره : ويف عشريه

  .بالد التكرور حنو مخسة أالف نفر، وحج الطواشي عنرب السحريت الال السلطان، يف جتمل كثري
وقدم معه وبعده من الكركيني . وفيه أعاد الناصر أمحد األمري طشتمر طلليه جبواب غري طائل، ومن غري أن جيتمع به

فكتب هلم . اصر أمحد، وطلبوا إقطاعات عديدة هلم وألصحاهبمعدة أشخاص، فمرروا مع السلطان خمامرهتم على الن
فقدم اخلرب بأن يوسف بن البصارة بعثه الناصر أمحد من الكرك ليحضر إىل . السلطان هبا، وأعيدوا بإنعامات جليلة

أحاط الناصر مصر، فوجد قتيالً يف أثناء طريقه، واهتم الناصر أمحد أنه بعث من قتله خوفاً منه أن ينم عليه ألخيه، و
أمحد مبوجوده، فوجد له أربعة وعشرين ألف دينار، وثالثني حياصة ذهب، وثالثني كلفتاه زركش، سوى لؤلؤ 

  .فوقع االتفاق على أن جيرد السلطان إىل الكرك عدة عساكر من مصر والشام. وقماش وغري ذلك



عم السلطان عليهم وعادوا يف حادي عشره، قدم بالغ ومشايخ الكرك طائعني، فأن: ويف يوم اإلثنني ثامن ذي القعدة
  .ومعهم عدة من املماليك السلطانية ليسلموهم قلعة الكرك

وفيه رسم بتجريدة سابعة فيها األمري ركن الدين بيربس األمحدي، واألمري كوكاي، وعشرون أمري طبلخاناة، وسته 
السلطان إىل األمري بيربس األمحدي  ومحل. وكتب خبروج عسكر من دمشق، ومعهم منجنيق وزحافات. عشر أمرياً

وأرسل . ألفي دينار، وإىل كوكاي ألف دينار، ولكل أمري طبلخاناة أربعمائة دينار، ولكل أمري عشره مائتا دينار
السلطان أيضاً مع اآلمري بيربس األمحدي أربعة أالف دينار ألجل من عساه ينزل من الكرك، وجهزت تشاريف 

طريقهم حنو شهرين، وخرج معهم ستة أالف رأس من البقر والغنم، ومائتا رأس جاموس  وأقام األمراء يف. كثرية
فاستعد هلم الناصر أمحد، ومجع الرجال، وأنفق فيهم ماالً كثرياً ومجع األسلحة املرصدة بقلعة . وحنو ألفي راجل

  .الكرك، وركب املنجنيق الذي كان هبا
  .وفيه قدم سليمان ابن مهنا بقوده، فخلع عليه

عرض السلطان اخليل ليختار فرساً يركبه يوم العيد، وأحضر عشرة من النقاراتية، فدقوا : ويف مستهل ذي احلجة
فظن العسكر أهنا حربية، فركبوا حتت القلعة، وجتمعت العامة على عادهتم، وغلقت . كوساهتم عند العرض

  .فركب إليهم نقيب اجليش والمهم على ركوهبم، وردهم. األسواق

يا ولد : وهلجت العامة بقوهلم. ت القالة تكثر حىت تنكرت قلوب األمراء، وادخروا األقوات خوفاً من الفتنةوأخذ
فتوهم السلطان من فتنة تكون يوم العيد، وهم أال يصلي يوم العيد خوفاً من طائفة . خرا للعيد وغنوا به يف األسواق

مث بعث السلطان إىل أخيه رمضان، فقتله ليلة العيد،  .هتجم عليه يف الصالة من جهة أخيه رمضان واستعد لذلك
  .وصلى العيد وهو متحرز

وأعيد ضمان ابن البطوين، . أعيد ضمان امللعوب من العالج والصراع واللكلم والسعاة، وحنو ذلك: ويف هذه األيام
  .وضمن بزيادة عشرة أالف درهم

  .األمراء وسجنوا، مليلهم إىل الناصر أمحد وفيها قبض بدمشق على األمري آقبغا عبد الواحد يف عدة من
وفيها اختلت مراكز الربيد، فجمع هلا مثامنائة فرس، بعث السلطان منها مائيت فرس، وأخذ من كل أمري مائة أربعة 

  .أرؤس، ومن كل أمري طبلخاناة فرسني، ومن كل أمري عشرة فرساً واحداً، وأخذ من املوقعني عدة أفراس
سريج، وذلك أن مجاعة من الفقراء املتعبدين هبا أنكروا على النصارى بيعهم اخلمر، وهم معظم وفيها هنبت منية ال

فتجمع . أهل املنية، وبالغوا يف اإلنكار حىت ضرب أحد الفقراء نصرانياً أسال دمه، ودخل إىل صالة اجلمعة باجلامع
ن هبم، فأثخنهم ضرباً، ومالوا على بيوهتم النصارى، وأتوا الفقراء باجلامع بعد الصالة، وضربوهم، فثار املسلمو

وتعدى النهب إىل بيوت املسلمني حىت بلغ اخلرب إىل األمري احلاج آل ملك النائب، فبعث احلجاب والوايل، . فنهبوها
فقبضوا على مجاعة كثرية، وردوا كثرياً مما هنب، ومحلوا الذين قبض عليهم، وفيهم عدة من األجناد، فضربوا 

  .وأقامت املنية خراباً وبيوهتا مهدمة حنو الشهرين، حىت عاد أهلها إليها. ت أخبازهموسجنوا وقطع
فركب األمري عالء . نافق عربان الصعيد، واقتتلوا وقطعوا الطريق، فقتل بينهم حنو األلفي رجل: ويف هذه السنة

توا له وفروا منه، فأخذ هلم عدة الدين علي بن الكوراين، وقد استمال معه طائفة من أعدائهم يريد حرهبم، فلم يثب
وفيها احتربت الدعاجية والسعديون، فقتل بينهم خلق كثري جداً، فركب إليهم األمري أزدمر . مجال وخيول وسالح

  .كاشف الوجه البحري، وقتل منهم أعداداً كثرية
  .آل مهنا وفيها كثر فساد فياض وقطعه الطرقات، فلم يطق األمري سيف بن فضل رده ومنعه، لعجزه عن



وفيها اشتد احلصار على الكرك، وضاقت على الناصر أمحد ومن معه لقلة القوت عندهم وختلى عنه أهل الكرك، 
  .ووعدوا األمراء باملساعدة عليه، فحملت إليهم اخللع ومبلغ مثانني ألف درهم

، عنه ستة دراهم، والرطل اللحم وفيها اشتد الغالء ببغداد وعامة بالد العراق، وبلغ الرغيف ببغداد ديناراً عراقياً
  .بدينار ونصف

  .وفيها استقر بيبغا ططر يف نيابة غزة، عوضاً عن طرنطاي البشمقدار
  .وفيها استقر طرنطاي حاجباً بالقاهرة

. وفيها جرد األمري يلبغا اليحياوي نائب حلب عسكره لقتال ابن دلغادر، فلقيهم ابن دلغادر وكسرهم كسرة قبيحة
بعساكر حلب وسار إليه، ففر منه ابن دلغادر إىل جبل، وترك أثقاله فنهبها العسكر، وقتلوا كثرياً من فركب يلبغا 

وأصيب فرس . فقاتلهم ابن دلغادر، وجرح أكثرهم. تركمانه، وظفروا ببعض حرمه، وتبعوه إىل اجلبل، وصعدوه
رمي ابن دلغادر وما هنبوه له، ومتت األمري يلبغا بسهم قتله، وتقنطر عنه يلبغا وأخذ صنجقه ومن أسروه من ح

  .الكسرة على العسكر فكتب السلطان باإلنكار على نائب حلب، وتعنيفه على ما فعله
واستقر موسى بن . وفيها استقر املكني إبراهيم بن مزونية يف نظر دمشق، عوضاً عن التاج ابن الصاحب أمني امللك

د ابن حممد بن حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن خليل بن التاج إسحاق يف نظر حلب، وأستقر زين الدين حمم
مقلة بن جابر املعروف بابن الصائغ األنصاري الدمشقي، يف قضاء الشافعية حبلب، عوضاً عن بدر الدين بن 

  .اخلشاب، وعاد ابن اخلشاب إىل القاهرة
الد الصعيد ونواحي الشرقية وبالد عرب وكانت هذه السنة من أنكد السنني وأشدها، لكثرة الفنت وسفك الدماء بب

الشام وبالد الروم والكرك، وغالء األسعار بالعراق وكثرة املوتى عندهم، وزيادة النيل اليت فسد هبا األقصاب 
فلما أدرك الشعري هاف من السموم، وهاف كثري من الفول أيضاً وبعض القمح، وحتسن . والزراعات الصيفية

  .اً، بعد ما كان بعشرة دراهمالسعر حىت بلغ األردب درمه
  .وفيها بلغت زيادة النيل عشرين ذراعاً ومخسة عشر أصبعاً

  ومات فيها من األعيان

زين الدين إبراهيم بن عرفات بن صاحل بن أيب املنا القناوي الشافعي، وقاضي قنا، وكان يتصدق يف السنة بألف 
  .دينار يف يوم واحد

بن أمحد بن علي بن عبد احلق، قاضي القضاة احلنفية بديار مصر، وهو مقيم  وتويف برهان الدين إبراهيم بن علي
  .بدمشق

  .ومات إبراهيم بن صابر املقدم
وتويف احملدث شهاب الدين أمحد بن علي بن أيوب بن علوي املستويل، وقد جاوز الثمانني، حدث عن األبرقوهي، 

  .وكان ورعاً خرياً
احلليب، بالقاهرة، حدث عن النجيب، واألبرقوهي، والرشيد بن عالن  وتويف شهاب الدين أمحد بن أيب الفرج

  .وتويف املسند شهاب الدين أمحد بن كشتغدي املعزي. وغريه، ومولده يف رمضان سنة مخس وستني وستمائة
يابة ومات األمري أقسنقر السالري قتالً حببس اإلسكندرية، تنقل يف اخلدم إىل أن ويل نيابة صفد ونيابة غزة، مث ن

  .السلطنة بديار مصر
  .ومات األمري ألطنبغا املارداين وهو يف نيابة حلب، وهو الذي أنشأ جامع املارداين خارج باب زويلة



ومات األمري ألطنبغا العلمي اجلاويل، الفقيه الشافعي، األديب الشاعر، أصله مملوك ابن باخل، مث صار إىل األمري 
وعمله دواداره وهو نائب غزة، مث تقلبت به األحوال حىت مات بدمشق يف علم الدين سنجر اجلاويل، فعرف به، 

  .ربيع األول، وشعره جيد
  .وتويف شرف الدين أبو بكر بن حممد بن الشهاب حممود كاتب السر بدمشق ومصر، يف ربيع األول

بدمشق، سابع عشرى  وتويف علم الدين سليمان بن إبراهيم بن سليمان املعروف بابن املستويف املصري ناظر اخلاص
  .مجادى اآلخرة، عن سبعني سنة هبا، وكان كاتب قراسنقر، وله شعر

  .ومات األمري طوغاي الطباخي نائب حلب وطرابلس، يف شهر رمضان
وتويف شهاب الدين عبد اللطيف بن عز الدين عبد العزيز بن يوسف بن أيب العز، املعروف بابن املرحل، احلراين 

  .اهرة، وقد جاوز الستنياألصل، النحوي، بالق
  .وتويف الشيخ املعتقد عبد الكرمي يف ربيع األول، ودفن بالقرافة

  .وتويف املسند احملدث عالء الدين علي بن قريان السكري، ومولده يف سنة مثان ومخسني وستمائة
يمان بن مهنا، ومات األمري عيسى بن فضل اهللا بن أخي مهنا، ويل إمرة العرب بعد موسى بن مهنا، مث عزل بسل

  .ومات بالقريتني، ودفن حبمص
وتويف تقي الدين حممد بن القطب عبد اللطيف بن الصدر حيىي بن أيب احلسن علي ابن متام بن يوسف بن موسى بن 

  .متام السبكي، وهو أحد الفقهاء النحاة للقراء
بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن وتويف اإلمام مشس الدين حممد بن العماد أمحد بن عبد اهلادي بن عبد اجمليد 

  .قدامة املقدسي احلنبلي، يف مجادى األوىل بدمشق، عن تسع وثالثني سنة
  .ومات طغاي بن سوناي باملشرق، قتالً

ومات األمري أقبغا عبد الواحد األستادار، يف حمبسه باإلسكندرية، وإليه تنسب املدرسة اآلقبغاوية جبوار اجلامع 
  .األزهر

خ حسن بن دمرداش بن جوبان بن بلك، بتوريز يف رجب، وكان داهية صاحب حيل ومكر، وأفىت عدة وقتل الشي
  .كثرية من املغل

ومن أخباره أنه ملا مات أبوه، ووثب بعده علي باشا خان بوسعيد، حاربه طغاي حىت قتله، . ومات طغاي بن سوناي
  .فقتله إبراهيم شاه بن بارنباي، يوم عاشوراء

  عني وسبعمائةسنة مخس وأرب

أهلت والعسكر يف حركة اهتمام بالسفر إىل الكرك، وقد تعني األمري بغا الفخري، واألمري قماري، واألمري طشتمر 
وألزم السلطان كل أمري مائة مقدم ألف بإخراج عشرة مماليك، ومل يوجد يف بيت املال وال . طلليه، للتوجه هبم

ن جتار العجم ومن بيت األمري بكتمر ومجاعة أخرين على سبيل القرض، اخلزانة ما ينفق عليهم منه، فأخذ ماالً م
  .وأنفق فيهم

  .قدم مبشر احلاج: ويف يوم السبت مستهل احملرم
  .خرج اجملردون إىل الكرك: ويف يوم الثالثاء حادي عشره

ء األسعار، حبيث قدم حممل احلاج، وقد قاسى احلاج يف سفرهم مشقات كبرية من قلة املاء وغال: ويف رابع عشريه
. أبيعت الويبة من الشعري بأربعني درمهاً عنها ديناران، والويبة الدقيق خبمسون درمهاً، والرطل البشماط بثالثة دراهم



وكان من . وأبيع األردب القمح يف مكة مبائيت درهم، وبلغ اجلمل مبىن إىل أربعمائة ومخسني درمهاً، لقلة اجلمال
بن رميثة خرج إىل جدة، ومنع جتار اليمن من عبور مكة، فعز هبا صنف املتجر،  أسباب ذلك أن الشريف عجالن

  .وهلك كثري من مشاة احلاج

وفيه أقامت العساكر على حماصرة الكرك وقطع املرية عنها، وكانت أموال الناصر أمحد قد نفذت من كثرة نفقاته، 
 العمل عليه، وكاتب األمراء ووعدهم أنه يسلم يف -وهو أجل ثقاته من الكركيني  -وأخذ بالغ . فوقع الطمع فيه

فكتب إليه عن السلطان أمان، وقدم إىل القاهرة كما تقدم يف السنة اخلالية، ومعه . إليهم الكرك، وسأل األمان
مسعود وابن آيب الليث، وهؤالء أعيان مشايخ الكرك، فأكرمهم السلطان وأنعم عليهم، وكتب هلم مناشري جبميع ما 

اإلقطاعات واألراضي، وكانت مجلة ما طلبه بالغ مبفرده حنو أربعمائة ومخسني ألف درهم يف السنة،  طلبوه من
وكذلك أصحابه، مث أعيدوا بعد ما حلفوا، وقد بلغ الناصر أمحد خربهم، فتحصن بالقلعة، ورفع جسرها، وصاروا 

الكركيون، مل يكن غري ساعة حىت فلما ركب العسكر للحرب وخرج . هم باملدينة ومكاتباهتم ترد على العسكر
اهنزموا منهم إىل داخل املدينة، فدخلها العسكر أفواجاً واستوطنوها، وجدوا يف قتال أهل القلعة عدة أيام، والناس 

وكان الناصر . تنزل منها شيئاً بعد شيء، حىت مل يبق مع الناصر أمحد عشرة أنفس، فأقام يرمي هبم على العسكر
ومتكنت النقابة من الربج، وعلقوه وأضرموا النار حتته حىت . عاً، إىل أن جرح يف ثالثة مواضعأمحد قوي الرمي شجا

وكان األمري سنجر اجلاويل قد بالغ أشد مبالغة يف احلصار، وبذل فيه ماالً كثرياً، فلما هجم العسكر على . وقع
ليه زردية، وقد تنكب قوسه وشهر الناصر أمحد، يف يوم اإلثنني ثاين عشرى صفر، وجدوه قد خرج من موضع وع

فتقدم إليه األمري . فوقفوا وسلموا عليه، فرد عليهم السالم وهو متجهم، ويف وجهه جرح وكتفه يسيل دماً. سيفه
أرقطاي واألمري قماري يف آخرين، فأخذوه ومضوا به إىل دهليز املوضع الذي كان به، وأجلسوه وطيبوا خاطره، 

ه ووكلوا حبفظه مجاعة، ورتبوا له طعاماً، فأقام يومه وليلته، ومن باكر الغد تقدم إليه وهو ساكت ال جييبهم، فقيدو
الطعام فال يتناول منه شيئاً إىل أن سألوه يف أن يأكل، فأىب أن يأكل حىت يأتوه بشاب كان يهواه يقال له عثمان، 

  .فأتوه به فأكل عند ذلك
شارة، وعلى يده كتب األمراء فقدم قلعة اجلبل يوم السبت ثامن وخرج ابن األمري بيبغا الشمسي حارس الطري بالب

  .مث قدم أيضاً ابن األمري قماري، مث بعده أرالن ومعه النمجاه. عشريه، فدقت البشائر سبعة أيام
مث أخرج األمري منجك السالح دار ليالً من القاهرة على النجب، لقتل الناصر أمحد من غري مشاورة األمراء، 

. وأدخل منجك إليه من أخرج الشاب من عنده، وخنقه يف ليلة رابع ربيع األول، وقطع رأسه. الكركفوصل إىل 
وسار منجك من ليلته و مل يعلم األمراء وال العسكر بشيء من ذلك، حىت أصبحوا وقد قطع منجك مسافة بعيدة 

خماً مهوالً له شعر طويل، فاقشعر فقدم منجك بعد ثالث إىل القلعة ليالً، وقدم الرأس بني يدي السلطان، وكان ض
  .السلطان عند رؤيته، وبات مرجوفاً

وفيه طلب األمري قبالي احلاجب، ورسم بتوجهه حلفظ الكرك إىل أن ياتيه نائب هلا، وكتب بعود األمراء 
  .والعساكر، وكانت مدة حصار الناصر أمحد بالكرك سنتني وشهراً ومثانية أيام

ومتكن يف أيام .  الدولة تقدماً زائداً، فإنه ويل اخلاص مث نظر اجليش، فباشرمها مجيعاًوكان مجال الكفاة قد تقدم يف
السلطان امللك الصاحل متكناً عظيماً، سببه أن السلطان اشتد شغفه جبارية مولدة يقال هلا اتفاق، كانت جتيد ضرب 

  .ان حىت صار جيلس معها عند السلطانالعود، وأخذته عن عبد علي العواد العجمي، فرتبه مجال الكفاة عند السلط



وكان السلطان خيشى من األمري أرغون العالئي، وال يتجاسر أن يبسط يده بالعطا التفاق، فأسر ذلك جلمال 
وكذلك كان السلطان قد أسر للوزير . الكفاة، فصار يأتيه بكل نفيس من اجلواهر وغريها سراً، فينعم به على اتفاق

فعلت رتبة . ق، فكان أيضاً حيمل إليه يف الباطن األشياء النفيسة، وال كما حيمله مجال الكفاةجنم الدين هواه يف اتفا
مث رسم السلطان . مجال الكفاة، حبيث أن الوزير جنم الدين امتنع عن مباشرة الوزارة ما مل يكن مجال الكفاة يالحظه

عايل، بعدما امتنع عالء الدين علي بن فضل اهللا جلمال الكفاة أن يكون مشري الدولة، وكتب له يف توقيعه اجلناب ال
فرسم السلطان أن يكتب له ذلك، فعظمت رتبته، وارتفعت . كاتب السر من ذلك، وتوحش ما بينهما بسببه

مكانته إىل أن تعدى طوره، وأراد أن ينخلع من زي الكتاب إىل هيئة األمراء، وأن يكون أمري مائة مقدم ألف، ومل 
  .على األمراء هذا األمريبق إال ذلك فشق 

وكان مجال الكفاة قد تنكر عليه األمري أرغون العالئي، بسبب إقطاع عينه لبعض أصحابه، فأجاب بأن السلطان قد 
أنت ما بقيت تعطي : أخرجه، فغضب العالئي وبعث إليه دواداره ومعه حياصة من ذهب، وأمره أن يقول له عنه

لك، خذها واقض شغل هذا الرجل فلم يسمح مجال الكفاة له باإلقطاع، وقام شيئاً إال بربطيل، وهذه احلياطة برطي
مع السلطان حىت عرف العالئي مشافهة بأنه هو الذي أخرج اإلقطاع فأسرها العالئي يف نفسه، وأخذ يغري به 

قتلوه هبا، منها النائب احلاج آل ملك واألمراء، فمال معهم الوزير، وصاروا مجيعهم واحداً عليه ورتبوا له مهالك لي
أنه يباطن الناصر أمحد ويكاتبه، ويتصرف يف أموال الدولة باختياره، وقد ضيعها كلها، فإنه كان ناظر اجليش ومشري 

وأخذ الوزير يعلم السلطان . الدولة، وأنه يتحدث مع السلطان يف األمراء، ويقع فيهم ويثلب أعراضهم عنده
من حمبته التفاق خيرب به الوزير، ونقل عنه من ذلك أشياء تبني للسلطان  والعالئي بأن سائر ما خيربه السلطان به

فاحنطت بذلك مكانته عند السلطان، ورسم بقتله بعد أخذ ماله، فقبض عليه يف يوم األربعاء ثاين عشر . صحته
ق عبد وقبض معه على الصفي احللي موسى كاتب قوصون وناظر البيوت، وعلى املوف. صفر، وعلى أوالده وزوجته
  .اهللا بن إبراهيم ناظر الدولة

ونزل اجملدي إىل بيت مجال الكفاة، وأوقع احلوطة عليه مبا فيه، ونزل متر املوساوي فأوقع احلوطة على بيت الصفي، 
ونوعت العقوبات جلمال الكفاة والصفي، وضربت أوالد مجال الكفاة وهو يراهم . وعين الوزير باملوفق فلم يعاقب

فرفع خالد املقدم قصة للسلطان ذكر فيها . املقارع، وعصرت نساؤه ونساء الصفي وأخذت أمواهلمضرباً مربحاً ب
فطلب ورسم بشد وسطه، ونزل .. أنه إن شد وسطه، وأقيم يف التقدمة، أظهر هلم ماالً كثرياً من مال مجال الكفاة

ن ألف دينار خالد، وكان مودعاً بعض إليهم، فأظهر جلمال الكفاة بتهديده إياه صندوقاً فيه ما قيمته حنو عشري
  .جريانه باملنشية، ومل يظهر له بعد ذلك شيء

  .وفيه خلع على الضياء احملتسب، واستقر يف نظر الدولة عوضاً عن املوافق، على كره منه لذلك
ة وفيه قدم األمراء من جتريدة الكرك، فاشتدت العقوبة على مجال الكفاة خشية من الشفاعة فيه، وضرب مائ

وعشرين شيباً، وسلم خلالد املقدم فخنقه يف ليلة األحد سادس ربيع األول، ودفن يف يوم األحد جبوار تربة ابن 
وعوقب الصفي موسى . فكانت مدة مصادرته أحداً وعشرين يوماً، ومدة مباشرته مخس سنني وشهراً وأيام. عبود

وأفرج عن املوفق بواسطة . ه كله، فلم ميتعقوبة عظيمة، وعصر يف أصداغه، وضرب باملقارع حىت أننت بدن
الوزير، وخلع عليه يف اليوم املذكور، واستقر يف نظر اخلاص، بعد ما عني العالئي علم الدين عبد اهللا بن تاج الدين 

  .أمحد بن إبراهيم بن زنبور مستويف الصحبة لنظر اخلاص، فلم يتهيأ له لسفره ببالد الشام
  .راهيم بن يوسف السامري كاتب طشتمر، واستقر يف نظراجليشوفيه خلع على أمني الدين إب



وفيه خلع على علم الدين بن مهلول، واستقر يف نظر الدولة عوضاً عن الضياء احملتسب، الستعفائه وعدم تناوله 
  .معلوم النظر، وأعيد الضياء احملتسب إىل نظر املارستان

  .ذراعاً كان وفاء النيل ستة عشر: ويف يوم اخلميس سابع عشره

وفيه قدم الربيد من حلب باتفاق فياض وابن دلغادر أمري األبلستني مبحاصرة قلعة طرنده، وأخذها من أرتنا وهبا 
وطلب نائب حلب جتريد العسكر إليه، فرسم بتوجه األمري مكتمر احلجازي، والوزير . أمواله، مث سريمها إىل حلب

سني مقدماً من مقدمي احللقة، بألف فارس من أجناد احللقة، جنم الدين حممود، واألمري طرنطاي احلاجب، ومخ
  .وجهزت نفقاهتم، مث بطلت التجريدة

وتوقفت أحوال الدولة من كثرة اإلنعامات واإلطالقات للخدام واجلواري، ومن يلوذ هبم ومن يعنون به، فكثرت 
ثني ألف ألف درهم يف السنة، وكتب أوراق بكلف الدولة ومتحصلها، فكانت الكلف ثال. شكاية الوزير من ذلك

وقرئت األوراق على السلطان واألمراء، فرسم أن يستقر احلال على ما . واملتحصل مخسة عشر ألف ألف درهم
كان عليه إىل حني وفاة السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون، وبطل ما استجد بعده، وأن تقطع توابل األمراء 

بدلك شهر واحد، وعادت الرواتب على ما كانت عليه حىت بلغ مصروف فعمل . والكتاب حىت الكماج السميذ
  .احلوائج خاناه يف كل يوم إثنني وعشرين ألف درهم، بعد ما كانت يف األيام الناصرية ثالثة عشر ألف درهم
ن علم وبينا النائب جالس يوماً إذ قدم له مرسوم عليه عالمة السلطان، براتب حلم وتوابل وكماجتني عيد، باسم اب

ويلك، أنا نائب السلطان قد قطعت الكماجة اليت يل، فعسى جباهك ختلص : فقال النائب لصاحب املرسوم. الدين
يل كماجة، وتزايد األمر يف ذلك، فلم ميكن أحد رفعه وفيه خلع على األمري ملكتمر السرجواين، واستقر يف نيابة 

ورسم أن خيرج معه مائة . ا، وإعادة الربج إىل ما كان عليهالكرك، وجهز معه عدة صناع لعمارة ما اهندم من قلعته
من مماليك قوصون وبشتاك الذين كان الناصر أمحد أسكنهم بالقلعة بالقاهرة، ورتب هلم الرواتب، وأن خيرج منهم 

فأخرجوا مجيعاً يف يوم واحد، ونساؤهم وأوالدهم يف بكاء . مائتان إىل دمشق ومحص ومحاة وطرابلس وصفد وحلب
  .وعويل، وسخروا هلم خيول الطواحني لريكبوا عليها، فكان يوماً شنيعاً

وقدم اخلرب من ماردين بأن فياض بن مهنا فارق ابن دلغادر، وقصد بالد الشرق ليقوي عزم املغل على أخذ بالد 
اإلمرية،  فمنعه صاحب ماردين من ذلك، وشفع إىل السلطان فيه أن يرد إليه إقطاعه الذي كان بيده قبل. الشام

  .فقبلت شفاعته، وكتب برد إقطاعه املذكور
  .وفيه كتب بطلب األمري سيف بن فضل على الربيد

وفيه قام األمري ملكتمر احلجازي يف خالص الصفي موسى كتاب قوصون حىت أفرج عنه، وخلع عليه واستقر يف 
  .ديوانه، بعدما أشرف على اهلالك

  .ين أيتمش الناصري واستقر يف الوزارة عوضاً عن مجال الكفاةوفيه أفرج أيضاً عن أهل األمري سيف الد
  .خلع على األمري جنم الدين حممود وزير بغداد، بطلبه اإلعفاء لتوقف احلال: ويف خامس عشر ربيع اآلخر

وفيه قدم اخلرب بوفاة حديثة بن مهنا، وأن أخاه فياض بن مهنا سار عن ماردين وكبس سيف بن فضل أمري املال، 
  .مجاعة من أصحابه، وهنب أمواله، وأسر أخاه فقتل

وفيه تنكر األمري أرغون العالئي واألمري ملكتمر احلجازي على األمري آل ملك النائب، بسبب أنه كان إذا قدم إليه 
يا ولدي : منشور أو مرسوم مبرتب ليكتب عليه باالعتماد ينكره من ذلك، وإذا سأله أحد إقطاعاً أو مرتباً قال له

ىل باب الستارة أبصر طواشي، أو توصل لبعض املغاين تقضي حاجتك ودله بعض العامة على موضع تباع فيه رح إ



اخلمر واحلشيش، فأحضر أولئك الذين يبيعوهنما، وضرهبم يف دار النيابة بالقلعة باملقارع، وشهرهم، وخلع على 
  .اخلمور منهاذلك العامي، وأقامه عنه يف إزالة املنكر، فصار يهجم البيوت ألخذ 

خلع على شجاع الدين غرلو، واستقر يف والية القاهرة، عوضاً عن . فلما كان يوم اإلثنني ثامن عشرى ربيع اآلخر
فطلبه األمري احلاج آل امللك النائب، . فمنع شجاع الدين ذلك الرجل العامي من التعرض للناس، وأدبه. جنم الدين

الغد رجالً معه جرة مخر، فكشف النائب رأسه وصبها عليه، وحلق  وأنكر عليه منعه له فأحضر ذلك الرجل من
وأخذ األمري أرقطاي يلوم األمري احلاج آل ملك النائب، . حليته على باب القلعة حبضرة األمراء، فعابوا عليه ذلك
  .وينكر عليه، فتفاوضا يف الكالم، وافترقا على غري رضى

فمرت اجلمال . باخلمر، وحيمل إليه اخلمر على اجلمال إىل القلعة واتفق أن األمري ملكتمر احلجازي كان مولعاً
فلما دخلت اجلمال بيت احلجازي، . بالنائب وهو بشباك النيابة، فبعث نقيباً لينظر أين تدخل، ويأتيه باجلمال

زي اخلرب وتسلم الشربدار ما عليها، وقد فطن اجلمال بالنقيب، تغيب يف داخل البيت، وعرف األمري ملكتمر احلجا
فأحضر األمري ملكتمر النقيب، وضربه ضرباً مؤملاً، فقامت قيامة األمري احلاج آل ملك النائب، وحتدث مع األمري 

فأتاه احلجازي وفاوضه مفاوضة كثرية، وقام مغضباً، . أرغون العالئي يف اخلدمة، وأنكر على احلجازي تعاطيه اخلمر
لنائب من العالئي سكوته، وانفضوا على غري رضى، فطلب النائب واألمري أرغون العالئي ساكت، فلم يعجب ا

  .اإلذن يف سفره إىل احلجاز، فرسم له بذلك مث منع منه، وترضاه السلطان حىت رضي وأبطل حركته للحج
واتفق أن حسن بن الرديين اهلجان قتل ليالً يف بيته بسوق اخليل من منسر كبس عليه، وقد خرج السلطان إىل 

قوس، فاهتم ولده بذلك عيسى بن حسن اهلجان وبالغاً األعرج، لعداوة بينهما وبني أبيه، فقبض عليهما سرحة سريا
راد أن يضرهبما باملقارع فمازاال به حىت أمهلهما أياماً عينها، ليكشفوا عن القاتل، فسعيا !إىل النائب، فعرامها وأ

وأنعم على ولد حسن بإقطاع أبيه ووظيفته، فاشتد  .باألمراء حىت أفرج عنهما معارضة للنائب، ومنع من طلبهما
  .حنق النائب، وأطلق لسانه بالكالم

وكان . وفيه قدم سيف بن فضل، فأكرمه السلطان، وكتب إىل نائب الشام بالقبض على أمحد بن مهنا إذا قدم عليه
سا بالقلعة ترضية لألمري فياض قد بعثه ليأخذ له األمان من السلطان، فيوم قدم دمشق أمسك هو وابن أخيه، وحب

وبلغ ذلك األمري . فجمع فياض عربه يريد أخذ دمشق، فجرد النائب له عشرة أمراء، فرجع عن مقصده. سيف
أقسنفر الناصري نائب طرابلس، فشق عليه سجن أمحد بن مهنا، فإنه كتب فيه للسلطان، وأنه ضمن دركه ودرك 

  .مها إىل مصر، فاتفق من مكة ما اتفقفأجيب أقسنقر بقبول شفاعته، ورسم حبضور. فياض
وقدم اخلرب بنفاق عربان الوجه القبلي، وقطعهم الطرقات على الناس، وامتداد الفنت بينهم حنو شهرين قتل فيها خلق 

. عظيم، وأن عرب الفيوم أغار بعضهم على بعض، وذحبوا األطفال على صدور أمهاهتم، فقتل بينهم قتلى كثريه
ومنعوا اخلراج يف اجلبال، وقطعوا املياه حىت شرق أكثر بالد الفيوم، فلم يلتفت أمراء الدولة  وأخربوا ذات الصفا،

  .لذلك، لشغلهم بالصيد وحنوه
فاستجد غرلوا من احلوادث أن من . وفيه نقل غرلو من والية القاهرة إىل سد الدواوين، والدولة يف غاية التوقف

وعرف غرلو السلطان أن هذا املال كان حيمل . وظيفته إىل بيت املالطلب والية، أو شد جهة، حيمل ماالً حبسب 
  .للناظر واملباشرين، وأنه تنزه عن ذلك، وأظهر هنضة وأمانة

. وفيه قدم اخلرب بكثرة فساد العشري ببالد الشام، وقطعهم الطرقات، لقلة حرمة األمري طقزدمر نائب الشام



وامتدت الفتنة بني العشري زياده على شهر، قتل فيها خلق . افانقطعت طرقات طرابلس وبعلبك، وهنبت بالدمه
  .وحنروا األطفال على صدور أمهاهتم، وأضرموا النار على موضع احترق فيه زيادة على عشرين امرأة. كثري

وذلك أن املعاملة بالفلوس كانت بالعدد، . وفيه توقفت أحوال القاهرة من جهة الفلوس، وحتسن سعر أكثر املبيعات
كثر فيها الفلوس اخلفاق وانتدب مجاعة لشراء النحاس اخللق بدرمهني الرطل، وقصه فلوسا خفافاً، فبلغ الرطل ف

وجلب كثري من فلوس الشام وهي . وصار الرصاص يقطع على هيئة الفلوس، وخيلط هبا. منها عشرين درمهاً
فطلب السلطان احملتسب . نت فيهاواسعة، فكانت تقطع ست قطع كل منها فلس، إىل أن أفحش ذلك، وكثر التع

والوايل وأنكر عليهما، فقبضا على كثري من الباعة، وضربوا عدة منهم باملقارع وشهروهم، فتحسنت األسعار 
. فألزم احملتسب مساسرة الغالل أال يزيدوا يف سعر الغلة شيئاً، فلم يتجاسر أحد منهم أن يزيد شيئاً يف السعر. كلها

الفلوس إال ما عليه سكة السلطان، وما عدا ذلك يؤخذ حبساب كل رطل درمهني، وال يقبل مث نودي أال يؤخذ من 
فشريت الفلوس، وأخذ منها ما عليه السكة السلطانية، وتعامل الناس هبا عدداً، ووزنوا يف . فيه حناس وال رصاص

زم الناس حبمل ما عندهم من مث أل. املعاملة الفلوس اخلفاف بالرطل على حساب درمهني كل رطل، ففقدت بعد قليل
و مل يكن يف الدولة حاصل حيمل لدار الضرب، كما هي العادة، . الفلوس إىل دار الضرب، فضربت فلوساً جدداً

  .لتوقف أمرها
وفيه قدم األمري جركتمر احلاجب من كشف الغالل، وقد حصل من متوفر غالل العربان ببالد الشام أربعمائة ألف 

  .ومخسني ألف درهم
  .يه توجه السلطان إىل سرياقوس على العادةوف

  .وفيه قبض على املقدم خالد، ووقعت احلوطة على موجوده، وأخذ لسوء سريته
  .وفيه قدم رسول ابن دلغادر، وأخوه وابن عمه، بكتابه، وأنعم عليه بزيادة من أراضي حلب

ا كتاب السلطان أيب احلسن قدمت احلرة، أخت صاحب الغرب يف مجاعة كثرية، وعلى يده: ويف نصف شعبان
يتضمن السالم، وأن يدعوا هلا اخلطباء يف يوم اجلمعة يف خطبهم، ومشايخ الصالح وأهل اخلري، بالنصر على 

وذلك أن يف السنة اخلالية كانت بينه وبني الفرنج وقعة عظيمة، قتل . عدوهم، وأن يكتسب ألهل احلرمني بذلك
فعمر الفرنج مائيت شيين، . و، وقتل كثرياً منهم، وملك منهم اجلزيرة اخلضراءفيها ولده، ونصره اهللا مبنه على العد

فاستشهد عامل كبري، وجنا أبو احلسن يف . ومجعوا طوائفهم وقصدوا املسلمني باجلزيرة، وأوقعوا هبم عي حني غفلة
ه، مث مضوا إىل جهة وملك الفرنج اجلزيرة، وأسروا وسبوا وغنموا شيئاً جيل وصف. طائفة من ألزامه بعد شدائد

  .غرناطة، ونصبوا عليها مائة منجنيق، حىت صاحلهم أهلها على قطيعة يقومون هبا، وهتادنوا مدة عشر سنني
وقدمت رسل البنادقة من الفرنج هبدية، وسألوا الرفق هبم واملنع من ظلمهم، وأال يؤخذ منهم إال ما جرت به 

  .تارونهعادهتم، وأن ميكنوا من بيع بضائعهم على من خي
فرسم لناظر اخلاص أال يتعرض لبضائعهم وال يأخذ منها شيئاً إال بقيمته وال يلزمهم بشراء ما ال خيتارون شراءه وأن 
يأخذ منهم على كل مائة دينار ديناران وكانوا يؤدون عن املائة أربعة دنانري ونصف دينار ليكثر الفرنج من بالدهم 

  .جلب البضائع
توقفت أحوال الدولة يف كل شيء، وعجز الوزير عن حلم املعاملني وجوامك املماليك  :ويف مستهل شهر رمضان

وكان السكر اجلاري يف األيام الناصرية حممد بن قالوون ألف قنطار . وسكرهم اجلاري به العادة يف شهر رمضان
وعز وجود . ت يف الرواتبفبلغ يف هذا الشهر ثالثة آالف قنطار ونيف، ومل يوجد يف بيت املال شيء لكثرة الزيادا



السكر لتالف القصب فيما مضى فرسم بقطع راتب األمراء واملماليك وأرباب الوظائف كلهم ومل يصرف سكر إال 
لنساء السلطان فقط وكتبت أوراق بكلف الدولة فمنع مجيع ما استجد بعد السلطان الناصر حممد وكتب بذلك 

رطل حلم، وستمائة كماج مسيذ، وثالمثائة أردب شعري، ويف كل شهر مرسوم سلطاين، فتوفر يف كل يوم أربعة آالف 
وأضيف سوق اخليل واجلمال واحلمري إىل الدولة، وعوض مقطوعها . مبلغ ألف درهم، ويف السنة عدة كساوى

بأرض سيال من أعمال الفيوم، وبناحية مسنديون من القليوبية، وبناحية فيشة من الغربية خال ماهو فيها لقضاة 
  .قضاة، عوضاً عما كان هلم على اجلوايلال

خلع علي تقي الدين سليمان بن علي بن عبد الرحيم بن سامل بن مراحل، واستقر يف نظر دمشق : ويف هذا الشهر
  .وكان قد طلب إىل مصر عوضاً، عن املكني إبراهيم ابن قروينة باستعفائه

. دمشق، واستقراره يف وظيفة الشد رفيقاً البن مراحل وفيه كتب بنقل ناصر الدين حممد بن احملسين من طرابلس إىل
فضبطا اجلهات ضبطاً كبرياً، وقطعا من موقعي دمشق حنو العشرين قد استجدوا ومنهم ابن الزملكاين وابن غامن 
وابن الشهاب حممود وأوالده ومجال الدين بن نباتة املصري وقطعا كثرياً من الربيدية، ومحال كسوة املماليك على 

  .عادة، وهي ألفا ثوب بعلبكي سوى البطائن وغريهاال
وفيه مات بدوه الططري، ففرق إقطاعه على مثانني من املماليك السلطانية ووفرت جوامكهم ورواتبهم، وأخرج 

  .عدة منهم إىل الكرك
جناد من فطلب األ. وفيه رسم بعرض أجناد احللقة على النائب، ليوفر منهم إقطاع الشيخ العاجز واجلندي املستجد

  .األقاليم، ونودي من تأخر عن العرض قطع خبزه، فقام األمراء يف ذلك حىت بطل
أفرج عن األمري بيغرا، وعن األمري قراجا واألمري أوالجا، من سجن اإلسكندرية، : ويف يوم اخلميس تاسع عشريه

  .مث رسم لبيغرا باإلقامة بالقاهرة، وأنعم عليه بتقدمة ألف. وتوجهوا إىل دمشق
  .وفيه رسم أن تكون نفقة املماليك واألوجاقية واأليتام بني يدي الطواشي املقدم فوفر منهم عدة
  .وفيه أنعم على األمري طرنطاي البشمقدار بإقطاع األمري علم الدين سنجر اجلاويل، بعد موته

  .وفيه أنعم بإقطاع طرنطاي على األمري بيبغا ططر نائب غزة، ورسم حبضوره
  .األمري علم الدين أيدمر الزراق، واستقر يف نيابة غزة، وأنعم بإقطاعه على ابن بكتمر الساقيوفيه خلع على 

  .وفيه أنعم بإقطاع األمري ألطنقش، بعد موته، على أرغون الصغري صهر أرغون العالئي
  .وفيه توجه ركب احلاج على العادة، صحبة األمري طيبغا اجملدي

نت األمري طقزدمر نائب الشام، وزوجة السلطان الصاحل إمساعيل، فدخل قدمت خوند ب: ويف مستهل ذي القعدة
  .عليها

عزل الضياء أبو احملاسن يوسف بن أيب بكر بن حممد ابن خطيب بيت اآلبار الشامي، : ويف يوم اإلثنني حادي عشريه
  .من نظر املارستان املنصوري، واستقر عوضه عالء الدين بن األطروش

انفرد العلم بن سهلول بوظيفة نظر الدولة، بعد ما التزم حبمل ألف دينار لبيت : احلجة ويف يوم السابع من ذي
  .املال

وفيه عزل موسي بن التاج إسحاق، لتوقف حال الدولة، وكثرة تقلقه وكراهة الناس له، لظلمه وتغيريه قواعد 
  .كثرية

ابلس حبدوث سيل عظيم، مل يعهد مثله فيما وفيه قدم كتاب التاج حممد بن حممد بن عبد املنعم البارنباي موقع طر



  .تقدم
وفيها كثر سقوط الثلج بدمشق حىت خرج عن العادة، وأنفقوا على شيله من األسطحة ما ينيف على مثانني ألف 

  .درهم، فإنه أقام يسقط أسبوعني
عظيم،  وفيها زاد عاصفة حىت خرب عدة بيوت وفيها تواتر سقوط الربد بأرض مصر، مع ريح سوداء، وشعث

مث أعقب ذلك عامل شديدة احلر، حبيث تطاير منها شرر أحرق رءوس األشجار، وزريعة . وبرق ورعد سهول
وجاء مطر غزير، مث برد فيه يبس مل يعهد . الباذجنان وبعض الكتان، حىت اشتد خوف الناس، وضجوا إىل اهللا تعاىل

. لك من شدة الربد مجاعة من بالد الصعيد وغريهامثله، فكانت أراضي النواحي تصبح بيضاء من كثرة اجلليد، وه
وأمطرت السماء مخسة أيام متوالية حىت ارتفع املاء يف مزارع القصب قدر ذراع، وعم ذلك أرض مصر قبليها 

وحبريها، ففسدت بالريح واملطر مواضع كثرية، وقلت أمساك حبرية نستراوة وحبرية دمياط، واخللجان وبركة الفيل 
  .ا من الربدوغريها، ملوهت

فتلفت يف هذه السنة بعامة أرض مصر ومجيع بالد الشام باألمطار والثلوج والربد، وهبوب السمائم وشدة الربد، 
من الزروع واألشجار، والبائهم واألنعام والدور، ما ال يدخل حتت حصر، مع ما ابتلي به أهل الشام من جتريد 

عشري، وقلة حرمة السلطنة مصراً وشاماً، وقطع األرزاق وظلم عساكرها وتسخري أهل الضياع وتسلط العربان وال
  .وبلغت زيادة النيل يف هذه السنة مثانية عشر ذراعاً وسبعة عشر إصبعاً. الرعية

  .وفيه قدم سيف الدين بلطوا مبشراً بسالمة احلجاج، يف خامس عشرى ذي احلجة
  ومات فيها من األعيان

ري الغرناطي يف شعبان، بربشانة من األندلس، قدم القاهرة، وأخذ عن مجاعة، إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن الزب
  .وويل ببلده قضاء عدة مواضع

وتويف قاضي القضاة احلنفية بدمشق جالل الدين أمحد بن احلمام أيب الفضائل احلسن بن أمحد بن احلسن بن 
  .أنوشروان الرازي، عن بضع وسبعني سنة بدمشق

  .بكتاش نقيب اجليش، يف يوم اخلميس سابع عشرى مجادى اآلخرة، وكان مشكوراً ومات األمري بدر الدين
ومات األمري علم الدين سنجر اجلاويل الفقيه الشافعي، يف يوم اخلميس ثامن رمضان، ودفن مبدرسته فوق جبل 

ن املنصور الكبش، أصله من مماليك جاول أحد أمراء السلطان الظاهر بيربس، مث انتقل بعده إىل بيت السلطا
وقدم يف أيام السلطان العادل كتبغا إىل مصر . وأخرج يف أيام األشرف خليل إىل الكرك، فاستقر يف حبريتها. قالوون

حبال زري، فسلمه كتبغا إىل مملوكه بتخاص، ليكون نائبه باحلوائج خاناه، وتنقل حىت قدمه األمري سالر وقربه، مث 
وله مدرسة على جبل الكبش جبوار جامع ابن طولون، وجامع بقرية . صرويل نيابة غزة، وصار من أكرب أمراء م

  .اخلليل عليه السالم، وجامع بغزة، ومارستان وخان ببيان، وخان بقاقون، وله مصنفات وفضائل كثرية
  .ومات األمري طقصبا الظاهري، وقد أناف على مائة وعشرين سنة

فلما توجه األفرم إىل بالد التتار قدم . ، وهو من مماليك األفرمومات األمري ألطنقش أستادار السلطان الناصر حممد
مث عمل أستاداراً صغرياً، مع . هو إىل القاهرة، فقبض عليه وسجن، مث أفرج عنه، وأنعم عليه بإمرية طبلخاناه

  .أستادارية آنوك ابن السلطان الناصر حممد
  .ومات األمري أرغون عبد اهللا



ف بن أسعد الدوادار الناصري، بطرابلس، ويل نيابة اإلسكندريه، وكشفت اجليزة، ومات األمري صالح الدين يوس
  .مث دوادارية السلطان الناصر حممد، وكان كاتباً شاعراً ضابطاً
  .ومات األمري سنجر اجلقدار أحد املماليك املنصورية، وقد أسن

  .ومات حممد شرف الدين الرديين اهلجان، قتالً
مدي بدمشق، وهو أحد املماليك املنصورية قالوون، ومن مجلة من وافق على قتل ومات األمري طرنطاي احمل

  .وسجن سبعاً وعشرين سنة، مث أخرج إىل طرابلس أمري عشرة، مث نقل إىل دمشق. األشرف خليل
وهبا  ومات األمري بكتمر العالئي أحد املنصورية أيضاً، بعدما ويل أستاداراً ونائب محص، ونائب غزة، مث نائب محص،

  .مات
  .ومات األمري كندغدي الزراق املنصوري حبلب، وهو رأس امليسرة، ومقدم العساكر اجملردة إىل سيس

  .ومات األمري بلبان الشمسي أحد املنصورية، حبلب
  .ومات فتح الدين صدقة الشرابيين، عن مال ومعروف كثري، يف يوم األحد ثاين شوال

. ة وناظر اخلاص واجليش، حتت العقوبة يف ليلة األحد سادس ربيع األولومات مجال الكفاة إبراهيم مشري الدول
مث خدم بيدمر البدري وهو . وكان أوالً يباشر يف بعض البساتني على بيع مثرته، وتنقل يف خدمة ابن هالل الدولة

ر حممد يف خاصكي خبزه يف حملة منوف يكتب على باب إىل أن تأمر، فباشر عنده مث قرره السلطان امللك الناص
مث أضاف . االستيفاء، مث أقامه يف ديوان األمري بشتاك بعد موت املهذب إىل أن قتل النشو، فواله نظر اخلاص بعده

والحظته السعود حىت انتقضت . إليه السلطان الناصر حممد نظر اجليش، عوضاً عن املكني إبراهيم، فنهض هبما
  .بالتركي والنويب والتكروري وله مكارم كثرية وكان يتحدث. أيامه، فزال سعده، وعوقب حىت هلك

  .ومات خالد بن الزراد املقدم، يف يوم اجلمعة ثامن عشرى مجادى اآلخرة، حتت العقوبة، وكان ظاملاً
وتويف مشس الدين حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن جندة بن محدان املعروف بابن النقيب الشافعي، 

  .وهو معزول بدمشق، عن نيف ومثانني سنة قاضي القضاة حبلب،
وتويف الشيخ أثر الدين أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن حيان األندلسي، إمام وقته يف النحو والقراءات 

  .واآلداب يف ثامن عشرى صفر
  .وفيه توجه طلب األمري أرغون الكاملي إىل حلب

  .وفيه قدم طلب األمري أرقطاي مع ولده
خرج األمري قبالي احلاجب مبضافيه من الطبلخاناه والعشرات إىل غزة، ألحد : مستهل شعبان ويف يوم اخلميس
  .شيوخ العشري
  .غري الوزير والة الوجه القبلي، وكتب بطلبهم، وعزل مازان من الغربية بابن الدواداري: ويف هذا الشهر

  .وفيه أضيف كشف اجلسور إىل والة األقاليم

ضماد جهات القاهرة ومصر بأمجعها، وكان قد سجن يف األيام الناصرية حممد بن  وفيه أعيد فأر السقوف إىل
فلم يزل مسجوناً إىل أن أفرج عن . قالوون، وكتب على قيده خملد، بعد ما صودر وضرب باملقارع لقبح سريته

استماله، فسلمه احملابيس يف أيام الصاحل إمساعيل، فأفرج عنه يف مجلتهم، وانقطع إىل أن اتصل بالوزير منجك و
اجلهات بأسرها، وخلع عليه، ومنع مقدمي الدولة من مشاركته يف التكلم يف اجلهات، ونودي له يف القاهرة ومصر، 

  .فزاد يف املعامالت ثالمثائة ألف درهم يف السنة



فاطمأنت  وفيه قدم األمري قبالي غزة، فاحتال على أدي حىت قدم عليه، فأكرمه وأنزله، مث رده بزوادة إىل أهله
حضر أدي يف بين عمه لتهنئة قبالي بشهر الصوم . العشرات والعربان لذلك، وبقوا على ذلك إىل أن أهل رمضان

بأين قد قبضت . فساعة وصوله إليه قبض عليه وعلى بين عمه األربعة، وقيدهم وسجنهم، وكتب إىل علي بن سنجر
إىل قبالي، فتلقاه وأكرمه، فضمن له سنجر درك  على عدوك ليكون يل عندك يد بيضاء فسر سنجر بذلك، وركب

ورحل قبالي من غده ومعه أدي وبنو عمه يريد القاهرة، فقدم يف يوم اإلثنني حادي عشره، فضربوا على . البالد
باب القلة باملقارع ضرباً مربحاً وألزم أدي بألف مجل ومائيت ألف درهم، فبعث إىل قومه بإحضارها، فلما أخذت 

و عمه يف يوم اإلثنني خامس عشريه وقت العصر، وسريوا إىل غزة صحبة مجاعة من أجناد احللقة، مسر هو وبن
فثار أخو أدي، وقصد كبس غزة، فخرج إليه األمري دلنجي ولقيه على ميل من غزة، وحاربه ثالثة . فوسطوا هبا

ب خبروج نائب صفد ونائب الكرك أيام، وقتله يف اليوم الرابع بسهم أصابه، وبعث دلنجي بذلك إىل الفاهرة، فكت
  .لنجدته

  .توجه السلطان إىل األهرام على العادة: ويف مستهل شوال
وفيه كثر اإلنكار على الوزير منجك، فإنه أبطل مساط العيد، واحتج بأنه يقوم جبملة كبرية تبلغ مخسني ألف درهم، 

  .وتنهبه الغلمان، وكان أيضاً قد أبطل مساط شهر رمضان
فرغت القيسارية اليت أنشأها تاج الدين املناوي، جبوار اجلامع الطولوين، من مال وقفه، وتشتمل : شهرويف هذا ال

  .على ثالثني حانوتاً
ومحل األمري فارس . وفيه خرج ركب احلاج على العادة، صحبة األمري فارس الدين، ومعه عدة من مماليك األمراء

كم، لعمارة عني جوبا مبكة، ومبلغ عشرة أالف درهم للعرب بسبب الدين معه ماالً من بيت املال، ومن مودع احل
وخرج معه حاج كثري جداً، ومحل األمراء من الغالل يف . العني املذكورة، ورسم أن تكون مقررة هلم يف كل سنة

  .البحر إىل مكة عدة أالف أردب
زول أكثرهم بالشرقية والغربية من قدم كتاب األمري دلنجي نائب غزة بتفرق العربان، ون: ويف مستهل ذي القعدة

فكبست البالد عليهم، وقبض على ثالمثائة رجل، وأخذ هلم ثالثة أالف . أرض مصر، لربط إبلهم على الربسيم
  .ووجد عندهم كثري من ثياب األجناد وسالحهم وحوائصهم، فاستعمل الرجال يف العمائر حىت هلك أكثرهم. مجل

ور، فتوجه األمري أرنان للوجه القبلي، وتوجه أمري أمحد قريب السلطان خرج األمراء لكشف اجلس: ويف نصفه
  .للغربية، وتوجه األمري أقجبا للمنوفية، وتوجه أراي أمري أخور للشرقية، وتوجه أحد أمراء العشرات ألمشون

يه طلب األمري وفيه توقف حال الدولة، فكثر الكالم من األمراء واملماليك السلطانية واملعاملني واخلوشكاشية وف
مغلطاي أمري أخور زيادة على إقطاعه، فكشف عن بالد اخلاص، فدل ديوان اجليش على أنه مل يتأخر منها سوى 

اإلسكندرية ودمياط وقوة وفارس كور، وخرج باقيها لألمراء، وخرج أيضاً من اجليزة ما كان لديوان اخلاص 
ن احلوائج خاناه يف األيام الناصرية حممد ابن قالوون مرتبها وشكا الوزير من كثرة الكلف واإلنعامات، وأ. لألمراء

فرسم بكتابة أوراق مبتحصل الدولة . يف كل يوم ثالثة عشر ألف درهم، وهو اليوم اثنان وعشرون ألف درهم
ومصروفها، فبلغ املتحصل يف السنة عشرة أالف ألف درهم، واملصروف بديوان الوزارة وديوان اخلاص أربعة عشر 

ألف درهم وستمائة ألف درهم، وأن الذي خرج من بالد اجليزة على سبيل اإلنعام زيادة على إقطاعات ألف 
من حياقق : فتغاضى األمراء عند مساع ذلك إال مغلطاي أمري آخور، فإنه غضب وقال. األمراء حنو ستني ألف دينار



  .الدواوين على قوهلم؟
  .وضع الوزير منجك يده عليه، وتصرف حبكم أنه وصيوفيه قدم طلب األمري قطليجا احلموي من حلب، ف

وفيه قدم األمري عز الدين أزدمر الزراق من حلب، باستدعائه، بعد ما أقام هبا مدة سنة من مجلة أمراء األلوف، 
  .فأجلس مع األمراء الكبار يف اخلدمة

  .وفيه أخرج ابن طقزدمر إىل حلب، لكثرة فساده وسوء تصرفه
  .ز لسرحة البحرية، وأنعم عليه من مال اإلسكندرية بألفي ديناروفيه خرج األمري طا

  .وخرج األمري صرغتمش أيضاً، فأنعم عليه منها بألف دينار
وتوجه األمري شيخو أيضاً، ورسم له . مث توجه األمري بيبغا روس النائب للسرحة، وأنعم عليه بثالثة أالف دينار

  .بثالثة أالف دينار
مغلطاي أمري أخور إرضاء خلاطره بناحية صهرجت زيادة على إقطاعه، وعربهتا عشرون ألف وفيه أنعم على األمري 

  .دينار يف السنة
فدخل األمري شيخو يف سرحته إىل اإلسكندرية، فتلقته الغزاة بآالت السالح، ورموا باجلرخ بني يديه، ونصبوا 

اج إسحاق ضمن دكاكني العطر، وأفرد دكاناً مث شكوا له ما عندهم من املظلمة، وهي أن الت. املنجنيق ورموا به
لبيع النشا فال تباع بغريها، وأفرد دكاناً لبيع األشربة فال تباع بغريها، وجعل ذلك وقفا على اخلانكاه الناصرية 

  .فرسم بإبطال ذلك، وأطلق للناس البيع حيث أحبوا، وكتب مرسوم بإبطال ذلك. بسرياقوس
لدين عبد اهللا بن زنبور، وخلع عليه، بعد ما أقام أربعني يوماً مريضاً، تصدق عويف علم ا: ويف مستهل ذي احلجة

  .فيها بثالثني ألف درهم، وأفرج عن مجاعة من املسجونني
وفيه كتب املوفق ناظر الدولة أوراق مبا استجد على الدولة، من وفاة السلطان الناصر حممد بن قالوون إىل احملرم 

مجلة ما أنعم به وأقطع من بالد الصعيد وبالد الوجه البحري وبالد الفيوم، وبالد سنة مخسني وسبعمائة، فكانت 
للخدام واجلواري وغريهن سبعمائة ألف ألف أردب، وألف ألف وستمائة ألف درهم،  -امللك، وأراضي الرزق 

ئت على األمراء، ومعظم معينة بأمساء أرباهبا من األمراء واخلدام والنساء، وعربة البلد ومتحصلها، ومجلة عملها وقر
  .ذلك بأمسائهم، فلم ينطق أحد منهم بشيء

  .وفيه أبطل الوزير منجك مساط عيد النحر أيضاً
وذلك أن اخلواتني نساء السلطان وجواريهن أحدثن قمصاناً طواالً ختب . وفيها أبطل ما أحدثه النساء من مالبسهن

ع، فإذا أرخته الواحدة منهن غطى رجلها، وعرف القميص أذياهلا على األرض، بأكمام سعة الكم منها ثالثة أذر
وتشبه نساء القاهرة هبن يف ذلك، حىت مل يبق امرأة . منها فيما بينهن بالبهطلة، ومبلغ مصروفه ألف درهم مما فوقها

 فقام الوزير منجك يف إبطاهلا، وطلب وايل القاهرة ورسم له بقطع أكمام النساء، وأخذ ما. إال وقميصها كذلك
  .عليهن

مث حتدث منجك مع قضاة القضاة بدار العدل يوم اخلدمة حبضرة السلطان واألمراء فيما أحدثه النساء من القمصان 
املذكورة، وأن القميص منها مبلغ مصروفه ألف درهم، وأهنن أبطلن لبس اإلزار البغدادي، وأحدثن اإلزار احلرير 

فأفتوه مجيعهم بأن هذا من األمور احملرمة اليت جيب منعها، . درهمبألف درهم، وأن خف املرأة وسرموزهتا خبمسمائة 
فقوي بفتواهم، ونزل إىل بيته، وبعث أعوانه إىل بيوت أرباب امللهى، حيث كان كثري من النساء، فهجموا عليهن، 

  .وأخذوا ما عندهن من ذلك



ووكل الوزير . ء، وقطعها الوزير منجكوكبسوا مناشر الغسالني ودكاكني البابية، وأخذوا ما فيها من قمصان النسا
مماليكه بالشوارع والطرقات، فقطعوا أكمام النساء، ونادى يف القاهرة ومصر مبنع النساء من لبس ما تقدم ذكره، 

  .وأنه مىت وجدت امرأة عليها شيء مما منع أخرق هبا وأخذ ما عليها
ونصبت أخشاب على سور القاهرة بباب . واشتد األمر على النساء، وقبض على عدة منهن، وأخذت أقمصتهن

زويلة وباب النصر وباب الفتوح، وعلق عليها متاثيل معمولة على سور النساء، وعليهن القمصان الطوال، إرهاباً 
  .هلن وختويفاً

وطلبت األساكفة، ومنعوا من بيع األخفاف والسراميز املذكورة، وأن تعمل كما كانت أوالً تعمل، ونودي من باع 
فانقطع خروج النساء إىل األسواق، وركوهبن محري املكارية، وإذا وجدت . اً حريراً أخذ مجيع ماله للسلطانأزار

وامتنع األساكفة من عمل أخفاف النساء وسراميزهن احملدثة، وأنكف التجار عن بيع األزر . امرأة كشف عن ثياهبا
  .فلم يلتفت له أحد، فكان هذا من خري ما عمل احلرير وشرائها، حىت أنه نودي على إزار حرير بثمانني درمهاً

وفيه استقر مجال الدين يوسف املرداوي يف قضاء احلنابلة بدمشق، بعد وفاة عالء الدين علي بن أيب الربكات بن 
  .عثمان بن أسعد بن املنجا

  .بن أيب السفاح وفيه استقر جنم الدين حممد الزرعي يف قضاء الشافعية حبلب، بعد وفاة جنم الدين عبد القاهر
مث نقص حنو ثلثي ذراع، وبقي على النقص إىل . وفيه توقف النيل، مث زاد حىت كان الوفاء يف مجادى اآلخرة
مث رد النقص وزاد إصبعني، فبلغ ستة عشر ذراعاً وثالثة . النوروز، وهو ستة عشر ذراعاً وإحدى وعشرين أصبعاً

  .وعشرين إصبعاً يف يوم عيد الصليب
  .الوالة عمل اجلسور، وباعوا اجلراريف حىت غرق كثري من البالد وفيه أضاع

ومع ذلك امتدت أيديهم إىل الفالحني، وغرموهم ما مل جتر به عادة، فشكي من الوالة للوزير، فلم يلتفت ملن 
  .شكاهم

عن ست ومات فيها من األعيان شيخ اإلقراء شهاب الدين أمحد بن موسى بن موسك بن جكو اهلكاري بالقاهرة، 
وكتب خبطه كثرياً، ودرس القراءات واحلديث ومات النحوي شهاب . وسبعني سنة، يف ثاين عشر مجادى األوىل

  .الدين أمحد بن سعد بن حممد بن أمحد النسائي األندرشي بدمشق، وله شرح سيبويه يف أربعة أسفار
بيوت، مث ويل نظر اجليش مرتني، وصودر ومات مكني الدين إبراهيم بن قروينة بعدما ويل استيفاء الصحبة ونظر ال

  .ثالث مرات، وأقام بطاالً حىت مات
ومات األمري أرغون شاه الناصري نائب الشام، مذبوحاً، يف ليلة اخلميس رابع عشرى ربيع األول رباه السلطان 

اداراً أمري مائة مقدم الناصر حممد بن قالوون حىت عمله أمري طبلخاناه رأس نوبة اجلمدارية، مث استمر بعد وفاته أست
وكان جفيفاً قوي . ألف، فتحكم على املظفر شعبان حىت أخرجه لنيابة صفد، وويل بعدها نيابة حلب، مث نيابة الشام

وأصله من بالد الصني، محل . النفس شرس األخالق، مهاباً جائراً يف أحكامه، سفاكاً للدماء غليظاً فحاشاً كثري املال
ا، فأخذه دمشق خواجا بن جوبان، مث ارجتعه أبو سعيد بعد قتل جربان، وبعث به إىل مصر إىل أبو سعيد بن خربند

  .هدية، ومعه ملكتمر السعيدي
ومات األمري أرقطاي املنصوري، بظاهر حلب، وهو متوجه إىل دمشق، عن حنو مثانني سنة، يف يوم األربعاء خامس 

ه الطواشي فاخر أحسن تربية، إىل أن توجه الناصر حممد بن وأصله من مماليك املنصور قالوون، ربا. مجادى األوىل
فلما عاد إليه ملكه جعله من مجلة األمراء، مث سريه صحبة األمري تنكز نائب الشام، . قالوون إىل الكرك كان معه



ني مث تنكر عليه السلطان الناصر حممد، فواله نيابة محص مدة سنت. وأوصاه أال خيرج عن رأيه، وأقام عنده مدة
مث ويل نيابة . وقدم مصر، فأقام هبا عدة سنني، وجرد إىل أياس. ونصف، مث نقله لنيابة صفد، فأقام هبا مثاين عشر سنة

مث ويل نيابة حلب، مث . مث قدم مصر، وقبض عليه، مث أفرج عنه، وأقام مدة. طرابلس، ومات الناصر حممد وهو هبا
مث نقل . ة السلطنة حنو سنتني، مث أخرج لنيابة حلب، فأقام هبا مدةمث ويل نياب. طلب إىل مصر، فصار رأس امليمنة

  .لنيابة الشام، فمات يف طريقه لدمشق، فدفن حبلب، وكان مشكور السرية
  .ومات األمري أجليبغا املظفري نائب طرابلس، موسطاً بدمشق، يف يوم اإلثنني ثامن عشر ربيع اآلخر

األرمن، أسلم على يد الناصر حممد ابن قالون، فرقاه حىت عمله شاد وقتل معه أيضاً األمري أياس، وأصله من 
مث صار حاجباً بدمشق، مث نائباً . العمائر، مث أخرجه إىل الشام، مث أحضره غرلو، وتنقل إىل أن صار شاد الدواوين

  .بصفد، مث نائباً حبلب، مث أمرياً بدمشق، حىت كان من أمره ما تقدم ذكره
  .قتمر الشريفي، بعد ما عميومات بدمشق األمري ط

  .ومات قاضي الشافعية حبلب جنم الدين عبد القاهر بن عبد اهللا بن يوسف بن أيب السفاح
وتويف جنم الدين عبد الرمحن بن يوسف بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن علي القرشي األصفوين الشافعي، مبىن يف 

  .روضة وغريه ودفن بالعالء، وله خمتصر ال. ثالث عشر ذي احلجة
وتويف قاضي القضاة عالء الدين علي بن الفخر عثمان بن إبراهيم بن مصطفى املارديين، املعروف بابن التركماين 

  .احلنفي، يف يوم الثالثاء عاشر احملرم بالقاهرة
ماعه وله كتاب الرد النقي يف الرد على البيهقي وغريه، وله شعر، وكان الناصر حممد بن قالوون يكره منه اجت

  .باألمراء، وكان يغلو يف مذهبه غلواً زائداً
وتويف قاضي احلنابلة بدمشق، عالء الدين علي بن الزين أيب الربكات بن عثمان بن أسعد بن املنجا التنوخي، عن 

  .ثالث وسبعني سنة

وترقى صار من  ومات األمري قطليجا احلموي أصله اململوك املؤيد صاحب محاة، فبعثه إىل الناصر حممد بن قالوون،
  .مث ويل نيابة محاة، ونقل إىل نيابة حلب، فأقام هبا أياماً ومات، وكان سيء السرية. مجلة األمراء

وتويف قاضي القضاة تقي الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران السعدي األخنائي املالكي، يف ليلة الثالث من 
  .صفر

  .ومات األمري نوغيه البدري وايل الفيوم
وتركت ماالً عظيماً، أبيع موجودها . اتت خوند بنت امللك الناصر حممد بن قالوون، وهي زوجة األمري طازوم

  .بباب القلة من القلعة خبمسمائة ألف درهم، من مجلته قبقاب مرصع بأربعني ألف درهم، مثنها ألف دينار مصرية
خدم بعده أمري حسني بن جندر، مث ويل االستيفاء كان أبوه كاتباً عند بعض األمراء، ف. ومات علم الدين بن سهلول
  .مث صودر ولزم بيته، وعمر داراً جليلة حبارة زويلة من القاهرة. ونظر الدولة، شركة للموفق

وفيها قام بتونس أبو العباس الفضل بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن عبد الواحد ابن أيب حفص يف ذي القعدة، 
لسلطان أبو احلسن علي بن أيب سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد احلق ملك بين مرين وكان قد قدم إىل تونس ا

صاحب فاس، وملك تونس وإفريقية، مث سار منها للنصف من شوال، واستخلف ابنه أبا العباس الفضل، فقام أبو 
  .العباس املذكور وملك تونس ملك أبيه

يتضمن اتضاع أمر أوالد دمرادش، ويغض من نائب حلب  قدم كتاب أرتنا: سنة ست وأربعني وسبعمائة يف احملرم//



  .على ما فعله مع ابن دلغادر
قدم حممل احلاج، فتحرك عزم السلطان للحج، وكتب إىل بالد الشامية بابتياع ستة آالف مجل وألفي : ويف عشريه

حي بسبب ذلك، وكتب وتوجه األمري طقتمر الصال. رأس غنم، ومجيع ما حيتاج إليه من العيب واألقتاب وحنو ذلك
إىل الكرك والبلقاء حبضور العربان جبماهلم، وأن حيمل إىل عقبة أيلة ألفا غرارة شعري، وما يناسب ذلك من 

  .األصناف
فقدمت طائفة من العربان، وقبضوا ماالً ليجهزوا مجاهلم، إىل أن أهل ربيع اآلخر تغري مزاج السلطان، ولزم الفراش؛ 

  .وكثرت القالة، وتعنت العامة يف الفلوس، وحتسن السعر. فلم خيرج للخدمة أياما
فاجتمع األمراء، . وأرجف بالسلطان، فغلقت األسواق، حىت ركب الوايل واحملتسب وضربوا مجاعة وشهروهم

ودخلوا على السلطان، وتلطفوا به حىت أبطل احلركة للحج؛ وكتب بعود طقتمر من الشام، واستعادة املال من 
ل السلطان يتعلل إىل أن حترك أخوه شعبان، واتفق مع عدة من املماليك، وقد أنقطع خرب السلطان وما زا. العربان

فكتب باإلفراج عن املسجونني باألعمال، وفرقت صدقات كثرية ورتب مجاعة لقراءة صحيح . عن األمراء
  .هالبخارى، فقوى أمر شعبان، وعزم أن يقبض على األمري احلاج آل ملك النائب، فتحرز من

وأخذ األمراء واألكابر يف توزيع أمواهلم وحرمهم يف عدة مواضع، ودخلوا على السلطان، وسألوه أن يعهد إىل أحد 
  .فطلب األمري احلاج آل ملك النائب وبقية األمراء، فلم حيضر إليه أحد منهم. من إخوته

كثرياً، فأنه كان ربيبه، أي ابن زوجته،  وقد اتفق األمري أرغون العالئي مع مجاعة على إقامة شعبان، فرق فيهم ماالً
وقام مع األمري أرغون من األمراء غرلو، ومتر املوساوى؛ وامتنع األمري احلاج آل . وشقيق السلطان الصاحل إمساعيل

وصار األمراء حزبني، فقام النائب يف اإلنكار على الكالم يف هذا، وقد اجتمع مع . ملك النائب من إقامة شعبان
بباب القلعة، وقبض على غرلو وسجنه، وحتالف هو واألمري أرغون العالئي وبقية األمراء على عمل مصاحل األمراء 
  .املسلمني

وقام شعبان إىل أمه، ومنع من إشاعة موت أخيه، . وتويف السلطان يف ليلة اخلميس رابع ربيع اآلخر، فكتم موته
صل إىل منكلى بغا، ليسعوا عند األمري أرقطاى فخرج طشتمر ورسالن ب. وخرج إىل أصحابه وقرر معهم أمره

  .واألمري أصلم
وكان األمري احلاج آل ملك النائب واألمراء قد علموا من بعد العصر أن السلطان يف النزع، فاتفقوا على النزول 

لى أصلم فدخل اجلماعة على أرقطاى ليستميلوه لشعبان، فوعدهم بذلك، مث دخلوا ع. من القلعة إىل بيوهتم باملدينة
  .أجاهبم، وعادوا إىل شعبان وقد ظنوا أن أمرهم قد مت

فلما أصبح يوم اخلميس خرج األمري أرغون العالئي، واألمري ملكتمر احلجازي، واألمري متر املوساوي، واألمري 
وأصلم، وجلسوا بباب القلة، فأتاهم األمريان أرقطاى . طشتمر طلليه، واألمري منكلى بغا الفخري، واألمري أسندمر

والوزير جنم الدين حممود، واألمري قمارى استادر؛ وطلبوا األمري احلاج آل ملك النائب، فلم حيضر إليهم، فمضوا 
كلهم إىل عنده، واستدعوا األمري جنكلى بن البابا، واشتوروا فيمن يولونه السلطة فأشار جنكلى بأن يرسل إىل 

فعاد جواهبم مع احلاجب أهنم رضوا بشعبان " أن من اختاروه رضيناه ف" املماليك السلطانية، ويسأهلم من خيتارونه، 
  .سلطانا، فقاموا مجيعاً ومعهم األمري احلاج آل ملك النائب إىل داخل باب القلة

من دخل قتلته بسيفي هذا، وأنا أجلس على : " وكان شعبان قد ختيل من يف دخوهلم عليه، ومجع املماليك، وقال
ودخل األمراء عليه، . فسري األمري أرغون العالئي إليه، وبشره وطيب خاطره" قيمين عنه الكرسي حىت أبصر من ي



  .وسلطنوه انقضت أيام الصاحل
وكان السلطان الصاحل يف ابتداء دولته على دين وعفاف، إال أنه كان يف أيامه ما ذكر من قطع األرزاق، وكثرة 

الصاحل مع ذلك باجلواري السود، وأفرط يف حب  وشغف السلطان. حركة عساكر مصر والشام يف التجاريد
حىت أنه . اتفاق، وأسرف يف العطاء هلا وقرب أرباب املالهي، وأعرض عن تدبري امللك بإقباله على النساء واملطربني،

إذا ركب إىل سرحة سرياقوس أو سرحة األهرام ركبت أمه يف مائيت امرأة األكاديش، بثياب األطلس امللون، وعلى 
مث . ن الطراطري اجللد البلغاري املرصع باجلواهر والآلىل، وبن أيديهن اخلدام الطواشية، من القلعة إىل السرحةرءوسه

يركب حظاياه اخليول العربية، ويتسابقن؛ ويركنب تارة بالكامليات احلرير، ويلعنب بالكرة، وكانت هلن يف املواسم 
  .، وأكثرن من النزول إىل بيوت الكتاب وحنوهمواألعياد وأوقات النزه والفرح أعمال ميكن حكايتها

واستوىل اخلدام الطواشية يف أيامه على أحوال الدولة، وعظم قدرهم بتحكم كبريهم عنرب السحريت الالال يف 
واقتىن السحريت البزاة . السلطان، وركبوا اخليول الرائعة، ولبسوا الثياب الفاخرة، وأخذوا من األراضي عدة رزق

وها من الطيور واجلوارح، وصار يركب إىل املطعم، ويتصيد بثياب احلرير املزركشة، واختذ له كفاً والسناقر وحن
مرصعاً باجلوهر، وعمل له خاصكية وخداما ومماليك تركب يف خدمته، حىت ثقل أمره، فأنه أكثر من شراء األمالك، 

فصارت اإلقطاعات والرزق ال . ضاء األشغالوالتجارة يف البضائع، وأفرد له ميداناً يلعب فيه بالكرة، وتصدى لق
تقضى إال باخلدام والنساء، وال يزال األمري احلاج آل ملك النائب يشنع بذلك، وإذا أتاه أحد يطلب منه خبزاً أو 

النائب ما له حكم، رح إىل باب الستارة، واسأل عن الطواشي فألن الدين والطواشي فألن الدين : " رزقة يقول له
  " .اجتك يقضوا لك ح

وكان متحصل الدولة مع هذا كله يف أيام السلطان الصاحل إمساعيل قليال، ومصروف العمارة ال يزآل مجلة 
مستكثرة يف كل يوم فأنفق السلطان على الدهيشة بالقلعة مخسمائة ألف درهم، سوى ما محل إليه من بالد الشام 

ما جيل وصفه؛ ومنذ فرغت عمارهتا مل ينتفع هبا أحد، وغريها، مث عمل فيها من أوأين الذهب وألفضة ومن ألفرش 
وملا ولدت منه اتفاق ولدا ذكرا عمل هلا مهما تناهى فيه، حىت بلغ الغاية اليت . لشغفه بالغناء واجلواري، سيما اتفاق

  .ال توصف عظمة
ك برأس أخيه مث قدم عليه منج.وكانت حياته منغصة وعيشته نكدة، مل يتم سروره بالدهيشة سوى ساعة واحدة

أمحد من الكرك بعد قتله هبا، فلما قدم بني يديه ورآه بعد غسله، اهتز وتغري لونه وذعر، حىت أنه بات ليلته يراه يف 
  .نومه، ويفرغ فزعاً شديداً

وتعلل السلطان الصاحل إمساعيل من رؤية رأس أمحد، وما برح يعتريه األرق ورؤية األحالم املفزعة، ومتادى مرضه 
رجافه، وكثرت أفزاعه حىت اعتراه القولنج، ومات كما تقدم ذكره يوم اخلميس، ودفن عند أبيه وجده وكثر إ

  .بالقبة املنصورية، يف ليلة اجلمعة
وبلغ من العمر حنو . وكان السلطان الصاحل إمساعيل رقيق القلب، زائد الرأفة والشفقة، كرمياً جواداً، مائالً إىل اخلري

  .ة سلطته ثالث سنني وشهرأن وأحد عشر يوماًالعشرين سنة، منها مد
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟السلطان امللك الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر حممد بن قالوون األلفي الصاحلي

ملا اشتد مرض أخيه شقيقه السلطاد امللك الصاحل عماد الدين، ودخل، عليه األمري أرغون العالئي يف عدة من 
ده إىل أحد، كان األمري أرغون العالئي غرضه يف أن يعهد لشعبان، من أجل أن أمه األمراء، ليعهد بالسلطنة من بع

فلم حيب األمري آل ملك النائب ومجاعة من األمراء إىل الدخول على السلطان الصاحل إمساعيل . كانت زوجته



سلموا : " وأبكى األمراءفقآل الصاحل إمساعيل بعدما بكى . كراهة منهم يف شعبان، ملا كان قد اشتهر عنه من املظامل
فلما مات الصاحل، واقتضى رأى األمراء أن يعرفوا " على النائب واألمراء، وعرفوهم أىن أن مت يولوا أخي شعبان 

رأى املماليك السلطانية، وكان جواهبم إقامة شعبان، حضر األمراء إىل باب القلة، واستدعوا شعبان، وأركبوه 
واجلاويشية تصيح على العادة، حىت إذا قرب من اإليوأن لعب ألفرس حتته وجفل  بشعار السلطنة، ومشوا يف ركابه،

من تصايح الناس، فنزل عنه ومشى خطوات بسرعة إىل أن طلع اإليوأن، فتفاءل الناس عن فرسه أنه ال يقيم يف 
  .السلطة اال يسريا

نة وباس األمراء له األرض، وملا طلع السلطان شعبان اإليوأن واألمراء بني يديه، جلس على كرسى السلط
وأحضروا املصحف ليحلفوا، فحلف هلم أوالً أنه ال يؤذيهم، مث حلفوا بعده، وذلك يف يوم اخلميس رابع ربيع 

  .اآلخر، سنة ست وأربعني وسبعمائة
 ولقب بامللك الكامل، ودقت البشائر، ونودى بسلطنته يف القاهرة ومصر، وخطب له يف الغد على منابر ديار مصر،

  .وكتب بذلك إىل األقطار مصرا وشاما
جلس السلطان شعبان بدار العدل من القلعة، وجدد له العهد من اخلليفة، حبضرة القضاة : ويف يوم اإلثنني ثامنه

  .واألمراء، وخلع على اخلليفة واألمراء والقضاة
أن يستقر عوضه يف نيابة  وفيه كتب بطلب األمري آقسنقر الناصرى من طرابلس، فسآل األمري قمارى األستادار

فأجيب إىل ذلك، وخلع عليه يف يوم اخلميس . طرابلس، وتشفع باألمري أرغون العالئي واألمري ملكتمر احلجازي
  .حادي عشرة، وخرج من فوره على الربيد

  .وفيه خلع على األمري أرقطاى، واستقر يف نيابة حلب عوضاً عن يلبغا اليحياوي، وخرج على الربيد
ب األمري احلاج آل ملك النائب اإلعفاء من نيابة السلطنة، وقبل األرض، وسآل نيابة الشام، عوضاً عن وفيه طل

  .األمري طقزدمر، وأن ينقل طقزدمر إىل مصر فأجيب ذلك، وكتب بإحضار طقزدمر
. طقزدمرخلع على األمري احلاج آل ملك النائب، واستقر يف نيابة الشام عوضاً عن : ويف يوم السبت ثالث عشره

وأخرج من يومه على الربيد، فلم يدخل غزة حىت حلقه الربيد بتقليده نيابة صفد، وأن يكون ولده وابن أخيه 
: " وسبب ذلك أن األمري أرغون العالئي ملا قام يف سلطنة شعبان هذا، قآل له األمري احلاج آل ملك. ألفارس حبلب

  .ان ذلك نقم عليه، فلما بلغ السلطان شعب" بشرط أال يلعب باحلمام 
فنزل غرلو إىل دار . وخلع عليه شاد الدواوين. وفيه رسم بطلب شجاع الدين غرلو من دمياط، فقدم يف يومه

الوالية، وقبض بيده على أطواق األمري مجآل الدين يوسف وإىل القاهرة، وأقامه من جملس حكمه، وأخرجه من 
ا قبض على غرلو تقدم يوسف هذا وأمسك سيفه، وقطعه من وسبب ذلك أنه مل. داره، وأركبه محارا إىل القلعة
وقبض غرلو معه على ابن أخيه وإىل اجليزة، فما زاال حيمألن املآل حىت بلغ محلها . وسطه، فكافأه غرلو على ذلك

  .مخسني ألف درهم، سوى عدد سالح وغري ذلك، فأفرج عنهما بعد أيام، وبعد شفاعة مجاعة من األمراء
األمري يلبغا اليحياوي من نيابة حلب إىل ليابة دمشق، فدخلها يوم السبت ثأين عشر مجادى األوىل،  وفيه كتب بنقل
  .وباشر نيابتها

وفيه رسم السلطان الكامل شعبان بعرض أحوآل الدولة للنظر يف تدبريها فترك ما استجد من املصروف يف العمائر 
دها أخوه امللك الصاحل جلماعة املتعاملني يف اللحم وبتثمينها بالقلعة والقاهرة، ورسم أن تسلم األغنام اليت استج

  .عليهم، فكانت عدهتا تسعة عشر ألف رأس ونيف؛ وضبط السلطان أحوال اململكة



وفيه أنعم بإقطاع األمري .وفيه رسم بسفر األمري طرنطاى البشمقدار نائباً حبمص، وأنعم بتقدمته على بيبغا ططر
حلب على أرغون شاه، وخلع عليه، واستقر أستادار عوضاً عن قمارى املستقر يف نيابة أرقطاى املستقر يف نيابة 

  .طرابلس
وفيه أخرج أمحد شاد الشراب خأناه هو وإخوته إىل صفد، من أجل أهنم كانوا ممن نام مع األمري احلاج آل ملك 

  .النائب وقمارى األستادار يف منع شعبان من السلطنة

عبد اهللا بن أمحد بن ابراهيم بن زنبور، واستقر يف نظر اخلاص عوضاً عن املوفق عبد اهللا  وفيه خلع على علم الدين
بن إبراهيم وخلع على كاتبه فخر الدين بن السعيد، واستقر عوضه يف استيفاء الصحبة؛ وعىن األمري أرغون العالئى 

املال الذي فرق على العرب، وبسبب باملوفق حىت ترك بغري مصادرة وفيه قدم األمري طقتمر الصالحي من الشام ب
  .محل الغالل إىل مكة، وهو مبلغ مائىت ألف درهم

وفيه رسم بعزل تقى الدين سليمان بن على بن عبد الرحيم بن سامل بن مراجل من نظر درهم، واستقر عوضه هباء 
  .الدين بن أبو بكر بن شكر

ئل نيابة السلطنة بديار مصر،فامتنع أشد اإلمتناع، وفيه قدم األمري آقسنقر الناصري من طرابلس، وخلع عليه؛ وس
  .وحلف أميأناً مغلظة أال يليها

وفيه خطب السلطان الكامل شعبان ابنة األمر بكتمر الساقى، فامتنعت أمها من إجابته، واحتجت عليه بأن أختها 
مث . لصاحل إمساعيل شغفاً زائداًحتته، وال جيمع بني أختني، وأنه بتقدير أن يفارقها، فأنه شغف باتفاق حظية أخيه ا

ومع ذلك فقد تغري حال املخطوبة من شدة احلزن، فأن أول من أعرس عليها أنوك بن السلطان : " قالت أمها
الناصر حممد، فمات عنها وهى بكر مل ميسها؛ فتزوجها بعده أخوه السلطان املنصور أبو بكر، وقتل؛ مث تزوجها بعد 

ان امللك الصاحل إمساعيل، ومات عنها أيضاً، فحصل هلا حزن شديد من كونه تغري املنصور أبو بكر أخوه السلط
فلم يلتفت السلطان الكامل شعبان إىل هذه الكالم، وطلق أختها، وأخرج مجيع . " عليها عدة أزوج يف مدة يسرية

  .ما كان هلا يف ليلته، مث عقد عليها ودخل هبا
  .أبن أخيه سليمان من قلعة دمشق وفيه كتب باإلفراج عن أمحد بن مهنا، وعن

  .وفيه أنعم السلطان على ابن طشتمر محص أخضر بتقدمة ألف، وعلى ابن أصلم بإمرية طبلخأناه
خلع السلطان الكامل شعبان على األمراء املقدمني والطبلخأناه، وأنعم على ستني مملوك : ويف مستهل مجادى األوىل

  .وفرق اخليول على األمراء برسم امليدأن بستني قباء بطرز زركش وستني حياصة ذهب،
وفيه قدم أمحد بن مهنا وابن أخيه، خملع عليهما، وأعيد أمحد إىل إمرية العرب فقدم حاجب سيف بن فضل خيرب بأنه 

فخلع عليه، و مل ينعم . وصل إىل غزة بقوده؛ فكتب بقدومه سريعا، فقدم ومعه مائة فرس مثمنة سوى اهلجن وغريها
  .، وال أنصف يف أمثأن خيولهله باإلمرية

  .وفيه رسم السلطان الكامل شعبان أن يتوفر إقطاع النيابة للخاص
ورسم له السلطان أن جيلس بني يديه . وفيه خلع السلطان على األمري بيغرا، واستقر حاجباً كبرياً ليحكم بني الناس

  .الظاهرموقعني لكتابة الكتب للوالة، ومها رضى الدين بن املوصلى وابن عبد 
وكشف . وفيه قبض على مجال الدين يوسف وإىل القاهرة، وعلى أبن أخيه ونائبه محود، بسعاية غرلو شاد الدواوين

غرلو رءوسهم، وضرب محودا باملقارع ضربا مربحا، فوعد بأن حيضر له مالًا قد دفنه باجليزة، فسريه صحبة أعوأنه 
فرسم باإلفراج عن مجال الدين وابن أخيه، . لقى بنفسه فيه، فغرقليأتيه باملال فلما ركب محود النيل وتوسطه، وا



  .بعناية األمراء به
وفيه خلع السلطان على .نزل السلطان إىل امليدأن على العادة يف كل سنة، فكان يوما مشهودا: ويف يوم السبت

  .الشريف عجألن بن رميثة بن أيب نفي احلسين، واستقر أمري مكه
  .آخر النهار على العادة إىل القلعةوفيه عاد السلطان من 

واستدعى السلطان يف يوم اإلثنني غرلو شاد الدواوين، حبضرة األمراء والوزير، ورسم له أن يرتب بالد اخلاص، 
فأفردت مخس . وخيرج من إقطاع النيابة وغريه بالد املماليك السلطانية أرباب اجلوامك الكبار، لتتوافر جوامكهم

لوك، وطلبوا حىت فرقت عليهم املثاالت، فردوها من الغد على السلطان، وقد وقفوا مجيعاً نواح أقطعت ملائة مم
فاشتد غضبه، وطلب الطواشي املقدم وأهأنه، ورسم له بضرهبم وطردهم؛ فما زال به األمراء حىت رسم أن 

فأقاموا . طاعات أخرالطواشي يضرب منهم مجاعة، وأن يفرق النواحى على مثأنني منهم، وأنعم على العشرين بإق
  .مدة على اإلمتناع حىت ضرب منهم مجاعة كثرية، وأنزلوا من القلعة إىل القاهرة، وقطع مجيع راتبهم من حلم وغريه

ورفع غرلو على احلاج على الطباخ املعروف بإخوأن سالر أنه يأكل كثرياً مما يف املطبخ السلطاىن، وأن له يف كل 
فرسم السلطان لألمري أرغون . م، ولولده أمحد ثالمثائة درهم، سوى األطعمة وغريهايوم على املسلمني مخسمائة دره

وكان املذكور قد خدم السلطان الناصر حممد يف . شاه أستادار مبصادرته، فأوقع احلوطة على موجوده، وأهأنه
سيما يف املهمات واألفراح الكرك، فلما عاد إىل السلطنة أقامه إخوأن سالر، وسلم له املطبخ، فنال سعادة جليلة، ال

فكان أقل ما حيصل له يف كل . اليت كان السلطان الناصر حممد يعملها ألوالده ومماليكه وحواشيه، طول تلك املدة
وملا عمل مهم ابن بكتمر الساقى على بنت تنكز . مهم ما ينيف على عشرة آالف درهم، مع كثرت تلك املهمات

يا حاج على رح الساعة اعمل : " مد احلاج على هذا يف آخر املهم، وقال لهنائب الشام، طلب السلطان الناصر حم
: " فصاح به السلطان لريجع، وقال له. ، فوىل عنه وهو متنكر قد عبس وجهه" ىل خروف رميس يف لون كذا 

؛ كيف أحرمتك: " قال" كيف ما أعبس وقد أحرمتىن الساعة عشرين ألف درهم؛ : " فقال" مالك معبس الوجه؛ 
رح  :فقلت يل. عندي رءوس وأكارع وكروش وأعضاد، وكل ما سرقته من هذا املهم، أريد أن أقعد أبيعه: " قال" 

فلما ذهب احلاج على " . ال رح اطبخ، وضمأهنم على . " فتبسم له السلطان، وقال" . اطبخ، فيتلفوا اجلميع 
طلب السلطان وإىل مصر ووايل القاهرة، وأمرمها بطلب الزفورية إىل القلعة، وتفرقة تلك األسقاط فيهم، فبلغ مثنها 

واحد من آالف، سوى ما له يف كل يوم من جهة املطبخ، فهذا أعزك اهللا متحصل مهم . ثالثة وعشرين ألف درهم
  .وهو مخسمائة درهم، يف مدة بضع وثالثني سنة، كم أراد النشو أن يتمكن منه، والسلطان الناصر حممد مينعه
وملا قبض عليه وجد له مخسة وعشرون ملكا؛ فاخذت أم السلطان داره اليت على البحر، وكانت من الدور 

فاق داره اليت باحملمودية من القاهرة وإليه ينسب جامع الطباخ، على بركة السقاف خبط باب العظيمة، وأخذت ات
اللوق؛ فتعطل اجلامع أياماً مدة القبض عليه، فأنه كان يقوم به من غري أن يفرد له وقفاً وأخذت أمالكه كلها، 

، مث شفع فيه األمري ملكتمر احلجازي، وضرب ابنه أمحد، وألزم ببيع موجوده، ومحل وهو وأبوه ماهلم إىل بيت املال
  .فأفرج عنه ولزم بيته بطاال

ويف هذا الشهر صودر مجاعة من أهل قوص اهتموا بأهنم وجدوا خبية مال، وأخذت أمالكهم وغريها وصودر 
 اجلماعة الذين كتبوا يف حمضر وفاة السلطان املنصور أيب بكر أنه مات بقضاء اهللا وقدره، وأخذ مجيع موجودهم،

  .فأقروا أن احملضر زور، وأهنم أكرهوا حىت كتبوا ما مل يعاينوه
وفيه وشى بابنة امللك املظفر بيربس اجلاشنكري أن يف دارها بالقاهرة خبية مال، فحفر فيها حنو قامة، فلم يوجد 



  .شيء
أرغون  قدم األمري طقزدمر من دمشق يف حمفة وهو مريض، بعدما خرج األمري: ويف يوم السبت خامس عشريه

وملا دخل طقزدمر القاهرة على . العالئي إىل القائه، فوجده غري واع، ودخل عليه األمراء وهو قد أشفي على املوت
تلك احلال أخذ أوالده يف جتهيز تقدمة جليلة للسلطان، تشتمل على خيول وحتف وجواهر؛ فقبلها السلطان، 

  .ووعدهم خبري
مري أرغون الصاحلي بتقدمة ألف، ورسم أن يقال له أرغون الكاملي، وفيه أنعم السلطان الكامل شعبان على األ

ورسم له بدر شاد الشراخبأناه، . ووهب له يف أسبوع واحد ثالمثائة ألف درهم وعشرة آالف أردب من األهراء
شاد  وأن يعمر له من مال السلطان جبواره قصر على بركة ألفيل، ويطل على الشارع، وأقام السلطان األمري آقجبا

شرع األمري غرلو شاد الدواوين يستخدم الوالة والكتاب على مال حيمل : العمائر على عمارته ويف هذا الشهر
واستجد غرلو أيضاً ماال يف املقأيضاًت والنزوالت عن اإلقطاعات، . مبال.لبيت املال، فلم يل أحد بعد ذلك اال

كان اإلقطاع عربة مائة دينار محل عنه لبيت املال مائة دينار،  وجعل على عربة الدينار دينارا، فاذا. حيمل لبيت املال
  .ومل يلتفت السلطان لقول األمراء، وأجاهبم بأن هذا كان يأخذه ديوأن اجليش

فنصبت هلن اخليم يف . ركب السلطان إىل السرحة بسرياقوس، ومعه حرميه: ويف يوم اخلميس مستهل مجادى اآل؟خر
  .ليت لألمراء حىت نزل أكثرهن هباالبساتني، وأخليت املناظر ا

قدم أوالد األمري طقزدمر إىل سرياقوس خبرب وفاة أبيهم، فلم ميكن السلطان األمراء من العود إىل : ويف يوم اجلمعة
وأخذت خيله ومجاله وهجنه إىل اإلصطبل السلطاين، وقيدت إىل . القاهرة للصالة عليه، فدفن خبأنكاته بالقرافة

ورسم السلطان أن تعمل أوراق مبتوفر إقطاع طقزدمر وما عليه من حقوق القنود، وسائر ما . دةسرياقوس على العا
سومح به مما عليه للديوأن يف حياته من مجيع األصناف، فلم تزل أوالده تقدم التقادم اجلليلة حىت وعدوا بتقدمة 

  .سلطانية
  .را، ورسم له أن حيكم بني الناسوفيه خلع على األمري رسألن بصل، واستقر حاجباً ثأنياً مع بيغ

وفيه خلع على األمري ملكتمر السرجوأين، واستقر يف نيابة الكرك؛ وأنعم بإقطاعه على األمري طشتمر طلليه، وأنعم 
  .بإقطاع طشتمر على األمري قبالي

  .وفيه طلب السلطان العربأن الذين اهتموا بقتل ابن الرديين، وأخذ منهم مائة ألف درهم مصادرة
واهتم السلطان أنه بعث من سرياقوس من قتله يف مضجعه، على . فيه مات األشرف كجك، عن اثنيت عشرة سنةو

  .يد أربعة خدام طواشية
وفيه قدم طلب األمري آقسنقر طرابلس، فسار السلطان من سرياقوس حىت لقيه على بلبيس، ومنع اخلدام أن تعرف 

من طلبه عدة خيول ومجال خباتى وهجن، وقدمها للسلطان مع  واختار األمري آقسنقر. زوجته أم كجك بوفاته
  .جواهر سنية وحتف بديعة، فخلع عليه السلطان، وأنعم على ولد ابن اخيه بطبلخأناه أبيه، وعمره أربع سنني

وفيه عاد السلطان من سرياقوس إىل القلعة، بعدما هتتكت املماليك السلطانية بشرب اخلمر واإلعألن بألفواحش، 
  .بوا يف الليل وقطعوا الطريق على املسافرين، واغتصبوا حرمي الناس، وصارت سرياقوس حأنةورك

وذلك أنه علم باجتهاد السلطان يف . وفيه عزل تاج الدين ابن الصاحب أمني الدين بن الغنام، من نظر البيوت
.  علم أرغون شاه األستادارحتصيل املال فضبط البيوت، ووفر فيها عشرين ألف درهم، وأعلم السلطان هبا من غري

فتنكر عليه أرغون شاه فضربه، فسعى عليه أفالطون كاتب سنجر اجلمقدار عند غرلو بألفي دينار، فواله عوضه، 



ووىل أيضاً ابن وجه الطوبة نظر األوقاف الصاحلية إمساعيل، بعدما محل لبيت املال مخسمائة دينار، وفيه طولب 
وسبب ذلك أنه عثر على أنه باع من أراضي اخلاص إىل طغيتمر . مل مائة ألف درهماملوفق عبد اهللا بن إبراهيم حب

مبائة ألف درهم، فباعها طغيتمر البن زعازع بالبهنساوية، وألزم كل من طغيتمر وابن زعازم أيضاً حبمل .الدوادار
وعقد لزوجة أرغون شاه  وفيه عقد البنة بكتمر مطلقة السلطان شعبان على أرغون شاه أستادار،. مائة ألف درهم

  .على بيبغا روس -وقد بأنت منه من مدة  -ابنة آقبغا 
وفيه رسم بإبطال املقأيضاًت والنزوالت عن اإلقطاعات، بقيام األمراء يف ذلك مع السلطان، لكرة ما فيه من 

ليخرج السلطان إقطاعه وكتب إىل البالد الشامية أن من مات من األجناد أو أرباب املراتب يطالع بوفاته، . املفاسد
  .أو مرتبه، فامتثل ذلك

فأخذ من .مبائة ومخسني درمهاً.وفيه ألزم من بيده رزقه من أرض مصر، أو أرض استأجرها، أن يقوم عن كل فدان
فازدادت مكانته عند السلطان، وعظم قدره بني الناس، وأنتمى إليه مجاعة، . ذلك مال كثري، قام غرلو باستخراجه

واستدعى غرلو طغيتمر متوىل البهنسي، وألزمه حبمل . ه بأرباب األموال، ويفتحون له أبواب املظاملوصاروا يغرون
  .أربعمالة ألف درهم، وأخرق به

وقدم مجال الدين سليمان بن ريان من حلب، وبذل يف نظر اجليش هبا ألف دينار محلت إىل بيت املال، ووعد مبائيت 
  .إلحضار اخليلفخلع عليه، وتوجه معه بريد . إكديش

وطلب عدة من . وفيه رسم بقطع مجيع ما هو مرتب على احلوائج خاناه من التوابل لألمراء والكتاب وغريهم
  .مباشري الوجه القبلي والوجه البحري، سلموا إىل غرلو فصادرهم

، انتصر وفيه قدم الربيد من حلب بوقوع احلرب بني الشيخ حسن صاحب بغداد وبني سلطان شاه وأوالد دمرداش
والتجأ سلطان شاه إىل ماردين، فحصره الشيخ حسن هبا أياما، وأفسد ضياعها، مث سار عنها . فيها الشيخ حسن

  .بغري طائل
وفيه هم السلطان أن ينعم على غرلو بإمرة مائة، وتولية الوزارة ونيابة دار العدل فلم يوافقه األمري أرغون العالئي 

  .على ذلك، وأبطل أمره
السلطان داير بيت حرير مزركش، عمل فيه مبلغ أربعني ألف دينار وعمل أيضاً حلرميه عشرين بغلوطاق وفيه عمل 

  .صدر، يف كل بغلوطاق ألف دينار زركش

. خلع على فخر الدين بن السعيد، واستقر يف نظر اخلاص، عوضاً عن علم الدين بن زنبور: ويف عشري رجب
استيفاء الصحبة فكانت مدة مباشرة ابن زنبور نظر اخلاص نيفاً ومثانني  وخلع على ابن زنبور، واستقر كما كان يف

  .يوماً
وكان الناصر حممد قد . وفيه عزم على إنشاء مدرسة موضع خان الزكاة، ونزل األمري أرغون العالئي والوزير لنظره

  .وقفه، فلم يوافق القضاة على حله
خضر بن عبد الرمحن يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن بدر  استقر تاج الدين حممد بن املزين: ويف مستهل شعبان

  .الدين حممد بن فضل اهللا
. وفيه كان عرس السلطان على بنت طقزدمر، وعمل هلا مهماً مدة سبعة أيام بليإليها، اجتمع فيه نساء األمراء مجيعاً

وصفه؛ وبلغ نصيب ضامنة وكانت فيه عدة جوق مغاىن، حصل هلن من الذهب والفضة وتفاصيل احلرير شىء جيل 
  .مبفردها مثانني ألف درهم، سوى بقية املغاين. املغاين



وكان . وفيه استقر تقي الدين سليمان بن مراجل ناظر دمشق، عوضاً عن هباء الدين أيب بكر ابن سكرة، بعد موته
  .دمشق، مث انتقض أمرهذلك بعناية األمري أرغون العالئي، فأنه كان بعد عزله من نظر الدولة واله نظر اخلاص ب

  .خلع على قشتمر وإىل اجليزة، واستقر شاد الدواوين رفيقا لألمري غرلو: ويف مستهل شهر رمضان
وفيه استقر الشيخ مشس الدين حممد .وفيه خلع على جنم الدين داود بن أيب بكر بن حممد بن الزيبق، بوالية اجليزة

بة الشافعي بالقرافة، عوضاً عن ضياء الدين حممد بن إبراهيم املناوى، بن اللبان يف تدريس املدرسة الناصرية، جبوار ق
وكان ذلك بعناية األمري جنكلى بن البابا، واألمري آقسنقر، بعدما استقر فيه تاج الدين حممد بن إسحاق . بعد وفاته

األمري أرغون الكاملي املناوي بسفارة قاضى القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة فنزل ابن اللبان ودرس، ومعه 
وكان ناصر الدين فاز السقوف حمتسب مصر مقيماً بقاعة التدريس، فأخرجه . وعدة أمراء، ومجاعة القضاة والفقهاء

فرتب ناصر الدين على ابن اللبان فتيا نسبه فيها إىل قوادح، وأراد . ابن اللبان منها، وطالبه باجرهتا مدة سكنه
  .كالدعوى عليه، فلم يتمكن من ذل

وأحضر ثقبة قودا فيه عدة خيول، . وفيه قدم الشريف من مكة يريد أن يستقر شريكا ألخيه عجالن يف إمرة مكة
  .فوعد خبري

وفيه قدمت رسل خليل بن دلغادر بتقدمته وكتابه، وقد عاد إىل الطاعة حبسن سياسة األمري أرقطاى نائب حلب؛ 
  .فخلع على رسله، وجهز له تشريف

  .سلطان من أوالد األمري طقزدمر مخسمائة فدان بناحية بوتيج ودوالهباوفيه أخذت أم ال
  .وفيه قدمت احلرة من بالد الغرب هبدية سنية تريد احلج، فرسم بتجهيزها

وفيه أخذ السلطان من وزير بغداد دوالبني، جعلهما باسم اتفاق، وعوضه عنهما ما ابتاعهما به، وهو مبلغ مثانية 
  .مما أنفقه عليهما، وهو مائة ألف درهم.ع وزير بغداد للسلطانوترب. وعشرين ألف درهم

وفيه قدم اخلرب من حلب بوقعة كانت بني ابن دلغادر وبني أمري يقال له طرفوش، أقامه األمري يلبغا اليحياوي ضدا 
بعد عدة البن دلغادر، وأغراه به ووعده بإمرته على التركمان واقتتل طرفوش وابن دلغادر، فانتصر ابن دلغادر 

فلما قدم األمري أرقطاى إىل حلب تلطف بابن دلغادر حىت أعاده إىل الطاعة، . خالئق. وقائع قتل فيها من الفريقني
  .وما زال جيهد حىت أصلح بينه وبني طرفوش

وبذل األمري . مث التفت األمري أرقطاي إىل جهة األمري فياض بن مهنا، وقد كثر عبثه وفساده وأخذه قفول التجار
رقطاى جهده حىت قدم عليه فياض بن مهنا بظاهر حلب فتلقاه وأنزله، وبالغ يف إكرامه، وأخذ عليه العهود أ

وكتب األمري أرقطاي بذلك إىل السلطان، فسر به سروراً زائداً، . واملواثيق باإلقامة على الطاعة، مث جهزه إىل بالده
وأخذ فياض يف جتهيز . سكر إليه ويورى بقصد سيسفأنه كان يف قلق من أخبار فياض، وعلى عزم أن جيرد الع

القود إىل السلطان، وسريه، فقدم وفيه سبعون فرسا قامت عليه بألف ألف درهم، ومخسون هجينا وعشر مهريات، 
  .مث قدم فياض عقيب قوده، فأكرمه السلطان وأحسن إليه، وأنزله. وعيب وغري ذلك
فضرهبا األمري جنم الدين . األيدمرى، يف يوم السبت سابع عشريه أمسكت امرأة حرامية من محام: ويف هذا الشهر

  .أيوب أستادار األكر ووايل القاهرة باملقارع على ساقيها، مث قطع يدها يف باب زويلة

وكتب إىل نواب الشام . مبائة ألف درهم.رسم لألمري أرغون الكاملي بزيارة القدس، وأنعم عليه: ويف مستهل شوال
مبدينة بلبيس .ورسم أن ينادي. مته، ومحل التقادم له، وجتهيز اإلقامات يف املنازل إىل حني عودهبالركوب إىل خد

فشهر النداء بذلك يف األعمال . وأعماهلا أنه من قال عنه أرغون الصغري شنق، وأال يقال إال أرغون الكاملي



  .خدمته الشرقية، فامتثل الناس ذلك؛ وتوجه األمري عالء الدين علي بن ملغريل يف
وفيه ركب حرمي السلطان إىل ناحية اجليزة للنزهة، وصحبتهم األمري آقسنقر فأقام هبم حىت خرج حممل احلاج 

  .صحبة مغلطاي أمري شكار، مث عادوا
وحج يف هذه السنة عدة من نساء األمراء، وبالغن يف زينة حمفاهتن وحمايرهن وألبسوا مجاهلن احلرير والقالئد املرصعة 

احلرير املزركشه، ويف أيدهن خالخل الذهب، وعليهن العيب احلرير واألجلة الزركش، حىت خرجن يف ذلك  واملقاود
وتفاخرن فيما أبدعن، وتناظرن، وصارت كل واحدة تريد أن تفوق على صاحبتها، وتشبه هبن غريهن من . عن احلد
ن على اهلجانة والسقائني األقبية الطرد ومل يعهد أن عمل مثل هذا وال قريب منه فيما تقدم، فأهنن خلع. النساء

وحش، فأنكر فعلهن الناس، وذكره قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة يف خطبة العيد بالقلعة وصرح 
  .باإلنكار، وصدع بالوعظ

وفيه قدم تقي الدين سليمان بن مراجل من دمشق، وابن قرناص من حلب فبذل ابن قرناص يف نظر حلب حنو ألفي 
فبعث ابن املوصلي ابنه هبديه سنية فيها جوارى حسان، وزوج بسط . دينار حىت رسم له به، عوضاً عن ابن املوصلي

حرير، فقام غرلو معه وأوصله بالسلطان، فقبل هديته، وبسط احلرير بالدهيشة، وأقر ابن املوصلي على حاله؛ 
  .فكانت مدة ابن قرناص عشرين يوما بألفي دينار

أرغون العالئي يف حق ابن مراجل حىت خلع عليه، واستقر يف نظر الدولة، وأجلسه السلطان بني يديه، وقام األمري 
أنت شاد بعصاتك، إذا عينت : " فتفاوضا يف الكالم، حبيث قال األمري أرغون العالئي لغرلو. وغرلو قائم على يديه

  .على اآلخروانصرفا من اجمللس، وكل منهما يترفع " لك ساال للسلطان تستخرجه 
فلما كان بعد . فاشتد ابن مراجل على الكتاب، وألزمهم بعمل احلساب، ورسم عليهم؛ وكتب بطلب مباشر الشام

ثالثة أيام تكاشف هو غرلو، وترافعا إىل السلطان؛ فأخرق السلطان بغرلو، وألزمه أن ميتثل ما يرسم له به ابن 
  .مراجل، وال يتعداه

الفرع وتوصل إىل السلطان، وقدم له تقدمية جليلة، وسأله يف قضاء دمشق، عوضاً  وفيه قدم من دمشق عالء الدين
عن تقي الدين السبكي، فرسم له به، ففام األمري جنكلى ابن البابا مع السلطان يف استقرار السبكي على عادته حىت 

  .أجابه، وعوق توقيع الفرع، وعوض عن تقدمته األوقاف بدمشق
د نائب حلب توجه إىل سيس بطلب احلمل، وقد كان تكفور كتب يف األيام الصاحلية بأن وفيه قدم اخلرب بأن قاص

فلما وصل إليه قاصد نائب حلب جهز احلمل، وحضر كبري دولته ليحلفوه . بالده خربت، فسومح بنصف اخلراج
يف أيديهم عدة من  وكان. أنه ما بقى أسري من املسلمني يف مملكته، كما جرت العادة يف كل سنة بتحليفه على ذلك

املسلمني أسرى، فبيت مع أصحابه قتلهم يف الليلة اليت تكون خلفه يف صحبيتها، فقتل كل أحد أسريه يف أول 
فما هو إال أن مضى ثلثا الليل خرجت يف الثلث األخري من تلك الليلة ريح سوادء، معها رعد وبرق أرعب . الليل

اللهم : " حلب يف أسر املنجنيقي، ذحبها عند املنجنيق، وهي تقول وكان من مجلة األسرى عجوز من أهل. القلوب
فسقطت . فقام املنجنيقي يشرب اخلمر مع أهله بعد ذحبها، حىت غلبهم السكر وغابوا عن حسهم" خذ احلق منهم 

ان مما مبا فيه، وتعلقت النري.الشمعة وأحرقت ما حوهلا، حىت هبت الريح تطاير شرر ما احترق من البيت حىت اشتعل
واستمرت النار مدة اثين عشر يوماً، فاحترق أكثر القلعة؛ وتلف . حوله حىت بلغت موضع تكفور، ففر بنفسه

املنجنيق كله بالنار، وكان هو حصن سيس، ومل يعمل مثله واحترق املنجنيقي وأوالده الستة وزوجته، واثين عشر 
  .ك كثري من أهلها، وعجز تكفور عن بنائهاوخربت سيس، وهدم سورها ومساكنها، وهل. رجالً من أقاربه



وفيه نافقت العربان بالوجه القبلي والفيوم، وكثرت حروهبم وقطعهم الطرقات، فلم ميكن خروج العسكر إليهم، 
  .فأنه كان اوأن املغل، خوفاً عليه

فيه قدم اخلرب بأنه و. قدم عالء الدين احلراين من دمشق باستدعاء، وخلع عليه بنظر الشام: ويف مستهل ذي القعدة
مث نزل برد قدر بيص احلمام جموف . ثارث ريح زرقاء شديدة يف بالد برقة، وأعقبها مطر عظيم جداً يوماً كامالً

ومتادى حىت وصل إىل اإلسكندرية والبحرية والغربية واملنوفية والشرقية، وأفسد من . وبعضه مثقوب من وسطه
  .، فأنه تلف عن آخره؛ ونزلت صاعقة فأحرقت خنلة يف دارالدور والزروع شيئاً كثرياً سيما الفول

فقدم عليه نائب الشام . وقدم اخلرب أن األمري أرغون الكاملي لعب بالكرة يف ميدان غزة وتوجه بعد أيام إىل القدس
بتقدمته، مث تواردت تقادم النواب من حلب إىل عزة مث خرج األمري أرغون الكاملي من القدس، فكتب بسرعة 

ومه، فلما وصل قطيا خرج السلطان إىل لقائه بسرياقوس، ولعب معه يف امليدان بالكرة، وقد سر بقدومه؛ مث سار قد
  .به السلطان إىل القلعة

وفيه خلع على األمري قبالي، واستقر يف نيابة الكرك، عوضاً عن ملكتمر السرجواين لشدة مرضه، وكتب 
  .بإحضاره

وتزايد شالق الزعر، . ر جري السعاة، وتظاهر أرباب امللعوب بفنون لعبهموفيه كثر لعب الناس باحلمام، وكث
وسلط عبيد اخلدام الطواشية وغلمأهنم وعبيد الكتاب على الناس، وصاروا كل يوم يقفون للضراب، فتسفك بينهم 

فإن قبض على  دماء كثرية، وتنهب احلوانيت بالصليبة خارج القاهرة وإذا ركب إليهم وإىل القاهرة ال يعبئون به،
  .أحد منهم أخذ من يده سريعاً؛ فاشتد قلق الناس من ذلك، ومل جيسر أحد ينكر شيئاً من هذا

وفيه أعرس بعض الطواشية ببعص سرارى السلطان بعد عقده عليها، فعمل له السلطان مهما حضره مجيع جواري 
  .ال الذهب بيده، فكان أمراً شنيعاًوجلبت العروس على الطواشي، ونثر السلطان عليها وقت اجل. بيت السلطان

قدم الربيد من دمشق بوفاة األمري أملاس احلاجب، وعالء الدين بن سعيد فكتب باستقرار : ويف مستهل ذي احلجة
األمري بدر الدين األمري مسعود بن خطري حاجبا عوضاً عن أملاس، وأنعم على مملوك ابن سعيد بطبلخاناه، بعد بذل 

  .رحنو ستة آالف دينا
  .وفيه اشتهر أخذ الرباطيل للسلطان، فقصده كل أحد لطلب اإلقطاعات والرزق والرواتب

وفيه قدم ابن سامل قاضي القدس، وقد عزله السبكي وأثبت عليه حمصرا أنه باع أيتاما من يتامى املسلمني األحرار 
ى ألف ومخسمائة دينار محلها وما زال ابن سامل يسعى باخلدام حىت كتب له توقيع بقضاء القدس، عل. للنصارى

وفيه كثرت اإلشاعة باتفاق احلاج األمري آل ملك نائب صفد مع األمري يلبغا نائب . للسلطان، ومثلها ملن سعى له
الشام على املخامرة، فجهز األمري احلاج آل ملك حمضراً ثابتاً على قاضي صفد بالرباءة مما رمى به، فأنكر السلطان 

السالح دار للكشف عما ذكره فاتفق قدوم بعض مماليك األمري احلاج آل ملك فاراً منه،  وجهز منجك. عليه هذا
فزاد هذا السلطان كراهة . خوفاً أن يضربه على شربه اخلمر، وذكر عنه للسلطان أنه يريد التوجه إىل بالد العدو

أنعم على منجك بألفي دينار سوى فلما قدم عليه حلف أنه برىء مما قيل عنه و. فيه، وأخرج منجك على الربيد إليه
  .اخليل والقماش

  .وفيه نودي بالقاهرة ومصر اال يعارض أحد من لعاب احلمام وأرباب املالعيب والسعاة، فتزايد الفساد وشنع احلال
وفيه ركب األمري طقتمر الصالحي الربيد، ليوقع احلوطة على مجيع أرباب املعامالت وأصحاب الرزق والرواتب 

لشامية من الفرات إىل غزة، وأال يصرف ألحد منهم شيئا، وأن يستخرج منهم ومن األوقاف وأرباب بالبالد ا



اجلوامك ألف ألف درهم، برسم سفر السلطان للحجاز، ويشتري بذلك اجلمال وحنوها، مما حيتاج إليه السلطان يف 
فكثر ابتهاهلم وتضرعهم إىل اهللا سفره فمنعت الرواتب من الفقراء وغريهم مل يصرف ألحد منهم الدرهم الفرد، 

  .تعاىل يف الدعاء على من قطع أرزاقهم
وفيه كتب بعد موت األمري جنكلى بن البابا بقدوم األمري آل ملك إىل القاهرة من صفد، ليستقر على إقطاع 

  .جنكلى، وتوجه إليه منجك إلحضاره
  .رج عنه من يومهأمسك األمري أينبك أخو قمارى، مث أف: ويف يوم السبت تاسع عشريه

وفيه استقر جنم الدين إبراهيم بن العماد علي بن أمحد بن عبد الواحد الطرسوسى يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً 
  .عن أبيه

  .وفيه كتب باستقرار األمري سيف الدين أراق الفتاح نائب غزة يف نيابة صفد، عوضاً عن األمري احلاج آل ملك
  .ين أمحد بن احلسن بن اجلار بردى، شارح البيضاوىومات فيها من األعيان فخر الد

  .ومات األمري أملاس الناصري احلاجب، بدمشق
  .ومات هباء الدين أبو بكر بن موسى بن سكرة ناظر الدواوين بدمشق، يف عاشر شعبان هبا، عن ستني سنة

  .وتويف امللك األشرف كجك بن حممد بن قالوون
من مماليك املؤيد إمساعيل بن علي صاحب محاة، بعثه للناصر حممد وهو ومات األمري طقزدمر احلموى، وأصله 

مث ويل نيابة السلطنة يف أيام املنصور أيب بكر، وويل . شاب، فخطى عنه ورقاه حىت صار أمري جملس، وزوجه بابنته
بالقرافة  نيابة حلب ودمشق، مث قدم إىل القاهرة، ومات هبا مستهل مجادى اآلخرة؛ وله تنسب خانكاه طقزدمر

  .وتويف بدر الدين حممد بن حميي الدين بن فضل اهللا العمري الدمشقي كاتب السر، بدمشق يف سادس عشري رجب
وتويف تاج الدين أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن أيب بكر األردبيلي الشافعي، مدرس املدرسة احلسامية طرنطاي 

واجلدول واحلساب واملنطق؛ وقد اشتد صمه، وأنتفع بالقراة عليه وكان إماما يف الفقه والعربية واألصول، . بالقرافة
  .مجاعة

وتويف القاضى ضياء الدين حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن املناوي الشافعي؟؟؟، أحد نواب احلكم عند قاضي 
  .القضاة الشافعية، بالقاهرة يف يوم السبت سادس رمضان، وجتاوز تسعني سنة

دي أحد املماليك املنصورية الربجيه، يف يوم الثالثاء ثالث عشري احملرم، وهو يف عشر ومات األمري بيربس األمح
وكان جركسي اجلنس، تنقل حىت صار من أمراء األلوف يف وظيفة أمري جاندار، مث وىل نيابة صفد . الثمانني

  .جرة قطوطرابلس؛ وكان كرمياً شجاعاً قوي النفس دينا، مل يركب قط فرسا إال فحالً ومل يركب ح
قدم . ومات األمري بدر الدين جنكلى بن البابا العجلى، أتابك العساكر، يف يوم اإلثنني سابع عشري ذي احلجة

وله حفدة كبرية، و مل ير أعف منه يف األمراء، مع . القاهرة سنة ثالث وسبعمائة، وتنقل حىت صار رأس امليمنة
فكان خيرج كل سنة مثانية آالف أردب من القمح، ومبلغ الصدق يف الديانة واحللم، والوقار وكثرة الصدقات 
  .مثانني ألف درهم، يف وجوه الرب، سوى زكاة ماله

وتويف تقي الدين حممد بن مهام بن راجي الشافعي، إمام جامع الصاحل خارج باب زويلة، وهو مصنف كتاب سالح 
  .املؤمن وغريه

  .عاشر رجبوفيه ضربت عنق ششملم وعنق رفيقه، ويف يوم اإلثنني 



  مبكه.ومات الشريف رميثة بن أيب منى بن أيب سعد حسن بن علي بن قتادة أمري مكة، يوم اجلمعة ثامن ذي القعدة
  سنة سبع وأربعني وسبعمائة

قدم منجك مدينة صفد، بكتاب السلطان يستدعي األمري احلاج آل ملك، فسار معه إىل : يوم اإلثنني أول احملرم
  .وقيل كان القبض عليه يوم اخلميس عشري ذي احلجة، بغزة. يدغزة، فقبض عليه هبا وق

ويف أوله أيضاً قدم األمري ملكتمر السرجواين من الكرك وهو مريض، فمات عند مسجد ترب ظاهر القاهرة؛ ودخل 
  .إليها ميتاً، فدفن بتربته

  .من ساعته، وسجنوفيه أيضاً قدم األمري شهاب الدين أمحد بن األمري احلاج آل ملك من صفد؛ فأمسك 
  .وفيه أيضاً خلع على األمري أسندمر العمري، واستقر يف نيابة طرابلس

. قدم األمري احلاج آل ملك نائب صفد، واألمري قمارة نائب طرابلس، مقيدين إىل قليوب: ويف يوم السبت سادسه
ى قمارى بطرابلس، وقيده وبعثه وكان األمري طقتمر الصالح قد قبض عل. وركبا النيل إىل اإلسكندرية، واعتقال هبا

على الربيد، وأوقع احلوطة على موجوده وفيه قبض على آينبك أخي قمارى، وعلى نصرات وغلبك وحواشيهم، 
  .وأحيط مبوجودهم

وفيه ركب مغلطاي األستادار إىل صفد إليقاع احلوطة على موجود األمري احلاج آل ملك، وركب الطواشي مقبل 
مارى من طرابلس وألزم مباشرومها حبمل مجيع أموهلما، فوجد آلل ملك قريب ثالثني التقوى إلحضار موجود ق
مبائة ألف درهم، وأخذ لزوجته خبية غمز عليها فيها أشياء جليلة وأخذ لزوجة قمارى .ألف أردب غلة وألزم ولده

  .صندوق فيه مال جزيل
الحي، ونقل طقتمر من نيابة محاة إىل نيابة حلب، وفيه استقر األمري رسالن بصل يف نيابة محاة عوضاً عن طقتمر الص

وكتب بقدوم أرقطاى، وتوجه يف ذلك األمري قطلوبغا الكركي، ومعه التقليد فأنعم عليه . عوضاً عن األمري أرقطاي
أرقطاى مبائة ألف درهم، وأنعم عليه طقتمر بألف وخسمائة دينار، وعشرة آالف درهم، ومائيت قطعة قماش، 

  ن اخليل، وخلعة السلطان، ومخسمائة أردب غلة من مصر، قيمتها مائة ألف درهموعشرة أرؤس م

  .قدم األمري ارقطاي من حلب، فخلع عليه، واستقر عوًضا عن األمري جنكلى بن البابا رأس امليمنة: ويف عشريه
ن األمري جنكلى بن وفيه خلع السلطان على أرغون العالئي زوج أمه، واستقر يف نظر املارستان املنصوري، عوضاً ع

وأنشأ أرغون جبوار باب . فنزل إليه أرغون، وأعاد مجاعة ممن قطعهم ابن األطروش بعد موت األمري جنكلى. البابا
املارستان سبيل ماء ومكتب سبيل لقراءة أيتام املسلمني القرآن الكرمي، ووقف عليه وقفا بناحية من الضواحي وفيه 

  .ألف، وعزل تقي الدين سليمان بن مراجل من نظر الدولة، وقد كرهه الناسأنعم السلطان على طغريل بتقدمة 
  .وفيه خلع على األمري جنم الدين حممود بن شروين وزير بغداد، وأعيد إىل الوزارة، وكانت شاغرة

ه وعزل مجيع من وال. وفيه خلع على علم الدين عبد اهللا بن زنبور، واستقر يف نظر الدولة، عوضاً عن ابن مراجل
وألزم ابن مراجل . ابن مراجل من الشاميني وغريهم، وأهينوا، وألزموا حبمل ما أخذوا من املعاليم، ونزعت أخفافهم

حبمل مجيع ما استأده من املعلوم، وبثمن اخللعة والبغلة والدواة، وقومت عليه بأزيد قيمة، وأرادوا أهانته بكل طريق 
  .واستقر النشو بن ريشة مستوفيا. ان أوالًوفيه استقر ابن سهلول يف االستيفاء، كما ك

. مما وجد لألمري احلاج آل ملك، وهو مبلغ مخسة وسبعون ألف درهم، وأربعة آالف دينار.وفيه قدم األمري مغلطاى
ووجد له . مبكة حنو مائة ألف وثالثني ألف أردب، وحنو عشرين ألف جلد حبشي. ووجد له أيضاً مثن غلة مبتاعة



. ما أرصده للتقدمة، وعدهتا سبعون فرساً، سوى اهلجن والبخاتى، وحنو عشرين بقجة قماش عشرون فرسا، سوى
  .ووجد له أربعة عشر قطار خباتى، أنعم هبا على أربعة عشر خادماً فشق ذلك على األمراء

واهر، وفيه قدم مقبل من طرابلس جبميع قماش نساء األمري قمارى، وما وجده له، وفيه زنة سبعني مثقال من اجل
فرقه السلطان على اتفاق وغريها، وفيه مبلغ أربعني ألف درهم وثالثة آالف دينار، وزركش بنحو مائيت ألف 

  .درهم
قدم ابن زعازع من البهنسا، وسعى ببعض الكتاب حىت سلم إليه على مائة ألف درهم، فعاقبه : ويف مستهل صفر

وخرج األمري مغلطاي إىل البهنسا وقبض عليه، وأخذ منه ألفي  فاهتم ابن زعازع بأنه أخذ له ماالً كبرياً،. حىت مات
ألف ومائة وستني ألف درهم، ومائيت جارية، وستني عبداً وستني فرساً، وألفا ومثامنائة فدان على سبيل الرزق، 

  .سوى القنود واألعمال واملعاصر؛ مث مسره مغلطاي وشهره يف النواحي
  .ففرقت مماليكه على األمراء، ونزل بعصهم يف البحريةوفيه قدم طلب األمري احلاج آل ملك؛ 
  .وفيه أخرج مماليك قمارى من احللقة

وفيه انتهت عمارة قصر األمري أرغون الكاملي وإصطبله األعظم، وأنفق فيه مال عظيم، وأخد فيه من بركة النيل 
لطان ملرضه، فبعث له فرساً وثالثني فلما عزم أرغون الكاملي على النزول إليه مرض، فقلق الس. حنو العشرين ذراعا

وأخرج األمري أرغون العالئي أيضاً عشرة آالف درهم تصدق هبا عنه، وأفرج عن أهل . ألف درهم تصدق هبا عنه
  .السجون، وركب السلطان لعيادته بامليدان

األمري عز الدين  وفيه اهتم السلطان بالسفر إىل احلجاز، ورسم حبمل مائة ألف ومخسني ألف أردب شعري وندب هلا
أزدمر الكاشف فألزم األمري عز الدين أزدمر الفالحني بالوجه البحري عن آخرهم حبمل شعري على حساب كل 

أردب بسبعة دراهم، وكتب آلل مهنا بالشام أن يسريوا اهلجن املخبورة، فقدم حيار بن مهنا ومعه قود جليل، فقبل 
  .أمحد بن مهنا أيضاً، بقود غري طائلمث قدم . منه، وقومت خيوله مبائيت ألف درهم

  .ولد للسلطان ولد ذكر من ابنة األمري بكتمر الساقى: ويف يوم اجلمعة رابع عشريه
أفرج عن األمري شهاب الدين أمحد بن األمري احلاج آل ملك، وعن أخيه قمارى، : ويف يوم السبت خامس عشريه

  .وألزما بيوهتما
بانتشار اجلراد بأعمل دمشق والبلقاء، ورعيه زروعهم وقد أدرك الشجر، وأنه  قدم الربيد: ويف مستهل ربيع األول

  .عم البلد حىت وصل إىل الرمل وقرب من الصاحلية؛ فهلك الشعر عن آخره
  .وفيه حتسن سعر الغلة، حىت أبيع األردب القمح بثالثني درمها

لبخة، وهي عصى كبار حدث اللعب يف هذه وفيه توجه السلطان إىل سرياقوس، وأحضر عنده، األوباش، فلعبوا بال
فلعبوا هبا بني يديه، وقتل رجل رفيقه، فخلع على بعضهم، وأنعم على كبريهم . الدولة، وقتل يف اللعب هبا مجاعة

فتمردت املماليك، وأخذوا . خببز يف احللقة واستمر السلطان بلعب الكرة يف كل يوم، وأعرض عن تدبري األمور
وكثرت الفنت بسبب ذلك حىت بلغ السلطان، فلم يعبأ . الطريق، وفسدت عدة من اجلواريحرم الناس، وقطعوا 

  " .خلوا كل أحد يعمل ما يريد : " هبذا، وقال
فلما فحش األمر قام األمري أرغون العالئي فيه مع السلطان، حىت عاد إىل القلعه وقد تظاهر الناس بكل قبيح، 

رة الوسطانية اليت سوها حليمة، بلغ مصروف كل خص فيها من ألفني إىل ونصبوا أخصاصا يف جزيرة بوالق واجلزي
وعمل كل خص بالرخام والدهان البديع، وزرع حوله املقائي والرياحني، وأقام هبا معظم الناس . ثالثة آالف درهم



ويف الطمية مما هتوى أنفسهم يف حليمة، .من الباعة والتجارة وغريهم، وكشفوا ستر احلياء، وبالغوا يف التهتك
وتنافسوا يف أرضها حىت كانت كل قصبة قياس تؤجر بعشرين درمهاً، فيبلغ الفدان الواحد منها بثمانية آالف 

فأقاموا على ذلك ستة أشهر حىت زاد املاء، وغرقت اجلزيرة . درهم، ويعمل فيها ضامن يستأجر منها األخصاص
ال ميكن حكايته، وأنفق الناس هبا أمواال خترج عن احلد يف فاجتمع فيها من البغايا واألحدا وأنواع املسكرات ما 

وكانت األمراء واألعيان تسري إليها ليال، إىل أن قام األمري أرغون العالئي يف أمرها قياماً عظيماً، وأحرق . الكثرة
ل حىت قل ماء الني: األخصاص على حني غفلة، وضرب مجاعة وشهرهم، فتلف هبا مال عظيم جداً ويف هده األيام

صار ما بني املقياس ومصر خياض، وصار من بوالق إىل منشاة املهراين ومن جزيرة الفيل إىل بوالق ومنها إىل املنية 
وبعد على السقائني طريق املاء، فأهنم صاروا يأخذون املاء من قريب ناحية منبابة وبلغت الراوية املاء . طريقاً واحداً

فبلغ السلطان غالء املاء باملدينة، . كا الناس ذلك إىل األمري أرغون العالئيإىل درمهني، بعد نصف وربع درهم؛ فش
وانكشاف ما حتت بيوت البحر من املاء، فركب ومعه األمراء وكثري من أرباب اهلندسة حىت كشف ذلك، فوجد 

صر، ويرمي من الوقت فيه قد فات بزيادة النيل واقتضى الرأى أن ينقل التراب والشقف من مطابخ السكر مبدينة م
فنقلت األتربة يف . بر اجليزة إىل املقياس، حىت يصري جسرا يعمل عليه، ويدفع املاء إىل اجلهة اليت أحنسر عنها

املراكب، والقيت هناك إىل أن بقي جسراً ظاهراً، وتراجع املاء قليال إىل بر مصر؛ فلما قويت الزيادة عال املاء على 
  .هذا اجلسر

األمراء بالكرة يف امليدان من القلعة، فاصطدم األمري بيبغا الصالحي مع آخر سقطا معاً عن  وفيه لعب السلطان مع
ووقع فرس بيبغا على صدره، فانقطع خناعه، ومات لوقته، فأنعم بإقطاعه على قطلوبغا . فرسيهما إىل األرض

  .الكركى
م عليه بعادته عند قدومه بقوده، وهى وفيه قدم الشريف عجالن بن رميثة من مكة وصحبته القود، فمنع من األنعا

  .وكتب إىل أخيه ثقبة أال يعارض وأن حيضر إىل القاهرة. أربعة آالف درهم
وفيه كتب إىل نائب محاة بإيقاع احلوطة على األمالك واألراضي اليت تقدم بيعها من امللك املؤيد إمساعيل ومن ولده، 

  .ملثل وحصل منهم ثالمثائة ألف درهمفأهنا أبيعت بدون القيمة، فقام أرباهبا بقيمة ا
فلم . وفيه قدم عالء الدين بن احلراين ناظر دمشق، وشكا من قطع طقتمر الصالحي مرتبات الناس ببالد الشام

تسمع شكواه، ورسم له أال يصرف ألحد مرتبا وال حوالة حيال هبا على مال الشام، بل يوفر اجلميع ملهم السفر 
ن بن احلراين إىل دمشق، وتوجه صحبته تقي الدين سليمان بن مراجل، بشفاعته له يف مث عاد عالء الدي. للحجاز
  .السفر

وفيه قدمت رسل ابن دلغادر بكتاب يتضمن أنه أخذ قلعة كانت بيد األرمن، إحتوى على ما فيها وقتل أهلها، 
  .فأنعم عليه هبا

  .منفيا إىل الشاموفيه أخرج األمري ايتمش عبد الغين أحد الطلبخاناه على الربيد، 

ونزل األمري قطلوبغا الكركي إىل األمراء . وفيه ولد السلطان ولد ذكر من ابنة األمري تنكز، فدقت البشائر
يبشرهم، فلبس من أربعة وعشرين أمرياً مقدماً أربعة وعشرين تشريفاً أطلس حبوائصها، سوى الذهب والفضة 

خذ منهما، ومها عالء الدين علي بن طغريل وهبادر العقيلي، من وأعفى قطلوبغا مقدمني من األ. واخليل والتفاصيل
وأنعم عليه السلطان مع ذلك من األهراء خبمسة عشر ألف أردب غلة، فاشتد . أجل أهنما أخذا اإلمرة عن قريب

  .حد املماليك له على ما ناله من السعادة فلم يطل عمر هذا املولود، ومات



نواحي باجلمال والشعري واألعدال واألخراج والعيب، بسبب سفر السلطان وفيه اشتدت املطالبة على أهل ال
وكثرت مغارم أهل النواحي للوالة والرقاصني، وشكا أرباب اإلقطاعات ضرر بالدهم للسلطان، فلم . للحجاز

إبطال  وقام يف ذلك األمري أرغون شاه أستادار مع األمري أرغون العالئي، يف التحدث مع السلطان يف. يلتفت هلم
فحدث األمري أرغون العالئي السلطان يف تركه السفر، فلم يصغ لقوله، . حركة السفر، حىت تفاوضا بسببه وتنافرا

  .وكتب باستعجال العرب باجلمال، واستحثاث طقتمر الصالحي فيما هو بصدده من ذلك
لسلطان أخذ أموال الطواشي وقصد ا. على أموال الطواشي عرفات، وأخرج إىل الشام.وفيه أوقع السلطان احلوطة

وكان عرفات وكافور من خواص السلطان امللك . كافور اهلندي، فشفعت فيه خوند طغاى، فأخرج إىل القدس
  .الناصر حممد وناال سعادة عظيمة؛ وبىن كافور تربة عظيمة بالقرافة
  .وفيه نفي أيضاً ياقوت الكبري، وكافور احملرم، وسرور الدماميىن

  .نفي أيضاً من الطواشية دينار الصواف، وخمتص اخلطائي: ويف ثامن عشره
مبوت تاج الدين حممد بن الزين خضر بن حممد ابن عبد الرمحن كاتب السر .ففيه قدم اخلرب: وأهل ربيع اآلخر

بدمشق، فرسم أن يستقر عوضه يف كتابة السر بدمشق ناصر الدين حممد بن يعقوب عبد الكرمي بن أيب املعايل، وأن 
  .مجال الدين إبراهيم ابن الشهاب حممود كاتب السر حبلب، على عادته يستقر

وفيه اشتد فساد العربان بالصعيد والفيوم واإلطفيحية، فأخرج األمري غرلو إىل إطفيح فأمن غرلو شيخ العربان 
وكبسوا احلي فثارت أصحابه، . مغىن، وأخذ يف التحيل على مني حىت قبض عليه، وسلمه ملغىن، فعذبه عذاباً شديداً

وتلك النواحي، وكسروا عرب املغىن، قتلوا منهم ثالمثائة رجل وستني امرأة، وذحبوا األطفال، وهنبوا األجران 
وهدموا البيوت، وحلقوا بعربان الصعيد والفيوم فكانت عدة من قتل منهم يف هذه السنة حنو األلفي انسان، مل يفكر 

  .أحد يف أمرهم، وال فيما أفسدوه
ت ولد السلطان من ابنة األمري تنكز، فولد له يف يومه ولد ذكر من حظيته اتفاق مساه شاهنشاه، وسر به وفيه ما

سروراً زائداً، وقصد أن يعمل له مهما وتدق البشائر فمنعه األمري أرغون العالئي من ذلك، فعمل فرحا مدة سبعة 
بيت، وغشاء مهد الولد وقماطه، عمل فيهم مبلغ  وكان السلطان قد عمل التفاق على والدهتا بشخاناه وداير. أيام

وحصل آلرباب امللهى أيام ألفرح من خلع اخلوانني عليهم البغالطيق بداير زركش، وباوىل . ستة ومثانني ألف دينار
  .ومع ذلك مات الولد يوم سابعه. وطرازات زركش وغري ذلك، ما يعظم قدره

  .م السلطان بقتلهوفيه مات يوسف بن السلطان الناصر حممد، واهت
وفيه قدم األمري طقتمر الصالحي من الشام، ومعه مبلغ ألف ألف درهم، لتتمة مجلة ما محل من الشام ألف ألف 

وستمائة ألف درهم، مما توفر من املرتبات اليت اقتطعت وجيء من األعمال بالصنف، وذلك سوى األصناف 
  .املستعملة برسم السفر

اليحياوي نائب الشام يتضمن خراب بالد الشام، مما اتفق هبا من أخذ األموال وانقطاع  وفيه ورد كتاب األمري يلبغا
اجلالب إليها، وأن الرأي تأخري السفر إىل احلجاز يف هذه السنة فقام األمري أرغون العالئي واألمري ملكتمر احلجازة 

. رر الزرع، وكثرة مغارم البالديف تصويب رأي نائب الشام، وذكرا ما حدث ببالد مصر من نفاق العربان، وض
وما زاال حىت رجع السلطان عن السفر، وكتب لنائب الشام بقبول رأيه يف ذلك، وكتب إىل األعمال باسترجاع ما 

  .قبضه العرب من كرى اجلمال ورمى البشماط الذي عمل على الباعة



على السفر حىت قوي، وكتب لنائب فلم يوافق هذا غرض نساء الساطان ووالدته؛ وأخذت والدته يف تقوية عزمه 
واشترى السلطان اجلمال، وطلب . الشام وحلب وغريمها أنه البد من السفر للحجاز، وأمرهم حبمل ما حيتاج إليه

  .الكاشف، ورسم له عربان مصر وتفرقة املال عليهم، لكرى أمحال الشعري والدقيق والبشماط
. انني لعمل البشماط والدقيق، واستعيد ما رمي من دلكفتجدد الطلب على الناس، ومحلت الغالل إىل الطح

فتحسن سعر الغلة، واختلت النواحي من العنف يف الطلب، ورفعت أجرة اجلمل إىل العقبة عشرة دراهم وإىل ينبع 
ثالثني درمها، وإىل مكة مخسني درمهاً واشتغل الناس هبذا املهم، وتوقفت أحوال أرباب املعايش، وقل الواصل من 

  .شىءكل 
وأخذ األمراء يف أهبة السفر، وقلقوا لذك، وسألوا األمري أرغون العالئي واألمري ملكتمر احلجازي يف الكالم مع 

السلطان يف إبطال سفره، وتعريفه رقة حاهلم من حني جتاريدهم إىل الكرك يف نوبة الناصر أإمحد، ومن خراب 
فكلما السلطان بذلك، فاشتد غضبه وأطلق لسانه؛ فما زاال بالدهم لطلب الكشاف والوالة فالحيها بالشعري وغريه 

. به حىت سكن غضبه؛ فرسم من الغد احلج جلميع األمراء بالتأهب للسفر، ومن عجز عن السفر يقيم بالقاهرة
وتنكرت قلوب . فاشتد األمر على الناس بديار مصر وبالد الشام، وكثر دعاؤهم ملاهم فيه من السخر واملغارم

وكثرت اإلشاعة بتنكر السلطان على األمري يلبغا اليحياوي نائب الشام، وأنه يريد مسكه حىت بلغه ذلك األمراء، 
فاحترز على نفسه وبلغ األمري يلبغا اليحياوي قتل يوسف أخي السلطان، وقوة عزم السلطان على سفر احلجاز 

إىل ظاهر دمشق يف نصف مجادى األوىل موافق ألغراض نسائه، فجمع أمراء دمشق، وحلفهم على القيام معه، وبرز 
وأقام هناك وحضر إليه األمري طرنطاي البشمقدار نائب محص، واألمري أراق الفتاح نائب صفد، واألمري أستدمر 

فاجتمعوا مجيعاً ظاهر دمشق مع عسكرها، وكتبوا خبلع امللك . نائب محاة، واألمري بيدمر البدري نائب طرابلس
إين أحد األوصياء : " وكتب االمري يلبغا اليحياوي نائب الشام إىل السلطان. ج عن طاعتهالكامل، وظاهروا باخلرو

عليك، وإن مما قاله الشهيد رمحه اهللا يل ولألمراء يف وصيته، إذا أقمتم أحداً من أوالدي و مل ترتضوا سريته جروه 
ألجناد، وقتلت أخاك، وقبضت على وأنت أفسدت اململكة، وأفقرت األمراء وا. برجله، وأخرجوه، وأقيموا غريه
وصرت تبيع أخبار األجناد : واشتغلت عن امللك، والتهيت بالنساء وشرب اخلمر. أكابر أمراء السلطان الشهيد

. وذكر األمري يلبغا اليحياوي له أموراً فاحشة عملها، فقدم كتابه يف يوم اجلمعة العشرين من مجادى األوىل" بالفضة 
واهللا لقد كنت : " مبفرده، فقال له. لكامل تغري تغرياً زائداً، وأوقف عليه األمري أرغون العالئيفلما قرأه السلطان ا

وكتب الكامل اجلواب يتضمن التلطف يف . ، وأشار عليه بكتمان هذا" أحسب هذا، وقلت لك فلم تسمع قوىل 
عشريه، لريجعه عما عزم عليه، ويكشف القول، وأخرج األمري منجك على الربيد إىل األمري يلبغا اليحياوي يف ثاين 

  .أحوال األمراء؛ وكتب السلطان إىل أعمال مصر بإطال السفر
فكثرت القالة بني الناس خبروج نائب الشام عن الطاعة حىت بلغ األمراء، واملماليك، فأشار األمري أرغون العالئي 

م، فوقع االتفاق على خروج العسكر إىل الشام فطلبوا إىل القلعة، وأخذ رأيه. على السلطان بإعالم األمراء اخلرب
مع األمري أرقطاي، ومعه من األمراء منكلى بغا الفخري أمري جاندار، وآقسنقر الناصري، وطيبغا اجملدي، وأرغون 

الكاملي، وأمري علي بن طغريل النوغاي، وابن طقزدمر، وابن طشتمر، وأربعني أمري طبلخاناه، وعشرين أمري 
لكل مقدم ألف دينار، ماعدا ثالثة مقدمني لكل مقدم ثالثة آالف : ومحلت النفقة إليهم. مقدم حلقةعشرة، وأربعني 

مبوافقة النواب لنائب الشام، وأن التجريدة .دينار؛ وكتب بإحضار األجناد من البالد فقدم كتب منجك من الغور
وفيه خط أمري مسعود بن خطري، وأمري  -اً وقدم كتاب نائب الشام أيض. إليه ال تفيد فأنه يقول أن أمراء مصر معه



أنك ال تصلح للملك، وأنك أمنا أخذته بالغلبة : " يتضمن -علي بن قراسنقر، وقالوون، وحسام الدين البقشمدار 
  .، وعدد ما فعله" من غري رضى األمراء 

  " .واملصلحة أن تعزل نفسك . وحنن ما بقينا نصلح لك، وأنت فما تصلح لنا: " مث قال

استدعى السلطان الكامل األمراء، وحلفهم على طاعته، مث أمرهم بالسفر إىل ، فخرجوا من الغد، وخرج طلب ف
  .منكلى بغا الفخري، وبعده أرغون الكاملي

راحت : " وعندما وصل أرغون الكاملي حتت القلعة خرجت ريح شديدة ألقت شاليشه إىل األرض، فصاحت العامة
وأخذ اجملردون يف اخلروج شيئاً بعد شيء، وتقدم حالوة األوجاقي . بأهنم غري منصورين ، وتطريوا" عليكم ياكاملية 

يوم اخلميس عشريه، وأخرب بأن منجك ساعة وصوله دمشق قبض عليه يلبغا اليحياوي نائب الشام، وسجنه 
وعكهما، وبعثت فبعث السلطان الطواشي سرور الزيىن إلحضار أخويه أمري حاجي وأمري حسني؛ فاعتذر ب. بالقلعة

  .أمهاهتما إىل األمري أرغون العالئي واألمري احلجازي يساألهنما يف التلطف مع السلطان يف أمرمها
فبلغت األمري أرغون بعض جواري زوجته، أم السلطان الكامل، أهنا مسعت السلطان وقد سكر وكشف رأسه 

العالئي واحلجازي، فمكىن منهما حىت أبلغ إهلي أعطيتين امللك، ومكنتين من آل ملك وقمارى، وبقي : " وقال
. مث دخل األمري أرغون العالئي على السلطان يف خلوة، فإذا هو متغري الوجه مفكر. ؛ فأقلقه ذلك" غرضى فيهما 

؛ فعرفه أن النساء دخلن عليهما، وطلبت " من جاءك من جهة إخويت أنت واحلجازي : " فبدره السلطان بأن قال له
فرد عليه السلطان جواباً جافياً، ووضع يده يف . ن طيب اخلاطر على أخويه ويؤمنهما فأهنما خائفانأن يكون السلطا

  .السيف ليضربه به، فقام عنه لينجو بنفسه
فتوحش خاطر كل . وعرف األمري أرغون العالئي واألمري ملكتمر احلجازي مبا جرى له، وشكا من فساد السلطنة

وأخذت املماليك أيضاً يف التنكر على السلطان، وكاتب بعضهم األمري . مة وتعللمنهما، وأنقطع العالئي عن اخلد
  .يبلغا اليحياوي نائب الشام، واتفقوا بأمجعهم حىت اشتهر أمرهم وحتدثت به العامة؛ ووافقهم األمري قراسنقر

امت النساء ومنعومها فأحل السلطان يف طلب أخويه، وبعث قطلوبغا الكركي يف مجاعة حىت هجموا عليهما ليالً؛ فق
فهم السلطان أن يقوم بنفسه حىت يأخذمها، فجيء هبما إليه وقت الظهر من يوم السبت تاسع عشريه، فأدخل . منهم

  .ومهت املماليك بالثورة والركوب للحرب. هبما إىل موضع، ووكل هبما، وقام العزاء يف الدور عليهما
ري أرقطاى بطلبه، حىت وصل طلبه إىل باب زويله، ووقف مع خرج األم: ويف يوم االثنني مستهل مجادى اآلخر

ونزل األمري ملكتمر احلجازي سائقاً يريد إصطبله، وتبعه . األمراء يف املوكب حتت القلعة، وإذا بالناس قد اضطربوا
قاته وسبب ذلك أن السلطان جلس باإليوان على العادة، وقد بيت مع ث. األمري أرغون شاه أيضاً إىل جهة إصطبله

. القبض على األمري ملكتمر احلجازي واألمري أرغون شاه إذا دخال، وكانا جالسني ينتظران اإلذن على العادة
فخرج طغيتمر الدوادار ليأذن هلما، فأشار هلما بعينه أن يذهبا وكان قد بلغهما التنكر عليهما، فقاما من فورمها 

بعث األمري ملكتمر احلجازي يستدعي آقسنقر من سرياقوس، فما ونزال إىل خيوهلما، فلبسا وسارا إىل قبة النصر، و
  .تضحى النهار حىت اجتمعت أطالب األمراء بقبة النصر

وطلب السلطان األمري أرغون العالئي واستشاره، فأشار عليه بأن يركب بنفسه إليهم، فركب ومعه األمري أرغون 
وأمر السلطان فدقت الكوسات حربيا، ودارت . اليكالعالئي وقطلوبغا الكركي ومتر املوساوي، وعدة من املم

  .النقباء على أجناد احللقه واملماليك لريكبوا، فركب بعضهم
هذا وقد قدم آقسنقر إىل قبة النصر، وصار السلطان يف مجيع كبري من العامة، وهو يسأهلم الدعاء، فنظروا إليه 



. األمراء، فأنسل عنه أصحابه، وبقي يف أربعمائة فارس وسار السلطان يف ألف فارس حىت قابل. وأمسعوه ما ال يليق
فتركه آقسنقر وعاد إىل . فبز له آقسنقر ووقف معه، وأشار عليه أن ينخلع من السلطنة، فاجابه إىل ذلك وبكى

فلم يرض أرغون شاه، وبدر ومعه قرابغا وصمغار وبزالر وغرلو يف أصحاهبم حىت وصلوا . األمراء، وعرفهم ذلك
فلم يوافق األمري أرغون . يأتيهم، ليأخذوه إىل عند األمراء. طان، وسريوا إىل األمري أرغون العالئي أنإىل السل

العالئي على ذلك، فهجموا عليه، وفرقوا من معه، وضربوه بدبوس حىت سقط إىل األرص؛ فضربه يلبغا أروس 
شعبان إىل القلعة، واختفى عند أمه  بسيف قطع خده، وأخذ أسرياً، فسجن يف خزانة مشايل وفر السلطان الكامل

  .زوجة األمري أرغون العالئي

. وسار األمراء إىل القلعة، وأخرجوا أمري حاجي وأمري حسني من سجنهما، وقبلوا يد أمري حاجي، وخاطبوه بالسلطة
  .وطلبوا الكامل شعبان وسجنوه، حيث كان أخويه مسجونني؛ ووكل به قرابغا القامسي وصمغار

االتفاق أنه كان قد عمل طعام ألمري حاجي وأمري حسني حىت كان غداءمها، وعمل مساط السلطان ومن غرائب 
فلما اهنزم شعبان وقبض عليه، . فوقعت الضجة، وقد مد السماط فركب السلطان شعبان من غري أكل. على العادة

وطعام أمري حسني إىل شعبان  وأقيم أخوه أمري حاجي بدله، مد السماط بعينه له فأكل معه حاجي؛ وأدخل بطعامه
الكامل، فأكله يف السجن مث قتل شعبان يف يوم األربعاء ثالثه وقت الظهر، ودفن عند أخيه يوسف، ليلة اخلميس 

فكانت مدته سنة ومثانية ومخسني يوماً، وكثر التظاهر فيها باملنكرات، لشغفه باللهو، وعكوفه على معاقرة اخلمر، 
مبال اآلخر، .بيعه اإلقطاعات والواليات حىت إن اإلقطاع كان خيرج عن صاحبه وهو حيومساع األغاين واللعب، و

وأخذ األمراء على شعبان متكينه اخلدام والنساء من التصرف " نعوض عليك : " فإذا وقف من أخرج إقطاعه قيل له
يل املسومة، وعدم االحتشام يف اململكة، والتهتك يف النزه والصيد، واللعب بالكرة باهليئات اجلميلة، وركوب اخل

من فعل املنكرات، حىت أن حرميه إذا نزلن إىل نزهة تبلغ عندهن اجلرة اخلمر إىل ثالثني درمهاً وشره حرمي شعبان 
فأخذت أمه معصرة وزير بغداد، وأخذت . فيما يف أيدي الناس من الدواليب واألحجار، والبساتني والدور، وحنوها

  .أمه أيضاً من وزير بغداد منظرة على بركة الفيلإتفاق أربعة أحجار وأخدت 
و مل يوجد له . وحدث يف أيامه أخذ خراج الرزق، وزيادة القانون، ونقص األجاير؛ وأعيد ضمان أرباب املالعيب

وكان مع ذلك مهاباً سيوساً، متفقداً ألحوال اململكة، . من املال سوى مبلغ مثانني ألف دينار، ومخسمائة ألف درهم
  :شغله هلوه عن اجللوس للخدمة؛ وكان حازماً ذا رأي واحتياط وحمبة جلمع املال، وفيه قيلال ي

  يف عاجل كانت بال آجل... بيت قالوون سعاداته 
  دين قد استوفاه بالكامل... حل على أمالكه للردى 

خوه شعبان الكامل السلطان امللك املظفر زين الدين حاجي بن الناصر حممد بن قالوون الصاحلي األلفي سجنه أ
فلما اهنزم شعبان من األمراء مر وهو سائق يف أربعة مماليك إىل باب السر، فوجده . كما تقدم، ومعه أخوه حسني

مغلقا واملماليك بأعاله، فتلطف هبم حىت فتح له أحدهم، ودخل ليقتل أخويه، فلم يفتح اخلدام له الباب، فمضى إىل 
  .أمه

د قبضوا على األمري أرغون العالئي، وعلى الطواشي جوهر السحرتى الالال، وأسندمر وصعد األمراء إىل القلعة، وق
الكاملي، وقطلوبغا الكركى، ومجاعة ودخل بزالر وصمغار راكبني إىل باب الستارة، وطلبا أمري حاجي، فادخلهما 

أرغون شاه إىل حاجي،  مث دخل األمري. وبشرا حاجي بالظفر. اخلدام إىل الدهيشة حىت أخرجوه وأخاه من سجنهما
، وسار به وحبسني إىل الرحبة، وأجلسه على باب " باسم اهللا، اخرج أنت سلطاننا : " وقبل له األرض، وقال له



  .الستارة
مث طلب األمري أرغون شاه شعبان الكامل حىت وحده قائما بني األزيار، وقد اتسخت ثيابه؛ فأخرجه إىل الرحبة، 

  .نه هبا، حيث كان حاجيوأدخله إىل الدهيشة حىت سج
وطلب األمري أرغون شاه اخلليفة والقضاة، وأركب حاجي من باب الستارة إىل اإليوان ومحل املماليك أمري حسني 

ولقب حاجي بامللك . على أكتافهم حىت جلس حاجي على سرير امللك، يف يوم اإلثنني مستهل مجادى اآلخرة
ألمراء األرض بني يديه، وحلف هلم أوال أنه ال يؤذي أحداً منهم، وال وقبل ا. املظفر، له من العمر مخس عشرة سنة

وركب األمري بيغرا الربيد ليبشر األمري يلبغا اليحياوي نائب الشام، وحيلفه . خيرب بيت أحد، وحلفوا له على طاعته
  .وأمراء الشام

  .ربسيموفيه كتب إىل والة األعمال بإعفاء النواحي من املغارم، ورماية الشعري وال
  .وفيه محل األمري أرغون العالئي إىل اإلسكندرية

قبض على الشيخ علي الدوادار، وعلى عشرة من اخلدام الكاملية، وسلموا إىل شاد : ويف يوم األربعاء ثالثه
وسلم له أيضاً الطواشي جوهر السحرتى وقطلوبغا الكركي ومقبل الرومي، وألزموا حبمل األموال اليت . الدواوين
  .ا من الناس على قضاء األشغال، فعذبوا بأنواع العذاب، ووقعت احلوطة على موجودهمأخذوه

  وفيه قبض على األمري متر املوساوي، وأخرج إىل الشام

وفيه أمر بأم الكامل وزوجاته، فأنزلن من القلعة إىل القاهرة وعرضت جواري دار السلطان، فبلغت عدهتن مخسمائة 
  .جارية، فرقن على األمراء

وكانت سوداء حالكة السواد اشترهتا ضامنة املغايل بدون األربعمائة . فيه أحيط مبوجود إتفاق، وأنزلت من القلعةو
وكات إتفاق . مبدينة بلبيس، وعلمتها الضرب بالعود على عبد علي العواد، فمهرت فيه.درهم من ضامنة املغاين

لطان، فاشتهرت فيه، حىت شغف هبا الصاحل إمساعيل حسنة الصوت جيدة الغناء، قدمتها ضامنة املغاين لبيت الس
مث ملا تسلطن شعبان الكامل باتت عنده من ليلته، ملا كان يف نفسه منها أيام أخيه، ونالت من احلظوة . وتزوج هبا

والسعادة ما ال عرف يف زماهنا المرأة غريها، حىت أنه عمل هلا داير بيت طوله اثنان وأربعون ذراعا، وعرضه ستة 
وكان هلا أربعون بذلة ثياب مرصعة . ذرع، فيه مخسة وتسعون ألف دينار مصرية سوى البشخاناه واملخاد واملساندأ

باجلوهر، وست عشرة بدلة بداير زركش ومثانون مقنعة فيها ما قيمته عشرون ألف درهم، وأقلها خبمسة آالف 
  .درهم، إىل غري ذلك مما جيل وصفه
  .اناه يف كل يوم أربعة آالف درهموفيه وفر من مصروف احلوائج خ

وفيه رسم بإعادة األمالك اليت أخذها حرمي الكامل ألرباهبا؛ فاستعاد الوزير جنم الدين معصرته، وأخذ من اتفاق 
  .وغريها ما أخذته من الناس

  .وفيه نودي يف القاهرة ومصر برفع الظالمات، ومنع أرباب املالعيب مجيعهم
فيه براين فضة خمتومة، وأحقاق فتحت حبضرة . حه حتت يد الشيخ علي الدوادار،وجد صندوق مفتا: ويف عاشره

فعرض العذاب على الشيخ علي حىت اعترف أن املزين املغريب الذي أقامه الكامل . األطباء، فإذا هي مسوم قاتلة
طان وهم بقوص، فاحترق بالنار قدام االيوان وكان هذا املغرىب تعرف بأوالد السل. رئيس اجلرائحية ركب ذلك

  .وقدم معهم؛ فلما تسلطن شعبان الكامل تقرب إليه بعمل السموم وصناعة الكيمياء
وكان قد قدم يف األيام الناصريية حممد بن قالوون تاجر فرجنى هبدية إىل ملكتمر، احلجازي فأعجبته مصر وأسلم، 



مبصر إىل أيام شعبان .رة عشرة، وما زالوأنعم عليه السلطان الناصر حممد بن قالوون بإم. وعرف بآقسنقر الرومي
الكامل فتقرب إليه آقسنقر الرومي بعمل الفلك والشعبذة، واختص به، وقام مع املغريب يف عمل السموم؛ وخرج 
على الربيد مرارا إلحضار احلشائش القاتلة من بالد الشام، حىت ركبت بني يدى الكامل وفيه نقل علم الدين عبد 

  .ظر الدولة إىل نظر اخلاص، عوضاً عن فخر الدين بن السعيداهللا بن زنبور من ن
  .وفيه قبض على ابن السعيد، وألزم حبمل مال

وفيه خلع على موفق الدين عبد اهللا بن إبراهيم، واستقر يف نظر الدولة وخلع على سعد الدين بن جرباش، واستقر 
  .يف االستيفاء، عوضاً عن ابن ريشة

األهراء، والصناعة، وشد األوقاف الصالحية، ونظر احلرمني، وسلم لشاد الدواوين،  وفيه قبض على أقطوان متويل
  .فأنه كان جتاه أستاذه الطواشي شجاع الدين الالال، واجتمع له مخس عشرة وظيفة، وبعد صيته واشتدت حرمته

شق يريد املسري إىل مصر وفيه قدم بيغرا من الشام، وقد لقى األمري يلبغا اليحياوي نائب الشام، وقد برز خارج دم
بالعساكر فسر األمري يلبغا اليحياوي سروراً زائداً بإزالة الكامل وإقامة أخيه املظفر حاجي، وعاد إىل دمشق، 

  .وحلف األمراء على العادة
وأقام يلبغا اليحياوي اخلطبة، وضرب السكة باسم السلطان حاجي وسري دنانري ودراهم منها وكتب يهنئ السلطان 

  .جبلوسه على ختت امللكحاجي 
وشكا األمري يلبغا اليحياوي من نائب حلب، ونائب غزة ونائب قلعة دمشق مغلطاي املرتيين، ومن نائب قلعه صفد 

فرسم بعزل طقتمر األمحدي نائب حلب، . قرجمي، من أجل أهنم مل يوافقوه على خروجه يف طاعة شعبان الكامل
البدرى نائب طرابلس عوضه يف نيابة حلب، واستقرار األمري أسندمر  وقدومه إىل مصر، واستقرار األمري بيدمر

العمري نائب محاة يف نيابة طرابلس، والقبض على مغلطاي املرتيين نائب قلعة دمشق، وعلى قرجمي نائب قلعة 
بن صفد، وعزل نائب غزة، وأن حيضر األمري أيتمش عبد الغين وقطليجا احلموي إىل مصر، واستقرار أمري مسعود 

  .خطري يف نيابة غزة، واستقرار طقتمر الصالحي يف نيابة محص
وكان األمري يلبغا اليحياوي نائب الشام ملا عاد إىل دمشق، عمر قبة عند مسجد القدم حيث كان قد برز، ومساها 

  .قبة النصر؛ وهي اليت تعرف بقبة يلبغا

  .، عوضاً عن حمسن الشهايبخلع علي مبنرب السحرتى، واستقر مقدم املماليك: ويف رابع عشره
  .خلع على خمتص الرسوىل، واستقر زمام الدور، فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه

وفيه قبض على ممدود بن الكوراين أمري طرب، وعلى أخيه عالء الدين علي بن الكوراين واستقر مجال الدين يوسف 
  .جه القبليوإىل اجليزة عوضه أمري طرب، وعزل عالء الدين الكوراين من كشف الو

  .وفيه أنعم بإقطاع األمري أرغون العالئي على األمري أرغون شاه
  .وفيه أنعم على كل من األمري أصلم واألمري أرقطاي بزيادة اقطاعه

  .وفيه استقر عالء الدين بن األطروش يف حسبة دمشق، وتدريس اخلاتونية
  .مرة عشرةوفيه أنعم على ابن األمري تنكز بإمرة طبلخاناه، وعلى أخيه بإ

  .وفيه أنعم على ابن األمري ألطنبغا نائب حلب، بإمرة عشرة يف دمشق
أمر السلطان مثانية عشر أمرياً، فكان يوماً مشهوداً كثر فيه مجيع الناس عند نزوهلم : ويف يوم اإلثنني خامس عشره
  .إىل القبة املنصورية على العادة



  .أخرج آقجباي إىل محاة: ويف سابع عشرة
خلع على األمري أرقطاى، واستقر نائب السلطان باتفاق األمراء عليه، بعدما : اخلميس ثالث شهر رجب ويف يوم

متنع من ذلك متنعاً كثرياً، حىت قام احلجازي بنفسه وأخذ السيف، وأخذ أرغون شاه اخللعة، ودارت األمراء حوله 
يف شباك دار النيابة، وحكم بني الناس فخرج األمري أرقطاى يف موكب عظيم حىت جلس . وألبسوه على كره منه

  .فرسم له بزيادة ناحييت املطرية واخلصوص ألجل مساط النيابة
  .وفيه توجه السلطان إىل سرحة سرياقوس على العادة

  .وفيه خرج األمري بيدمر البدرى إىل نيابة حلب
رة، وفيه نقل من تسليم شاد الدواوين خلع على األمري قطليجا، واستقر يف والية القاه. ويف يوم اإلثنني ثامن عشريه

إىل تسليم وايل القاهره ستة خدام، وهم نصر اهلندي، وأنس، وفاتن الصاحلي، وسرور الزيين، وعنرب سيغا، وجوهر 
ورسم بتسمريهم مجيعاً، فأخرجوا من الغد ليسمروا بسوق . السحرتى الالال، ومعهم املزين املغريب، ونصراين راهب

فشفع فيهم األمراء فأنزلوا ومضوا هبم ماشني إىل خزانة مشايل؛ مث . ، وأقعدوا على اجلمل وربطوااخليل حتت القلعة
أفرج عنهم يف يقية يومهم، ونفوا من مصر وكان القمح قد حتسن يف الدولة الكاملية من أول السنة، هو ومجيع 

. مهاً األردب، والفول عشرين درمهاالغالل، وبلغ مخسة ومخسني درمهاً األردب، وبلغ الشعري اثنني وعشرين در
  .فاحنط سعر القمح يف األيام املظفرية إىل مخسة وثالثني درمهاً، ونقص من بقية الغالل ثلث سعرها، فتيامن الناس به

وفيه أخذت الباعة تتعنت يف الفلوس، وترد الصاحلية والكاملية حىت توقفت األحوال، وعاد سعر الغالل إىل ما كان 
. برد القصوص من الفلوس، ورد الرصاص والنحاس األصفر منها، وأال يؤخذ إال ما عليه سكة عليه، فنودي

  .وترافقوا بالناس، و يضرب أحد منهم بسبب ذلك، فمشت األحوال
فرسم ألرغون الكاملي بلزوم بيته، وأخرجت تقدمته، . وفيه قدم األمري أيتمش عبد الغين، واألمري قطليجا احلموي

  .خاناه يأكلها وهو يف بيتهوعوض عنها بطبل
ابتدأ مرض األمري هباء الدين أصلم، فأقام أياماً ومات؛ فأنعم بإمرته على طغيتمر النجمي : ويف مستهل شعبان

وهو عربة مائة ألف وأربعني ألف دينار فسلخ منه مبلغ أربعني ألف دينار، وأضيفت  -وأخذ إقطاعه . الدوادار
  .لديوان اخلاص

  .سيف بن فضل، فخلع عليه، ووعد بإمرة العرب، وقبلت خيوله اليت صار للسلطان به أنسوفيه قدم األمري 
  .وفيه خلع على األمري متربغا العقيلي، واستقر يف نيابة الكرك عوضاً عن األمري قبالي باستعفائه

برقة مات، بعدما خالف وكان قد ورد يف األيام الكاملية أن قايد شيخ . وفيه قدم نغيه مملوك احملسين، من برقة فاراً
فأنعم عليه . فسمي نغيه يف إقطاعه وأن يكون أمري برقة ويأخذ العداد على العادة، ويقوم خبمسني فرساً. عليه أقاربه

فلما بلغ أهل برقة قتل .بذلك، وتوجه إىل عداد األغنام بالعسف، حىت مجع منها شيئاً كثرياً، واقتىن اجلمال واخليل
  .اروا به، وقتلوا من أجناده ثالثني رجالً، وفر بنفسه إىل القاهرةامللك الكامل شعبان ث

وذلك أنه نصب خشبتني وعمل فيهما بكرتني، . وفيه رسم بإزالة ما أحدثه غرلو وايل القاهرة على باب زويلة
على ورسم أن يكون توسيط من يوسط أو شنقه . وأرخى فيهما سلباً، لريتفع فيهما اجملرمني حىت يهلكا، فأزيلتا

  .كيمان الربقية خارج سور القاهرة

  .وفيه أخرج األمري بيغرا لكشف اجلسور بالوجه القبلي، واألمري أرالن لكشف اجلسور بالوجه البحري
خرج األمري أرغون شاه أستادار على الربيد، لنيابة صفد وسبب ذلك تكربه : ويف يوم اإلثنني خامس عشري



فيما يرسم به، ومعارضته، وفحشه يف خماطبة السلطان واألمراء، حىت  وتعاظمه يف نفسه، وحتكمه على السلطان
كرهته النفوس وعزم السلطان على مسكة، فتلطف به النائب األمري أرقطاى حىت تركه، وخلع عليه بنيابة صفد 

عه على وأخرجه من وقته خشية من فتنة يثريها، فإنه كان قد اتفق مع عدة من املماليك على املقامرة وأنعم بإقطا
  .األمري ملكتمر احلجازي، وأعطى ناحية بوتيج زيادة عليه

وفيه استقر الصاحب تقي الدين أمحد بن اجلمال سليمان بن حممد بن هالل يف الشام عن ابن احلراين، وكان مبصر 
  .من األيام الكاملية شعبان

  .وفيه قدم أمحد بن مهنا يف طلب إمرة العرب، فلم يقبل السلطان عليه
  .تزوج السلطان بابنة األمري تنكز زوجة أخيه:.وم األحد أول شوالويف ي

ويف آخره طلبت إتفاق إىل القلعة، فطلعت جبواريها مع اخلدام، وتزوج هبا السلطان خفية، وعقد له عليها شهاب 
ت رجليها وبىن السلطان عليها من ليلته، بعدما جليت عليه، وفرش حت. الدين أمحد بن حيىي اجلوجري شاهد اخلزانة

مث ضربت بعودها وغنت، فأنعم عليها السلطان بأربعة فصوص وست . ستون شقة أطلس، ونثر عليها الذهب
  .لؤلؤات، مثنها أربعمائة ألف درهم

أنعم السلطان على طنريق أحد مماليك أخيه يوسف بتقدمة ألف، ونقله من اجلندية إىل التقدمة جلماله : ويف ثامنه
اليك بسبب ذلك وفيه رسم بإعادة ما خرج عن إتفاق وخدامها وجواريها من الرواتب، وحسنه؛ فكثر كالم املم

وطلب عبد على العواد معلم إتفاق إىل القلعة، فغىن للسلطان، فأنعم عليه بإقطاع يف احللقة زيادة على ما بيده، 
  .وأعطاه مائيت دينار وكاملية حرير بفرو مسور

فشق ذلك على . اق حىت أشغلة عن غريها، وملكت قلبه بفرط حبه هلاوأهنمك السلطان يف اللهو، وشغف باتف
األمراء واملماليك، وأكثروا من الكالم حىت بلغ السلطان، وعزم على مسك مجاعة منهم، فمازال به األمري أرقطاى 

النائب حىت رجع عن دلك ورسم السلطان يف يوم اجلمعة سادسه بعد الصالة أن خيلع على قطليجا احلموي، 
واستقراره يف نيابة محاة، عوضاً عن طيبغا اجملدي، وخلع أيضاً على أيتمش عبد الغين، فاستقر يف نيابة غزة؛ وخرجا 

  .من وقتها على الربيد
وفيها جلس السلطان واألمري أرقطاي النائب لعرض املماليك، وانتقى من كل عشرة اثنني وزاد إقطاعاهتم 

لطان عرض أجناد احللقة، فتلطف به األمري أرقطاى النائب حىت كف عن وقصد الس. وأكرمهم، وقدم منهم مجاعة
  .عرضهم

مبائة وسبعني، وفيه .وفيه قدم اخلرب بغالء األسعار بدمشق، حىت أبيع اخلبز كل رطلني بدرهم، والقمح كل غرارة
  .تأخر املطر بعامة بالد الشام

العبيد والغلمان، وزيادهتا عما كانت عليه يف األيام وتوقفت أحوال الدولة، من كثرة رواتب اخلدام والقهرمانات و
فأشار غرلو بأن توزع على املباشرين جامكية شهرين يقبضها املعاملون، فوزعت عليهم، واحتال هبا . الكاملية

وكان غرلو قد متكن من السلطان، وصار يدخل مع اخلاصكية، فإذا أشار بشيء . املعاملون فمشت األحوال قليالً
  .قبل قوله

وفيه قدم رسول ابن دلغادر هبديته، فخلع عليه؛ وجهزت له خلعة مع بريدي فأخذها نائب الشام، ومنع من محلها 
  .إليه، فأنه كان يكرهه، ويريد إقامة غريه والقبض عليه

توجه أمحد بن مهنا عائدا إىل بالده، من غري طائل وفيه دخل السلطان على زوجته بنت تنكز، : ويف ذي القعدة



ونثر السلطان على العروس . ل املهم سبعة أيام مجعت سائر أرباب امللهى، فخص كل جوقة مخسة آالف درهموعم
  .مببلغ ستني ألف دينار.عند جالئها الذهب، وصبحها من الغد بألفي دينار، بعدما زاد هلا يف جهازها

هم يف السنة من إقطاع أمحد بن وفيه خلع على سيف بن فضل بإمرة العرب، وأنعم عليه بزيادة ثالمثائة ألف در
  .مهنا، وأعيد إىل بالده، فسار إليها

  .توجه األمري ملكتمر احلجازي للصيد، وصحبته مخسة عشر أمريا: ويف مستهل ذي احلجة
  .وفيه تقدم األمري طقتمر الصالحي من حلب، فلم تطل إقامته حىت مات

  .ان؛ وأخذ مالهوفيه قتل قرجمي بن أقطوان نائب قلعة صفد، بدمشق يف شعب
  .وفيه قدم محل سيس، حبق النصف

وخرجت هذه السنة وقد مر بالناس فيها شدائد من غالء األسعار لغالل مصر والشام ونفاق العربان، وتوقف 
  .النيل، واختالف الدولة

شر شعبان؛ ومات فيها من األعيان األمري هباء الدين بن أصلم، أحد املماليك املنصورية قالوون، يف يوم السبت عا
  .وإليه ينسب جامع أصلم خارج القاهرة

  .ومات األمري بيدمر األشريف، أحد أمراء دمشق
ومات األمري احلاج آل ملك اجلوكندار، مقتوالً باالسكندرية يف األيام الكاملية؛ وأحضر ميتا إىل القاهرة، يف يوم 

م الظاهرية بيربس، سنة ست وسبعني وأصله من كسب األبلستني يف األيا. اجلمعة تاسع عشرى مجادى اآلخر
وأهدى قالوون سالراً لولده علي، وآل ملك للسعيد بركة بن . وستمائة، فاشتراه قالوون وهو أمري، ومعه سالر

فأعطاه امللك السعيد لكوندك، مث سار بعده لعلي بن قالوون، وترقى حىت صار نائب السلطنة . الظاهر زوج ابنته
وله تنسب مدرسة آل ملك بالقاهرة، وجامع آل ملك . مساعيل بن الناصر حممدزمن السلطان عماد الدين إ
  .باحلسينية؛ وكان خرياً ديناً

وتويف تاج الدين حممد بن اخلضر بن عبد الرمحن بن سليمان بن أمحد بن علي املصري كاتب السر بدمشق، يف ليلة 
  .اجلمعة تاسع ربيع اآلخر، وقد أناف على الستني

مارى أخو بكتمر الساقي مقتوالً، وقد وىل أستادارا، وعمل نائب طرابلس، وذكر أنه كان يف بالده ومات األمري ق
  .راعي غنم

  .ومات األمري ملكتمر السرجواين نائب الكرك، يف يوم اإلثنني مستهل احملرم خارج القاهرة، وقد قدم مريضاً
  .ئ الكاتب، يف يوم اخلميس نصف شعبانوتويف الشيخ مشس الدين حممد بن حممد بن منري بن السراج املقر

ومات الشيخ ركن الدين عمر بن الشيخ إبراهيم اجلعربي، يوم اخلميس سلخ ذي احلجة ومات الشيخ عبد اهللا بن 
علي بن سليمان بن فالح عفيف الدين بن عبد الرمحن اليافعي اليمين الشافعي، يف ليلة األحد العشرين من مجادى 

  .اآلخرة مبكة
تونس أبو بكر بن حممد بن عبد الواحد بن أيب حفص، يف ليلة األربعاء ثاين رجب، بعد ما ملك ثالثني  ومات ملك

  .سنة تنقص شهراً وسبعة أيام، وأقيم بعده ابنه أبو حفص عمر
ومات األمري طقتمر الصالحي أحد خواص شعبان الكاملي؛ وكان من أعني أمراء مصر، مث أخرج لنيابة محص، 

  .فمات هبا
  مثان وأربعني وسبعمائة سنة



ركب السلطان يف أمرائه اخلاصكية، ولعب بالكرة يف امليدان حتت القلعة، فغلب األمري : يوم الثالثاء أول احملرم
ملكتمر احلجازي، فلزم بعمل وليمة يف سرياقوس للسلطان، ذبح فيها مخسمائة رأس غنم، وعشرة أفراس، وعمل 

  .ع سائر أرباب امللهى؛ وحضر إليه السلطان واألمراءأحواضاً مملوءة بالسكر املذاب، ومج
وخلع على األمري منكلى بغا . وفيه قدم كتاب أسندمر العمرى نائب طرابلس يسأل اإلعفاء، فأجيب إىل ذلك

  .الفخري أمري جاندار، واستقر يف نيابة طرابلس، وسار يف يوم اإلثنني حادي عشريه
. كوا من بعد املاء واحنساره عن بر مصر والقاهرة حىت غلت روايا املاءوقف مجاعة للسلطان، وش: ويف هذا الشهر

فرسم بنزول املهندسني لكشف ذلك، فكتب تقدير ما يصرف على اجلسر مبلغ مائة ألف وعشرين ألف درهم، 
ع جبيت من أرباب األمالك املطلة على النيل، حسابا عن كل دراع مخسة عشر درمهاً، فبلغ قياسها سبعة آالف ذرا

  .خطيب بيت اآلبار.وقام باستخراج ذلك وقياسه حمتسب القاهرة ضياء الدين يوسف ابن. وستمائة ذراع
وفيه توقفت أحوال الدولة من كثرة رواتب اخلدام والعجائز واجلواري، وأخذهم بأرض هبيتت من الضواحي، 

ة، قام السلطان واألجناد وبأرض اجليزة وغريها، حبيث أخذ مقبل الرومي عشرة آالف فدان من شاسع البحري
  .بكلفة جسورها

  .وفيه فرق السلطان نصف إقطاع منكلى بغا الفخري، وتأخر نصفه
  .وفيه قدم األمري بيغرا من كشف اجلسور؛ فخلع عليه، واستقر أمري جاندار عوضاً عن منكلى بغا الفخري

قدم : لى بغا الفخري ويف خامس عشريهوفيه قدم األمري أسندمر العمري من طرابلس، فأنعم عليه ببقية إقطاع مك
  .احلاج، وأخربوا برخاء أسعار مكة، وحسن سرية الشريف عجالن

وفيه قدم جتار اليمن واهلند، وكان الفلفل قد عز وجوده بالقاهرة حىت بلغ الرطل ستة وأربعني درمها، ومل يعهد مثل 
  .ذلك فيما سلف، فأبيع عند قدوم احلاج خبمسة دراهم الرطل

مبكة على قاضيها، .اختالف يف أمر الوقوف بعرفة، فإن الوقفة كانت عند أهل مكة يوم اجلمعة، على ما ثبتووقع 
وكان يوم . حبضور قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة، وغريه من حجاج مصر والشام والعراق

التركماين احلنفي يف اإلنكار على ابن مبصر واإلسكندرية يوم اخلميس، فقام الشيخ عالء الدين علي بن عثمان .عرفة
مجاعة، وأفىت أن حج الناس فاسد، ويلزم من وقف بالناس يوم اجلمعة بعرفة مجيع ما أنفقه احلجاج من األموال، وأنه 

وشنع . جيب على احلجاج كلهم أن يقيموا حمرمني ال يطئوا نسائهم وال ميسوا طيبا حىت يقفوا بعرفة مرة أخرى
فشق ذلك على األمري طغيتمر . ء، وأظهر احلزن على الناس، واألسف على ما أنفقوه من أمواهلمبذلك عند األمرا

فغضب الشافعية، . مبا تقدم ذكره.الدوادار، من أجل أن زوجته حجت فيمن حج، وأخذ خط ابن التركمان
مبا أفىت به، .ويدعى عليهوقصد ابن مجاعة أن يعقد جملساً يف ذلك، ويطلب ابن التركماين . وأنكروا مقالته وردوها

  .مما ال يوجد يف كتب احلنفية، فراجعه الناس عن ذلك خمافة الشناعة
مبا عليهن من الثياب، من غري .وفيه رسم ملقبل الرومي أن خيرج إتفاقا وسلمى والكركية حظايا السلطان من القلعة،

وكانت هذه العصابة قد . ويدعها عندهأن حيملن شيئاً من اجلوهر والزركش، وأن يقلع عصابة اتفاق عن رأسها 
الصاحل إمساعيل، والكامل شعبان واملظفر حاجي، : اشتهرت عند األمراء وشنعت قالتها، فإنه قام بعملها ثالثة ملوك

وتنافسوا فيها، واعتنوا جبواهرها، حىت بلغت قيمتها زيادة على مائة ألف دينار مصرية وسبب ذلك أن األمراء 
صمغار وغريمها بلغهم إنكار األمراء الكبار واملماليك على السلطان شدة شغفه بالنسوة الثالث اخلاصكية قرابغا و

املذكورات، وأهنماكه على اللهو هبن، وانقطاعه إليهن بالدهيشة عن األمراء، وإتالفه األموال العظيمة يف العطاء هلن 



امللك، وخوفوه عاقبة ذلك؛ فتلطف به، وصوب ما وألمثاهلن، فعرفا السلطان إنكار األمراء عليه إعراضه عن تدبري 
أشاروا به عليه من اإلقالع عن اللهو بالنساء وأخرجهن ويف نفسه حزازات لفراقهن، متنعه من اهلدوء والصرب 

مبا يلهيه ويسليه واختار صنف احلمام، وأنشأ حضرياً بأعلى الدهيشة، ركبه على . عنهم؛ فأحب أن يتعوض عنهن
  .ية، ومأله بأنواع احلمام؛ فبلغ مصروف احلضري خاصة سبعني ألف درهمصوار وأخشاب عال

وقدم الربيد من حلب بأن صاحب سيس جهز مائيت أرمين إىل ناحية أياس، فلما قربوا من كوار ليهجموا على 
. ا باقيهمقلعتها قاتلهم أربعون من املسلمني؛ فنصرهم اهللا على األرمن، وقتلوا منهم مخسني، وأسروا ثالثني، وهزمو

  .فقتل بكوار عدة ممن أسر، ومحل بقيتهم إىل حلب؛ فكتب باإلحسان إىل أهل كوار واإلنعام عليهم
واتفق مبدينة حلب أن األمري بيدمر البدري ملا قدمها ترفع على األمراء، وعزل الوالة واملباشرين، بعدما أخذ 

  .حاشيته مبال قاموا له به؛ واشتدت وطأة.تقادمهم، واستبدل هبم غريهم
مث بلغه أن رجالً من األعيان مات عن ابنة وترك ماال جزيال، وأوصى أن . على الناس بظلمهم وسوء معاملتهم

فرغب بعض الناس يف زواجها، وبذل ألوليائها ماال كثرياً حىت زوجوها منه بغري رضاها فلم . تتزوج ابنته بابن عمها
؛ فأحضروها إىل بعض " أن مل تطلقوين منه وإال كفرت "  :ترض به وكرهته كراهة زائدة، حىت قالت ألهلها

فطلب األمري بيدمر ابن عمها، وضربه باملقارع ضرباً مربحاً، وضرب املرأة أيضاً ضربا . القضاة، وجددوا إسالمها
م صمغار شنيعاً، وقطع أنفها وأذنيها، وشهرها حبلب؛ فتأمل الناس هلا أملاً كبرياً، ووصل خربها إىل أمراء مصر، فقا

  .وقرابغا وأصحاهبما قياما كبرياً يف اإلنكار على بيدمر

وصادف مع ذلك ورود كتاب األمري أرغون شاه نائب صفد، يتضمن أن ابن طشتمر كاتب أرتنا نائب الروم بأن 
فظفر األمري أرغون شاه بقاصده، وأخذ منه الكتاب، وقبض على ابن طشتمر وسجنه .يتوجه إليه، وأن يقيم عنده

لقلعة، فأجيب بالشكر والثناء وكتب إليه أصحابه بأن يبعث تقدمة للسلطان حىت يتهيأ نقلته إىل غري صفد، فبعث با
فأخذ صمغار . مبائة ألف درهم، وغري ذلك من األصناف؛ فأعجبت السلطان، وشكره. سبعة أفراس وعقد جوهر

فعله باملرأة وابن عمها، وحتسني والية أرغون وقرابغا وأصحاهبما يف ذكر بيدمر نائب حلب وكراهة الناس له، وما 
شاه عوضه؛ فإنه سار يف أهل صفد سرية مجيلة، ومل يقبل ألحد تقدمة، وجلس للحكم بني الناس، وأنصف يف حكمه 

فرسم بقدوم أرغون شاه ليستقر يف نيابة حلب، وحضور األمري بيدمر من حلب فقدم أرغون . حىت أحبه أهل صفد
أكرمه السلطان، وخلع عليه يوم اإلثنني تاسع عشرى صفر بنيابة حلب، عوضاً عن بيدمر شاه صحبة طنريق، ف

  .البدري؛ ورسم أال يكون لنائب الشام عليه حكم، وأن تكون مكاتباته للسلطان، وكنب لنائب الشام بذلك
 سادس عشره، وتوجه األمري أرغون شاه إىل حلب يف يوم اخلميس ثالث ربيع األول، فقدم دمشق على الربيد يف

ونزل مصر معني الدين حىت قدم طلبه من صفد يف أهبة زائدة، وخيوله بسروج ذهب مرصعة وكنابيش ذهب، 
  .وقالئد مرصعة

، وكررت ذلك ثالث " أخرج عنا : " وكان بيدمر قد رأى يف منامه املرأة اليت فعل هبا ما فعل، وهى تقوله له
فأنتبه مرعوباً، وبعث إليها لتحاهللا، وبذل هلا ماال فلم تقبله، " ىل، فعزلك قد شكوتك إىل اهللا تعا: " مرات، وقالت له

فقدم خرب عزله بعد ثالثة أيام من رؤياه، وقدم إىل القاهرة صحبة طنريق؛ وقد أوصل طنريق . وامتنعت من حماللته
  .األمري أرغون شاه إىل حلب، وسر به أهل حلب سروراً كبرياً

ام، فبلغت الغرارة بدمشق مائتني ومخسني درمهاً؛ وذلك أن اجلراد انتشر من بعلبك إىل وفيه ارتفعت األسعار بالش
  .البلقاء، ورعى الزروع



  .وفيه كثر عبث العربان بأرض مصر، وكثر سفكهم للدماء، وهنب الغالل من األجران، مع هيف الغلة
رتفع السعر من ثالثني درمهاً األردب من وفيه اشتد احتراق النيل، وقل ماؤه حىت تأخر محل الغالل يف املراكب فا

  .القمح إىل مخسة ومخسني، وبلغ الشعري مخسة وعشرين درمهاً األردب، والفول عشرين درمهاً
  .وفيه استقر أمري علي بن طغربل حاجبا بدمشق عوضاً عن أياس؛ واستقر أياس يف نيابة صفد

من كل أمري مقدم ألف أربعة أفراس، ومن كل أمري  وفيه ورد اخلرب باختالل مراكز الربيد بطريق الشام، فأخذ
طبلخاناه فرسان، ومن كل أمري عشرة فرس واحد وكشف عن البالد املرصدة برسم الربيد، فوجدت ثالث بالد 

منها وقف إمساعيل بعضها، وأخرج باقيها إقطاعات، فأخرج السلطان عن عيسى بن حسن اهلجان بلداً تعمل يف كل 
  .م، وثالثة آالف أردب غلة، وجعلها مرصدة ملراكز الربيدسنة عشرين ألف دره

  .وفيه قدم اخلرب بأن أرتنا نائب الروم بعث يستدعي أمحد بن مهنا، وأرسل إليه هدية، فأىب أن جييب
واتفق أن أخا سيف بن فضل قصد فياض بن مهنا، وقد سار إليه من دمشق مببلغ مثانني ألف درهم مثن خيول قدمها 

فركب فياض ملا بلغه ذلك وأغار على مجال سيف وآل فضل وساقها، وهي حنو . خذه منه وقصد قتلهللسلطان، فأ
  .فبعث سيف يطلب من نائيب دمشق وحلب عسكراً يقاتل آل مهنا فلم ينجداه.مخسة عشر ألف بعري

آل مرا، فرسم بقدوم سيف و.وفيه كتب األمري أرغون شاه نائب حلب يف حق سيف، فإنه ال طاقة له بآل مهنا
  .وقدوم أمحد بن مهنا؛ ووعد أمحد باإلمرة، وخرج األمري قطلوبغا الذهيب لذلك

وفيه قدم ابن األطروش من دمشق، وقد عزل من احلسبة، وكتب نائب الشام يذم فيه ويف عصر يوم األحد تاسع 
بزالر، واألمري صغار،  قتل األمري آقسنقر الناصري، واألمري ملكتمر احلجازي؛ وأمسك األمري،: عشر ربيع اآلخر

  .واألمري أيتمش عبد الغين

وسبب ذلك أن السلطان ملا أخرج إتفاق وغريها من عنده، وتشاغل عنهن باحلمام، صار حيضر إىل الدهيشة 
واألوباش، وتلعب بالعصا لعب صباح، وحيضر الشيخ علي بن الكسيح مع حظاياه، فيسخر له، وينقل إليه أخبار 

األمراء، حدثوا أجليبغا وطينرق، وكانا عمدة السلطان وخاصكيته فيما يفعله السلطان، وأن فشق ذلك على . الناس
: " احلال قد فسد فعرفا السلطان ذلك، فاشتد حنقه وأطلق لسانه، وقام إىل السطح وذبح احلمام حبضرهتما، وقال

وكان األمري غرلو قد . ومه وليلته، وأغلق باب الدهيشة؛ وأقام غضبانا ي" واهللا ألذحبنكم كما ذحبت هذه الطيور 
مبا وقع، فوقع يف األمراء وهوهنم عليه، وجسره على الفتك هبم، والقبض على األمري آقسنقر .متكن منه، فأعلمه
مث بعث السلطان بعد أيام طنريق إىل . فأخذ السلطان يف تدبري ما يفعله، وقرر ذلك مع غرلو. الناصري النائب

لنائب، يف يوم األربعاء خامس ربيع اآلخر، ويعرفه أن قرابغا القامسي وصمغار وبزالر األمري آقسنقر الناصري ا
، فوعد برد اجلواب غداً على السلطان يف " وعزمي أن أقبض عليهم " وأيتمش عبد الغين قد اتفقوا على الفتنة، 

طان من الغد يوم اجلمعة بأنه اخلدمة وأشار عليه من الغد بالتثبت يف أمرهم حىت يصح له ما قيل عنهم فعرفه السل
صح له بإخبار بيبغاروس، وبني له أهنم حتالفوا على قتله فأشار عليه أن جيمع بينهم وبني بيبغاروس، حىت حياققهم 

  .حبضرة األمراء يوم األحد
وكان األمر على خالف هذا، فإنه اتفق مع غرلو، وعنرب السحرتى مقدم املماليك، على مسك األمري آقسنقر 

اصري، واألمري ملكتمر احلجازي يوم األحد، وأظهر للنائب أنه يريد القبض على قرابغا وصمغار، وبزالر الن
  .وأيتمش

حضر األمراء والنائب إىل اخلدمة بعد العصر، ومد السماط، وإذا بالقصر قد ملئ : فلما كان يوم األحد تاسع عشره



ابغا، وأخذوا إىل قاعة هناك فضرب احلجازي بسيوف مسللة من خلف آقسنقر واحلجازي، وأحيط هبما وبقر
بالسيوف، وبضع هو وآقسنقر وفر صمغار وأيتمش عبد الغىن، فركب صمغار فرسه من باب القلعة ومر، واختفى 

فخرجت اخليل وراء صمغار، حىت أدركوه خارج القاهرة وأخذ أيتمش من داره فارجتت . أيتمش عند زوجته
وكثر اإلرجاف إىل أن خرج النائب أرقطاى والوزير جنم الدين حممود بن . القلعةالقاهرة، وغلقت األسواق وأبواب 

  .شروين قريب املغرب، فاشتهر ما جرى
. وفيه رسم بالقبض على مرزه علي، وعلى حممد بن بكتمر احلاجب وأخيه، وأوالد أيدغمش، وأوالد قمارى

  .ن ألزام احلجازي ومعاشريه، فسجنوا هباوأخرجوا إىل اإلسكندرية، وهم وبزالر وأيتمش وصمغار، ألهنم م
وفيه أخرج آقسنقر واحلجازي يف ليلة اإلثنينعشريه على جنويات، فدفنا بالقرافة وأصبح األمري شجاع الدين غرلو 
وقد جلس يف دست عظيم، مث ركب وأوقع احلوطة على بيوت األمراء املقتولني واملمسوكني وأمواهلم، وطلع جبميع 

وضرب غرلو عبد العزيز اجلوهري . طبل السلطاين، ونزل ومعه ناظر اخلاص حىت أخرج حواصلهمخيوهلم إىل اإلص
فخلع عليه السلطان قباء من مالبسي . صاحب آقسنقر، وعبد املؤمن أستاداره باملقارع، وأخذ منهما ماالً جزيال

فأشار عليه . يفعله. ماآقسنقر بطراز زركش عريض، وأركبه حصان اجلجازي بسرج ذهب وخال به يأخذ رأيه في
فكتب السلطان إىل . مبا جرى، ويعدد هلم ذنوبا كثرية على األمراء الذين قبض عليهم.بأن يكتب إىل نوايب، الشام

وقدم آقسنقر املظفر على األمري . األمري يلبغا اليحياوي نائب الشام، على يد األمري آقسنقر املظفري أمري جاندار
وعظم . ريه، فكتب يلبغا بتصويب رأي السلطان فيما فعله، وهو يف الباطن غري ذلكيلبغا اليحياوي يف ثامن عش

على األمري يلبغا قتل ملكتمر احلجازي وآقسنقر الناصري، وتوحش خاطره، ومجع األمراء بعد يومني بدار السعادة، 
لب، وبعث األمري وكتب يلبغا إىل النواب بذلك، فبعث األمري ملك آص إىل محص وح. مبا ورد عليه.وأعلمهم

طيبغا القامسي إىل طرابلس؛ فجاءه ليلة اجلمعة مستهل مجادى األوىل من زاده وحشه، فلم يصبح له بدار السعادة أثر 
وانتقل يلبغا يوم اجلمعة إىل القصر، فنزل به، وشرع يف االستعداد للخروج عن طاعة السلطان، ونزل . غري نسائه

  .إلزامه حوله بامليدان
ان املظفر حاجي يستميل املماليك بتفرقة املال فيهم، وأمر مجاعة وأنعم على غرلو بإقطاع أيتمش عبد وأخذ السلط

  .الغين وتقدمته، وأصبح هو املشار إليه يف الدولة، وعظمت نفسه إىل الغاية

  .وفيه أخرج ابن طقزدمر على إمرة طبلخاناه حبلب، لكثرة لعبه؛ وأنعم بتقدمته على األمري طاز
  .وىل غرلو مبيع قمش األمراء وسائر موجودهموفيه ت

وفيه قدم اخلري بكثرة حشود العربان بالصعيد وبالد الفيوم، وشدة فسادهم، وتعذر السفر من قطعهم الطرقات على 
فلم يعبأ السلطان بذلك، الشتغاله بلهوه، وتلفته إىل أخبار نواب الشام، لتخوفه من خروجهم عن طاعته . املسافرين
مبا يظهر منه تصويب رأي السلطان فيما فعله، فلم يطمئن ورسم . ى األمراء وقتلهم فقدمت أجوبتهمللقبض عل

  .خبروج العسكر إليه
وفيه رسم السلطان خبروج العسكر إىل البالد الشامية ورسم يف عاشر مجادى األوىل بسفر سبعة أمراء مقدمني، وهم 

بن شروين، وطنغرا، وأيتمش الناصري احلاجب، وكوكاي،  طيبغا اجملدي، وملك اجلمدار، والوزير جنم حممود
وكتب بطلب األجناد من النواحي، وكان وقت إدراك املغل؛ فصعب ذلك . والزراق، ومعهم مضافوهم من األجناد

  .على األمراء، وارجتت القاهرة بأهلها لطلب السالح وآالت للسفر
ة بالتيقظ حلركات األمري يلبغا اليحياوي، فأشار األمري وكتب السلطان إىل أمراء دمشق ملطفات على أيدي النجاب



مبصر، فإن أجاب وإال أعلم بأنه قد عزل من نيابة الشام بأرغون شاه نائب . أرقطاى؛ النائب بطلب يلبغا ليكون
فكتب بطلبه على يد األمري سيف الدين أراى أمري آخور؛ وعند سفر أراي قدمت كتب نائب محاة ونائب . حلب

فكتب . ونائب صفد بأن يلبغا دعاهم للقيام معه على السلطان لقتله األمراء، وبعثوا للسلطان بكتبه إليهمطرابلس 
السلطان ألرغون شاه نائب حلب أن يتقدم لعرب آل مهنا مبسك الطرقات على يلبغا، وأعلمه أنه واله نيابة الشام؛ 

  .فقام أرغون شاه يف ذلك أمت قيام، وأظهر ليلبغا أنه معه
ا وصل األمري سيف الدين أراى إىل األمري يلبغا اليحياوي، يف يوم األربعاء سادس مجادى األوىل، إذا يف كتاب ومل

السلطان طلب يلبغا ليكون رأس أمراء املشورة، وأن نيابة الشام أنعم هبا على أرغون شاه نائب حلب وظن األمري 
، فأجاب بالسمع والطاعة، وأنه إذا وصل األمري أرغون يلبغا اليحياوي أن استدعاءه حقيقة، وقرأ كتاب السلطان

فأتت قصاد . شاه إىل دمشق توجه منها إىل مصر، وكتب اجلواب بذلك، وأعاد األمري سيف الدين أراى سريعا
أمراء دمشق إىل األمري سيف الدين أراى يف عوده، لتعرف فيما جاء به عليهم، فأعلمهم بعزل يلبغا بأرغون شاه، 

وجتهز يلبغا وبزر إىل اجلسورة ظاهر دمشق، يف خامس عشره وكانت ملطفات . ائم األمراء عن يلبغافتحللت عز
السلطان وردت إىل األمراء يف عشية يوم اخلميس بإمساكه فركبوا وقصدوه، ففر منهم مبماليكه وأهله، وهم يف 

  .أثره إىل خلف ضمري
قدم اخلرب يف غد قدومه بأن يلبغا مجع ثقاته من أمراء الشام وأما األمري سيف الدين أراى فأنه قدم إىل السلطان، ف

وأغراهم بالسلطان، وأنه إن مضى إليه قتله كما قتل األمراء، وأنه مجع أمره على التوجه إىل أوالد دمرداش ببالد 
  .الشرق

مد بن بك بن مجق، وركب األمري يلبغا يف يوم اجلمعة خامس عشره، ومعه األمري قالوون، واألمري سيفه، واألمري حم
وركب العسكر يف طلبه، وقد سار حنو القريتني ودخل . يف مماليكهم؛ وخرجوا بآلة احلرب، فاضطرب الناس بدمشق

فركب األمري قطليجا نائب محاة بعسكره، وتلقاه ودخل به إىل . الربية حىت وصل محاة، بعد أربعة أيام ومخس ليايل
بذلك إىل السلطان فسر به سروراً كبرياً وأمر بإبطال التجريدة؛ وكتب  املدينة، وقبض عليه وعلى من معه؛ وكتب

  .حبمله إىل مصر
. مث خرج األمري منجك السالح دار لقتله، فلقى آقجبا احلموي وصحبته يلبغا اليحياوي وأبوه، وقد نزل بقاقون

وتوجه منجك إىل محاة، . طانفصعد منجك مع يلبغا إىل قلعتها، وقتله يف يوم اجلمعة عشريه وجهز رأسه إىل السل
وجهز األمري قراكر واألمري أسندمر أخوى يلبغا اليحياوي، واألمري طقطاى دواداره، واألمري جوبان مملوكه، إىل 

  .السلطان مقيدين؛ وكان أبوه األمري طابطا محل مقيداً من فاقون إىل السلطان

كانوا حبلب ملا قبض على يلبغا حبماة، فركبوا جبمعهم وفيه قدم اخلرب بأن أمحد بن مهنا وفياضاً وفوازاً وقمارى 
يريدون آل مرا، وقد نزلوا قريباً من سيف بن فضل فركب سيف بآل مرا وآل علي إىل لقائهم، فلم يطقهم وفر، 

ومر سيف على وجهه إىل القاهرة، . فنهبوا أبياته، وأخذوا منها مخسمائة محل دقيق، وساقوا مخسة عشر ألف بعري
فقدم كتاب األمري أرغون بالثناء .  السلطان وبكى بني يديه بكاء كثرياً، فتنكر السلطان على أوالد مهنافطلع إىل

  .عليهم، خلدمتهم السلطان يف أمر يلبغا أمت اخلدمة، وقدم أمحد بن مهنا عقيب ذلك، فلم ير من السلطان إقباالً
واألمري بيدمر البدري نائب حلب كان، واألمري  أخرج بالوزير جنم الدين حممود،: ويف يوم األحد خامس عشريه

طغيتمر الفخري الدوادار، إىل الشام وسببه أن غرلو ملا كان شاد الدواوين حقد على الوزير جنم الدين وعلى 
فذكر السلطان للنائب أرقطاى عنهما وعن بيدمر أهنم كانوا . طغيتمر الدوادار، فحسن للسلطان أخذ أمواهلما



ليحياوي، فأشار عليه بإبعادهم عنه، وأن يكون الوزير نائب غزة، وبيدمر نائب محص، وطغيتمر يكاتبون يلبغا ا
فلم يعجب غرلو ذلك، وأكثر من الوقيعة يف األمري أرقطاى النائب حىت . بطرابلس؛ فأخرجهم أرقطاى على الربيد

دخل أرغون اإلمساعيلي معهم إليها ف. غري السلطان عليه، ومازال به حىت بعث أرغون اإلمساعيلي نائب غزة بقتلهم
  .وقت العصر، فقتلوا ليالً؛ ومتكن غرلو من أمواهلم

وتزايد أمر غرلو، واشتدت وطأته؛ وكتر إنعام السلطان عليه حىت مل يكن يوم إال وينعم عليه وأخذ غرلو يف العمل 
لسر، وحسن للسلطان القبض على علم الدين بن زنبور ناظر اخلاص وعلى عالء الدين علي بن فضل اهللا كاتب ا
فلم يبق أحد من أهل الدولة حىت . عليهما وأخذ أمواهلما؛ فتلطف األمري أرقطاى النائب يف أمرمها حىت كف عنهما

  .خاف غرلو، ورجع يصانعه باملال
متر وفيه توجه مقبل الرومي لقتل املسجونني باإلسكندرية بإشارة غرلو، فقتل أرغون العالئي وقرابغا القامسي، و

  .املوساوى، وصمغار، وأيتمش عبد الغين
  .وفيه أفرج عن أوالد قمارى وأوالد أيدغمش؛ وأخرجوا إىل الشام

وفيه قدم األمري منكلى بغا الفخري من طرابلس، وأنعم عليه بتقدمة ألف واستمر السلطان على األهنماك يف هلوه، 
. الثالثاء، ويركب إىل امليدان على النيل يف يوم السبتوصار يلعب يف امليدان حتت القلعة بالكرة يف يومي األحد و
مبضافيهم، ووقوفهم صفني من الصليبة إىل فوق . فلما كان آخر ركوبه امليدان رسم بركوب األمرء املقدمني

فضاق املوضع عنهم، فوقف كل مقدم خبمسة من مضافيه ومجعت أرباب امللهى ورتبوا يف . اإلصطبل، لريى العسكر
فبلغ كراء كل طبقة يف ذلك اليوم . بامليدان؛ ونزلت أم السلطان يف مجعها، وأقبل الناس من كل جهةعدة أماكن 

مائة درهم، وكل بيت كبري لنساء األمراء مائيت درهم وكل حانوت مخسني درمها، وكل موضع إنسان بدرمهني، 
  .فكان يوماً مل يعهد يف ركوب امليدان

رمساً عليه، لكالم نقله عن األمري أرقطاى النائب ويف يوم اخلميس سابع وفيه أخرج سيف بن فضل من القاهرة م
  .وصل رأس يلبغا اليحياوي: مجادى اآلخر

وسبب ذلك شدة كراهة األمراء أرباب الدولة لسوء أثره . قبض على غرلو، وقتل: ويف يوم اجلمعة خامس عشره
الفه يف شيء وعمله السلطان أمري سالح، فخرج عن فيهم، فأنه كان خيلو بالسلطان ويشر عليه مبا ميضيه، فال خي

احلد يف التعاظم، وجسر السلطان على قتل األمراء، وقام يف حق األمري أرقطاى النائب يريد القبض عليه وقتله، 
وقرر مع السلطان أن . وأخذ املماليك الناصرية والصاحلية والكاملية بكماهلم، واستماهلم لتجديد دولة مظفرية

وأغراه أيضاً باجليبغا وطنريق، ومها أخص . ه أمور اململكة، ليقوم عنه بتديرها، ويتوفر السلطان على لذاتهيفوض إلي
وبلغ ذلك أجليبغا، وتناقله املماليك، فتعصبوا عليه، وراسلوا األمراء الكبار حىت . الناس بالسلطان، حىت تغري عليهما

السلطان بقوهلم، فتنكروا بأمجعهم على السلطان، وصاروا إلباً  حدثوا السلطان يف أمره، وخوفوه عاقبته، فلم يعبا
فاستشار األمري أرقطاى النائب يف أمر غرلو، وعرفه ما . عليه بسبب غرلو، إىل أن بلغه ذلك عنهم من بعض ثقاته

لعل الرجل قد كثرت حساده على تقريب السلطان له، : " خياف من غائلته، فلم يشر عليه بشيء، وقال له
. كان األمري أرقطاي النائب عاقال سيوسا، خيشى من معارضة غرض السلطان فيه" صلحة التثبت يف أمره وامل

فاجتهد أجليبغا وعدة من اخلاصكية يف التدبري على غرلو، وختويف السلطان منه ومن عواقبه، حىت أثر قوهلم يف 
فأخذ يف خلوته مع السلطان بذكر كراهة األمراء للوقيعة فيه  -وكان مزاحا  -وأقاموا أمحد شاد الشراخباناه . نفسه

لغرلو وموافقة املماليك هلم وأنه يريد أن يدبر الدولة ويكون نائب السلطان، وليتوثب بذلك على اململكة ويصري 



وإن : " وبالغ يف ذلك على عدة فنون من اهلزؤ إىل أن قال. سلطاناً، وخيرج قوله هذا يف صورة السخرية والضحك
أنا الساعة أخرجه وأعمله أمري : " فانفعل السلطان لكالمه، وقال" لطان رحنا كلنا احلبوسات من بعده خاله الس

مث مضى أمحد إىل األمري أرقطاى النائب، وعرفه ما كان منه، وما قاله السلطان، وجسره على الوقيعة يف " آخور 
ثىن عليه وشكره، فعرفه وقوع اخلاصكية فيه، وأنه فاستشار السلطان األمري أرقطاى النائب يف غرلو ثانيا، فأ. غرلو

فكأنه أيقظ " غرلو شجاع جسور، ال يليق أن يكون أمري آخور " قصد أن يعمله أمري آخور، فقال أرقطاي 
السلطان من رقدته، وأخذ معه فيما يوليه، فأشار بواليته غزة، فقبل السلطان ذلك وقام عنه فاصبح السلطان بكرة 

فلم يكن غري قليل حىت طلع غرلو . د بعث طنريق إىل األمري أرقطاى النائب بأن خيرج غرلو إىل غزةيوم اجلمعة، وق
مايل عند النائب شغل : " على عادته إىل القلعة، وجلس على باب القلة، فبعث األمري أرقطاي النائب بطلبه فقال

جواب غرلو له بطلبه، فغضب  وأرسل النائب يعرف السلطان" وما ألحد معي حديث غري أستاذي السلطان 
فلما . السلطان، وقال ملغلطاى أمري شكار واألمراء أن يعرفوه عن السلطان بتوجهه إىل غزة، وإن امتنع ميسكوه

صار غرلو داخل القصر مل حيدثوه بشيء، وقبضوا عليه وقيدوه، وسلموه ألجليبغا، فأدخله إىل بيته باألشرفية فلما 
على العادة قتلوا غرلو، وهو يف الصالة واخذ السلطان بعد عوده من الصالة يسأل خرج السلطان لصالة اجلمعة 

فأراد سل سيفه وضرب األمراء به، وأهنم تكاثروا عليه فلما سلم نفسه " ما أروح مكاناً : " عنه، فقالوا عنه أنه قال
ن بإيقاع احلوطة على حواصله، فعز قتله على السلطان، وحقد عليهم قتله، ومل يظهره هلم وتقدم السلطا. حىت قتل

وأخرج . فكان يوما عظيماً بالقلعة واملدينة، معظم الناس إىل حتت القلعة، فشوهد يومئذ من اجتماعهم أمر مهول
غرلو حىت دفن بباب القرافة، فأصبح وقد خرجت يده من األرض، فأتاه الناس أفواجاً لريوه ونبشوا عليه، وجروه 

فبعث السلطان عدة من األوجاقية . وأتوا بنار ليحرقوه، وصار هلم ضجيج عظيم. عةحببل يف رجله إىل حتت القل
  .قبضوا على كثري منهم، فضرهبم الوايل باملقارع، وأخذ منهم غرلو ودفن؛ و مل يظهر له كبري مال

آقسنقر وفيه قدم اخلرب بدخول األمري أرغون شاه إىل دمشق، يف يوم الثالثاء سابع عشره صحبة متسفرة األمري 
جاندار فعرض يوم دخوله أهل السجون، ووسط ومسر منهم عدة من أرباب اجلرائم، وألزم مجيع من له إقطاع حبلب 
أو محاة أو طرابلس أو غريها من البالد الشامية أن يتوجه إىل حمل خدمته، وال يقيم بغريه، وأنعم األمري أرغون شاه 

ت مسرجات ملجمات، وأحد عشر إكديش، وجارية خبمسة على متسفره خبمسة عشر فرساً، منها مخس عربيا
آالف درهم وأربعني ألف درهم، ومائة قطعة قماش وتشريف النيابة بكماله وسيفه احمللى، وكتب له بألف أردب 

فأقام آقسنقر بدمشق حنو ثالثة أشهر ومل . غلة من مصر، وكان األمري أرغون شاه أعطاء حبلب ألف ومخسمائة دينار
  .والية وال عزل إال أجابه، فرجع مبال عظيميسأله يف 

  .وفيه أفرج عن ابن طشتمر من صفد، وأنعم عليه بإمرة يف دمشق
  .وفيه نقل أمري مسعود بن خطري من نيابة غزة إىل نيابة طرابلس عوضاً عن األمري منكلى بغا الفخري

  .األمري أرغون شاهوفيه استقر األمري فخر الدين أياس حاجب دمشق يف نيابة حلب، عوضاً عن 
  .وفيه خرج السلطان إىل سرياقوس على العادة، فأقام أياما وعاد

  .أخرج الجني أمري آخور إىل دمشق، على إقطاع قالوون: ويف يوم اإلثنني سادس عشر رجب
وفيه أخرج منجك السالح دار واستقر حاجباً بدمشق، عوضاً عن أمري علي بن طغربل وفيه أنعم على اثين عشر 

  .املماليك بإمرات، ما بني طبلخاناه وعشرات مبصر والشاممن 
  .وفيه أعيد األطروش إىل احلسبة، عوضاً عن الضياء، ورتب للضياء ما يقوم به



فوجدت الكلف ثالثة أمثال ما كانت يف األيام . وفيه عمل اإلستيمار مبا على الدولة من الكلف، وما يتحصل
ائج خاناه يف كل يوم مقدار اثنني وعشرين ألف رطل حلم، ونفقات الناصرية حممد بن قالوون، ومرتب احلو

فرسم السلطان بقطع ما استجد من . املماليك مبلغ مائتني وعشرين ألف درهم، بعدما كانت تسعني ألف درهم
ه الرواتب بعد موت السلطان الناصر حممد، فمازال به األمري أرقطاى النائب خيوفه سوء عاقبة قطع األرزاق، ويعرف
أن أحداً من امللوك ما قرئ عليه اإلستيمار وقطع شيئاً إال وأصابه ما يكره يف دولته، حىت رسم باستمرار الرواتب 

  .على حاهلا
  .وفيه وزع على مباشري اجلهات مبلغ ستمائة ألف درهم، خص مقدمي الدولة منها مائة ألف درهم

وابغا شاد اجلهات بالقاهرة، وابن املزوايل شادا جبهات وفيه رسم أن يكون يف كل معاملة شاهد وكاتب؛ واستقر قطل
  .مصر

  .وفيه قدم على بن طغربل من دمشق
وفيه أنعم على األمري بيبغا روس عند قدومه من سرحة العباسة بألفي دينار، ومائة قطعة قماش، وأربعة أرؤس خيل 

  .بسروج ذهب
مر العمري، واألمري أرغون الكاملي، واألمري بيبغا خرج األمري طيبغا اجملدي، واألمري أسند: ويف مستهل شعبان

ورسم . روس، واألمري بيبغا ططر، إىل الصيد، مث خرج األمري أرقطاى النائب بعدهم إىل الوجه القبلي بطور السلطان
  .السلطان هلم أال حيضروا إىل العشر األخري من رمضان

من عبيده، وأعاد أرباب املالعيب من الصراع، فخال اجلو للسلطان، وأعاد حضري احلمام، وأحضر إليه عدة 
والثقاف، والشباك وجرى السعاة، والنطاح بالكباش، ومناقرة الديوك والقمارى وغري ذلك من أنواع الفساد، 

فصار للسلطان اجتماعات باألوباش وأراذل الطوائف، من . ونودي بإطالق اللعب بذلك يف القاهرة ومصر
  .احلمام؛ فكان يقف معهم ويراهن على الطري الفالين والطرية الفالنيةالفراشني والبابية، ومطريي 

وبينا هو ذات يوم معهم عند حضري احلمام وقد سيبها، إذ أذن العصر بالقلعة والقرافة فجفلت احلمام على 
  .فجرد السلطان، وبعث إىل املؤذنني يأمرهم أهنم إذا رأوا احلمام ال يرفعون أصواهتم. مقاصرها وتطايرت

وكان السلطان أيضاً يلعب مع العوام، ويلبس تبان جلد، ويتعرى من ثيابه كلها مث يلعب معهم بالعصى، ويلعب 
فيظل هناره مع الغلمان والعبيد الدهيشة، وحيضر يف الليل على العواد، ويأخذ عنه الضرب بالعود، . بالرمح وبالكرة

  .ويتجاهر مبا ال حيمد

يكاد يفارقها، واشترى هلا أمالك النشو وأخيه رزق اهللا وصهره املخلص خبط  وشغف السلطان بكيدا حىت كان ال
وكانت هذه الزريبة يف غاية احلسن، قد أنفق عليها النشو أمواالً عظيمة، . الزربية، فاشتراها هلا مبائة ألف درهم

لف درهم، إىل أن طلبتها كيدا وصارت بعد النشو إىل إمرأة األمري بكتمر الساقي، اشتراها هلا األمري بشتاك بنحو األ
فأرسل السلطان إليها يستوهبها منها، فتركتها له، فرسم هلا مبائة ألف درهم، وكاتبها على األمالك باسم كيدا فلم 

  .يهن هبا، ووقعت نار يف دار رزق اهللا جعلتها دكاً
األصناف املأكولة حىت بلغت مثلى وفيها ارتفع سعر القمح من أربعني درمهاً لألردب إىل مخسني، وغال اللحم وعامة 

وتوقفت األحوال، وقلت الغالل، وكثر ة قدوم أهل النواحي إىل القاهرة حىت ضاقت هبم فكانوا كذلك مدة . مثنها
سنة، مع كثرة املناسر يف البالد والقاهرة، وقوة املفسدين وقطاع الطريق بأرض مصر وبالد القدس ونابلس، وفتنة 

  .العشري بعضهم مع بعض



توجه أجليبغا وأمحد شاد الشراخباناه إىل الصيد، فأخذ السلطان يف التدبري على أخيه حسني ليقتله، : ويف نصفه
وأرصد له عدة خدام ليهجموا عليه عند إمكان الفرصة ويغتالوه، فتمارض واحترس على نفسه، فلم جيدوا منه 

  .غفلة
  .ع سليمان، ونعت باملتعصم باهللا أيب الفتح، بعد موت أبيهاستقر يف اخلالفة أبو بكر بن أيب الربي: ويف سابع عشره

قدم األمراء واألمري أرقطاى النائب قبل أواهنم من الصيد شيئاً بعد شيء، وقد بلغهم ما كان : ويف أخريات شعبان
  .من أفعال السلطان يف غيبتهم
  .زلزلت القاهرة مرتني يف ساعة واحدة: ويف يوم السبت رابع رمضان

ابن احلراين من دمشق مبال يلبغا اليحياوي، فتسلمه اخلدام وأنعم السلطان من ليلته على كيدا حظته  وفيه قدم
بعشرين ألف منه سوى اجلواهر والآلىل، ونثر الذهب على اخلدام واجلواري، فاختطفوه، وهو يضحك منهم، وفرق 

فه هلم، وهم يترامون عليه ويأخذونه، السلطان على لعاب احلمام والفراشني والعبيد الذهب واللؤلؤ، وصار حيذ
فكانت مجلة ما فرقه . حبيث مل يدع منه شيئاً سوى القماش والتفاصيل واآلنية والعدد، فإهنا صارت إىل اخلزانة

السلطان ثالثني ألف دينار وثالمثائة ألف درهم، وجواهر وحلياً، وزركشاً ومصاغاً، قيمته زيادة على مثانني ألف 
  .دينار

على األمراء، وأخذ أجليبغا وطنريق يعرفان السلطان ما ينكره عليه األمراء من اللعب باحلمام وتقريب  فعظم ذلك
فغضب السلطان، وأمر آقجبا شاد العمائر خبراب حضري احلمام، وأحضر احلمام . األوباش، وخوفاه فساد األمر

. كلكم كما ذحبت هذا احلمام، وتركهم وقامواهللا ألذحبنكم : وذحبها واحداً واحداً بيده، وقال ألجليبغا وطنريق
فبات ليلته وأصبح ففرق مجاعة من خشداشية أجليبغا وطنريق يف البالد الشامية واستمر على إعراضه عن اجلميع 

واهللا ما بقى هنا يل عيش وهذان الكذا وكذا باحلياة، يعىن أجليبغا : وقال حلظاياه وعنده معهن الشيخ على الكسيح
فنقل ذلك الشيخ على الكسيح . أفسدا على ما كان فيه سرور، واتفقا على، والبد من ذحبهماوطنريق، فقد 

. خذ لنفسك، فواهللا اليرجع عنك والعن طنريق: ألجليبغا، فإنه الذي كان أوصله بالسلطان، وقال له مع ذلك
  .لطان يف التدبري عليهمافطلب أجليبغا صاحبه طنريق حىت عرفه ذلك، فأخذا يف التدبري على السلطان، وأخذ الس

وفيه أخرج السلطان األمري بيبغا روس للصيد بالعباسة، فإنه كان صديقاً ألجليبغا وتنمر السلطان على طنريق واشتد 
ودار طنريق على . فبعث طنريق وأجليبغا إىل طشتمر طلليه، وما زاال به حىت وافقهما. عليه، وبالغ يف هتديده

وأغراهم طنريق بالسلطان، فصاروا . فرت نفسه من السلطان، وتوقع منه أن يفتك بهاألمراء، وما منهم إال من ن
معه يداً واحدة، وكلموا األمري أرقطاى النائب يف موافقتهم، وأعلموه أنه يريد القبض عليه، وأكثروا من تشجيعه 

  .ثاين عشره إىل أن أجاهبم وتواكدوا مجيعاً يف يوم اخلميس تاسع رمضان على الركوب يف يوم األحد

فبعث السلطان يف يوم السبت يطلب األمري بيبغا روس من العباسة، وقرر مع الطواشي عنرب مقدم املماليك أن 
يعرف املماليك السالح دارية أن يقفوا متأهبني، فإذا دخل بيبغا روس وقبل األرض ضربوه بسيوفهم، وقطعوه 

ا دبره السلطان من قتله، ويعرفه مبا وقع من اتفاق األمراء عليه، فعلم بذلك أجليبغا، فبعث إىل بيبغا يعلمه مب. قطعاً
واستعدوا ليلتهم، ونزل أجليبغا أوهلم من القلعة وتاله بقية األمراء فكان آخرهم . بكرة يوم األحد على قبة النصر
ضروا مماليكهم وتوافوا بأمجهم عند مطعم الطري، وإذا بيبغا قد وصل إليهم، فأح. ركوباً األمري أرقطاى النائب

  .وأطالهبم، وبعثوا يف طلب بقية األمراء، فما ارتفع النهار حىت وقفوا بأمجعهم البسني آلة احلرب، عند قبة النصر
فأمر السلطان بدق الكوسات، وبعث األوجاقية يف طلب األمراء، ومجع عليه طنريق وشيخو وأرغون الكاملي 



وأرسل السلطان يعتب األمري . حللقة ومقدموها، وعدة من األمراءوطاز، وحنوهم من اخلاصكية فحضر إليه أجناد ا
أرقطاي النائب على ركوبه، فرد جوابه بأن مملوكك الذي ربيته ركب عليك، وأعلمنا فساد نيتك، وقد قتلت 

مماليك أبيك، وأخذت أمواهلم، وهتكت حرميهم بغري موجب، وعزمت على الفتك مبن بقي، وأنت أول من حلف 
األمراء، وال خترب بيت أحد فرد السلطان الرسول إليه يستخربه عما يريدونه منه حىت يفعله هلم، فأعادوا أال ختون 

ما أموت إال على ظهر فرسي، فقبضوا على رسوله، ومهوا بالزحف إليه، : جوابه أهنم البد أن يسلطنوا غريه، فقال
  .فمنعهم األمري أرقطاي النائب

وأقام أرغون الكاملي وشيخو يف امليسرة، وأقام عدة أمراء يف امليمنة، وسار  فبادر السلطان بالركوب إليهم،
فكان أول من تركه األمري أرغون الكاملي و األمري ملكتمر السعيدي، مث . مبماليكه حىت وصل إىل قريب قبة النصر

نريق، واألمري الجني أمري وأتوا األمري أرقطاي النائب واألمراء، وتالهم بقيتهم، حىت جاء األمري ط. األمري شيخو
  .جاندار صهر السلطان آخرهم

وبقي السلطان يف حنو عشرين فارساً، فربز له األمري بيبغا روس واألمري أجليبغا، فوىل فرسه وأهنزم عنهم، فأدركوه 
ا عليه وتكاثرو. فتقدم إليه بيبغا روس، فضربه السلطان بطري، فأخذ الضربة بترسه، ومحل عليه بالرمح. وأحاطوا به

وساروا به على فرس . حىت قلعوه من سرجه فكان بيبغا روس هو الذي أرداه، وضربه طنريق جرح وجهه وأصابعه
وملا أنزلوه وأرادوا ذحبه توسل إىل األمراء، وهو . إىل تربة آقسنقر الرومي حتت اجلبل، وذحبوه من ساعته قبل العصر

فكيف استعجلت على قتل الناس، لو صربت عليهم : ، فقالواباهللا ال تستعجلوا على قتلي، وخلوين ساعة: يقول
  .صربنا عليك

وصعد األمراء إىل القلعة يف يومهم، ونادوا يف القاهرة باألمان واالطمئنان، وباتوا هبا ليلة اإلثنني، وقد اتفقوا على 
فأصبحوا وقد اجتمع . مكاتبة األمري أرغون شاه نائب الشام مبا وقع، وأن يأخذوا رأيه فيمن يقيمونه سلطاناً

فقبض األمراء . املماليك على إقامة حسني بن الناصر حممد بن قالوون يف السلطة، ووقعت بينه وبينهم مراسالت
على عدة من املماليك، ووكلوا األمري طاز بباب حسني، حىت ال جيتمع به أحد، وغلقوا باب القلعة، وهم بآلة 

اليك إقامة الفتنة فخاف األمراء تأخري السلطة حىت يستشريوا نائب الشام وقصد املم. احلرب يومهم وليلة الثالثاء
  .أن يقع من املماليك ما ال يدرك فارطه، فوقع اتفاقهم عند ذلك على حسن بن الناصر حمد بن قالوون، فتم أمره

جريئاً على فكانت مدة املظفر حاجي سنة وثالثة أشهر واثين عشر يوماً، وعمره حنو عشرين سنة وكان شجاعاً 
  .الدنيا، منهمكاً يف الفساد، كثري اإلتالف للمال

السلطان امللك الناصر بدر الدين أبو املعايل احلسن بن حممد بن قالوون األلفي أمه أمة تدعى كدا، ماتت وهو 
وطلب املماليك إقامة حسني يف . صغري، فربته خوند أردو، ودعوه قماري حىت كان من أمر أخيه حاجي ما كان

لسلطة، وبات ليلة أكثرهم باملدينة ليخرجوا إىل قبة النصر فقام األمراء بسلطة حسن هذا وأركبوه بشعار السلطنة، ا
يف يوم الثالثاء، رابع عشرى رمضان، سنة مثان وأربعني وسبعمائة، وأجلسوه على ختت امللك باإليوان، لقبوه بامللك 

  .الناصر سيف الدين قمارى

واهللا ! يا خوند: ما امسي قمارى، إمنا امسي حسن، فقال أرقطاى! يا بة: رقطاى نائب السلطةفقال السلطان لألمري أ
  .إن هذا اسم حسن على خرية اهللا فاستقرت سلطنته وحلف له األمراء على العادة، وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة

  .فنقل إىل اخلزانةاجتمع األمراء، وأخرج هلم دينار الشبلي املال، : ويف يوم األربعاء خامس عشره
وفيه طلب خدام املظفر وعبيده، ومن كان يعاشره من الفراشني ومطريي احلمام، وسلموا لشاد الدواوين على محل 



فأقر اخلدام أن الذي خص كيدا يف مدة شهرين حنو مخسة وثالثني ألف دينار، ومائتني وعشرين . ما أخذوه من املال
رهم، وخفي اإلسكندر بن كتيلة اجلنكي حنو األربعني ألف درهم، وخص ألف درهم وخص، العواد حنو ستني ألف د

وأظهر بعض اخلدام حاصالً حتت يده، فيه لؤلؤ وجوهر قيمته . العبيد والفراشني ومطريي احلمام حنو مائة ألف درهم
  .زيادة على مائة ألف دينار، وفيه حتف وتفاصيل وزركش وبدالت ثياب بنحو مائة ألف دينار

قبض على األمري أيدمر الرزاق، واألمري قطز أمري آخور، واألمري ملك، وأخرج : اخلميس سادس عشرهويف يوم 
  .قطز لنيابة صفد، وفيه قطعت أخباز عشرين خادماً، وخبز عبد على العواد، وإسكندر بن كتيلة اجلنكي

أيضاً، وألزمتا مبال يف نظري ما وفيه طلبت دبيقة مغنية عرب اجليزة، وكانت ختايل بالقلعة، وطلبت ضامنة املغاين 
  .حصل هلما من بيت املال

  .عرضت مجيع اجلواري الاليت بالقلعة، ورسم بتزوج من أعتق منهن، وفرق باقيهن: ويف يوم األحد تاسع عشره
وفيه عرضت املماليك . وفيه قبض على الطواشي عنرب السحريت، وعلى األمري آقسنقر أمري جاندار زوج أم املظفر

  .الوظائف، وأخرج منهم مجاعة أرباب
  .وفيه أحيط بأموال كيدا، وأموال بقية احلظايا، وأنزلن من القلعة

  .مبرتبات اخلدام والعبيد واجلواري، وقطعت كلها. وفيه كتبت أوراق
وكان أمراء املشورة والتدبري تسعة، وهم بيبغا روس القامسي، بأجليبغا املظفري، ومنكلى بغا الفخري، وطشتمر 

يه، وأرقطاى النائب، وطاز، وأمحد شاد الشراخباناه، وأرغون اإلمساعيلي فاستقر شيخو العمري رأس نوبة كبري طلل
  .وشارك األمراء يف تدبري أمور اململكة

  .وفيه استقر مغلطاي أمري آخور، عوضاً عن قطز
  .وفيه أفرج عن بزالر

  .وفيه أنعم على فارس الدين قريب آل ملك بإمرة طبلخاناه
  .ه جهزت التشاريف لنواب الشام، وكتب إليهم مبا وقعوفي

مبا على الدولة . وفيه وقع االتفاق على ختفيف الكلف السلطانية، وتقليل املصروف بسائر اجلهات، وكتبت أوراق
  .من الكلف

ه كان وفيه أخذ األمراء يف تتبع طائفة اجلراكسية من املماليك، وقد كان املظفر قرهبم إليه بسفارة غرلو، فأن
وجلبهم املظفر من كل مكان حىت عرفوا بني األمراء، وقوى أمرهم، وصار منهم أمراء وأصحاب . جركسي اجلنس

. فطلبوا اجلميع، وأخرجوهم منفيني خروجاً فاحشاً. أخباز ومتيزوا بكرب عمائمهم، وعملوا كلفتاه خارجة عن احلد
إىل اخلدمة، وكتبت أوراق من ديوان اجليش بأمساء الذين ركب األمراء وأهل الدولة : ويف يوم اإلثنني ثاين شوال

اشتروا اإلقطاعات يف احللقة من أرباب الصنائع، ورسم بقطع أخبازهم فشفع األمراء يف كثري منهم، ومل يقطع غري 
  .عشرين جندياً

. س نائب حلبوفيه قدم جواب األمري أرغون شاه نائب الشام مبوافقته، ورضاه مبا وقع، وغض من فخر الدين أيا
وكان األمري أرقطاى نائب السلطة قد أراد من األمراء أن يعفوه من النيابة، ويولوه بلداً من البالد، فلم يوافقوا على 

فلما ورد كتاب األمري أرغون شاه نائب الشام يذكر فيه أن أياس يصغر عن نيابة حلب، فأنه ال يصلح هلا إال . ذلك
رة، وطلب األمري أرقطاى نيابة حلب فأجال األمراء الرأي يف ذلك إىل أن اتفقوا رجل شيخ كبري القدر له ذكر وشه

فلما كان يوم اخلميس خامسه واجتمعوا خلدمة، خلع األمري بيبغا روس القامسي واستقر يف نيابة السلطنة، . عليه



س ، وخرج وخلع على أمري أرقطاي، واستقر يف نيابة حلب عوضاً عن فخر الدين أيا.عوضاً عن أرقطاي
  .فجلس بيبغا روس يف دست النيابة، وبيبغا جالس دونه.بتشريفهما

قدم أمري منجك اليوسفي السلحدار أخو النائب بيبغا روس من الشام فرسم له بتقدمة ألف، : ويف يوم السبت سابعه
لألخوين بيبغا وخرج يف موكب عظيم واألمراء يف خدمته، فصار حكم مصر . وخلع عليه، واستقر وزيراً وأستادارا

  .روس ومنجك السالح دار

  .سار أرقطاى متوجها إىل حلب، وصحبته األمري كشلي األدريسي متسفرا: ويف يوم الثالثاء عاشره
ودفن األمري قمار أخيه األمري بكتمر الساقى، . وكان قد رسم بنقل األمراء املقتولني باإلسكندرية، فنقلوا إىل القاهرة

. ودفن األمري قوصون خبانكاته داخل باب القرافة. مري أرغون العالئي خبانكاته من القرافةودفن األ. قبلى القرافة
ودفن األمري ملكتمر احلجازي يف يوم اإلثنني سابع عشري . ودفن األمري بشتاك اجلاويل، فوق جبل الكبش

ملته مدرسة تعرف اليوم مبوضع من قصر الزمرد عند رحبة باب العيد من القاهرة، أنشأته له زوجته مث ع.رمضان،
. باحلجازية ودفن امللك األشرف كجك جبماع آقسنقر من التبانة قريباً من القلعة، جبوار قرب زوج أمه آقسنقر

وسلم األمري متر املوساوى ألهله، فدفنوه . مبواضع أخرى.وأخرج يوسف وشعبان ورمضان الناصر حممد، ودفنوا
  .يعهد مثل ذلك يف الدولة التركيةونقل مجاعة كثري سواهم، و مل . بتربتهم

وفيه خلع على الشيخ عالء الدين علي بن الفخر عثمان بن إبراهيم املارديين، املعروف بابن التركماين احلنفي، 
  .مبصر، عوضاً عن زين الدين عمر بن عبد الرمحن البسطائي.واستقر يف قضاء القضاة احلنفية

وقطعت . منها مبلغ ستني ألف درهم يف كل شهر من جامكية املماليكوفيه رسم بكتابة أوراق بكلف الدولة، وفر 
جوامك اخلدم واجلواري والبيوتات، ووفر كثري من رواتب لزوجات السلطان وكيدا واتفاق، وقطعت رواتب 

وقطع من اإلصطبل السلطاين مجاعة،ما بني أمري آخورية وسر آخورية وسياس وغلمان، ووفر من رواتب . املغاين
وقطعت . وقطعت الكالبزية، وكانوا مخسني جوقة كالب، فاستقروا جوقتني. خليول حنو مخسني أردبا يف اليومعليق ا

، واستقر مصروف .رواتب كثري من األسرى والعتالني واملستخدمني يف العمائر، وأبطلوا العمائر من بيت السلطان
وعشرين ألف درهم فتوفر منه ثالثة آالف  احلوائج خاناه يف كل يوم مثانية عشر ألف درهم، بعدما كان أحداً

  .درهم
  .وفيه رسم أال يستقر يف كل جهة إال شاد وعامل وشاهد واحد

واشتد الوزير منجك على أرباب الدواوين، وتكلم فيهم حىت خافوه بأسرهم، وقاموا له بتقادم تليق به؛ فلم ميضى 
  .شهر حىت أنس هبم، واعتمد عليهم يف أموره كلها

مبائة ألف درهم، ووىل أسندمر القلنجيقى .لوزير منجك أيضاً والة األقاليم، والزم آقبغا وايل احمللةواستدعى ا
  .الغربية، مث عزله ووىل قطليجا مملوك بكتمر؛ وويل أسندمر القاهرة، وأضاف له اجلهات يتحدث فيها

  .أخت قوصون وفيه أنعم على أمري أرغون الكاملي بتقدمة ألف، وأنعم بإقطاعه على يلجك ابن
وقد قبض عمر شاه على أياس، وأحضره إىل . وفيه قدم سيف فخر الدين أياس نائب حلب على يد عمر شاه

  .القاهرة، فحمل إىل اإلسكندرية
وفيه قدم اخلرب بكثرة فساد العربان بالصعيد والفيوم، فخرج ابن طقزدمر ومعه مخسة أمراء طبلخاناه إىل الوجه 

  . شكار يف عده أمراء إىل الفيومالقبلي، وخرج بكلمش أمري
مث نقل طغيه إىل كاشف . وفيه استقر طغيه يف والية قوص، عوضاً عن إمساعيل الوافدي وقد فر بأمواله من قوص



واستقر جمد الدين . الوجه القبلي، عوضاً عن عالء الدين على بن الكوارىن؛ واستقر ابن املزوق يف والية قوص
  .واستقر قطلومش يف والية اجليزة. مشونني، عوضاً عن ابن الزركشيموسى اهلذباين يف والية األ

فتسامع الناس بوالية الوزير منجك األعمال باملال، وأنه قد انفتح باب األخذ والعطاء، فهرعوا إليه من حلب 
قدم  :ويف أول ذي القعدة -ودمشق وسائر النواحي، ورتب الوزير ببابه مجاعة الستقضاء الناس وقضاء أشغاهلم 

  .اخلرب بأن األمراء اجملردين أوقعوا بالعرب، وقتلوا منهم مجاعة، وهنبوا ما وجدوه، فاهنزم باقيهم إىل جهة الواحات
. وفيه توقفت أحوال الدولة وحتسن السعر، فاتفق األمراء ورتبوا لنفقة السلطان يف كل يوم مائة درهم تكون بيده

. بن زنبور ناظر اخلزانة، وهو جالس خبزانة اخلاص من القلعة، يطالبه فكان خادمه حيضر يف كل يوم إىل علم الدين
مبائة درهم، فيكتب ملباشري اخلزانة بصرف جامكية السلطان وصال يأخذه صرييف اخلزانة عنده، ويزن للخادم املائة 

ذلك أن يكون ملك  مبثل.وكان هذا راتبه كل يوم ومل يسمع. درهم، فيدخل هبا إىل السلطان ليتوسع هبا فيما يعن له
جيلس على ختت امللك، ويصرف األمور بالعزل والوالية، وحتمل إليه أموال مصر والشام، وال يتصرف منها يف 

  .شيء

أن يكونوا يدا واحدة وكلمتهم واحدة،  -بعد خروج األمري أرقطاى النائب إىل حلب  -وذلك أن األمراء حتالفوا 
شيخو إليه أمر خزانة اخلاص، ويراجعه علي الدين عبد اهللا بن زنبور ناظر  وال يدخل بينهم غريب، وأن يكون األمري

اخلاص ويتصرف بأمره، وأن يكون األمري بيبغا روس يتحدث يف اململكة، فيخرج اإلقطاعات لألجناد واإلمرات 
ن فيما يتجدد، مبصر والشام، وإليه يرجع أمر نواب الشام أيضاً، وأهنم جيتمعون للمشورة بني يدي السلطا.لألمراء

  .وأال يدعوا السلطان يتصرف يف املال، وال ينعم على أحد، وال ميكن من شيء يطلبه، فمشت األمور على هذا
وفيه وقف حنو املائتني ممن كان خبدمة األمراء للنائب بيبغا روس يشكون البطالة ففرقوا على كل أمري مائة ثالثة نفر، 

ل أمري عشرة واحدا، ومن مل يكن من األمراء عنده إقطاع حملول يرتب وعلى كل أمري طبلخاناه اثنني، وعلى ك
فمن األمراء من قبل، ومنهم من أىب أن يقبل منهم أحداً وفيه . للواحد منهم مائة درهم وأردبني غلة يف الشهر

اجلراكسة،  تراسل املماليك اجلراكسة واألمري حسني بن الناصر حممد على أن يقيموه سلطانا، فقبض على أربعني من
وأخرجوا على اهلجن مفرقني إىل البالد الشامية مث قبض على ستة، وضربوا قدام اإليوان بالقلعة ضرباً مربحاً، 

  .وقيدوا وحبسوا خبزانة مشايل
مث عملت اخلدمة باإليوان، ومت االتفاق على أن األمراء إذا أنفضوا من خدمة اإليوان دخل أمراء املشورة املقدمني 

، دون من عداهم من بقية األمراء، ونفذوا األمور على اختيارهم، من غري أن يشاركهم أحد من األمراء إىل القصر
وكانوا إذا حضروا اخلدمة باإليوان خرج األمري منكلى بغا الفخري، واألمري بيغرا، واألمري بيبغا ططر، . يف ذلك

حلاهلم إال أمراء املشورة والتدبري، وهم األمري بيبغا واألمري طيبغا اجملدى، واألمري أرالن، وسائر األمراء، فيمضون 
النائب واألمري شيخو العمري، والوزير منجك، واألمري أجليبغا املظفري، واألمري طاز، واألمري طنريق، فإهنم 

يدخلون إىل القصر وينفذون أحوال الدولة بني يدي السلطان، مبقتضى علمهم وحسب اختيارهم، فتمضي األمور 
  .، وال يشاركهم أحد يف شيء من أحوال الدولةعلى ذلك

وفيه قدم األمري كشلى اإلدريسي من حلب، يف تاسع عشره، بكتاب األمري أرقطاى نائب حلب أنه قدمها يف ثانيه؛ 
  .فكانت مجلة ما أنعم به عليه من ذهب وخيل وقماش حنو مائة ألف درهم

  .يابة دمشق، ويتحكم يف مجيع األحوال من غري مشاورةوفيه كتب لنائب الشام أرغون شاه أن يعمل برأيه يف ن
قدم األمراء اجملردون الوجه القبلي، وقد أثروا آثارا قبيحة من سفك الدماء وهنب األموال : ويف مستهل ذي احلجة



  .بغري حق، فإن أرباب اجلرائم فروا يف الربية فأوقعوا بأصحاب الزروع
الشعري على بالد األمراء واألجناد، وجباية عشرة آالف أردب منها وفيه كتب لطغيه كاشف الوجه القبلي برمي 

  .بسعر عشرة دراهم األردب؛ فطلب طغيه مقطعي البالد، وفرق فيهم املال، و مل يعف أحدا
واتفق يف هذه السنة حدوث حر شديد مل يعهد مثل بأرض مصر مدة أيام، مث أعقب احلر ريح من جهة برقه مرت 

فبعث اهللا مطراً مدة . بية حتمل ترابا أصفر بلون الزعفران لبس الزرع لبساً حىت أيس الناس منهببالد البحرية والغر
يوم وليلة غسلت ذلك التراب كله فأصبح من غد يوم املطر وقد جاء تراب أصفر أشد من األول والزرع مبتل، 

اهلالك، فتدارك اهللا الناس بلطفه،  وقد خامر اليأس من الزروع قلوب الناس، وتيقنوا. فلصق بالزروع واستمر عليها
  .وبعث نداً كثرياً يف األسحار، فأحنل التراب عن أخره، وملا أدركت الغالل حلقها بعض اهليف

وفيه قدم كثري من أهل دمشق للسعي من باب الوزير منجك يف املباشرات، منهم ابن السلعوس، وصالح الدين بن 
ابن األجل نظر الشام وتوجه إىل دمشق، فضربه األمري أرغون شاه نائب  املؤيد وابن األجل، وابن عبد احلق، فوىل

الشام ضرباً مؤملاً، وأخذ خلعته، وكتب بسببه إىل مصر يغض منه؛ فرسم أن من طلب وظيفة بغري كتاب نائب 
  .الشام شنق وأخذ ماله

ية بدمشق، عوضاً عن شرف الدين وفيه استقر مجال الدين حممد بن زين الدين عبد الرحيم املساليت يف قضاء املالك
  .حممد بن أيب بكر بن ظافر بعد وفاته

مبدينة حلب قاض مالكي وقاض حنبلي، فوىل قضاء املالكية هبا شهاب الدين أمحد بن ياسني .استجد: ويف هذه السنة
كي وال حنبلي، الرباحي، وويل قضاء احلنابلة هبا شرف الدين أبو الربكات موسى بن فياض ومل يكن هبا قبل ذلك مال

  .فاكتمل هبا أربعة قضاة
  .وفيها كان الغالء بأرض مصر والشام، حىت بيعت غرارة القمح يف دمشق بثالمثائة درهم؛ مث أحنط السعر

مث توالت الزيادة حىت كان الوفاء يف رابع مجادى . وفيها توقف النيل يف أوائل أيام الزيادة، فارتفع سعر الغالل
مث تناقص النيل حنو سبع . ى، وانتهت الزيادة إىل ستة عشر ذراعاً واثنني وعشرين إصبعاًاألوىل، وهو تاسع مسر

هذا وسعر الغلة يتزايد إىل أن بلغ . أصابع إىل عيد الصليب، فرد نقصه وزاد حىت بلغ سبعة عشر ومخس أصابع
  .األردب ستني درهم، مث تناقص حىت بيع بعشرين درمها

دين أمحد بن اجلمال سليمان بن حممد بن هالل الدمشقي، هبا يف ليلة اجلمعة سادس ومات فيها من األعيان تقي ال
  .وقد ويل بدمشق وكالة بيت املال واحلسبة وتوقيع الدست، مث نظر النظار؛ وقدم القاهرة غري مرة. رجب

حممد قد اختص  ومات األمري آقسنقر الناصرى مقتوال، يف يوم األحد تاسع عشر ربيع اآلخر وكان السلطان الناصر
. وأعيد بعده يف أيام الصاحل إمساعيل يف مصر، وعمل أمري آخور.به، وزوجه ابنته، وجعله أمري شكار، مث نائب غزة

مث استقر يف نيابة طرابلس مدة، وأحضر إىل مصر يف أيام شعبان الكاملي، وعظم قدره ودبر الدولة يف أيام املظفر 
  .وإليه ينسب جامع آقسنقر خبط التبانة قريباً مكن القلعة وكان كرمياً شجاعاً،. حاجي حىت قتله

وهو أحد املماليك الناصرية، وويل نيابة حلب، . ومات األمري بيدمر البدري مقتوال بغزة، يف أوائل مجادى اآلخر
  .واليه تنسب املدرسة األيدمرية بالقاهرة قريباً من املشهد احلسيين

ن على بن حمىي الدين أمحد بن عبد الواحد ابن عبد املنعم بن عبد الصمد وتويف قاضى احلنفية بدمشق عماد الدي
  .الطرسوسي، عن تسع وسبعني سنة، بعدما ترك القضاء لولده وانقطع بداره

  .ومات أمري علي بن األمري قراسنقر



، يف ثالث وتويف قاضى املالكية وشيخ الشيوخ بدمشق شرف الدين حممد بن أيب بكر بن ظافر عبد الوهاب اهلمداين
  .احلرم عن ثالث وسبعني سنة

وتويف احلافظ مشس الدين بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب صاحب التصانيف الكثرية يف احلديث والتاريخ وغري 
  .ذلك، يف ثالث ذي القعدة ومولده يف ربيع اآلخر سنة ثالث وسبعني وستمائة

قدم . ملعروف بوزير بغداد، مقتوال بغزة يف أوائل مجادى اآلخرومات األمري الوزير جنم الدين بن علي بن شروين، ا
وله خانكاه بالقرافة، جبوار تربة . من بغداد إىل القاهرة، وويل الوزارة ثالث مرات فشكرت سريته، وعرف باملكارم

  .كافور اهلندي
سنة؛ وكان بارعاً يف ومات قوام الدين مسعود بن حممد بن سهل، الكرماين احلنفي بدمشق، وقد جاوز الثمانني 

  .الفقه والنحو واألصول، وله شعر
ومات األمري جنم الدين داود بن أيب بكر بن حممد بن الزيبق، بدمشق يف سادس رجب؛ وتنقل يف واليات مصر 

  .والشام
  .ومات أمري بين عقبة بدر الدين شطي بن عبية، ليلة عيد األضحى؛ وأنعم على ولديه أمحد ونصري بإمرته

  .مري طرنطاى البشمقدار، يف شعبانومات األ
وكان من مماليك مشس الدين أمحد بن حيىي بن . ومات األمري ملكتمر احلجازي مقتوال، يف تاسع عشر ربيع اآلخر

حممد بن عمر الشهرزوري، فبذل له فيه السلطان الناصر حممد زيادة على مائة ألف درهم، حىت ابتاعه له منه اجملد 
مبصر أحسن منه .وقدم به اجملد السالمي إىل السلطان الناصر حممد فلم ير. ج ابن الشهرزورىمبكة، ملا ح.السالمي

وال أظرف، فعرف باحلجازي، وحظى عند السلطان حىت زوجه بابنته، وكان مدمن اخلمر مرتبه منه يف كل يوم زنة 
  .وعدم الشرمل تسمع منه كلمة فحش قط،، وال توسط بسوء أبدا، مع سخاء النفس . مخسني رطالً

  .ومات األمري طغيتمر النجمي الدوادار، صاحب اخلانكاه النجمية خارج باب احملروق
ومات األمري يلبغا اليحياوي نائب الشام قتال، بقاقون وهو من املماليك الناصرية الذين شغف هبم السلطان الناصر 

وويل نيابة حلب، مث نيابة دمشق، وعمر حممد، وعمر له الدار العظيمة اليت موضعها اآلن مدرسة السلطان حسن، 
وكان كرميا، يبلغ إنعامه يف كل سنة على . هبا اجلامع املعروف جبامع يلبغا بسوق اخليل، و مل يكمله، فكمل بعد موته

  مماليكه مائة وعشرين فرسا ومثانني حياصة ذهب

  .ومات إمساعيل وأوالده قتال باإلسكندرية
رقاه السلطان امللك الناصر حممد، وزوجه أم ابنيه شعبان . املماليك الناصريةومات األمري أرغون العالئي أحد 

وإمساعيل، وعمله الال أوالده فدبر الدولة يف أيام ربيبه الصاحل إمساعيل، وشكرت سريته، مث قام بدولة شعبان 
ئتني وثالثني فرسا، ومبلغ مبا. وكان كرميا، ينعم يف السنة. الكامل حىت قتل، وإليه تنسب خانكاه العالئي بالقرافة

  .أربعني ألف دينار، على األمراء، وغريهم
  .وقتل أيتمش عبد الغين، ومتر وقراجا، وصمغار

وكان من أرمن قلعة الروم، ويدعى أنه . وقتل بقلعة اجلبل األمري شجاع الدين غرلو، يف خامس عشر مجادى اآلخرة
مري هبادر املغريب، وصار بعده أوجاقيا عند األمري بكتمر وقدم مصر، وخدم يف مجلة أوجاقية األ. جركسي اجلنس

الساقي، مث عمله أمري آخور حىت مات بكتمر مث خدم األمري بشتاك، مث تنكر عليه بشتاك، وضربه لتحامقه، وأخرجه 
 ومجع. فوىل والية أمشون، مث استقر يف والية القاهرة، وانتقل إىل وظيفة شاد الدواوين، وأحدث مظامل كثرية



  .اجلراكسة على املظفر حاجي، ألهنم من جنسة وعظم يف الدولة املظفرية حىت قتل كما تقدم
  .وقتل السلطان املظفر حاجي يف مدة أربعني يوماً أحداً وثالثني أمري، منهم أحد عشر أمراء ألوف
أيب حقص، يف مجادى وقتل متملك تونس أبو حفص عمر بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن عبد الواحد بن 

وكان قد بويع أخوه العباس أمحد، يف تاسع رمضان سنة سبع .اآلخرة؛ فكانت مدته حنواً من أحد عشر شهراً
  .وأربعني، مث قتل بعد سبعة أيام

  .ومات الشيخ حسن بن النوين أرتنا ملك الروم، يف شوال
  سنة تسع وأربعني وسبعمائة

مودة، والشمس يف الدرجة التاسعة عشر من برج احلمل، أول برج فصل أهلت بيوم الثالثاء، وهو اخلامس من بر
  .الربيع

قدم اخلرب بقتل إمساعيل الوافدي وايل قوص، بعد فراره منها وقد مجع عليه عدة من : يف يوم الثالثاء أول احملرم
  .رياًالوافدية يريد متلك بالد السوادن، فحاربوه وقتلوه ومن معه بأسرهم، وأخذوا منهم ماال كب

وفيه خلع على األمري عالء الدين على بن الكوراين، واستقر يف والية القاهرة، عوضاً عن أسندمر القلنجقى بعد 
  .وأخرج ابن الكوراين من السجن أربعني مسجوناً وفعل هبم من القتل والقطع ما توجبه جرائمهم شرعاً -موته 

ضرب باملقارع والكسارات ضربا عظيما، وقلعت وفيه قبض على الشيخ علي الكسيح ندمي املظفر حاجي، و
وكان شنع املنظر، له حدبة يف . أضراسه وأسنانه شيئاً بعد شيء يف عدة أيام، ونوع له العذاب أنواعاً حىت هلك
وكان يلوذ بأجليبغا املظفري وهو . ظهره وحدبة يف صدره، كسيحاً ال يستطع القيام، إمنا حيمل على ظهر غالمه

وصار املظفر خيرج عليه، ويعاقره الشراب، فتهبه . ه أجليبغا امللك املظفر حاجي، فصار يضحكهمملوك، فعرف ب
مث زوجه املظفر حاجي بإحدى حظاياه، وصار يسأله عن الناس، فينقل له أخبارهم على ما يريد، . احلظايا شيئاً كثرياً

ه باملال حىت كثرت أمواله، حبيث أنه إذا وداخله يف قضاء األشغال فخافه األمراء وغريهم خشية لستانه، وصانعو
وإذا دخل إىل . دخل خزانة اخلاص البد أن يعطيه ناظر اخلزانة منها شيئاً له قدر، ويدخل عليه اخلاص حىت يقبله منه

النائب أرقطاى استعاذ من شره، مث قام له وترحب به وسقاه مشروبا، وقضى شغله الذي جاء بسببه، وأعطاه ألف 
فلما زالت دولة " . ها أنا أدخل على ابين السلطان، فأعرفه أحسانك : " ، واعتذر إليه فيقول للنائبدرهم من يده

على مال أخذه  -أحد أصحاب األمري قراسنقر  -املظفر حاجي عىن به أجليبغا، إىل أن شكاه عبد العزيز العجمي 
لدولة، وسلموه إىل الوايل فعاقبه، واشتد عليه منه ملا قبض عليه غرلو بعد قتل قراسنقر حىت خلصه منه فتذكره أهل ا

  .الوزير منجك حىت أهلكه
وسببه أن السعر ملا حتسن بلغ اخلبز ستة أرطال وسبعة أرطال بدرهم؛ . وفيه رمجت العامة ابن األطروش احملتسب

به، ورمجوا بابه عمل بعض اخلبازين خبزا، ونادى عليه مثانية أرطال بدرهم، فطلبه احملتسب وضربه، فثارت العامة 
  .حىت ركب الوايل وضرب منهم مجاعة

وسببه أن نفقة السلطان املائة درهم دخلت إليه . وفيه توحش ما بني األمري شيخو واألمري بيبغا روس نائب السلطان
أيش : " على العادة، فطلب منه أحد املماليك ثالمثائة درهم، فبعث إىل األمري شيخو يطلب منه ذلك، فقال لقاصده

فعز عليه ذلك ملا بلغه، وأرسل يطلب هذا املبلغ " . تعمل بالدراهم؛ وأيش له حاجة هبا؛ وما مث هذا الوقت شيء 
فقامت قيامة شيخو وأقام أياما ال حيدث النائب بيبغا روس، . من النائب بيبغا روس، فبعث إليه ثالثة آالف درهم



أنا ما كان عندي دراهم : " فقال له شيخو. النائبحىت دخل بينهما الوزير منجك، وسأل عن سبب الغضب على 
؛ فما زال به " أسريها للسلطان لكن حفظت ما اتفقنا عليه، فعمل النائب وجهه أبيض عند السلطان، وسود وجهي 

  .الوزير منجك حىت رضى
اعة من وفيه قدم اخلرب بوقوع احلرب بني سيف بن فضل وعمر بن موسى بن مهنا أسر فيها سيف، وقتل أخوه ومج

  .أصحابه
وفيه توقف أمر الدولة على الوزير منجك فقطع ستني من السواقني ووفر حلمهم ومعلومهم وكسوهتم وعليقهم 

وفتح ابن . وقطع كثرياً من الركابني والنجابة، وقطع كثرياً من املباشرين، حىت وفر يف كل يوم أحد عشر ألف درهم
ها، وأخذ من ذلك ماال كثرياً وحكم على أخيه األمري بيبغا روس منجك باب املفايضات باألخباز والنزوالت عن

  .النائب بتمشية هذا، فاشترى اإلقطاعات كثري من العامة
  .وفيه قدم خرب من طرابلس بأن قربص وقع هبا فناء عظيم، هلك فيه خلق كثري

  .فهلكوا عن آخرهم وفيه مات ثالثة ملوك يف شهر واحد، وأن مجاعة منهم ركبوا البحر إىل بعض اجلزائر،
  .قدم احلاج: ويف رابع عشريه

قبض على الطواشي عنرب السحريت مقدم املماليك يف الدولة املظفرية؛ وكان قد أخرج إىل : ويف خامس عشريه
  .فأنكر عليه حجه بغري إذن، وأخذت أمواله؛ مث أخرج إىل القدس. املقدس، وحج منه بغري إذن، وقدم القاهرة

وسبب ذلك أن علم الدين عبد اهللا بن زنبور . عزل األمري منجك من الوزارة: الث ربيع األولويف يوم اإلثنني ث
ناظر اخلاص قدم من االسكندرية باحلمل على العادة، فوقع االتفاق على تفرقته يف األمراء، فحمل إىل األمري بيبغا 

، وجلماعة من األمراء كل واحد ألف دينار روس النائب منه ثالثة آالف دينار، وإىل األمري شيخو ثالثة آالف دينار
أنا ما حيل يل أن أخذ من هذا شيئاً وقدم : " وجلماعة أخرى منهم كل أمري ألف دينار فامتنع شيخو من األخذ، وقال

أيضاً محل قطيا وهو مبلغ سبعني ألف درهم، وكانت قطيا قد أرصدت لنفقة املماليك فأخذ الوزير منجك من احلمل 
فوقف املماليك إىل األمري شيخو، وشكوا الوزير بسببها . وزعم أهنا كانت قرضاً يف نفقة املماليك أربعني ألف،

فحدث األمري شيخو الوزير يف اخلدمة لريدها، فلم يفعل، وأخذ يف احلط على ابن زنبور ناظر اخلاص، وأنه يأكل 
 منجك يف ذلك عدة أيام، فمنعه شيخو من وأحل. املال مجيعه، وطلب إضافة نظر اخلاص له مع الوزارة واألستادرية

فمنع األمري بيبغا . ذلك، وشد من أزر ابن زنبور، وقام باحملاققة عنه، حىت غضب منجك حبضرة األمراء يف اخلدمة
فكثرت القالة . روس النائب الوزير منجك من التحدث يف اخلاص، وانفض اجلمع، وقد تنكر كل منهما على اآلخر

ب ومنجك حىت بلغهما ذلك، فطلب النائب االعفاء من النيابة، وإخراج أخيه منجك من بالركوب على النائ
ووقع االتفاق على عزل منجك من الوزارة واستقراره أستادارا وشادا على . الوزارة، وأبدأ وأعاد حىت طال الكالم

  .عمل اجلسور يف النيل
فخلع عليه يف يوم . اجلسور، ليتوىل الوزارةوفيه طلب األمري أسندمر العمري املعروف برسالن بصل من كشف 

اإلثنني رابع عشريه خلعة الوزارة، و خرج إىل قاعة الصاحب، وجلس واملوفق ناظر الدولة واملستوفون، وطلب 
  .مجيع املشدين وأرباب الوظائف

مع املماليك على  وفيه أخرج األمري أمحد شاد الشرخباناه إىل نيابة صفد وسبب ذلك أنه كان قد كرب يف نفسه، وقام
فبلغ األمري بيبغا روس النائب . مث أخذ يف حتريك الفتنة، واتفق مع أجليبغا وطنربق على الركوب. املظفر حىت قتل

ورمى أمحد شاد الشراخباناه بأنه صاحب فنت، والبد من إخراجهم . اخلرب، فطلب اإلعفاء من النيابة وذكر ما بلغه



  .وأخرج من يومهمن بينهم؛ فطلب أمحد وخلع عليه، 
اجتمع القضاة األربعة والفقهاء وكثري من األمراء باجلامع احلاكمي، وقرأوا القرآن : ويف يوم الثالثاء خامس عشريه

  .مث اجتمعوا ثانياً يف عصر النهار، فبعث اهللا مطراً كثرياً. ودعوا اهللا

  .الشراخبلناه أنعم على األمري منجك بتقدمة أمحد شاد: ويف يوم األربعاء سادس عشريه
فطلب إىل اخلدمة، . امتنع النائب من الركوب يف املوكب، وأجاب بأنه ترك النيابة: ويف يوم اخلميس سابع عشريه

وسئل عن سبب تغريه، فذكر أن األمراء املظفرية تريد إثارة الفتنة، وتبيت خيوهلم يف كل ليلة مشدودة، وقد اتفقوا 
أنكرا ما ذكر عنهما، فحاققهما األمري أرغون الكاملي أن أجليبغا واعده ف. على مسكه، وأشار ألجليبغا وطنريق

باألمس على الركوب يف الغد إىل املوكب، ومسك بيبغا روس النائب والوزير منجك فعوتب أجليبغا على هذا، 
ق، فاعتذر بعذر مل يقبل منه، وظهر صدق ما رمي به؛ فخلع عليه بنيابة طرابلس، وعلى طينرق بإمرة يف دمش

فقام يف حق طينرق صهره األمري طشتمر طلليه حىت أعفي من السفر، وتوجه أجليبغا لطرابلس، . وأخرجا من يومهما
  .يف ثاين ربيع اآلخر بعدما أمهل أياما؛ فأقام األمراء على حذر وقلق مدة أيام

خلور، وفيما بني الروضة وكان ماء النيل قد نشف فيما بني مدينة مصر ومنشأة املهراين إىل زربية قوصون وفم ا
واجلزيرة الوسطى؛ وصار يف أيام احتراق النيل رماالً وكان قد ركب يف األيام املاضية مجاعة من األمراء واملهندسني 

ما يستد : " فقال الريس يوسف. ورؤساء املراكب للكشف عن ذلك، وقاسوا ما بني اجليزة واملقياس ليعملوه جسرا
ورأى األمري طقزدمر النائب أن عمل هذا اجلسر يدفع " ديتوه مال على اجليزة وأخرهبا هذا البحر أبدا، ومىت ما س

فقام األمري ملكتمر احلجازي يف شكر رجل عنده قد . قوة املاء إىل بر مصر وبوالق، وخيرب ما هناك من األمالك
نزل النائب والوزير فرسم بإحضار الرجلني، و. تكفل بسد ذلك، وقام األمري طغيتمر النجمي بشكر رجل آخر

لعمل ذلك، ومها معهما فاستدعى صاحب احلجازي باخلشاب والصواري الكبار واحللفاء، وطلب مراكب لتمأل 
باحلجارة حىت يغرقها من جهة املقياس ويعمله سداً، مث يرجع إىل السد الثاين فيسده بالتراب، وطلب األبقار 

يسد من بستان الذهيب إىل رأس اجلزيرة والتزم أنه ال يصرف واجلراريف فخالفه اآلخر صاحب طغيتمر، وقال بل 
عليه سوى أربعة آالف درهم فسخر منه مجيع من حضر، النائب كيف يكون هذا، فذكر أنه يسده باحللفاء 

مما تقدم ذكره، على أن يعطيه إقطاعاً، ويرتب .واخلوص فعادوا إىل السلطان املظفر حاجي، فالتزم له أن يسد اجلسر
  .ماً وعليقاً، وأن مل يسده شنقه السلطانله حل

فرسم لألمري أسندمر الكاشف ولشاد العمائر بالوقوف معه يف العمل، فاستدعى الرجل بأخشاب وحلفاء وخوازيق، 
وطلب الرجال، وابتدأ العمل من موضع قليل املاء جتاه بستان الذهيب، ورمى فيه التراب واحللفاء ودكه بالرمال 

سد موضعاً بالنهار قطعه املاء بالليل وعاد كما كان؛ فظهر جهله، وقصد السلطان تأديبه حىت  وكلما. مدة أسبوع
  .شفع فيه النائب

فقام صاحب احلجازي بالعمل، وكتب تقدير ما حيتاج إليه من صواري وأخشاب وغريها مائة ومخسني ألف درهم، 
 مثلها، ومخسة آالف شنف وغري ذلك وذلك عن مثن مخسمائة صاري، وألف حسنية وألف حجر عرض ذراعني يف

فرسم جبباية ذلك من األمالك اليت على شاطئ النيل من رأس اخلليج إىل آخر بوالق، فاستخرج منها هو سبعني 
  .ألف درهم؛ وكان من انتقاض الدولة املظفرية ما كان



عمله على األمراء واألجناد  فلما كان يف سنة تسع وأربعني هذه وقع الكالم يف ذلك، فأراد األمري شيخو أن يكون
وفالحي البالد، فلم يوافقه األمري منجك، واحتج بقرب زيادة النيل، وأن الغالت قد تعطل محلها يف النيل من 

فيكب األمري بيبغا روس النائب . النواحي لقلة املاء يف مواضع احلمل، والتزم بعمله من غري أن يسخر فيه أحدا
فذكرت . عامة األمراء إىل اجلزيرة، وقاسوا منها إىل املقياس، ليعمل هناك جسرواألمري شيخو واألمري منجك و

البحارة أن هذا املوضع ال ميكن سده لكثرة كلفه، وأهنم إن سدوه أضر ببالد اجليزة، وقوى املاء على جهة مصر، 
فعادوا وقدروا . ء بسدهوأضر وأتلف ما على النيل من الدور فسفه األمري منجك رأيهم، ورد قوهلم، والتزم لألمرا

مصروفه على األمراء واألجناد والكتاب وأصحاب األمالك، وسائر الناس وكتب أوراق من ديوان اجليش بأمساء 
وفرض على كل مائة دينار درهم واحد، وفرض على كل أمري من أمراء األلوف . األجناد واألمراء وعرب إقطاعاهتم

ورسم أن . درهم، وفرض على بقية األمراء الطبلخاناه والعشرات حبسبهمما بني أربعة آالف درهم إىل مخسة آالف 
وفرض على كل . يؤخذ من كل كاتب أمري مقدم مبلغ مائيت درهم، ومن كل كاتب أمري طبلخاناه مائة درهم

حانوت من حوانيت التجار والباعة درهم، وعلى كل دار بالقاهرة ومصر وظواهرمها درمهان، وعلى كل بستان 
دراهم الفدان، وبعضها أخذ منه عن كل فدان عشرون درمهاً، وعلى كل حجر من حجارة الطواحني مخسة عشرة 
وجىب من كل صهريج ماء بتربة أو مدرسة ما بني عشر دراهم إىل مخسة دراهم، ومن كل تربة ما بني ثالثة . دراهم

ها، فيما بني بوالق إىل كوم الريش دراهم إىل درمهني وضقعت األمالك اليت استجدت من الدور والبساتني وغري
ومنية السريج، واألحكار اليت عمزت على اخلليج الناصري، وبركة الطوابني املعروفة بربكة الرطلى، وقنطرة 

احلاجب وأرض الطبالة، وجامع حكر أخي صاروحا وقيست كلها وأخذ عن كل ذراع مخسة عشر درمهاً، وأخذ 
مباشرو أوقاف الشافعي وأوقاف املدارس الصاحلية والظاهرية واملارستان وطلب . من أقمنة الطوابني والفواخري
وكتب بطلب الرهبان من الديارات باألعمال، وقرر على كل منهم ما بني املائيت . وسائر األوقاف، وألزموا مبال

ومصر ما بني  وجىب من املتعيشني يف القاهرة. درهم إىل املائة درهم، وأن يؤخذ عن كل خنلة ببالد الصعيد درهم
درهم كل واحد إىل عشرة دراهم، ومن كل قاعة ثالثة دراهم، ومن كل طبقة درمهان، ومن كل خمزن أو اسطبل 

  .وقرر على ضامنة املغاين مخسة آالف درهم. درهم، ومن كل فندق وخان حبسبه
لكل جهة من هذا وعمل . وعمل موضع املستخرج من الناس خان مسرور بالقاهرة، وشاد املستخرج األمري تلك

  .اجلهات شاد وكاتب، وعدة أعوان من الرسل وصرييف
فارجتت أحوال املدينتني وأعماهلما وبطلت األسباب لسعى الناس فيما عليهم وتسلطت العرفاء والضمان وأصحاب 

يف الرباع والرسل على كل أحد، فلم يبق رجل وال امرأة حىت جبوا منه، وكان الواحد منهم يغرم للرقاص والصري
  .مما عليه.والشاد، ويعطي أجرة الشهود الذين يشهدون عليه أنه قام

ونودي يف الناس من . وشرع منحك يف مجيع األصناف احملتاج إليها، وضرب له خياماً على جانب النيل بالروضة
الشمس؛ أراد العمل فله درهم ونصف، وثالثة أرغفة خبز؛ فاجتمع له خالئق، وعمل هلم موضعاً يستظلون فيه حر 

وأقام منجك عدة من احلجارين لقطع احلجارة من اجلبل، ونقلها إىل الساحل، ومحلها . ورفق منجك هبم يف العمل
ورتب منجك عمل جسر آخر من الروضة إىل اجلزيرة . يف املراكب لرب اجليزة، لعمل جسر من اجليزة إىل املقياس

تراب واحلجارة يف وسطه مع احللفاء، ورتب مجال الوسطى، وأقام األخشاب جبانيب كل جسر منهما، وردم ال
وأقام منجك . السلطان لقطع الطني من بر الروضة ورميه بوسط اجلسر؛ وأقام على كل جهة شادين ومستحثني

الصارم شاد العمائر على العمل، ورسم أال يتاخر عنه صانع، والزم جتار مصر وغريهم بنقل التراب إىل اجلسر؛ 



رم يف نقل التراب ما بني اخلمسمائة إىل آالف درهم؛ ورميت عشر مراكب مملوءة حجارة يف فكان الرجل منهم يغ
  .ومل يزل العمل مدة أربعة أشهر، أوهلا مستهل احملرم وآخرها سلخ ربيع اآلخر. وسط جسر املقياس

املاء فيه، ودخلته وكان منجك قد حفر أيضاً خليجاً حتت الدور من موردة احللفاء إىل بوالق فلما زاد النيل جرى 
  .ففرح الناس به، وسروا سرورا زائدا، ونسوا ما نزل هبم من الغرامة واملشقة. املراكب الصغار

غري أن الشناعة قامت على منجك، لكثرة ما جىب من األموال العظيمة، حىت أراد بيبغا روس النائب منعه من ذلك، 
  .زيادة، فبطل العملفلم يقبل منه، ومل يتم من العمل سوى ثلثيه وقويت ال

وكان القاع يف هذه السنة أربعة أذرع، ونودي يف أول الزيادة بإصبعني، مث بعشر أصابع، مث خبمسة عشر إصبعا، مث 
مث . ومل تزل الزيادة تقوى حىت غرقت املقايت، والتقى البحر برأس اخلليج الذي استجد فيه املاء. بثمان، مث بعشرين

  .يقطعهعال املاء على اجلسر، وكاد 
فركب منجك ومعه وايل اجليزة وخالئق من العامة واألمراء، وردمه بالتراب، فاندفع املاء إىل جهة امليدان وزربية 

فكان قياس جسر اجلزيرة الوسطى مائيت قصبة يف عرض مثاين قصبات، وارتفاع أربع قصبات، وطول جسر . قوصن
ملراكب احلجر اثنا عشر ألف مركب، سوى التراب والطني؛ املقياس مائتني وثالثني قصبة، وعدة ما رمى فيه من ا

ويقال إنه جىب من الناس بسببه زيادة على ثالمثائة ألف دينار، فإن الرجل كان . وغرم عليه ما ال ميكن حصره
  .يفرض عليه درمهان، فيغرم فيما تقدم ذكره عشرة دراهم

ٍا ىل الوزارة، باستعفاء أسندمر العمرى، لتوقف أحوال أعيد األمري منجك : ويف يوم اإلثنني خامس عشر ربيع اآلخر
  .الدولة

  .وفيه أخرج من األمراء املظفرية الجني العالئى، وطيبغا املظفرى، ومنكلى بغا املظفرى وفُرقوا ببالد الشام
توافق فلم . مبال لعمارة عني جوبان مبكة، وإجراء املاء إليها وقد انقطع.وفيه قدم من جهة أَوالد جوبان قاصد

وُرسم لقاضى القضاة عز الدين بن . األمراء على ذلك، وعينوا فارس الدين قريب ال ملك لعمارهتا، صحبة الرجبية
  .مجاعة باإلنفاق عليها من مال احلرمني فاًخذ ىف االهتمام للسفر
  .وفيه خلع على أيتمش الناصرى احلاجب، واستقر أمري جاندار

قر نائب الكرك، بعد وفاة متربغا العقيلى وفيه قدمت هدية األمري شاه نائب وفيه خلع على األمري جركتمر، واست
الشام وقوده، بزيادة عما جرت به العادة، وهى مائة وأربعون فرًسا بعىب تدممرية، فوقها أجلة أطلس، ومقاود 

ها مغشاة سالسلها فضة، ولواوين حبلق فضة، وأربعة قطر هجن سالسل مقاردها احلرير من فضة وذهب، وأكوار
و مل يدع األمري أرغون شاه نائب الشام . بذهب، وأربعة كنافيش ذهب عليها ألقاب السلطان، وتعاىب قماش مفتخر

أحَدا من األمراء املقدمني، وال من أرباب الوظائف حىت الفراش ومقدم االسطبل، ومقدم الطبلخاناه والطباخ، حىت 
كُتب إليه بزيادة على ٍاقطاعه، ورسم له بتفويض حكم الشام ٍاليه، فخلع على مملوكه عدة خلع، و. بعث إليهم هدية

  .يعزل ويوىل حبسب اختياره
وكان هذا الرجل . وفيه خلع على صدر الدين الكازاتى مبشيخة الشيوخ خبانكاه سرياقرس عرضاعن الركن امللطى

فتردد إليهما، وأظهر التزهد ومعرفة قد ورد ٍاىل مصر، وأقام هبا ال يؤبه له حىت نيابة بيبغا روس ووزارة منجك، 
العلم، وصنف كتاًبا على مذهب احلنفية بالتركى، وقدمه هلما، فراج به عندمها، وكان قد حترك للحنفية حظ منْد 

مث سأهلما صدر الدين هذا ىف مشيخة الشيوخ، ْجمع بيبغا روس النائب الشيخ مشس الدين حممد األصفهاىن . أعوام
ومشاخيها جبامع القلعة وعرفهما األمري قبالى احلاجب عن األمري بيبغا روس النائب أن الركن  وعامة صوفية اخلوانك



امللطى له منذ غاب سبع سنني، وقد ثبتت عنده وفاته، وعني عوضه الكازاتى ة فأنكروا بأمجعهم واليته، ووضعوا 
فلما حضروا خلع بيبغا روس . دمةمنه فشق ذلك على األمري بيبغا روس النائب ورسم حبضورهم بعد العصر يف اخل

  .على الكازايت، فلم يتكلم أحد منهم فنزل وهم معه
  .وفيه أنعم على خليل بن قوصون بإمرة طبلخاناه، وعلى ابن اجملدي بإمرة طبلخاناه أيضا

، وأقام ركب السلطان إىل امليدان على العادة، مث خرج إىل ناحية سرياقوس يف أول مجاد األوىل: ويف مجادى األوىل
فكثر تسلط السراق على الناس، فوكل هبم الوزير منجك عرب بين صربة بإقطاعات، وندهبم للركوب يف . هبا أياما

  .الليل، ودركهم تلك األراضي
  .جهز لعمارة عني جوبان من مال احلرمني مبلغ مائيت ألف درهم: ويف مستهل رجب

رداش، وانتصر فيها أوالد دمرادش، وقتلوا كثرياً من وفيه قدم اخلرب بوقعة كانت بني الشيخ حسن وأوالد دم
  .عسكر الشيخ حسن

وفيه قدم أمحد بن مهنا، فخلع عليه، واستقر يف إمرة العرب، وتوجه إىل بالده وهو مريض وفيه أنعم على األمري 
  .أسندمر العمري بإمرة كوكاى املنصوري، بعد موته؛ وأنعم بإمرة أسندمر على األمري نوروز

  .خرجت ناحية بوصري عن الوزير منجك، وعوض عنها ناحية برما، وهي مثال بوصريوفيه أ
  .وفيه أوقعت احلوطة على بقية موجود عنرب السحريت، بعد موته

وفيه ويل الوزير مازان الغربيه، وويل ابن سلمان منوف عوضا عن مازان وويل صالح الدين بن العنتايب البهنساوية، 
  .ذكورين ستة آالف ديناروكان مجلة ما أخذ من امل

  .وفيه سار ركب احلجاج الرجبية على العادة
  .وفيه أنعم على ابن الوزير منجك بإمرة مائة

  .وفيه وفر إقطاع األمري قشتمر شاد الدواوين، وأقطع املماليك، وأنعم عليه باقطاع األمري جركتمر
  .وفيه وفرت جوامك مجاعة ورواتبهم

مبال، فلم يرد أحداً؛ وكثر طعن األمراء فيه .باب الوزير للسعي يف الوظائفوفيه قصد عدة من أطراف الناس 
  .بسبب ذلك

  .وفيه توجه األمري طاز لسرحة البحرية، وأنعم عليه بألف عليقة
وفيه توجه ببيغا روس النائب إىل العباسة، مث توجه إىل اإلسكندرية؛ فأنعم عليه من ماهلا بستة آالف دينار، وأتته 

  .ةتقادم جليل
كثر سقوط الدور اليت على النيل، وذلك أن ماء النيل كثرت زيادته يف ابتداء أواهنا حىت غرقت : ويف هذا األيام

مث ولت زيادته، . املقاتى كما تقدم ذكره، إىل أن كان الوفاء يف يوم اجلمعة أول مجادى األوىل، وهو ثامن مسرى
فمن اهللا بزيادته حىت رد ما نقصه؛ . بع، فقلق الناس قلقا زائداًوتوقف أياماً؛ مث نقص إىل يوم عيد الصليب محس أصا

فلما أخذ ماء النيل يف . فشمل الري البالد واحنط سعر الغالل. وثبت على سبعة عشر ذراعا ومثان عشرة إصبعا
شدة  اهلبوط تساقطت الدور اجملاورة للماء شيئاً بعد شيء، مث سقط أحد عشر بيتا بناحية بوالق دفعة واحدة من

القلقيلة، فإن املاء ملا عمل اجلسر الذي تقدم ذكره اندفع على ناحية بوالق، وقوى هناك حىت سقطت الدور 
مث خرب ربع السنايف، وقطعة من . املذكورة وسقط ما خلفها، وذهب فيها مال كبري للناس يف الغرق وهنب األوباش

  .ربع اخلطريى، وعدة دور



يف عامة أرض مصر، وحتسني مجيع األسعار، وكثرة أمراض الناس بالقاهرة ومصر؛  وفيه كثرت األخبار بوقوع الوباء
فكثر الوباء حىت بلغ يف شعبان عدد من ميوت يف كل يوم مائيت إنسان، . فخرج السلطان واألمراء إىل سرياقوس

  .فوقع االتفاق على صوم السلطان شهر رمضان بسرياقوس
عة من القادمني إليها أهنم شاهدوا بواد يف ناحية توريز أفاعي ذات خلق وفيه قدم حمضر ثابت على قاضى حلب جبما

وصارت فرقتني، واقتتلت يوما كامال حىت دخل . عظيم من الطول والضخامة، وقد اجتمع منها عدد كثري جداً
رابع قويت إحدى ويف اليوم ال. الليل فافترقوا، مث عادوا من الغد بكزة النهار إىل القتال، وأقاموا كذلك ثالثة أيام

الفرقتني على األخرى، وقتلت منها مقتلة عظيمة، واهنزم باقيها، فلم تدع يف هزميتها حجراً إال قصمته، وال شجراً 
  .إال قلعته من أصله، وال حيوانا إال أتلفته؛ فكان منظراً مهوال

، وأوسطها بعشرين ألفا، وفيه قدم فياض بن مهنا بقوده، وفيه اثنان وسبعون فرسا، أقلها بعشرة آالف درهم
وقدم صحبته أمحد ططر أمري بين كالب، وندا أمري آل مرا؛ فأكرم ندا . وأغالها بثالثني ألفا، سوى اهلجن وغريها

  .وأمحد ططر، وأعيدا إىل بالدمها؛ وقبض على فياض، وأخذت خيوله وما معه، ومحل إىل اإلسكندرية، فسجن هبا
كاشف الوجه القبلي، فيما بني عرك وبين هالل، وقتل كثري من أصحابه، وأخذ ما وفيه قدم اخلرب بقتل األمري صعبه 

وشن العرب بعد قتله الغارات على البالد، وأمعنوا يف هنب الغالل وقطع الطرقات، وذلك بعد دخوهلم . معهم
أخرج األمري  :فعني عشرة أمراء للتجريدة، مث تأخر سفرهم خوفاً على الزرع ويف ثالث ذي احلجة. سيوط وهنبها

وسببه مفاوضة جرت له مع عالء الدين علي بن فضل اهللا كاتب السر؛ أفضت به إىل أن . طشبغا الدوادار إىل الشام
فأنكر شيخو عليه ذلك، وبقى بطاال، وعمل قطليجا . أخذ بأطواق كاتب السر، ودخال على األمري شيخو كذلك

  .األرغوين دواداراً عوضه
  .لوك قوصون بإمرة عشرة، وعلى عرب بن ناصر الدين الشيخي بإمرة طبلخاناهوفيه أنعم على جاورجي مم
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  .وفيه قدم حممل سيس حبق النصف، خلراب البالد من كثرة الفناء هبا
  .وفيه كتب بوالية حياد بن مهنا إمرة العرب

وفيه قدم اخلرب خبروج عشري الشام عن الطاعة، وكثرة احلروب بينهم، وقتل بعضهم بعضا، وهنب الغرد ونابلس، 
  .رة فساد عرب الكرك وقطعهم الطرقات، وكسرهم األمري جركتمر نائب الكركوكث

  .وفيه أخرج يلجك قريب لنيابة غزة عوضاً عن أمحد الساقي؛ وقدم أمحد الساقي إىل مصر
وفيه احنلت إقطاعيات كثرية ملوت الناس، فوفر الوزير جوازك احلاشية ورواتبها؛ وقطعت مثاالت جلميع أرباب 

حاب األشغال، واملرتبني يف الصدقات، والكتاب واملوقعني، واملماليك السلطانية، على قدر ما الوظائف وأص
  .بأمسائهم

فنودي أال . وفيه توقفت األحوال بالقاهرة ومصر، وغلقت أكثر احلوانيت بسبب زغل الفلوس بالرصاص والنحاس
  .ت األحواليأخذ من الفلوس إال ما عليه سكة، وبرد الرصاص والنحاس األصفر، فمش

وفيه رسم أن جيلس األمري بيغرا أمري جندار رأس امليسرة، واستقر األمري أيتمش الناصري عوضاً أمري جندار، 
وفيه استقر ابن األطروش يف قضاء العسكر على مذهب . واستقر األمري قبالوي حاحب احلجاب عوضا عن أيتمش

تاج الدين حممد بن إسحاق املناوي يف قضاء العسكر على  مبصر؛ واستقر.أىب حنيفة، ومل يعرف أحدا قبله ويل هذا
  .مذهب الشافعي

وفيه استقر خاص ترك بن طغيه الكاشف يف والية منفلوط، واستقر جمد الدين موسى بن اهلذباين وايل األمشونني يف 
  .البهنساوية كشف الوجه القبلي، بعد قتل طغيه مب ونقل حممد ابن أياس الدويداري من والية أمشوم إىل والية

وفيه استقر جنم الدين عبد القاهر بن عبد اهللا بن يوسف يف قضاء الشافعية حبلب عوضا عن نور الدين حممد بن 
واستقر زين الدين عمر بن يوسف بن عبد اهللا بن أيب السفاح كاتب السر . حممد بن حممد بن الصابغ، بعد وفاته

  .حممودحبلب، عوضا عن مجال الدين إبراهيم بن الشهاب 
  .وفيها وجد للشيخ حسن متويل بغداد بدار اخلالفة دفينا يف خربة مبلغ حنو عشرة قناطري دمشقية ذهباً

فكانت سنة كثرية الفساد يف عامة أرض مصر والشام، من كثرة النفاق، وقطع الطريق، ووالية الوزير منجك مجيع 
  .لنائب بالتدبري، دون كل أحدأعمال اململكة باملال، وانفراده وأخيه األمري بيبغا روس ا

ومع ذلك فكان فيها الوباء الذي مل يعهد يف اإلسالم مثله، فإنه ابتدأ بأرض مصر آخر أيام التخضري وذلك يف فصل 
وما أهل حمرم سنة تسع وأربعني حىت انتشر الوباء يف اإلقليم بأسره، واشتد بديار . اخلريف يف أثناء سنة مثان وأربعني

  .رمضان وشوال، وارتفع يف نصف ذي القعدةمصر يف شعبان و
وعملت . وكان ميوت بالقاهرة ومصر ما بني عشرة آالف إىل مخسة عشر ألف إىل عشرين ألف نفس يف كل يوم

الناس التوابيت والدكك لتغسيل املوتى للسبيل بغري أجره، ومحل أكثر املوتى على ألواح اخلشب وعلى السالمل 
وكان املوت . وكانت احلفرة يدفن فيها الثالثون واألربعون، وأكثر. ألقوا فيهاواألبواب، وحفرت احلفائر و

  .بالطاعون يبصق اإلنسان دماً، مث يصيح وميوت؛ وعم مع ذلك الغالء الدنيا مجيعها
ومل يكن هذا الوباء كما عهد يف إقليم دون إقليم، بل عم أقاليم األرض شرقا وغربا ومشاال وجنوبا مجيع أجناس بين 



  .دم، وغريهم حىت حيتان البحر وطري السماء ووحش الربأ
وأول ابتدائه من بالد القان الكبري حيث اإلقليم األول، وبعدها من توريز إىل أخرها ستة أشهر، وهى بالد اخلطا 

 فهلكوا بأمجعهم من غري علة، يف. واملغل، وأهلها يعبدون النار والشمس والقمر، وتزيد عدهتم على ثالمثائة جنس
مشاتيهم ومصايفهم، ويف مراعيهم، وعلى ظهور خيوهلم، وماتت خيوهلم، وصاروا كلهم جيفاً مرمية فوق األرض، 
وذلك يف سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة، على ما وصلت به األخبار من بالد أزبك مث محلت الريح نتنتهم إىل البالد، 

فهلك من زوق . إنسان أو حيوان مات لوقته وساعتهفما مرت على بلد وال خركاه وال أرض، إال وساعة يشمها 
  .القان الكبري خالئق ال حيصى عددها إال اهللا، ومات القان وأوالده الستة، و مل يبق بذاك اإلقليم من حيكمه

مث اتصل الوباء ببالد الشرق مجيعها، وبالد أزبك وبالد اسطنبول وقيصرية الروم؛ ودخل إىل أنطاكية حىت باد 
ج مجاعة من جبال أنطاكية فارين من املوت، فماتوا بأمجعهم يف طريقهم؛ وبدت فرس منهم بعد موهتم وخر. أهلها

عائدة إىل جباهلم، فأخذ بقية من تأخر هبا يف تتبع آثارهم حىت تعرف خربهم، فأخذوا ما تركوا من املال وعادوا، 
ماتوا مع أهاليهم مجيعاً إال قليال جنوا إىل بالد فأخذهم املوت أيضاً يف طريقهم، ومل يرجع إىل اجلبل إال القليل، ف

  .الروم، فأصاهبم الوباء
فرحلت األكراد خوفاً من . وعم الوباء بالد قرمان وقيصرية ومجيع جباهلا وأعماهلا، ففين أهلها ودواهبم ومواشيهم

  .املوت، فلم جيدوا أرضاً إال وفيها املوتى، فعادوا إىل أرضهم، وماتوا مجيعاً
مبوضع واحد مائة ومثانون نفساً؛ وخلت سيس .ملوتان ببالد سيس، ومات من أهل تكفور يف يوم واحدوعظم ا
  .وبالدها

ووقع يف بالد اخلطا مطر مل يعهد مثله يف غري أوانه، فماتت دواهبم ومواشيهم عقيب ذلك املطر حىت فنيت، مث مات 
وباد أهل الصني، و مل . ملكاً يف مدة ثالثة أشهرالناس والطيور والوحوش حىت خلت بالد اخلطا؛ وهلك ستة عشر 
  .يبق منهم إال القليل؛ وكان الفناء ببالد اهلند أقل منه ببالد الصني

. ووقع الوباء ببغداد أيضاً، وكان اإلنسان يصبح وقد وجد بوجهه طلوعاً، فما هو إال أن مير بيده عليه مات فجأة
، ففجأهم املوت يف عسكرهم من وقت املغرب إىل باكر النهار وكان أوالد دمرداش قد حصروا الشيخ حسن هبا

ودواب كثرية؛ فكتب . من الغد، حىت مات عدد كثري فرحلوا وقد مات منهم ستة أمراء وحنو ألف ومائتا رجل
  .الشيخ حسن بذلك إىل سلطان مصر

ن وجباهلا، وباد أهل الغور ابتدأ الوباء بأرض حلب، فعم مجيع بالد الشام وبالد ماردي: ويف أول مجادى األوىل
و مل يبق يف بلدة . وسواحل عكا وصفد، وبالد القدس ونابلس والكرك، وعربان البوادي وسكان اجلبال والضياع

مبدينة لد أحد، وال بالرملة؛ وصارت اخلانات وغريها مآلنة .ومل يبق. جينني سوى عجوز واحدة خرجت منها فارة
وأول ما بدأ الوباء بدمشق . ة النعمان من بالد الشام، وال بلد شيزر، وال حارمومل يدخل الوباء معر. جبيف املوتى

مث . كان خيرج خلف أذن اإلنسان بثرة فيخر صريعاً مث صار خيرج باإلنسان كبة حتت إبطه، فال يلبث وميوت سريعا
اهلول من كثرة املوت حىت وأقاموا على ذلك مدة، مث بصقوا الدم، فاشتد . خرجت بالناس خيارة، فقتلت قتال كثرياً

  .أنه أكثر من كان يعيش بعد نفث الدم حنو مخسني ساعة
على ما ورد يف  -وبلغ عدد من ميوت حبلب يف كل يوم مخسمائة إنسان، ومات بغزة من ثاين احملرم إىل رابع صفر 

  .زيادة على اثنني وعشرين ألف إنسان، حىت لقت أسواقها -كتاب نائبها 
فكان الرجل يوجد ميتا واحملراث يف يده، ويوجد . لضياع بأرض غزة، وكان أواخر زمان احلرثومشل املوت أهل ا



وخرج رجل بعشرين نفرا إلصالح أرضه، فماتوا واحداً بعد . أخر قد مات ويف يده ما يبذره، وماتت أبقارهم
نفر لسرقة دار بغزة فأخذوا  ودخل ستة. فعاد إىل غزة، وسار منها إىل القاهرة. واحد، وهو يراهم يتساقطون قدامه
  .وفر نائبها إىل ناحية بدعرش، وترك غزة خالية. ما يف الدار ليخرجوا به فماتوا كلهم

ومات أهل قطا، وصارت جثثهم حتت النخيل وعلى احلوانيت، حىت مل يبق هبا سوى الوايل وغالمني من أصحابه 
  .رك أستادار طغجىوبعث الوايل يستعفي، فوىل الوزير عوضه مبا. وحاربة عجوز

فلما شنع املوت فيهم مجع أهل قربص من يف . وعم الوباء بالد الفرنج، وابتدأ يف الدواب، مث األطفال والشباب
أيديهم من األسرى املسلمني، وقتلوهم مجيعاً من بعد العصر إىل املغرب، خوفا أن يبيد املوت الفرنج، فتملك 

ة هبت ريح شديدة، وحدثت زلزلة عظيمة، وامتد البحر من املينة حنو فلما كان بعد عشاء اآلخر. املسلمون قربص
فظن أهل قربص أن الساعة قامت، فخرجوا حيارى ال يدرون ما . مائة قصبة فغرق كثري من مراكبهم وتكسرت

، يصنعون، مث عادوا إىل منازهلم، فإذا أهاليهم قد ماتوا، وهلك هلم ثالثة ملوك واستمر الوباء فيهم مدة أسبوع
فركب فيهم ملكهم الذي ملكوه عليهم رابعاً جبماعته يف مركب يريدون جزيرة بقرب منهم، فلم ميض عليهم يف 

وواىف هذه . البحر سوى يوم وليلة حىت مات أكثرهم يف املركب؛ ووصل باقيهم إىل اجلزيرة، فماتوا هبا عن أخرهم
إال ثالثة عشر رجال، فمروا إىل قربص وقد بقوا أربعة اجلزيرة بعد موهتم مركب فيها جتار، فماتوا كلهم وجتارهتم 

  .نفر، فلم جيدوا هبا أحداً؛ فساروا إىل طرابلس الغرب، وحدثوا بذلك، فلم تطل إقامتهم هبا وماتوا
وكانت املراكب إذا مرت جبزائر الفرنج ال جتد ركاهبا هبا أحدا، وإن صدفت أحدا يف بعضها يدعوهم أن يأخذوا 

وكان سبب املوت . ئع بالصرب بغري مثن؛ لكثرة من كان ميوت عندهم صاروا يلقون يف البحرمن أصناف البضا
  .عندهم ريح متر على البحر، فساعة يشمها اإلنسان سقط، وال يزال يضرب برأسه األرض حىت ميوت
ا كلهم، و مل يبق وقدمت مركب إىل اإلسكندرية فيها اثنان وثالثون تاجراً وثالثون رجل، ما بني جتار وعبيد؛ فماتو

منهم غري أربعة من التجار وعبد واحد، وحنو أربعني من البحارة؛ فماتوا مجيعاً بالثغر، وعم املوت أهل حزيرة 
. األندلس، إال مدينة غرناطة، فإنه مل يصب أهلها منه شيء وباد من عداهم حىت مل يبق للفرنج من مينع أمواهلم

موال إىل أن صاروا على نصف يوم منها، مرت هبم ريح، فمات منهم على فأتتهم العرب من إفريقية تريد أخذ األ
ودخلها باقيهم، فرأوا من األموات ما هاهلم، وأمواهلم ليس هلا من حيفظها، فأخذوا ما . ظهور اخليل مجاعة كثرية

؛ واملوت قد فنجا من بقي منهم بنفسه، وعادوا إىل بالدهم، وقد هلك أكثرهم. قدروا عليه، وهم يتساقطون موتى
  .فشا بأرضهم، حبيث مات منهم يف ليلة واحدة عدد عظيم، وماتت مواشيهم ودواهبم كلها

وعم املوتان إفريقية بأسرها، جباهلا وصحاريها ومدهنا، وجافت من املوتى، وبقيت أموال العربان سائبة ال جتد من 
وتغري أيضاً ريح السمن واللنب، . نا قد اسودمث أصاب الغنم داء، فكانت الشاه إذا ذحبت وجد حلمها منت. يرعاها

مث مات . ومشل الوباء أيضاً أرض برقة إىل اإلسكندرية، فصار ميوت هبا يف كل يوم مائة. وماتت املواشي بأسرها
باإلسكندرية يف اليوم مائتان، وشنع ذلك حىت أنه صلى يف يوم اجلمعة باجلامع اإلسكندري دفعة واحدة على 

وغلقت دار الطراز لعدم الصناع، وغلقت دار . وصار حيملون املوتى على اجلنويات واأللواح. سبعمائة جنازة
الوكالة لعدم الواصل إليها، وغلقت األسواق وديوان اخلمس؛ وأريق من اخلمر ما يبلغ مثنه زيادة على مخسمائة 

طري حيوم يف غاية الكثرة، فقصدوه وقدمها مركب فيه إفرنج، فأخربوا أهنم رأوا جبزيرة طرابلس مركبا عليه . دينار
فإذا مجيع من فيه من الناس موتى، والطري تأكلهم، وقد مات من الطري أيضاً شيء كثري، فتركوهم ومروا، فما 

  .وصلوا إىل اإلسكندرية حىت مات زيادة على ثلثيهم



ل من الوجه البحري سائر مبدينة دمنهور، وتروجه، والبحرية كلها حىت عم أهلها؛ وماتت دواهبم فبط.وفشى املوت
  .الضمانات، واملوجبات السلطانية

وكان خيرج هبا يف املراكب عدة من . وكل املوت أهل الربلس ونستراوه، وتعطل الصيد من البحرة ملوت الصيادين
الصيادين لصيد احلوت، فيموت أكثرهم يف املراكب ويعود من بقي منهم فيموت بعد عوده من يومه هو وأوالده 

ووجد يف مجيع . ووجد يف حيتان البطارخ شيء مننت، وفيه على رأس البطرخة كبه قدر البندقة قد اسودت. وأهله
  .زراعات الربلس وبلحها وقثائها دود، وتلف أكثر مثر النخل عندهم

ن وصارت األموات على األرض يف مجيع الوجه البحري، وال يوجد من يدفنها وعظم الوباء باحمللة حىت أن الوايل كا
ال جيد من يشكو إليه؛ وكان القاضي إذا أتاه من يريد اإلشهاد على وصيته ال جيد من العدول أحداً إال بعد عناء 

  .لقلتهم؛ وصارت الفنادق جتد من حيفظها

وعم الوباء مجيع تلك األراضي، ومات الفالحون بأسرهم، فلم يوجد من يضم الزرع وزهد أرباب األموال يف 
فبعث الوزير منجك إىل الغربية كرمي الدين مستويف الدولة وحممد بن يوسف مقدم الدولة . لفقراءأمواهلم، وبذلوها ل

يف مجاعة، فدخلوا سنباط ومسنود وبوصري وسنهور وأبشيه وحنوها من البالد، وأخذوا ماالً كثري مل حيضروا منه سوى 
  .ستني ألف درهم

وكان ابتداء الوباء من أول فصل . لكثرة موت الفالحني وعجز أهل بلبيس وسائر البالد الشرقية عن ضم الزرع،
فجافت الطرقات باملوتى، ومات سكان بيوت الشعر ودواهبم وكالهبم . الصيف، وذلك يف أثناء ربيع اآلخر

وامتألت مساجد بلبيس وفنادقها . وتعطلت سواقي أحلنا، وماتت الدواب واملواشي وأكثر هجن السلطان واألمراء
وتى، ومل جيدوا من يدفنهم، وجافت سوقها فلم يقدر أحد على القعود فيه؛ وخرج من بقي من باعتها وحوانيتها بامل

ومل يبق هبا مؤذن، وطرحت املوتى جبامعها، وصارت الكالب فيه تأكل املوتى، ورحل كثري من . إىل ما بني البساتني
لكثرة موت أهلها ودواهبم، وصارت أهلها إىل القاهرة وتعطلت بساتني دمياط وسواقيها، وجفت أشجارها، 

وبقيت املراكب يف البحرية، وقد مات الصيادون فيها . حوانيتها مفتحة واملعايش هبا ال يقرهبا أحد، وغلقت دورها
وهلكت األبقار اخليسية واجلاموس يف املراحات . والشباك بأيديهم مملوءة مسكاً ميتاً، فكان يوجد يف السمكة كبة

  .ها أيضاً الكبةواجلزائر، ووجد في
وقدم اخلرب من دمشق بأن الوباء كان هبا أخف مما كان بطرابلس ومحاة وحلب، فلما دخل شهر رجب والشمس يف 

برج امليزان أوائل فصل اخلريف هبت ريح يف نصف الليل شديدة جداً، واستمرت حىت مضى من النهار قدر 
ه؛ مث اجنلت، وقد علت وجوه الناس صفرة ظاهرة يف ساعتني، واشتدت الظلمة حىت كان الرجل ال يرى من جبانب

وبطل إطالق املوتى من . وأخذ فيهم املوت منه شهر رجب، فبلغ يف اليوم ألفا ومائيت إنسان. وادي دمشق كله
فقدم على قاضي دمشق تقي الدين السبكي رجل . الديوان، فصارت األموات مطروحة يف البساتني وعلى الطرقات

أخربه أنه ملا وقع الفناء ببالد الروم رأى رسول صلى اهللا عليه وسلم، فشكا إليه ما نزل بالناس من جبال الروم، و
اقرأوا سورة نوح ثالثة آالف وثالمثائة وستني مرة، واسألوا : " من الفناء، فأمره صلى اهللا عليه وسلم أن يقول هلم

تمع الناس يف املساجد، وفعلوا ما ذكر هلم، فاج. ؛ فعرفهم قاضي دمشق ذلك" اهللا أن يرفع عنكم ما أنتم فيه 
وتضرعوا إىل اهللا، وتابوا من ذنوهبم، وذحبوا أبقاراً وأغناما كثرية للفقراء مدة سبعة أيام، والفناء يتناقص كل يوم 

فنودي يف دمشق باجتماع الناس باجلامع األموي، فصاروا إليه مجيعاً، وقرأوا به صحيح البخاري يف ثالثة . حىت زال
أيام وثالث ليال؛ مث خرج الناس كافة بصبياهنم إىل املصلى، وكشفوا رءوسهم وضجوا بالدعاء، وما زالوا على 



  .ذلك ثالثة أيام، فتناقص الوباء حىت ذهب باجلملة
فركب السلطان إىل . وابتدأ الوباء يف القاهرة ومصر بالنساء واألطفال، مث يف الباعة، حىت كثر عدد األموات

أقام هبا من أول رجب إىل العشرين منه وقصد العود إىل القلعة، وأشري عليه باإلقامة بسرياقوس وصوم سرياقوس، و
فبلغت عدة من ميوت ثالمثائة نفر كل يوم بالطاعون موتاً وجباً يف يوم أو ليلة، فما فرغ شهر . شهر رمضان هبا

قة ينتقل إىل ستة أنفس يف أقل من أسبوع؛ وصار إقطاع احلل. رجب حىت بلغت العدة زيادة على األلف يف كل يوم
فشرع الناس يف فعل اخلري، وتوهم كل أحد أنه ميت وقدم كتب نائب حلب بأن بعض أكابر الصلحاء حبلب رأى 

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نومه، وشكا إليه ما نزل بالناس من الوباء، فأمره صلى اهللا عليه وسلم أن يأمرهم 
اللهم سكن هيبة صدمى قهرمان احلروب، بألطافك النازلة الواردة من فيضان امللكوت، : " وبالتوبة والدعاء وه

ياذا القوة والعظمة الشاملة، والقدرة الكاملة، يا ذا . حىت نتشبث بأذيال لطفك، و نعتصم بك عن إنزال قهرك
  .، وأنه كتب هبا عدة نسخ بعث هبا إىل محاة وطرابلس ودمشق" اجلالل واإلكرام 

تزايد الوباء يف القاهرة، وعظم يف رمضان، وقد دخل فصل الشتاء فرسم باالجتماع يف اجلوامع : يف شعبانو
  .للدعاء

ويف يوم اجلمعة سادس رمضان نودي أن جيتمع الناس بالصناجق اخلليفية، واملصاحف عند قبة النصر، فاجتمع الناس 
الن بالقرافة، واستمرت قراءة البخاري باجلامع األزهر بعامة جوامع مصر والقاهرة، وخرج املصريون إىل مصلى خو

وغريه عدة أيام، والناس يدعون اهللا تعاىل ويقنتون يف صلواهتم، مث خرجوا إىل قبة النصر، وفيهم األمري شيخو 
  .والوزير منجك واألمراء، مبالبسهم الفاخرة من الذهب وحنوه، يف يوم األحد ثامنه

وعاد األمراء إلىسرياقوس، وانفض . هللا املنويف، فصلى عليه ذلك اجلمع العظيموفيه مات الرحل الصاحل عبد ا
فلما انقضى شهر رمضان قدم السلطان من . واشتد الوباء بعد ذلك حىت عجز الناس عن حصر األموات. اجلمع

، فيبصق سرياقوس، وحدث يف شوال بالناس نفث الدم، فكان اإلنسان حيس يف بدنه حبرارة، وجيد يف نفسه غثيان
دماً وميوت عقيبه، ويتبعه أهل الدار واحد بعد واحد حىت يفنوا مجيعاً بعد ليلة أو ليلتني؛ فلم يبق أحد إال وغلب 

  .واستعد الناس مجيعاً، وأكثروا من الصدقات، وحتاللوا وأقبلوا على العبادة. على ظنه أنه ميوت هبذا الداء
فما تنصف شوال إال والطرقات . أدوية وال أطباء، لسرعة املوتومل حيتج أحد يف هذا الوباء إىل أشربة وال 

واألسوق قد امتألت باألموات، وانتدبت مجاعة ملواراهتم، وانقطع مجاعة للصالة عليهم يف مجيع مصليات القاهرة 
وخرج األمر عن احلد، ووقع العجز عن العدو، وهلك أكثر أجناد احللقة؛ وخلت أطباق القلعة من . ومصر
  .ليك السلطانية ملوهتماملما

إال القاهرة خالية مقفرة، ال يوجد يف شوارعها مار، حبيث إنه مير اإلنسان من باب زويلة إىل : وما أهل ذو القعدة
باب النصر فال يرى من يزامحه، لكثرة املوتى واالشتغال هبم وعلت األتربة على الطرقات، وتنكرت وجوه الناس، 

 جتد بيتا إال وفيه صبحة، وال متر بشارع إال وفيه عدة أموات وصارت النعوش وامتألت األماكن بالصياح، فال
  .لكثرهتا تصطدم، واألموات ختتلط

وصل يف يوم اجلمعة بعد الصالة على األموات باجلامع احلاكمي من القاهرة، فصفت التوابيت اثنني اثنني من باب 
  .عتبة، والناس خلفه خارج اجلامعووقف اإلمام على ال. مقصورة اخلطابة إىل الباب الكبري

مما . وبقيت األزقة والدروب. وخلت أزقة كثرية وحارات عديدة، وصارت حارة برجوان اثنني وأربعني داراً خالية
فيها من الدور املتعددة خالية، وصارت أمتعة أهلها ال جتد من يأخذها، وإذا ورث إنسان شيئاً انتقل يف يوم واحد 



وحصرت عدة من صلى عليه باملصليات خارج باب النصر وخارج باب زويلة، وخارج باب  .عنه إىل رابع وخامس
احملروق وحتت القلعة، ومصلى قتال السبع جتاه باب جامع قوصون، يف يومني، فبلغت ثالثة عشر ألفا ومثامنائة، 

ع ابن طولون، ومن سوى من مات يف األسواق واألحكار، وخارج باب البحر وعلى الدكاكني، ويف احلسينية وجام
تأخر دفنه يف البيوت ويقال بلغت عدة األموات يف يوم واحد عشرين ألفا، وأحصيت اجلنائز بالقاهرة فقط يف مدة 

شعبان ورمضان تسعمائة ألف، سوى من مات باألحكار واحلسينية والصليبة وباقي اخلطط خارج القاهرة، وهم 
فحملت األموات على األقفاص ودراريب . وأربعمائة نعشوعدمت النعوش، وبلغت عدهتا ألفا . أضعاف ذلك

  .احلوانيت وألواح اخلشب؛ وصار حيمل اإلثنان والثالثة يف نعش واحد على لوح واحد
وعمل مجاعة من الناس . وطلبت القراء إىل األموات، فأبطل، كثري من الناس صناعاهتم، وانتدبوا للقراءة أمام اجلنائز

وصار املقرئ يأخذ عشرة . سيل األموات، ومجاعة حلملهم؛ فنالوا بذلك سعادة وافرةمدراء، ومجاعة تصدوا لتغ
وصار احلمال يأخذ ستة دراهم بعد الدخلة عليه إذا . دراهم وإذا وصل امليت إىل املصلى تركه وانصرف آلخر

  .وجد، ويأخذ احلفار أجرة القرب مخسني درمهاً؛ فلم ميتع أكثرهم بذلك، وماتوا
مرة لتغسل امرأة، فلما جردهتا من ثياهبا، ومرت بيدها على موضع الكبة صاحت وسقطت ميته؛  ودخلت غاسلة

  .فوجد يف بعض أصابعها كبة بقدر الفولة

وامتألت مقابر احلسينية إىل الريدانية، . وامتألت املقابر من باب النصر إىل قبة النصر طوال، وإىل اجلبل عرضاً
وكان أهل . وصار الناس يبيتون مبوتاهم على الترب، لعجزهم عن تواريهم. فةومقابر خارج باب احملروق والقرا

وأخذ كثري من . البيت ميوتون مجيعا وهم عشرات، فما يوجد هلم سوى نعش واحد، ينقلون فيه شيئاً بعد شيء
ن عاش منهم مما أخذ ومات، وم.الناس دوراً وأثاثاً وأمواال من غري استحقاق، ملوت مستحقيها؛ فلم يتمل أكثرهم

  .استغىن به
وأخذ كثري من العامة إقطاعات احللقة، وقام األمري شيخو واألمري مغلطاي أمري آخور بتغسيل الناس وتكفينهم 

  .ودفنهم
. وبطلت األفراح واألعراس من بني الناس، فلم يعرف أن أحداً عمل فرحاً يف مدة الوباء، وال مسع صوت غناء

  .بقي يف املوضع املشهور بأذان واحدوتعطل األذان من عدة مواضع، و
  .وبطلت أكثر طبلخاناه األمراء، وصار يف طبلخاناه املقدم ثالثة نفر، بعدما كانوا مخسة عشر

  .واستقر أنه ما ولد أحد يف هذا الوباء إال ومات بعد يوم أو يومني، وحلقته أمه. وغلقت أكثر املساجد والزوايا
ومل يدخل الوباء ثغر أسوان، فلم ميت به سوى . صعيد بأسرها، وتعطلت دواليبهاومشل يف آخر السنة الفناء بالد ال

وطلب بناحية هبجورة شاهد فلم يوجد، وخرج من مدينة أمخيم شاهد مساحة مع قاضيها . أحد عشر إنساناً
، فسقط بقياسني، لقياس بعض األراضي؛ فعندما وضعت القصبة للقياس سقط أحد القياسني فحمله رفيقه إىل البلد

  .جبنبه ومات؛ وأخذت الشاهد احلمى
مبوت واحد بعد .واجتمع ثالثة بناحية أبيار، وكتبوا أوراقاً بأمسائهم ومن ميوت منهم قبل صاحبه؛ فطلعت األوراق

  .آخر، فمات الثالثة على ما طلع يف األوراق، وكتب بذلك حمضر ثابت قدم إىل القاهرة
وارح على طائر ليصيده، وجد الصيد وفيه كبة كالبندقة؛ ومل تذبح أوزة وال وكانت البزداريه إذا رمت طرياً من اجل

ووجدت طيور كثرية يف الزروع ميتة، ما بني غربان وحدأة وغريها من سائر . شيء من الطيور إال وجد فيه كبة
  .وماتت القطاط حىت قل وجودها. أصناف الطيور؛ فكانت إذا نتفت وجد فيها أثر الكبة



خبار من الغور وبيسان وغري ذلك من النواحي أهنم كانوا جيدون األسود والذئاب واألرانب واإلبل وتواترت األ
وكانت العادة إذا خرج السلطان إىل سرحة .ومحر الوحش واخلنازير وغريها من الوحوش ميتة، وفيها أثر الكبة

للحوم الكثرية؛ فلم يشاهد منها شيء سرياقوس يقلق الناس من كثرة احلدأة والغربان، وحتليقها على ما هناك من ا
  .مدة شهر رمضان، والسلطان هناك، لفنائها

وكذلك كلما . وكانت حبريات السمك بدمياط ونستراوة وسخا توجد أمساكها الكثرية طافية على املاء، وفيها الكبة
الوباء ابتدأ يف آخر أيام وكثر عناء األجناد وغريهم يف أمر الزرع، فإن . يصطاد منها، حبيث امتنع الناس من أكله

التخضري، فكان احلراث مير ببقره وهى حترث يف أراضي الرملة وغزة والساحل، وإذا به خير ميتا واحملراث يف يده، 
  .ويبقى بقره بال صاحب

مث كان احلال كذلك بأراضي مصر، فما جاء أوان احلصاد حىت فين الفالحون، ومل يبقى منهم إال القليل فخرج 
فلم جيدوا من يساعدهم على ضم الزروع، . وغلماهنم لتحصد، ونادوا من حيصد ويأخذ نصف ما حيصدهاألجناد 

  .ودرسوا غالهلم على خيوهم، وذروها بأيديهم؛ وعجزوا عن كثري من الزرع، فتركوه
 وكانت اإلقطاعات قد كثر تنقلها من كثرة موت األجناد، حبيث كان اإلقطاع الواحد يصري من واحد إىل آخر

فأخذ إقطاعات األجناد أرباب الصنائع من اخلياطني واإلسكافية واملنادمني، وركبوا . حىت يأخذه السابع والثامن
  .اخليول، ولبسوا تكلفتاه والقباء

فلما كان أيام النيل، وجاء أوان التخضري . ومل يتناول أحد من إقطاعه مغال كامال، وكثري منهم مل حيصل له شيء
و مل يوجد أحد يشتري القرط األخضر، وال من يربط عليه . فلم خيضر إال نصف األراضي تعذر وجود الرجال،

ألف .وتركت. خيوله فانكسرت بالد امللك من ضواحي القاهرة، مثل املطرية واخلصوص وسرياقوس وهبتيت
  .ساومخسمائة فدان براسيم بناحية ناي وطنان، فلم يوجد من يشتريها لرعي دوابه، وال من يعملها دري

وخلت بالد الصعيد مع اتساع أرضها، حبيث كانت مكلفة مساحي أرض سيوط تشتمل على ستة آالف نفر جييء 
منهم اخلراج، فصارت يف سنة الوباء هذه تشتمل على مائة وستة عشر نفرا، ومع ذلك فكان سعر القمح ال يتجاوز 

  .مخسة عشر درمهاً األردب

. باب الصنائع أشغال املوتى، وتصدى كثري منهم للنداء على األمتعةوتعطلت أكثر الصنائع، وعمل كثري من أر
واحنط سعر القماش وحنوه، حىت أبيع خبمس مثنه وأقل و مل يوجد من يشتريه وصارت كتب العلم ينادى عليها 

مبصر .هلاباألمحال، فيباع احلمل منها بأخبس مثن، واتضعت أسعار املبيعات كلها، حىت كانت الفضة النقرة اليت يقال 
  .وبقي الدينار خبمسة عشر درمها، بعدما كان بعشرين. الفضة احلجر، تباع العشرة منها بتسعة دراهم كاملية

وبلغت جامكية غالم اخليل مثانني درمهاً يف كل شهر، . وعدمت مجيع الصنائع، فلم يوجد سقاء وال بابا، وال غالم
وبلغ مثن راوية املاء . نعة فلريجع إىل صنعته، وضرب مجاعة منهمفنودي بالقاهرة من كانت له ص. بعد ثالثني درمهاً

  .إىل مثانية دراهم، لقلة الرحال واجلمال؛ وبلغت أجرة طحن األردب القمح مخسة عشر درمهاً
ويقال إن هذا الوباء أقام على أهل األرض مدة مخس عشرة سنة، وقد أكثر الناس من ذكره يف أشعارهم، فقال 

  :ن عمر بن الوردي من مقامة عملهااألديب زين الدي
  سبع ميد إليك ضبعه... إسكندرية ذا الوبا 

  من السبعني سبعه... صرباً لقسمتك اليت تركت 
  :وقال



  ومحاها عن مسبه... أصلح اهللا دمشقاً 
  تقتل النفس حببه... نفسها خست إىل أن 

  :وقال
  وقد بدا يف حلبا... إن الوبا قد غلبا 

  كاف ورا قلت وبا.. .قالوا له عي الورى 
  :وقال

  ويصول يف العقالء كاجملنون... اهللا أكرب من وباء قد سبا 
  .فعجبت للمكروه يف املسنون... سنت أسنته لكل مدينة 

  :وقال
  شرها أرض مشقه... حلب واهللا يكفي 

  تقتل الناس ببزقه... أصبحت حبة سوء 
  :وقال

  دفقلت يردى هوى الفسا... قالوا فساد اهلواء يردى 
  نادى عليكم هبا املنادي... كم سيئات وكم خطايا 

  :وقال
  وهذا يودع إخوانه... فهذا يوصى بأوالده 

  وهذا جيهز أكفانه... وهذا يهيئ أشغاله 
  وهذا يالطف جريانه... وهذا يصاحل أعداءه 

  وهذا خيالل من خانه... وهذا يوسع إنفاقه 
  وهذا حيرر غلمانه... وهذا حيبس أمالكه 

  وهذا يغري ميزانه... ري أخالفه وهذا يغ
  وقد كاد يرسل طوفانه... أال إن هذا الوبا قد سبا 

  سوى رمحة اهللا عبدانه... وال عاصم اليوم من أمره 
  :وقال الصالح خليل بن أيبك الصفدي

  قد جال من قطيا إىل بريوت... قد قلت الطاعون وهو بغزة 
  ن بالطاغوتوحكمت يا طاعو... أخليت أرض الشام من سكاهنا 

  :وقال
  يا عام تسع وأربعينا... ملا افترست صحايب 
  بل كنت سبعاً يقينا... ما كنت واهللا تسعاً 

  :وقال
  فالنفس من سكرته طافحة... دارت من الطاعون كاس الفنا 

  ألنه يثبت بالرائحة... قد خالف الشرع وأحكامه 
  :وقال



  ناد وارىالطاعون فيها ذا ز... أسفي على أكناف جلق إذ غدا 
  والظلم زاد فصار بالقنطار... املوت أرخص ما يكون حببة 

  :وقال
  من بعد ما شهد الربية أنسها... أما دمشق فإهنا قد أوحشت 
  ضربت بطاعون عظيم نفسها... تاهت بعجب زائد حىت لقد 

  :وقال
  وما فاتت اآلذان وقعة طعنه... تعجبت من طاعون جلق إذ غدا 

  على أنه قد مات من خلف أذنه... ائعا فكم مؤمن تلقاه أذعن ط
  :وقال

  حياذي بالسالمة كل شرط... رعى الرمحن دهرا قد توىل 
  فجا طاعوهنم من حتت إبط... وكان الناس يف غفالت أمر 

  :وقال
  فالكل مغتبق به أو مصطبح... يا رمحتا لدمشق من طاعوهنا 

  حأو ما تراه بغري سكني ذب... كم هالك نفث الدما من حلقه 
  :وقال

  مل خيل منها يف الورى بقعه... مصيبة الطاعون قد أصبحت 
  مدينة أخاله يف مجعه... يدخل يف املنزل لو أنه 

  :وقال األديب بدر الدين احلسن بن حبيب احلليب
  فتك امرئ ظلوم حقود... إن هذا الطاعون يفتك يف العامل 

  ويسرق العباد حنو اللحود... ويطوف البلد شرقاً وغرباً 
  مل قهراً وحل نظم العقود... قد أباح الدما وحرم مجع الش 

  وسبا عقل والد بوليد... كم طوى النشر من أخ عن أخيه 
  :وقال

  عني أجرى الدموع فوق اخلدود... أيتم الطفل أنكل األم أبكى ال 
  ت تشق القلوب قبل اجللود... بسهام يرمي األنام خفيا 

  لبث يقول هل من مزيدوت... كما قلب زدت يف النقص أقصر 
  خملص احلمد للويل احلميد... إن أعش بعده فإين شكور 

  كم قتيل كما قتلت شهيد... وإذا مت هنئوين وقولوا 
  :وقال األديب مجال الدين حممد بن نباتة املصري

  فما يف املقام للمرء رغبه... سر بنا عن دمشق ياطالب العيش 
  كل نفس حببهفيها ... رخصت أنفس اخلالئق بالطاعون 

  :وقال الصالح خليل بن أيبك الصفدي أيضاً
  وأذهل الوالد والوالده... قد نغص الطاعون عيش الورى 



  أطفأهم يف نفخة واحده... كم منزل كالشمع سكانه 
  :وقال

  يف زمان طاعونه مستطري... ال تثق باحلياة طرفة عني 
  والربايا هلا فراش يطري... فكأن القبور شغلة مشع 

  :األديب إبراهيم املعمار وقال
  هذا أوان املوت ما فاتا... يا طالب املوت أفق وانتبه 
  ومات من ال عمره ماتا... قد رخص املوت على أهله 

  :وقال
  فقدت فيه األحبة... قبح الطاعون داء 
  كل نفس حببيبه... بيعت األنفس فيه 

اهيم بن الجني بن عبد اهللا الرشيدي الشافعي، يوم ومات يف هده السنة خالئق من األعيان، منهم برهان الدين إبر
الثالثاء تاسع عشري شوال؛ ومولده سنة ثالث وسبعني وستمائة، أخذ القراءات على التقي الصائغ، ومسع احلديث 
من األبرقوهي، وأخذ الفقه عن العلم العراقي، وبرع فيه، ويف األصول والنحو وغريه؛ ودرس وأقرأ، وخطب جبامع 

  .، واشتهر بالصالحأمري حسني
أخذ القراءات عن التقي . وتويف برهان الدين إبراهيم بن عبد اهللا بن علي احلكري، شيخ اإلقراء، يف يوم عيد النحر

  .الصائغ، ونور الدين علي بن يوسف بن حرير الشنطويف
  .وتويف األديب إبراهيم بن علي بن إبراهيم املعمار

يبك بن عبد اهللا احلسامي املصري الدمياطي، نسبة إىل جده ألمه الشافعي ومات شهاب الدين أمحد بن عز الدين أ
  .اجلندي

ومات األديب املادح شهاب الدين أمحد بن مسعود بن أمحد بن ممدود السنهوري أبو العباس الضرير؛ كانت له 
  .قدرة زائدة على النظم، وشعره كثري

ن حديثة بن غضية بن فضل ابن ربيعة، أمري آل فضل ومات األمري أمحد بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع ب
  .بسلمية، عن نيف ومخسني سنة

وتويف كاتب السر بدمشق شهاب الدين أمحد بن حمىي الدين بن فضل اهللا بن علي العمري، يف تاسع ذي احلجة 
برع يف عرف الفقه على مذهب الشافعي، ودرس العربية؛ و. بدمشق؛ ومولده هبا يف ثالث شوال سنة سبعمائة

اإلنشاء والتاريخ، وقال الشعر اجليد، وصنف عدة كتب يف التاريخ واألدب، وباشر كتابة السر بديار مصر عن أبيه 
  .يف حياته، مث استقل يف كتابة السر بدمشق

درس . وتويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن قيس بن ظهري األنصاري املصري الشافعي، يوم عيد النحر بالقاهرة
  .ة واملشهد احلسيين، وبرع يف الفقه؛ وعظمت شهرته ومات أمحد بن األمري آقبغا عبد الواحدباخلشابي

  .ومات األمري أمحد بن األمري أصلم
  .ومات شهاب الدين أمحد بن الوجيه احملدث
  .وتويف شهاب الدين أمحد بن ميلق الشاذيل

ة، بعد عوده من احلج وتويف شهاب الدين أمحد بن ومات األمري أمحد بن األمري جنكلى بن البابا، قريبا من عقبة أيل



  .الغزاوي، ناظر األوقاف املارستان، بطريق احلجاز
  .وتويف املسند زين الدين أبو بكر بن قاسم بن أيب بكر الرحيب احلنبلي، بدمشق؛ ومولده سنة ست وستني وستمائة

  .األمري طقزدمر احلموي وتويف الشيخ املعتقد أبو بكر بن النشاشييب ومات األمري آقبغا أخو
  .ومات األمري أسندمر القلنجقي، وايل القاهرة

  .ومات األمري إمساعيل الوافدي، وايل قوص، مقتوال
  .ومات األمري إملش اجلمدار، احلاجب بدمشق، وكان مشكورا

  .ومات األمري بلك املظفري اجلمدار، أحد أمراء األلوف، يف يوم اخلميس رابع عشرى شوال
قدم إىل القاهرة صحبة القازانية سنة أربع . ري برلغي الصغري، قريب السلطان امللك املنصور قالوونومات األم

وسبعمائة، فأنعم عليه بإمرة، وتزوج ابنة األمري بيربس اجلاشنكري قبل سلطنته، وعمل له مهم عظيم، أشعل فيه ثالثة 
مث أفرج عنه، وأنعم عليه بتقدمة . س عشرين سنةمث قبض عليه بعد زوال املظفر بيربس، وامتحن، وحب. آالف مشعة

  .ألف فمات بعد أيام
  .ومات األمري بلبان احلسيين أمري جاندار، وهو من املماليك املنصورية قالوون، وقد أناف على الثمانني

واوين ومات األمري بكتوت الفرماين أحد املماليك املنصورية قالوون، وكان أحد األمراء الربجية، مث ويل شد الد
بدمشق، وحبس؛ مث أنعم عليه بطبلخاناه يف ديار مضر؛ وكانت به حدبة فاحشة، وولع بتتبع املطالب وعمل 

  .الكيميا
  .ومات األمري ختمان

ومات األمري متربغا العقيلي نائب الكرك، يف مجادى اآلخرة؛ وكان مشكور السرية وتويف كمال الدين جعفر بن 
لفقيه الشافعي األديب الفاضل، له كتاب الطالع السعيد يف تاريخ الصعيد، ثعلب بن جعفر بن علي اإلدفوي ا

  .وغريه؛ وشعره جيد
  .ومات األمري وداد بن الشيباين، متوىل إياس؛ وكان مشكور السرية

قدم رسوال من الفرنج يف األيام الناصرية حممد قالوون، فأسلم وأنعم عليه . ومات األمري سنقر الرومي املستأمن
مث اختص بالصاحل إمساعيل وأخيه شعبان الكامل، واهتم بأنه ركب هلما السموم؛ فقبض عليه بعد . عشرةبإمرة 

  .مث أحضر، وأنعم عليه بإمرة. انقضاء أيام املظفر حاجي؛ ونفي
ومات األمري ناصر الدين خليفة، وزير البالد القانية علي شاه، يف سادس عشرى مجادى األوىل، بدمشق؛ وكان قد 

  .ن بالد املشرق، وأعطي إقطاعاًقدم م
وتويف جنم الدين سعيد بن عبد اهللا الدهلي بكسر الدال املهملة، الفقيه احلنبلي احلافظ، خامس عشرى ذي القعدة؛ 

ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة، وقدم من بغداد إىل القاهرة، ومسع ودأب . وله كتاب تفتيت األكباد يف واقعة بغداد
  .ث ومعرفة التراحموصنف، فربع يف احلدي

  .وتويف مجال الدين أبو الربيع سليمان بن أيب احلسن بن سليمان بن ريان احلليب، ناظر اجليش هبا وبدمشق
  .ومات شريين بن شيخ اخلانكاه الركنية بيربس، فوىل بعده جنم الدين امللطي فمات عن قريب

يل له طلليه ألنه كان إذا تكلم قال يف أخر كالمه ومات األمري طشتمر طلليه، أحد األمراء املقدمني، يف شوال؛ وق
  .طلليه وهو من املماليك الناصرية

  .ومات األمري طغاي الكاشف مقتوال، فقدم اخلرب بقتله يوم اخلميس ثالث عشرى ذي القعدة



ربة وماتت خوند طغاي أم آنوك، وتركت ماال كبرياً وألف جارية ومثانني طواشيا؛ وأعتقت اجلميع؛ وهلا تنسب ت
  .خوند بالصحراء

وتويف الصفي عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أيب القاسم بن أمحد بن نصر بن أيب العزيز سرايا بن ناقا بن عبد اهللا 
السنبسي احللي األديب الشاعر، آخر يوم من ذي احلجة؛ ومولده خامس ربيع اآلخر سنة سبع وسبعني وستمائة؛ 

  .قدم القاهرة مرتني
ين عبد الرحيم بن قاضي القضاة جالل الدين حممد بن عبد الرمحن ابن حممد بن أمحد بن حممد عبد وتويف تاج الد

  .الكرمي القزويين الشافعي، خطيب اجلامع األموي بدمشق، وتويف معه أخوه صدر الدين عبد الكرمي
  .القاهرة يقصد للتربك به وتويف الرجل الصاحل عبد اهللا املنويف املالكي، يف يوم األحد ثامن رمضان، وقربه خارج

وتويف املسند هباء الدين علي بن عمر بن أمحد املقدسي الصاحلي الدمشقي وقد أناف على الثمانني؛ حدث عن ابن 
  .البخاري وغريه

  .ومات أمري علي بن طغريل اإليغاين، أحد أمراء األلوف
  .ومات أمري علي بن األمري أرغون النائب

  .ء الدين علي بن حممود بن محيد القونوي احلنفي، يف رابع رمضانوتويف شيخ الشيوخ بدمشق عال
وقد أناف على  -وتويف زين الدين عمر بن داود هارون بن يوسف بن علي احلارثي الصفدي، أحد موقعي الدست 

  .بالقاهرة برع يف الفقه على مذهب الشافعي، ويف العربية واإلنشاء، ونظم الشعر -الستني 
مر بن املظفر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس بن علي املغريب احلليب، املعروف بابن الوردي، وتويف زين الدين ع

  .الفقيه الشافعي، وهو ناظم احلاوي؛ وقد جاوز الستني، وكانت وفاته حبلب، يف تاسع عشرى ذي احلجة

دينة بلبيس، عن إحدى مب. وتويف زين الدين عمر بن عامر بن اخلضر بن عمر بن ربيع العامري الغري الشافعي،
  .وسبعني، باشر بالكرك وعجلون وقوص وبلبيس، وبرع يف الفقه

وتويف زين الدين عمر بن حممد بن عبد احلاكم بن عبد الرزاق البلقيائي الشافعي، قاضي حلب وصفد، وهبا مات 
  .عن حنو سبعني سنة

ومات الطواشي عنرب السحريت . غريهومات األمري ركن الدين عمر بن طقصو؛ وكان فاضال، صنف يف املوسيقا و
  .الالال مقدم املماليك، منفياً بالقدس

ومات األمري قطز أمري آخور ونائب صفد، وهو من مجلة األمراء بدمشق، يوم الثالثاء رابع ذي القعدة ومات األمري 
  .قرونه من األويراتية

  .قاهرةومات األمري قطليجا السيفي البكتمري، متويل اإلسكندرية، ووايل ال
  .ومات األمري كوكاي السالح دار املنصوري؛ وترك زيادة على أربعمائة ألف دينار

وتويف قاضي الشافعية حبلب نور الدين حممد بن حممد بن حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن خليل بن مقلد بن 
  .جابر بن الصائغ األنصاري، وقد أناف على السبعني

  .د بن عثمان بن إبراهيم بن عدالن، الفقيه الشافعي عن ست ومثانني سنة، بالقاهرةومات مشس الدين حممد بن أمح
  .وتويف مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد املؤمن بن اللبان األسعردي الفقيه الشافعي، عن تسع وستني سنة

  .وتويف مشس الدين حممد املعروف بابن الكتاين الشافعي
ن حممد البلبيسي الشافعي، قاضي اإلسكندرية يف األيام الناصرية، وهو معزول، وتويف عماد الدين حممد بن إسحاق ب



  .يف يوم الثالثاء حادي عشر شعبان
  .ومات مشس الدين حممد بن مسكني ناظر األحباس

ومات مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عمر األسيوطي، وناظر بيت املال، وهو باين جامع األسيوطي خبط جزيرة 
  .الفيل
  . الشيخ مشس الدين حممد األكفاين احلكيم، صاحب التصانيف، يف يوم األربعاء ثالث عشرى شوالوتويف

  .وتويف مشس الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا بن صغري الطيب؛ وله شعر جيد
افعي ومات الشيخ مشس الدين حممود بن أيب القاسم عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أيب بكر األصفهاين، الفقيه الش

  .ذو الفنون، بالقاهرة، يف ذي القعدة؛ ومولده سنة أربع وسبعني وستمائة
  .ومات األمري شرف الدين حممود بن خطري، أخو أمري مسعود

ومات نكباي الربيدي أحد املماليك املنصورية قالوون؛ ويل قطيا وإسكندرية، مث أنعم عليه بطبلخاناه، واستقر 
  .ي خارج مدينة مصر على النيل، وعين بعمارهتا، فلم ميتع هبامهمنداراً، وإليه تنسب دار نكبا

  .وتويف الشيخ املعتقد يوسف املرحلي
  .ومات نور الدين الفرج

شارح منهاج البيضاوي، يف ثالث عشر مجادى : وتويف نور الدين الفرج بن حممد بن أيب الفرج األردبيلي الشافعي
  .اآلخرة، بدمشق

  سنة مخسني وسبعمائة

  .وقد تناقص الوباء: اهللا احملرمأهل شهر 
  .وفيه أخرج األمري قبجق إىل دمشق، على إمرة طبلخاناه

وفيه اجتمع رأي كثري من طائفة الفقهاء احلنفية على أن يكون قاضيهم مجال الدين عبد اهللا بن قاضي القضاة عالء 
وطلب . شيخو وغريه، فأجيبوا إليهالدين بن عثمان التركماين، بعد موت والده يف تاسعه وطلبوا ذلك من األمري 

  .مجال الدين، وخلع عليه، واستقر قاضي القضاة احلنفية، ونزل إىل املدرسة الصاحلية؛ وعمره دون الثالثني سنة
فترك قاضي القضاة مجال الدين عبد اهللا بن . وفيه قدم احلاج، وفهم قاضي القضاة زين الدين عمر البسطامي

  .امع أمحد بن طولون، فشكره الناس على هذاالتركماين تدريس احلنفية جب
وفيه وقدم أيضاً قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة، فزوج قاضى القضاة عز الدين بن مجاعة مجال الدين 

  .عبد اهللا بن التركماين بابنته
هلم وقاتلهم، وقتل  وفيه وقدم أيضاً األمري فارس الدين، وقد نازعه عرب بين شعبة يف عمارة عني جوبان، فجمع

منهم مجاعة، وجرح كثرياً وهزمهم؛ وقتل له مملوكان؛ وأصلح األمري فارس الدين العني حىت جرى ماؤها بقلة وكان 
مبكة واملدينة وعامة بالد .مبكة شديداً بلغت الويبة من الشعري إىل سبعني درمها، فهلك كثري من اجلمال؛ ووقع.الغالء

  .حىت جافت البوادي احلجاز وبواديها وباء عظيم
وفيه خلع على تاج الدين حممد بن علم الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى األخنائي واستقر يف قضاء القضاة 

  .املالكية، عوضاً عن عمه تقي الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى األخنائي، بعد موته



طلب اخلفراء أصحاب الرباع، وإلزامهم وفيه تقدم الوزير منجك لعالء الدين علي بن الكوراين وايل القاهرة ب
وكان يوجد يف الزقاق الواحد من . بكتابة أمالك القاهرة ومصر وظواهرمها، وأمساء سكاهنا ومالكها؛ فكتبوا ذلك

وتتبع الوايل الفنادق واملخازن ودار الوكالة . كل حارة وخط عدة دور خالية، ال يعرف هلا مالك، فختم عليها
ل فيها كذلك وفيه قدم اخلرب بنفاق العشري وعرب الكرك، وذلك أن عشري بالد الشام واحلواصل والشون وفع

ال ينفقان قط، ويف كل قليل يثور بعضهم على بعض ويكثر قتالهم، فيأيت إليهم من  -قيس، ومين  -فرقنان 
روهبم الشتغال الدولة فلما وقع الفناء يف الناس ثاروا على عادهتم، وطالت ح. السلطان من جيبيهم األموال الكثرية

أعين األمري أرغون شاه نائب الشام  -فجرد إليهم النائب . عنهم، فعظم فسادهم وقطعهم الطرقات على املسافرين
ابن صبح مقدم اجلبلية يف عدة من األمراء، فلم يظفر هبم، وأقام بالعسكر على اللجون وأخذ العشري يف الغارات  -

  .مبساعدة العسكر.فكتب نائب غزة على بالد القدس واخلليل ونابلس،
وفيه اشتدت الفتنة أيضاً يف بالد الكرك بني بين منري وبين ربيعة، فإن امللك الناصر حممد بن قالوون كان ملا أعياه 
أمرهم وحتصنهم جبباهلم املنيعة أخذ يف احليلة عليهم، وتقدم إىل شطي أمري بين عقبة، وإىل نائب الشام ونائب غزة 

ك، بأن يدخلوا إىل الربية كأهنم يصطادون ويوقعون هبم؛ فقبضوا على كثري منهم، وقتلوا يف جباهلم خلقا ونائب الكر
فسكن الشر بتلك اجلهات إىل أن كانت فتنة الناصر أمحد بالكرك، عاد بنو . كثرياً منهم، وحبسوا باقيهم حىت ماتوا

فركب إليهم األمري جركتمر نائب الكرك، وطلع إليهم . منري وبنو ربيعة إىل ما كانوا عليه من الفساد، وقوي أمرهم
فقاتلوه، وقتلوا من أصحابه عشرة، وكسروه أقبح كسرة؛ فكتب لنائب الشام األمري أرغون شاه بتجهيز عسكر 

  .لقتاهلم
  .أنعم على عرب بن ناصر الدين الشيخي بإمرة طبلخاناه، وعلى شاورشي دوادار قوصون بإمرة عشرة: ويف صفر
  .قدم قود األمري جبار بن مهنا، صحبة ولده نعري: ول ربيع األولويف أ

وفيه قدم الربيد من غزة بركوب نائبها على العشري، وكبسهم ليال، وأسر أكثرهم، وقتل ستني منهم، وتوسيط 
  .األسرى بغزة

وسبب ذلك أهنا . شنقت جارية رومية اجلنس خارج باب النصر، عند مصلى األموات: ويف يوم األربعاء ثاين عشريه
كانت جارية أم األمري يلبغا اليحياوي فاتفقت مع عدة من اجلواري على قتل سيدهتا، وقتلوها ليال بأن وضعن على 

فمشت حيلتهن على . وجهها خمدة، وحبس نفسها حىت ماتت، وأقمن من الغد عزاءها، وزعمن أهنا ضربت بدم
مبا كان، وأعترفن على اجلارية اليت تولت القتل، .سرقنه، وحتدثن الناس أياماً، إىل أن تنافسن على قسمة املال الذي

مبصر .و مل يعهد. وأخذ من اجلواري ما معهن من املال، وكان مجلة كثرية. فأخذت وشنقت، وهى بإزارها ونقاهبا
  .امرأة شنقت سوى هذه

هبن إىل موضع تومهن أن به  وقد وقع يف أيام املنصور قالوون أن امرأة كانت تستميل النساء وترغبهن حىت متضي
فاشتهر بالقاهرة . من يعاشرهن بفاحشة، فإذا صارت املرأة إليها قبضها رجال قد أعدهتم، وقتلوها وأخذوا ثياهبا

  .خربها، وعرفت باخلناقة؛ فما زال هبا األمري علم الدين سنجر اخلياط وايل القاهرة حىت قبص عليها، و مسرها
لناصر حممد بن قالوون أن امرأة بأرض الطبالة كانت عند طائفة البزادرية تفعل ذلك ووقع أيضاً يف أيام امللك ا

إذا  -وهي مسمرة يطاف هبا على اجلمال يف القاهرة  -بالنساء، فقبض عليها، ومسروا ومسرت معهم؛ فكانت تقول 
  " .أه يا قحاب، لو عشت لكن ألفنيتكن، ولكن ما عشت : " رأت النساء وهن يتفرجن عليها
  .قدم اخلرب بقتل األمري أرغون شاه نائب الشام، وكان شأنه مما يستغرب: ويف يوم األربعاء تاسع عشريه



وذلك أنه ملا كان نصف ليلة اخلميس ثالث عشريه مل يشعر األمري أرغون شاه، وقد نزل بالقصر األبلق من امليدان 
ودارت النقباء على . ول العسكر، فثاروا بأمجهمخارج مدينة دمشق، ومعه أهله، وإذا بصوت قد وقع يف الناس بدخ

فركبوا مجيعاً إىل سوق اخليل حتت القلعة، فوجدوا األمري أجليبغا . األمراء بالركوب ليقفوا على مرسوم السلطان
املظفري نائب طرابلس، وإذا باألمري أرغون شاه ماش، وعليه بغلوطاق صدر وختفيفة على رأسه، وهو مكتف بني 

  .مري فخر الدين أياسمماليك األ

وذلك أن أجليبغا ملا قدم من طرابلس سار حىت طرق دمشق على حني غفلة، وركب معه األمري فخر الدين أياس 
السالح دار، مث ركب أياس بأصحابه، وأحاط بالقصر األبلق، وطرق بابه وعلم اخلدام بأنه قد حدث أمر مهم، 

ج إليهم، فقبضوا عليه، وقالوا حضر مرسوم السلطان مبسكه، فأيقظوا األمري أرغون شاه؛ فقام من فرشه، وخر
فسلم أمراء دمشق على أجليبغا، وسألوه . فلم حيسر أحد يدفع عنه، وأخذه أياس وأتى به أجليبغا. والعسكر واقف

عن اخلرب، فذكر هلم أن مرسوم السلطان ورد عليه بركوبه إىل دمشق بعسكر طرابلس، وقبض أرغون شاه وقتله 
طة على موجوده؛ وأخرج هلم كتاب السلطان بذلك؛ فأجابوا بالسمع والطاعة، وعادوا إىل منازهلم؛ ونزل واحلو

  .أجليبغا بامليدان
. فأوقع أجليبغا احلوطة على موجود أرغون شاه؛ وأصبح يوم اجلمعة أرغون شاه مذبوحا: وأصبح يوم اخلميس

ه، فأنكر األمراء ذلك عليه، و كونه ملا قبض أموال أرغون فكتب أجليبغا حمضراً بأنه وجد مذبوحاً والسكني يف يد
فقاتلهم أجليبغا، . شاه مل يرفعها إىل القلعة على العادة، واهتموه فيما فعل، وركبوا حلربه يوم الثالثاء ثامن عشريه

  .وجرح األمري مسعود بن خطري، وقطعت يد األمري أجليبغا العاديل، وقد جاوز تسعني سنة
نائب طرابلس، ومعه خيول أرغون شاه وأمواله؛ وتوجه حنو املزة، وصحبته األمري أياس الذي كان  وويل أجليبغا

  .نائب حلب، ومضى إىل طرابلس
وسبب ذلك أن أياس ملا عزل من نيابة حلب بأرغون شاه، وأخذت أمواله وسجن، مث أفرج عنه واستقر من مجلة 

واتفق أيضاً إخراج أجليبغا املظفري من القاهرة . يهينه وخيرق بهوكان أرغون شاه . أمراء دمشق وأرغون شاه نائبها
وأخذ أجليبغا يف السعي خلروجه من . إىل دمشق أمرياً هبا، فترفع عليه أرغون شاه وأذله، فاتفق مع أياس على مكيدة

فولوه طرابلس  دمشق عند األمراء، وبعث إىل األمري بيبغا روس نائب السلطان وإىل أخيه الوزير منجك هدية سنية،
كما تقدم، وأقام هبا إىل أن كتب يعرف السلطان واألمراء أن أكثر عسكر طرابلس مقيم بدمشق، وطلب أن يكتب 

فشق على أرغون شاه أن أجليبغا مل يكتب إليه يسأله، وإمنا كتب . لنائب الشام يردهم إىل طرابلس، فكتب له بدلك
غا باإلنكار عليه، وأغلظ له يف القول، ومحل الربيد إليه مشافهة شنيعة؛ إىل السلطان واألمراء دونه، وكتب إىل أجليب
  .فقامت قيامة أجليبغا عند مساعها، وفعل ما فعل

فخلف كل من شيخو والنائب بيبغا روس . وملا قدم خرب قتل األمري أرغون شاه ارتاع األمراء، واهتم بعضهم بعضا
مبستنده يف ذلك؛ وكتب إىل أمراء . نه قتل أرغون مبرسوم من، وإعالمهمعلى الرباءة من قتله، وكتبوا إىل أجليبغا بأ

  .دمشق بالفحص عن هذه الواقعة
وكان أجليبغا وأياس قد وصال إىل طرابلس، وخيما بظاهرها فقدمت يف غد وصوهلما كتب أمراء دمشق إىل أمراء 

ومشت حليته " ه بغري مرسوم السلطان، طرابلس باالحتراز على أجليبغا حىت يرد مرسوم السلطان، فإنه فعل فعلت
فركب عسكر طرابلس بالسالح، . مبسك الطرقات عليه.، وكتبوا إىل نائب محاة ونائب حلب وإىل العربان" علينا 

فوافاهم كتاب السلطان مبسكه، وقد صار عن طرابلس، فساروا خلفه إىل هنر . ووقفوا جتاه أجليبغا، وأحاطوا به



فوقف أجليبغا هناره، مث كر راجعاً، فقابله . أمراء العربان، وأهل بريوت واقفون يف وجههالكلب عند بريوت، فإذا 
ووقعت احلوطة على مماليك أجليبغا وأمواله، وأخذ الذي . عسكر طرابلس، فقبض عليه وفر أياس، فلم يقدر عليه

أوصال الكتاب مقلوبة حىت  كتب الكتاب بقتل أرغون شاه، فاعتذر بأنه أكره على ذلك، وأنه غري األلقاب وكتب
فقبض نائب بعلبك على أياس، وقد حلق حليته ورأسه واختفي عند . ومحل أجليبغا مقيد إىل دمشق. يعرف أنه مزور

  .بعض البصارى، وبعث إىل دمشق فحبسا بقلعتها، وكتب بذلك إىل السلطان واألمراء
سلطان، فأخرج أياس وأجليبغا ووسطهما، وعلقهما وكان قد ركب األمري قجا السالح دار الربيد إىل دمشق بأمر ال

  .وكان عمر أجليبغا حنو تسع عشرة سنة، وهو ما طر شاربه. على اخلشب يوم اخلميس حادي عشري ربيع اآلخر
واستقر األمري قطليجا . وفيه كتب باستقرار األمري أرقطاى نائب حلب يف نيابة الشام، عوضا عن أرغون شاه

نيابة حلب، عوضاً عن األمري أرقطاى واستقر أمري مسعود بن خطري يف نيابة طرابلس، عوضا احلموي نائب محاة يف 
  .عن أجليبغا املظفري

وفيه قدم طلب أرغون شاه ومماليكه وموجوده، مث وصل طلب أجليبغا ومماليكه وأمواله وأموال أياس؛ فتصرف 
  .الوزير منجك يف اجلميع

ائب الشام، فكتب باستقرار األمري قطليجا نائب حلب يف نيابة الشام، وتوجه مبوت األمري أرقطاي ن.وفيه قدم اخلرب
فقدم اخلرب بأن ملكتمر احملمدي قدم حلب وقطليجا متغري املزاج، فأخرج ثقله بريد . ملكتمر احملمدي بتقليده

ابة الشام، دمشق، وأقام بظاهر حلب مدة أسبوع ومات، فأراد بيبغا روس النائب منجك إخراج األمري طاز لني
فخلع على األمري أيتمش . واألمري مغلطاي أمري آخور لنيابة حلب؛ فلم يوافقا على ذلك، وكادت الفتنة أن تقع

الناصري واستقر يف نيابة الشام، عوضاً عن قطليجا، يف يوم اجلمعة سادس عشرى مجادى األوىل، وتوجه إليها 
  .، وقبض على كثري منهم، وقيدهم وسجنهموخرج األمري قماري احلموي إىل دمشق، ومجع أمراءها

توقفت أحوال الدولة، وقطعت مرتبات الناس من اللحم والشعري، وصرف للماليك السلطانية عن : ويف هذه األيام
  .كل أردب شعري مخسة دراهم، وقيمته اثنا عشر درمها

. فسادهم ببالد القدس ونابلس وسببه كثرة. خرحت التجريدة إىل قتال العشري والعربان: ويف عاشر مجادى اآلخر
فجمع أدى . وكان قد قبض على أدى بن فضل أمري جرم، وسجن بقلعة اجلبل، مث أفرج عنه بعناية الوزير منجك

وقاتل سنجر بن علي أمري ثعلبة فمالت حارثة مع أدى، ومالت بنو كنانة مع سنجر، وجرت بينهم حروب كثرية، 
فلما ويل األمري . فخرحت إليهم عساكر دمشق، فلم يعبئوا هبم. ملسافرينقتل فيها خالئق، وفسدت الطرقات على ا

فركب . يلجك غزة استمال أدى بعد أيام، وعضده على ثعلبة؛ واشتدت احلروب بينهم، وفسدت أحوال الناس
يلجك بعسكر غزة ليال، وطرق ثعلبة، فقاتلوه وكسروه كسرة قبيحة، وألقوه عن فرسه إىل األرض، وسحبوه إىل 

يوهتم فقام سنجر بن علي أمري ثعلبة عليهم حىت تركوا قتله، بعد أن سلبوا ما عليه، وبالغوا يف إهانته، مث أفرجوا ب
مبا أخذوه من عسكره، وعز حانبهم، فقصدوا .عنه بعد يومني فعاد يلجك إىل غزة، وقد اتضع قدره وتقوى العشري

ة من اجلبلية وعمال املعاصر، وهنبوا مجيع ما فيه من القنود الغور، وكبسوا القصري املعيين، وقتلوا به مجاعة كثري
وقطعوا الطرقات، فلم يدعوا أحداً مير من الشام . واألعمال والعسكر وغريه، وذحبوا األطفال على صدر األمهات

 وقصدوا القدس، فخلى الناس منه ومن اخليل مث قصدوا الرملة ولد فانتهبوها؛ وزادوا يف. إىل مصر حىت أخذوه
  .التعدي، وخرحوا عن احلد، واألخبار ترد بذلك

فوقع االتفاق على والية األمري سيف الدين دلنجي نيابة غزة، وأبقى على إقطاعه مبصر، وخلع عليه وأخرج إليها 



وكتب خبروج ابن صبح من دمشمق على ألفي فارس، وجتهز الوزير منجك ومعه ثالثة أمراء من املقدمني، وهم 
لكاملي وطقتمر فسار قبلهم الجني أمري آخور يف مجاعة من طريق عقبة أيلة، يف يوم السبت رابع احملمدي وأرغن ا

  .عشره
وبينما الوزير ومن معه يف أهبة السفر إذ قدم اخلرب أن األمري قطيلجا توجه من محاه إىل نيابة حلب، عوضاً عن األمري 

فأعاقه لعمل حماسبة إقطاع النيابة حبلب، وركب  أرقطاي فوحد طلب أرقطاى وقد برز خارج حلب يريد القاهرة،
فسأل أرغون . مث ركب األمري قطليجا املوكب الثاىن، ونزل ويف بدنه تغري؛ فلزم الفراش أسبوعاً ومات. حبلب موكبا

الكاملي أن يستقر عوضه يف نيابة حلب، فأجيب إىل ذلك، وخلع عليه يف يوم اخلميس؛ وأنعم بتقدمية على األمري 
  .غا الذهيب، ورسم بسفره يف يوم اخلميس املذكورقطلوب

وخرج الوزير منجك يف جتمل عظيم، وقد كثرت القالة يف أنقضاء مدته ومدة أخيه األمري بيبغا روس، وأن األمري 
شيخو وطاز ومغلطاي وغريهم من األمراء قد اتفقوا عليهما حىت بلغهما ذلك، وأن الوزير منجك قصد إبطال 

  .التجريدة
وقد قدم الوزير النجابة لكشف أخبار العشرية، فلما رحل عن بلبيس عادت جنابته بأن ثعلبة ركبت بأمجعها، وهذا 

فعاد . ودخلت برية احلجاز، ملا بلغهم مسري العسكر إليهم، فنهب أدى كثرياً منهم، وانفرد يف البالد بعشرية
وكان قد حصل للوزير يف هذه احلركة من تقادم . مبن معه، وعرب القاهرة يف ثاين عشريه بعد أربعة أيام.الوزير

الكشاف والوالة واألمراء واملباشرين ما ينيف على مائة ألف دينار، فتلقته العامة بالشموع، وابتهجوا بقدومه، وأتته 
  .الضامنة جبميع أرباب املالهي، وكان من األيام املشهورة

بلغه كثرة مجيع العشري، وقصدهم هنب لد والرملة؛ قدم اخلرب بأن األمري دلنجي نائب غزة : ويف مستهل رجب
فركب إليهم ولقيهم قريباً من لد، منزل جتاههم، وما زال يراسلهم وخيدعهم حىت قدم إليه حنو املائتني من أكابرهم، 

  .فقبضهم وعاد إىل غزة، وقد تفرق مجعهم، فوسطهم كلهم
  .وفيه توحه طلب األمري أرغون الكاملي إىل حلب

مبضافيه من .خرج األمري قبالي احلاجب: طلب األمري أرقطاى مع ولده ويف يوم اخلميس مستهل شعبانوفيه قدم 
  .الطبلخاناه والعشرات إىل غزة، ألحد شيوخ العشر

  .غري الوزير والة الوجه القبلي، وكتب بطلبهم، وعزل مازان من الغربية بابن الدواداري: ويف هذا الشهر
  .والة األقاليموفيه أضيف كشف اجلسور إىل 

وفيه أعيد فار السقوف إىل ضمان جهات القاهرة ومصر بأمجعها، وكان قد سجن يف األيام الناصرية حممد بن 
فلم يزل مسجونا إىل أن أفرج عن . قالوون، وكتب على قيده خملد، بعد ما صودر وضرب باملقارع لقبح سريته

تهم، وانقطع إىل أن اتصل بالوزير منجك واستماله، فسلمه احملابيس يف أيام الصاحل إمساعيل، فافرج عنه يف مجل
اجلهات بأسرها، وخلع عليه، ومنع مقدمي الدولة من مشاركته يف التكلم يف اجلهات، ونودى له يف القاهرة ومصر، 

  .فزاد يف املعامالت ثالمثائة ألف درهم يف السنة
فأكرمه وأنزله، مث رده بزوادة إىل أهله فاطمأنت  وفيه قدم األمري قبالي غزة، فاحتال على أدى حىت قدم عليه،
حضر أدى يف بىن عمه لتهنئة قبالي بشهر الصوم . العشرات والعربان لذلك، وبقوا على ذلك إىل أن أهل رمضان

بأين قد : " فساعة وصوله اليه قبض عليه وعلى بين عمه األربعة، وقيدهم وسجنهم، وكتب إىل على بن سنجر
كون يل عندك يد بيضاء، فسر سنجر بذلك، وركب إىل قبالى، فتلقاه وأكرمه، فضمن له قبضت على عدوك لي



ورحل قبالى من غده ومعه أدى وبنو عمه يريد القاهرة، فقدم يف يوم اإلثنني حادي عشره، . سنجر درك البالد
ث إىل قومه بإحضارها، فضربوا على باب القلة باملقارع ضرباً مربحاً وألزم أدى بألف رجل ومائيت ألف درهم، فبع

فلما أخذت مسر هو وبنو عمه يف يوم اإلثنني خامس عشريه وقت العصر، وسريوا إىل غزة صحبة مجاعة من أجناد 
فثار أخو أدى، وقصد كبس غزة، فخرج إليه األمري دلنجى ولقيه على ميل من غزة، وحاربه . احللقة، فوسطوا هبا

م أصابه، وبعث دلنجي بذلك إىل القاهرة، فكتب خبروج نائب صفد ونائب ثالثة أيام، وقتله يف اليوم الرابع بسه
  .توجه السلطان إىل األهرام على العادة: الكرك لنجدته، ويف مستهل شوال

وفيه كثر اإلنكار على الوزير منجك، فإنه أبطل مساط العيد، واحتج بأنه يقوم حبملة كبرية تبلغ مخسني ألف يف 
  .كان أيضا قد أبطل مساط شهر رمضاندرهم، وتنهبه الغلمان، و

فرغت القيسارية اليت أنشأها تاج الدين املناوي، جبوار اجلامع الطولوين، من مال وقفه، وتشتمل : ويف هذا الشهر
  .على ثالثني حانوتا

ومحل األمري فارس . وفيه خرج ركب احلاج على العادة، صحبة األمري فارس الدين، ومعه عدة من مماليك األمراء
مبكة، ومبلغ عشرة آالف درهم للعرب .الدين معه ماال من بيت املال، ومن مودع احلكم، لعمارة عني جوبان

وخرج معه حاج كثري جداً، ومحل األمراء من . بسبب العني املذكورة، ورسم أن تكون مقررة هلم يف كل سنة
  .الغالل يف البحر إىل مكة عدة آالف أردب

اب األمري دلنجى نائب غزة بتفرق العربان، ونزول أكثرهم بالشرقية والغربية من قدم كت: ويف مستهل ذي القعدة
فكبست البالد عليهم، وقبض على ثالمثائة رجل، وأخذ هلم ثالثة آالف . أرض مصر، لربط إبلهم على الربسيم

  .لك أكثرهمووحد عندهم كثري من ثياب األجناد وسالحهم وحوائصهم، فاستعمل الرجال يف العمائر حىت ه. مجل
خرج األمراء لكشف اجلسور، فتوجه األمري أرنان للوحه القبلي، وتوجه أمري أمحد قريب السلطان : ويف نصفه

  .للغربية، وتوحه األمري آقجبا للمنوفية، وتوجه أراى أمري آخور للشرقية، وتوجه أحد أمراء العشرات ألمشون
  ماليك السلطانية واملعاملني واخلوشكاشيةوفيه توقف حال الدولة، فكثر الكالم من األمراء وامل

وفيه طلب األمري مغلطاي أمري آخور زيادة على إقطاعه، فكشف عن بالد اخلاص، فدل ديوان اجليش على أنه مل 
يتأخر منها سوى اإلسكندرية ودمياط وقوة وفارس كور، وخرج باقيها لألمراء، وخرج أيضاً من اجليزة ما كان 

وشكا الوزير من كثرة الكلف واإلنعامات، وأن احلوائج خاناه يف األيام الناصرية حممد بن . لديوان اخلاص لألمراء
. فرسم بكتابة أوراق. قالوون مرتبها يف كل يوم ثالثة عشر ألف درهم، وهو اليوم اثنان وعشرون ألف درهم

بديوان الوزارة وديوان مبتحصل الدولة ومصروفها، فبلغ املتحصل يف السنة عشرة آالف ألف درهم، واملصروف 
اخلاص أربعة عشر ألف ألف درهم وستمائة ألف درهم، وأن الذي خرج من بالد اجليزة على سبيل اإلنعام زيادة 

فتغاضى األمراء عند مساع ذلك إال مغلطاي أمري آخور، فإنه غضب . على إقطاعات األمراء حنو ستني ألف دينار
  " .من حياقق الدواوين على قوهلم؟ : " وقال

  .وفيه قدم طلب األمري قطليجا احلموي من حلب، فوضع الوزير منجك يده عليه، وتصرف حبكم أنه وصي
وفيه قدم األمري عز الدين أزدمر الزراق من حلب، باستدعائه، بعد ما أقام هبا مدة سنة من مجلة أمراء األلوف، 

  .فأجلس مع األمراء الكبار يف اخلدمة
  .حلب؛ لكثرة فساده وسوء تصرفهوفيه أخرج ابن طقزدمر إىل 

  .وفيه خرج األمري طاز لسرحة البحرية، وأنعم عليه من مال اإلسكندرية بألفي دينار



  .وخرج األمري صرغتمش أيضاً، فأنعم عليه منها بألف دينار
سم له وتوجه األمري شيخو أيضا، ور. مث توجه األمري بيبغا روس النائب للسرحة، وأنعم عليه بثالثة آالف دينار

  .بثالثة آالف دينار
وفيه أنعم على األمري مغلطاي أمري آخور إرضاء خلاطره بناحية صهرجت زيادة على إقطاعه، وعربهتا عشرون ألف 

دينار يف السنة فدخل األمري شيخو يف سرحته إىل اإلسكندرية، فتلقته الغزاة بآالت السالح، ورموا باجلرخ بني 
مث شكوا له ما عندهم من املظلمة، وهي أن التاج إسحاق ضمن دكاكني العطر، . هيديه، ونصبوا املنجنيق ورموا ب

وأفرد دكانا لبيع النشا فال تباع بغريها، وأفرد دكانا لبيع األشربة فال تباع بغريها، وجعل ذلك وقفا على اخلانكاه 
بإبطال ذلك ويف مستهل  فرسم بإبطال ذلك، وأطلق للناس البيع حيث أحبوا، وكتب مرسوم. الناصرية بسرياقوس

عويف علم الدين عبد اهللا بن زنبور، وخلع عليه، بعد ما أقام أربعني يوماً مريضاً، تصدق فيها بثالثني : ذي احلجة
  .ألف درهم، وأفرج عن مجاعة من املسجونني

الوون إىل احملرم وفيه كتب املوفق ناظر الدولة أوراقا مبا استجد على الدولة، من وفاة السلطان الناصر حممد بن ق
من بالد الصعيد وبالد الوحه البحري وبالد الفيوم، وبالد  -سنة مخسني وسبعمائة، فكانت مجلة ما أنعم به وأقطع 

للخدام واجلواري وغريهن سبعمائة ألف الف أردب، وألف ألف وستمائة ألف درهم،  -امللك، وأراضي الرزق 
النساء، وعربة البلد ومتحصلها، ومجلة عملها وقرئت على األمراء، ومعظم معينة بأمساء أرباهبا من األمراء واخلدام و
  .ذلك بأمسائهم، فلم ينطق أحد منهم بشىء

  .وفيه أبطل الوزير منجك مساط عيد النحر أيضاً
وذلك أن اخلواتني نساء السلطان وجواريهن أحدثن قمصانا طواال ختب . وفيها أبطل ما أحدثه النساء من مالبسهن

ا على األرض، بأكمام سعة الكم منها ثالثة أذرع، فإذا أرخته الواحدة منهن غطى رجلها، وعرف القميص أذياهل
وتشبه نساء القاهرة هبن يف ذلك، حىت مل يبق امرأة . منها فيما بينهن بالبهطلة، ومبلغ مصروفه ألف درهم فما فوقها

القاهرة ورسم له بقطع أكمام النساء، وأخذ ما  فقام الوزير منجك يف إبطاهلا، وطلب وايل. إال وقميصها كذلك
  .عليهن

مث حتدث منجك مع قضاة القضاة بدار العدل يوم اخلدمة حبضرة السلطان واألمراء فيما أحدثه النساء من القمصان 
 املذكورة، وأن القميص منها مبلغ مصروفه ألف درهم، ؛ وأهنن أبطلن لبس اإلزار البغدادي، وأحدثن اإلزار احلرير

فأفتوه مجيعهم بأن هذا من األمور احملرمة الىت جيب منعها، . بألف درهم، وأن خف املرأة وسرموزهتا خبمسمائة درهم
فقوى بفتواهم، ونزل إىل بيته، وبعث أعوانه إىل بيوت أرباب امللهى، حيث كان كثري من النساء، فهجموا عليهن، 

  .وأخذوا ما عندهن من ذلك

ووكل الوزير . دكاكني البابية، وأخذوا ما فيها من قمصان النساء، وقطعها الوزير منجكوكبسوا مناشر الغسالني و
مبنع النساء من لبس ما تقدم ذكره، .مماليكه بالشوارع والطرقات، فقطعوا أكمام النساء، ونادى يف القاهرة ومصر

  .وأنه مىت وجدت امرأة عليها شىء مما منع أخرق هبا وأخذ ما عليها
ونصبت أخشاب على سور القاهرة بباب . على النساء، وقبض على عدة منهن، وأخذت أقمصتهن واشتد األمر

زويلة وباب النصر وباب الفتوح، وعلق عليها متاثيل معمولة على صور النساء، وعليهن القمصان الطوال، ارهابا 
  .هلن وختويفا

تعمل كما كانت أوال تعمل، ونودي من باع وطلبت األساكفة، ومنعوا من بيع األخفاف والسراميز املذكورة، وأن 



فانقطع خروج النساء إىل األسواق، وركوهبن محري املكارية، وإذا وجدت . إزاراً حريراً أخذ مجيع ماله للسلطان
وامتنع األساكفة من عمل أخفاف النساء وسراميزهن احملدثة، وانكف التجار عن بيع األزر . امرأة كشف عن ثياهبا

  .، حىت إنه نودي على إزار حرير بثمانني درمهاً فلم يلتفت له أحد، فكان هذا من خري ما عملاحلرير وشرائها
وفيه استقر مجال الدين يوسف املرداوي يف قضاء احلنابلة بدمشق، بعد وفاة عالء الدين على بن أيب الربكات بن 

  .عثمان بن أسعد بن املنجا
  .لشافعية حبلب، بعد وفاة جنم الدين عبد القاهر بن أيب السفاحوفيه استقر جنم الدين حممد األزرعي يف قضاء ا

مث نقص حنو ثلثي ذراع، وبقى على النقص إىل . وفيه توقف النيل، مث زاد حىت كان الوفاء يف مجادى اآلخرة
 مث رد النقص وزاد إصبعني، فبلغ ستة عشر ذراعاً وثالثاً. النوروز، وهو ستة عشر ذراعا وإحدى وعشرين اصبعاً

  .وعشرين اصبعاً يف يوم عيد الصليب
  .وفيه أضاع الوالة عمل اجلسور، وباعوا اجلراريف حىت غرق كثري من البالد

ومع ذلك امتدت أيديهم إىل الفالحني، وغرموهم ما مل جتر به عادة؛ فشكى من الوالة للوزير، فلم يلتفت ملن 
  .شكاهم

  ومات فيها من األعيان

د بن موسى بن موسك بن جكو اهلكاري بالقاهرة، عن ست وسبعني سنة، يف ثاين شيخ اإلقراء شهاب الدين أمح
وكتب خبطه كثرياً، ودرس القراءات واحلديث ومات النحوى شهاب الدين أمحد بن سعد بن . عشر مجادى األوىل

  .حممد بن أمحد النشائي األندرشي بدمشق، وله شرح سيبويه يف أربعة أسفار
بن قروينة بعد ما ويل استيفاء الصحبة ونظر البيوت، مث ويل نظر اجليش مرتني، وصودر  ومات مكني الدين إبراهيم

ثالث مرات، وأقام بطاال حىت مات ومات األمري أرغون شاه الناصري نائب الشام، مذبوحا، يف ليلة اخلميس رابع 
ة اجلمدارية؛ مث استقر بعد وفاته ربيع األول رباه السلطان الناصر حممد بن قالون حىت عمله أمري طبلخاناه رأس نوب

أستادارا أمري مائة مقدم ألف، فتحكم على املظفر شعبان حىت أخرجه لنيابة صفد، وويل بعدها نيابة حلب، مث نيابة 
وكان جفيفاً قوي النفس شرس األخالق، مهابا جائراً يف أحكامه، سفاكا للدماء غليظاً فحاشاً كثري املال . الشام

لصني، محل إىل أبو سعيد بن خربندا، فأخذه دمشق خواجا بن جوبان، مث ارجتعه أبو سعيد بعد قتل وأصله من بالد ا
جربان، وبعث به إىل مصر هدية، ومعه ملكتمر السعيدى ومات األمري أرقطاى املنصورى بظاهر حلب، وهو متوجه 

من مماليك املنصور قالوون، رباه وأصله . إىل دمشق، عن حنو مثانني سنة، يف يوم األربعاء خامس مجادى األوىل
فلما عاد إليه ملكه جعله . الطواشي فاخر أحسن تربية، إىل أن توجه الناصر حممد بن قالوون إىل الكرك كان معه

مث تنكر عليه . من مجلة األمراء، مث سريه صحبة األمري تنكز نائب الشام، وأوصاه أال خيرج عن رأيه، وأقام عنده مدة
وقدم . حممد، فواله نيابة محص مدة سنتني ونصف، مث نقله لنيابة صفد، فأقام هبا مثاين عشر سنةالسلطان الناصر 

مث قدم مصر، وقبض . مث ويل نيابة طرابلس، ومات الناصر حممد وهو هبا. مصر، فأقام هبا عدة سنني، وجرد إىل أياس
مث وىل نيابة السلطنة حنو . فصار رأس امليمنةمث ويل نيابة حلب، مث طلب إىل مصر، . عليه، مث أفرج عنه، وأقام مدة

مث نقل لنيابة الشام، فمات يف طريقه لدمشق، فدفن حبلب، وكان . سنتني، مث أخرج لنيابة حلب، فأقام هبا مدة
  .مشكور السرية ومات األمري أجليبغا املظفري نائب طرابلس، موسطاً بدمشق، يف يوم اإلثنني ثامن عشر ربيع اآلخر



أيضاً األمري أياس وأصله من األرمن، أسلم على يد الناصر حممد بن قالوون، فرقاه حىت عمله شاد وقتل معه 
مث صار حاجباً بدمشق، مث نائبا . العمائر، مث أخرحه إىل الشام، مث أحضره غرلو، وتنقل إىل أن صار شاد الدواوين

ذكره ومات بدمشق األمري طقتمر الشريفي بعد بصفد، مث نائبا حبلب، مث أمرياً بدمشق، حىت كان من أمره ما تقدم 
  .ما عمى

  .ومات قاضى الشافعية حبلب جنم الدين عبد القاهر بن عبد اهللا بن يوسف بن أيب السفاح
مبىن يف .وتويف جنم الدين عبد الرمحن بن يوسف بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن علي القرشي األصفوين الشافعي،

  .ن بالعالء، وله خمتصر الروضة وغريهودف. ثالث عشر ذي احلجة
وتويف قاضي القضاة عالء الدين علي بن الفخر عثمان بن إبراهيم بن مصطفى املارديين، املعروف بابن التركماين 

وله كتاب الرد النقي يف الرد على البيهقي وغريه، وله شعر، وكان . احلنفي يف يوم الثالثاء عاشر احملرم بالقاهرة
  .ن قالون يكره منه اجتماعه باألمراء، وكان يغلو يف مذهبه غلواً زائداًالناصر حممد ب

وتويف قاضي احلنابلة بدمشق، عالء الدين علي بن الزبن أيب الربكات بن عثمان ابن أسعد بن املنجا التنوخي، عن 
  .ثالث وسبعني سنة

لناصر حممد بن قالون، وترقى صار من ومات األمري قطليجا احلموي أصله اململوك املؤيد صاحب محاة، فبعثه إىل ا
  .مث ويل نيابة محاة، ونقل إىل نيابة حلب، فأقام هبا أياما ومات، وكان سىيء السرية. مجلة األمراء

وتويف قاضى القضاة تقي الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران السعدي األخنائي املالكي، يف ليلة الثالث من 
  .دري وايل الفيومصفر ومات األمري نوغيه الب

ماال عظيماً، أبيع موجودها .وتركت. وماتت خوند بنت امللك الناصر حممد بن قالوون، وهي زوجة األمري طاز
  .بباب القلة من القلعة خبمسمائة ألف درهم، من مجلته فبقاب مرصع بأربعني ألف درهم، مثنها ألف دينار مصرية

عند بعض األمراء، فخدم بعده أمري حسني بن جندر، مث ويل اإلستيفاء كان أبوه كاتباً . ومات علم الدين بن سهلول
مث صودر ولزم بيته، وعمر دارا جليلة حبارة زويلة من القاهرة وفيها قام بتونس أبو . ونظر الدولة، شركة للموفق

د قدم إىل العباس الفضل بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن عبد الواحد ابن أيب حفص يف ذي القعدة، وكان ف
يعقوب بن عبد احلق ملك بين مرين صاحب فاس، وملك .تونس السلطان أبو احلسن علي بن أيب سعيد عثمان بن

تونس وإفريقية مث سار منها للنصف من شوال، واستخلف ابنه أبا العباس الفضل؛ فقام أبو العباس املذكور وملك 
  .تونس ملك أبيه

  سنة إحدى ومخسني وسبعمائة

والناس يف بالد عظيم من فأر السقوف ضامن اجلهات، فإنه أحدث حوادث قبيحة يف دار البطيخ ودار أهل احملرم 
هذا : " السمك وسائر املعامالت، وزاد يف ضرائب املكوس، ومتكن من الوزير منجك متكًنا زائداً، حىت كان يقول

عليه وفيه أوقع األمري أرغون الكاملي  وكثرت الشكاية منه، ووقفت العامة فيه للسلطان، فلم يتغري الوزير" أخي 
فاستقر . نائب حلب بكاتب سرها زين الدين عمر بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن أيب السفاح وضربه وسجنه
  .عوضه فيكتابة السر حبلب الشريف شهاب الدين احلسني بن حممد بن احلسني، املعروف بابن قاضي العسكر

واألمري حيار بن مهنا بطائفة من العرب، وقتل منهم حنو املائتني، وأسر كثرياً  وفيه أوقع الشيخ حسن نائب بغداد
فطلب األمري حيار من أزدمر النوري نائب الرحبة متكينه منهم، فأىب عليه، فكتب . منهم، ففر عدة منهم إىل الرحبة

  .زم سيف، وهنبت أموالهفيه األمري حيار إىل السلطان، فعزله، وفيه اقتتل موسى بن مهنا وسيف بن فضل، فاهن



. وفيه ابتدأت الوحشة بني األمري مغلطاي أمري آخور وبني الوزير منحك، بسبب الفار الضامن، وقد شكى منه
فطلبه مغلطاي من الوزير عندما احتمى به، فلم ميكنه منه وفيه قدم صاحب حصن كيفا، واخلواجا عمر بن مسافر، 

وأكرم . ألنه هو الذي جلبه من بالده، ونسب إليه، فقيل له شيخو العمريفسر به األمري شيخو، . بعد غيبة طويلة
فقدم صاحب حصن كيفا عدة . صاحب حصن كيفا، وروعي يف متجره، وكان من مجلته ثالمثائة ألف جلد سنجاب

زير منجم مبال كثري، و بعث إليه األمري شيخو ألف دينار، وتعبئة قماش، وبعث إليه الو.تقادم لألمراء، فبعثوا إليه
  .بألفي دينار وقماش كثري، وأنزله يف بيته، وبعث إليه األمري بيبغا روس وغريه، مث عاد بعد شهر إىل بالده

وفيه كمل صهريج الوزير منجك على الثغرة حتت القلعة، واشترى له من بيت املال ناحية بلقينة من الغربية خبمسة 
  .وكانت بلقينة مرصدة جلوامك احلاشية، فعوضوا عنها. صهرجيهوعشرين ألف دينار، أنعم عليه هبا، ووقفها على 

قدم األمري فارس الدين باحلجاج، وكانوا ملا قدموا مكة نزلت رهبم شدة من غالء األسعاء وقلة : ويف رابع عشريه
يلة مطرا فبعث اهللا يف تلك الل. املاء، حبيث أبيعت الراوية بعشرين درمها، حىت مهوا باخلروج منها ونزول بطن مرو
وحصل هلم خود من عبور . استمر يومني وليلة، حىت امتألت اآلبار والربك، وقدم عدة قوافل؛ فاحنل السعر قليال

املدينة النبوية؛ وذلك أن الشريف أدى ملا عزل بالشريف سعد، مجع العربان، وهجم املدينة قبل قدوم سعد إليها، 
  .حلجرة الشريفة وأموال األغنياء وغريهم، وخرجوأخذ أموال اخلدام وودائع الشاميني وقناديل ا

وفيه أفرج عن عيسى بن حسن اهلجان، وكان قد قبض عليه وسجن، بسبب أنه ماال هو وعربه مجاعة العايد 
وكان فد كثرت سعادته، فإنه كان مع الناصر حممد بن قالوون يف الكرك، . املفسدين من العربان، وأحيط بأمواله

وتسلم بعده اهلجن مجال الدين نفر، . سلمه اهلجن وحكمه فيها، فطالت أيامه وكثرت أموالهفلما عاد إليه ملكه 
  .فقام الوزير حىت أفرج عنه، ورد عليه إقطاعه، وأنعم على مجاعة من عربه بإقطاعات

قدمت رسل أرتنا نائب الروم، وسأل أن يكتب له تقليد نيابة الروم على عادته، فكتب له، : ويف مستهل صفر
  .أكرم رسولهو

  .وفيه تنافس الوزير منجك واألمري مغلطاي، واستعد كل منهما بأصحابه لآلخر، فقام األمري شيخو حىت أمخد الفتنة
فركب األمري . وقت الصالة وقعت نار خبط البندقانيني من القاهرة، فأحرقت دار هناك: ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه

على العادة، وكان اهلواء شديداً، والدور متالصقة، فاشتد هلب النار حبيث عالء الدين علي بن الكوراين إلطفائها 
فركب الوزير منجك، واألمري بيبغا روس النائب، واألمري شيخو، واألمري طاز، واألمري مغلطاى، . رؤى من القلعة

يوهلم، ومنعوا العامة واألمري قبالى حاجب احلجاب، وغريهم من األمراء مبماليكهم، وأتوا إىل احلريق، ونزلوا عن خ
من النهب فامتدت النار من دكاكني البندقانيني إىل دكاكني الرسامني ودكاكني الفقاعني والفندق اجملاور هلا، والربع 

مبا جناه ذلك من الدور اجملاورة لبيت املظفر بيربس اجلاشنكري، فأحرقت الربع، واتصلت بزقاق .وتعلقت. علوة
بن الصاحب أمني الدين، إىل بري الدالء اليت كانت تعرف قدميا ببئر زويلة فأحرقت  الكنيسة إىل بيت كرمي الدين

النار الدكاكني والربع اجملاور لدار اجلوكندار، ومل يبق إال أن تصل إىل دار عالء الدين على بن فضل اهللا كاتب 
ني أيديهم هتدم الدور وتطفي مبن معهم، واملقيدون باملساحي ب.السر وعظم األمر، واألمراء مجيعهم على أرجلهم

  .النار، والناس يف أمر مريج
وبينا أصحاب الدار يف نقلة متاعهم خوفا من وصول النار إليهم، إذا بالنار قد ظهرت عندهم، فينجون بأنفسهم، 

ريق، ومل يبق بالقاهرة سقاء إال وأحضر إلطفاء احل. ويتركون أمواهلم، حىت مشل اهلدم واحلريق ما هنالك من العمائر
واستمرت النار يومني وليلتني، ومجيع األمراء . وكانت اجلمال حتمل الروايا باملاء من باب زويلة إىل البندقانيني



فوكل باحلريق بعض األمراء مع الوايل، ومضى بقيتهم إىل بيوهتم، وهبم من التعب ما ال . وقوف حىت خف اللهب
  .ي تطفا، فكان حريقا مهوال، ذهب فيه من األموال ما ال ينحصرفأقامت النار بعد انصرافهم ثالثة أيام وه. يوصف

وامتد احلريق إىل قيسارية طشتمر وربع بكتمر، مث صارت النار توجد بعد ذلك يف مواضع عديدة من القاهرة 
. ووجد يف بعض املواضع اليت هبا احلريق كعكات زيت ومطران، ووجد يف بعضها نشابة يف وسطها نفط. وظواهرها

أكثر األماكن تقع النار بسطحها، و مل يعرف من فعل ذلك فنودي باحتراس الناس على أمالكهم من احلريق،  وكان
و مل يزل احلريق يف األماكن إىل أثناء شهر ربيع األول، . فلم يبق جليل وال حقري حىت اختذ عنده أوعية مألها ماء

. ونوا عونا على إطفاء احلريق، ففر معظمهم من القاهرةفقبض يف هذه املدة على كثري من أوباش العامة، وقيدوا ليك
  .مث نودي أال يقيم بالقاهرة غريب، ورسم للخفراء تتبعهم وإحضارهم

وتعب وايل القاهرة يف مدة احلريق تعباً ال يوصف، فإنه أقام مدة شهر ال يكاد ينام هو وحفدته، فإنه ال خيلو وقت 
مبصر حريق يف شونة حلفاء، جبوار مطابخ . مث وقع بعد شهر. ريةمن صيحة تقع بسبب احلريق، فذهبت دور كث

  .السلطان وبعدة أماكن
وكان قد عظم . مسر محام وعبده الذي كان حيمل سالحه، وثالثة نفر: ويف يوم السبت حادي عشرى ربيع األول

  .عه اهللا وكفى شرهفساده، وكثر هجومه على الدور وأخذ ما فيها وقتل من مينعه، وأعيا الوالة أمره حىت أوق
وسبب ذلك أن ابن يوسف . قبض على أمحد بن أيب ريد، وحممد بن يوسف، مقدمي الدولة: ويف أول ربيع اآلخر

حج يف السنة املاضية على ستة قطر مجال، وثالثة قطر هجن بطبل وبيزه كما حج األمراء، حبيث كان معه حنو مائيت 
ى للوزير منجك، والنائب بيبغا روس، واألمري طاز واألمري صرغتمش، وملا قدم ابن يوسف إىل القاهرة أهد. عليقة

فعاب عليه الناس ترك مهاداة شيخو، . اهلدايا اجلليلة القدر، و مل يهد إىل األمري شيخو، وال إىل األمري مغلطاي شيئا
اعة من األجناد، وشكوا مث يعد أيام وقف مج" . هذا ماله حرام : " فحمل إليه بعد مدة هدية سنية، فردها عليه وقال

يف الوالة طمعهم وفساد البالد، فأنكر األمراء على الوزير منج سرية والة األعمال، وتعرضوا هلم بأهنم ولوا بالرب 
أطيل، فاحتاجوا إىل هنب أموال الناس وأخذ األمري شيخو يف احلط على مقدمي الدولة، وأنكر كثرة ما أنفقه ابن 

عه من مال السلطان فقام األمراء يف مساعدة شيخو، وعددوا ما يشتمل عليه ابن يوسف يف حجته، وأن ذلك مجي
يوسف من لعبه وهلوه واهنماكه يف اللذات، فلم جيد الوزير بدا من موافقتهم على عزل الوالة، ومسك املقدمني أمحد 

مبال، .ملنوفية، وألزمبن أيب زيد وحممد بن يوسف، فقبض عليهما، وألزما حبمل املال وطلب ابن سلمان متويل ا
  .واستقر عوضه ابن فنغلي واستقر يف والية الشرقية ابن اجلاكي، وعزل أسندمر منها

خرج إىل األطفيحية سبعة أمراء ألوف، وعشرون أمري طبلخاناه، وقت العصر : ويف يوم اخلميس رابع عشريه
وس فأمر هبم، فقيدوا وحبسوا وأعاده بأطالهبم، فيهم الوزير منجك واألمري طاز وسبب ذلك أن األمري بيبغا ر

  .النائب إىل األطفيحية، فقبض األمري
عرب بن الشيخي كان باإلطفيحية مقيماً هبا، فاستمال العرب حىت وثقوا به، وأتاه منهم حنو عشرين رجال، فقبض 

قيدهم، فأتاهم عليهم وركب هبم إىل القاهرة، وأوقفهم بني يدي النائب األمري عرب بن الشيخي على مخسة أخر و
فعظم ذلك . ليال عدة من العربان وفكوا قيودهم، وكبسوا خيمته، ففر إىل القاهرة، ومالوا على موجوده وانتهبوه

وقد بلغ العرب خربهم، فارتفعوا إىل اجلبال، فقبض األمراء على حنو مائة من . على األمراء، وخرجوا إىل األطفيحية
ا هناك من شجر املغل، وخربوا السواقي، وعادوا بعد ثالثة أيام، يف يوم األوباش وأهل البالد، وقطعوا مجيع م

  .فعادت العربان بعد رجوع العسكر، وأكثروا من قطع الطريق. الثالثاء تاسع عشريه



وصلت أم األمري بيبغا روس النائب، وأم األمري أرغون الكاملي نائب حلب وأبوه، وعدة : ويف نصف مجادى األوىل
  .ركب النائب وتلقاهم من سرياقوس، وسر هبمف. من أقارهبم

  .وفيه أخرج أمري أمحد الساقي إىل حلب؛ لسوء سريته يف كشف اجلسور بالغربية
  .مث قدم األمري جبار بعده، فأقام أياما وعاد إىل بالده. وفيه قدم قود جبار بن مهنا، وقود سيف بن فضل صحبته

فأكرم رسوله، وأعيد . صاحب توريز، يتضمن السالم والتودد وفيه قدم كتاب امللك األشرف دمرداش بن جوبان
  .باجلواب، وأرسل السلطان بعده إليه وايل الشيخ حسن صاحب بغداد رسولني

وفيه قدم اخلرب بان األمري أرغون الكاملي نائب حلب ركب إىل التركمان، وقد كثر فسادهم، فقبض على كثري 
هابته مث بعث موسى احلاجب على ألفي فارس يف طلب جنمة أمري منهم، وأتلفهم، وأوقع بالعرب حىت عظمت م

فعاد موسى . األكراد، فلما قرب منه بعث صاحب ماردين يشري بعود العسكر، خوفاً من كسر حرمة السلطة
فتنكر األمري أرغون على موسى احلاجب، وكتب يشكو منه وفيه قدم اخلرب . احلاجب هبم إىل حلب، من غري لقاء

ين الكاشف واقع عرب عرك وبين هالل، فهزموه أقبح هزمية، وجرحوا فرسه، وقتلوا عدة من أصحابه، بأن اهلذبا
مبا فيه من خيل وغريها، وأنه نزل بسيوط، وطلب جتريد العسكر إليه؛ فاقتضى الرأي تأخري .وأخذوا الطلب

  .التجريدة حىت يفرغ تأخري األراضي بالزرع

فقدم . فلقوا الشريف عجالن بالعقبة، وقد أخرجه أخوه ثقبة من مكةسار ركب احلجاج الرجبية، :.ويف رجب
ورسم له بشراء . عجالن إىل القاهرة، ودخل على السلطان، وطلب منه جتريد عسكر معه فلم جيب إىل ذلك

وقدم كتاب أخيه ثقبة يشكو منه، فكتب لعجالن توقيع بإمرة . مماليك، واستخدام األجناد البطالني، فشرع يف ذلك
مبفردة، واشترى أربعني مملوكا، واستخدم عشرين جندياً، وأنفق فيهم مخسمائة درهم كل واحد، مث استجد .كةم

ومحل معه محلني نشاباً وقسياً وحنوها، وسافر إىل مكة مستهل . عجالن طائفة أحرى حىت صار يف مائة فارس
  .رمضان، فأخذ األمري بيبعا روس واألمري طاز يف احلركة للحج

  .وجه السلطان لسرحة سرياقوسوفيه ت
وفيه أنعم على األمري قطلوبغا الذهيب بإقطاع األمري جلحني أمري آخور، بعد إمرته، وأنعم إلمرته وتقدمته على عمر 

  .بن أرغون النائب
  .وفيه أخرج بكلمش أمري شكار لنيابة طرابلس، عوضا عن أمري مسعود بن خطري، وكتب بإحضار أمري مسعود

معني بعربه على األطفيحية، فقاتله أهلها، فكسرهم بعد أن قتل منهم عدة قتلى كبرية تبلغ املائيت  وفيه هجم ابن
  .رجل

  .وفيه قدم محل سيس حبق النصف؛ خلراب بالدهم
وفيه قدم كتاب الشريف ثقبة، وصحبته حمضر ثابت يتضمن الشكر من سريته، وتكذيب عجالن فيما نقل عنه، 

  .يه عجالنفكتب باستقراره شريكا ألخ
فعاد من الرملة إىل دمشق، وأنعم . وفيه كتب بعود أمري مسعود إىل دمشق بطاال، حىت ينحل من اإلقطاع ما يليق به

  .عليه بإمرة طبلخاناه، ورسم جبلوسه فوق األمراء املقدمني
لى أخيه، وأنعم وفيه خلع على األمري فارس الدين ألبكي، واستقر يف نيابة غزة، بعد موت دلنجي وأنعم بإمرته ع

  .على قطليجا الدوادار بإمرة طبلخاناه
وذكر الشيخ . وفيه قدم قرا وأشقتمر املتوجهني إىل الشيخ حسن، وإىل األشرف دمرداش بن جوبان، بكتابيهما



حسن يف كتابه أن دمرداش إمنا طلب الود مكراً منه، فإن رسوله إمنا قدم مصر لكشف أمر عسكرها، فإنه طمع يف 
  .دأخذ البال

وفيه توجه األمري طاز لسرحة البحرية، وأنعم عليه بعشرة آالف أردب شعري ومخسني ألف درهم بناحية طموه من 
  .اجليزية، زيادة على إقطاعه

  .وفيه توجه السلطان إىل بر اجليزة؛ ليتم صوم شهر رمضان هبا
  .حلركته للحج وفيه تواردت تقادم نواب الشام واألمراء بديار مصر على األمري بيبغا روس؛

  .قدم السلطان من بر اجليزة إىل القلعة: ويف شوال
  .خرج حممل احلاج إىل بركة احلاج، صحبة األمري بزالر أمري سالح: ويف خامس عشره

وخرج طلب األمري بيبغاروس النائب بتجمل زائد، وفيه مائة ومخسون مملوكا معدة بالسالح، وخرج طلب األمري 
فرحل النائب قبل طاز بيومني، مث رحل األمري طاز بعده، مث رحل بزالر باحلجاج ركباً ثالثاً . طاز، وفيه ستون فارسا

. عزل األمري منجك من الوزارة، وكان األمري شيخو قد خرج إىل العباسة: يف عشريه ويف يوم السبت رابع عشره
يا أمراء هل : " باخلدمة قال هلموذلك أن السلطان بعد توجه األمري شيخو طلب القضاة واألمراء، فلما اجتمعوا 

يا خوند ما مث أحد حيكم على موالنا السلطان، : " فقال اجلميع" . ألحد على والية حجر، أو أنا حاكم نفسي؟ 
حنن يف طاعة السلطان، وممتثلون ما : " فقالوا مجيعاً" إذا قلت لكم قوال ترجعوا إليه؟ : " فقال. وهو مالك رقابنا

وأشار إىل منجك، فأخذ سيفه، وأخرج وقيد ونزلت " . خذ سيف هذا : " إىل احلاجب، وقال فالتفت" . يرسم به 
احلوطة على أمواله مع األمري كشلى السالح دار، فوجد له مخسون محل مجل زردخاناه، و مل يوجد له كثر مال، 

ري شيخو من العباسة، على وساعة قبض عليه رسم بإحضار األم. فرسم بعقوبته، مث أخرج إىل اإلسكندرية فسجن هبا
فقام األمري منكلى بغا واألمري مغلطاي يف منعه من احلضور، ومازاال . مبسك منجك.لسان بعض اجلمدارية، وإعالمه

خييالن السلطان منه حىت كتب له مرسوم بنيابة طرابلس، على يد طينال اجلاشنكري فلقيه طينال قريب بلبيس، وقد 
على املرسوم، فأجاب بالسمع والطاعة وبعث شيخو يسأل يف اإلقامة بدمشق، فكتب عاد صحبة اجلمدارية، وأوقفه 

له خببز األمري بلك بدمشق وحضور بلك، فتوجه شيخو إليها وفيه قبض على األمري عمر شاه احلاجب، وأخرج إىل 
  اإلسكندرية وفيه أنعم على األمري طنريق باستقراره رأس نوبة كبرياً

وكان عنرب البابا قد أفحش يف سريته مع الناس، . جك، وعلى عبده عنرب البابا، وصودروفيه قبص على حواشي من
فضرب ضرباً مربحا، وأخذ منه حنو سبعني ألف درهم وفيه ضرب . وشره يف قطع املصانعات، وترفع ترفعا زائدا

رواتب والصدقات، بكتمر شاد األهراء، فاعترف للوزير باثين عشر ألف أردب غلة، اشتراها منجك من أرباب ال
  .على حساب ستة دراهم األردب وسبعة دراهم

فترفق يف أمرهم األمري . قبض على ناظر الدولة واملستوفني، وألزموا خبمسمائة ألف دينار: ويف مستهل ذي القعدة
طنريق حىت استقرت مخسمائة ألف درهم، وزعها املوفق ناظر الدولة على مجيع املباشرين، من الكتاب والشهود 

فاشتد شاد الدواوين يف استخراحها، وأخرق . والشادين وحنوهم، وألزم كل منهم حبمل معلومه عن ستة أشهر
جبماعة منهم والتزم علم الدين عبد اهللا بن زنبور ناظر اخلاص واجليش بتكفية مجيع األمراء واملقدمني باخللع من 

فبعث السلطان هبا إىل األمراء، وركبوا هبا . نماله، وقيمتها مخسمائة ألف درهم، وفصلها وعرضها على السلطا
املوكب، وقبلوا األرض، فكان موكباً جليال وفيه قبض على أسندمر كاشف الوجه القبلي، وناصر الدين حممد بن 

  .الدوادارى متويل احمللة والغربية، وألزم ابن الدواداري حبمل مائة ألف درهم



  .، وأخذ منه مجلة مال، وسجنوفيه قبض على الفأر الضامن، وضرب باملقارع
خلع على األمري بيبغا ططر حارس الطري، واستقر يف نيابة السلطنة عوضا عن بيبغا روس، : ويف يوم السبت ثامنه

  .ومتنع بيبغا ططر متنعاً كبرياً، مث قبلها. بعد ما عرضت على أكابر األمراء، فلم يقبلها أحد
وأطلق له التحدث يف أمور الدولة كلها، عوضاً عن األمري . عن طينرق وفيه استقر األمري مغلطاي رأس نوبة، عوضاً

  .شيخو، مضافا إىل ما بيده من التحدث يف اإلصطبل
ودقت الكوسات . وفيه استقر األمري منكلى بغا الفخري رأس املشورة أتابك العساكر، وأنعم على ولده بإمرة

األحد تاسعه، واستمرت مثانية أيام وفيه قدم اخلرب صحبة  وطبلخاناه األمراء بأمجعها، وزينت القاهرة ومصر يوم
األمري طشبغا الدوادار من دمشق، بأن األمري شيخو ملا قدم دمشق ليلة الثالثاء رابع ذي القعدة، أظهر طينال كتابا 

مساكه، فقدم من الغد األمري أرغون التاجي بإ. بأن يستقر شيخو على إمرة بلك السالمي، وجتهز بلك إىل القاهرة
مبكة، وإرساله صحبة األمري .وكان شيخو ملا قدم تلقاه النائب وأخرج له كتاب السلطان. فقيد وأخرج من دمشق

: " مث قال للنائب. وأي حاجة إىل غدونا إىل الشام، كفي هتكنا يف مصر: " فحل شيخو سيفه بيده، وقال. طيالن
، فقيد، وتسلمه " نهم، أمنع بعضهم من الوصول إىل بعض واهللا يا أمري ما أعرف يل ذنباً غري أين كنت جسرا بي

طيالن ليسري به إىل مصر، وسلم سيفه لطشبغا وفيه قبض على ملك آص شاد الدواوين، وعلى شهاب الدين أمحد 
  .بن علي بن صبح؛ وتسلم سيفهما طشبغا

  .وفيه أركب قطلوبغا، فخرج أخوه مغلطاي رأس نوبة إىل لقائه
  .خو إىل قطيا، فتوجه به متسلمه منها إىل الطينة وأوصله إىل اإلسكندرية، فسجن هباوفيه قدم األمري شي

وتصاحل هو وعالء الدين علي بن فضل اهللا كاتب السر . وفيه خلع على طشبغا، واستقر على ما كان عليه دواداراً
دم إىل األمري طاز وأمري وكان ملا أمسك منجك خرج األمري قر. حبضرة األمراء، وبعث كل منهما إىل اآلخر هدية

بزالر أمري الركب بكتاب السلطان، يتضمن القبض على الوزير منجك، وأهنما حيترسان على األمري 
وكتب يبغا روس بتطييب خاطره وإعالمه بتغري السلطان على أخيه ألمور صدرت منه اقتضت مسكه، .بيبغاروس

فركب األمري قردم يوم القبض على . ان أراد احلج حجوأنه مستمر على نيابة السلطنة، فإن أراد العود عاد، و
فلما . الوزير منجك اهلجن وقت العصر، وأوصل طاز وبزالر كتابيهما، ومضى إىل بيبغاروس وقد نزل سطح العقبة

، وخلع على األمري قردم، وكتب جوابه بأنه ماض " كلنا مماليك السلطان : " قرأ بيبغاروس الكتاب وجم، مث قال
مث إن السلطان رسم لألمري صرغتمش أن يدخل اخلدمة مع األمراء، بعد أن عزله من وظيفة اجلمدارية، . جألداء احل

  .هو وأمري على، وكانا من مجلة حاشية شيخو
وأخرج عمر شاه إىل . أمسك األمري عمر شاه احلاحب، واألمري آقبغا البالسي: ويف يوم األربعاء ثاين عشره
وأخرج أمري على إىل الشام، وأخرج األمري صرمتش . لبالسي وطشتمر القامسي إىل طرابلساإلسكندرية، ونفي أقبغا ا
  .لكشف اجلسور بالصعيد

وأخذت جواري . وفيه ألزم أستادار بيبغا روس بكتابة حواصله، وندب األمري؛ آقجبا احلموي لبيع حواصل منجك
وطلع من مماليك منجك مخسة وسبعون مملوكاً . ةالنائب بيبغا روس ومماليكه، وجواري منجك ومماليكه، إىل القلع

صغاراً، وطلع من جواري بيبغا روس مخس وأربعون جارية، فلما وصلن إىل دار النيابة بالقلعة صحن صيحة واحدة، 
  .وبكني فأبكني من هناك

  .نفي ابن العرضي إىل محاة، بعد ما صورد: ويف يوم اجلمعة رابع عشره



  .نائب البرية، وقد حضر منها، واستقر أستادارا، عوضا عن األمري منجك الوزير وفيه خلع على بابان السناين
وسببه أنه ملا قبض على الوزير منجك، خرج . وفيه قدم اخلرب أن األمري أمحد الساقي نائب صفد خرج عن الطاعة

جهزه إليه أخوه األمري قمارى احلموي، وعلى يده ملطفات ألمراء صفد بالقبض على أمحد، فبلغه ذلك من هجان 
وطلب نائب قلعه صفد وديوانه، وأمره أن يقرأ عليه كم . فندب األمري أمحد الساقي طائفة من مماليكه لتلقى قمارى

له بالقلعة من غلة، فأمر ملماليكه منها بشيء فرقه عليهم إعانة هلم على ما حصل من احملل يف البالد، وبعثهم ليأخذوا 
روا سيوفهم وملكوها فقبض األمري أمحد الساقي على عدة من األمراء، وطلع حبرميه ذلك، فعندما طلعوا القلعة شه

إىل القلعة وحصنها، وأخذ مماليكه قمارى، وأتوه به فكتب السلطان لنائب عزه ونائب الشام جتريد العسكر إليه، 
وأخذت اهلجن من ورسم باإلفراج عن فياض بن مهنا وعيسى بن حسن اهلجان أمور العايد، وخلع عليه وجهز، 

وكانت األراجيف قد كثرت بأن األمري طاز قد . مجال الدين بقر أمري عرب الشرقية، وأعيدت إىل علي بن حسن
حتالف هو واألمري بيبغا روس بعقبة أيله، فخرج األمري فياض وعيسى بن حسن أمري العايد؛ ليقيما على عقبة أيلة، 

وبين مهدي بالقيام مع األمري فضل، وكتب لنائب غزة بإرسال وكتب لعرب شطي وبين عقبة . بسبب بيبغا روس
  .السوقة إىل العقبة

  .وفيه خلع على شهاب الدين أمحد بن قزمان بنيابة اإلسكندرية، عرضاً عن بكتمر املؤمين
وأنعم على جركتمر . وفيه خلع على األمري أرالن أمري آخور، واستقر يف نيابة الكرك، عوضا عن جركتمر

  .ه حاجباً حبلب، عوضاً عن موسى احلاجب، لشكوى نائب حلب منهباستقرار
  .قدم سيف األمري بيبغا روس، وقد قبض عليه: ويف يوم األربعاء سادس عشريه
مبسك أخيه منجك اشتد خوفه، وطلع إىل العقبة، ونزل املنزلة فبلغه أن األمري طاز .وذلك أنه ملا وردعليه الكتاب
فقام األمري عز الدين إزدمر . مبن معه من األمراء واملماليك بآلة احلرب.ليه، فركبواألمري بزالر ركبا للقبض ع

مبالطفته، وأشار عليه أال يعجل، وأن يكشف عن اخلرب أوال فبعث األمري بيبغا روس جناباً يف الليل لذلك، . الكاشف
دة احلرب، فقلع األمري بيبغا روس فعاد وأخربوا أن األمري طاز مقيم بركبه، وأنه سار هبم وليس فيهم أحد البس ع

فلم ير بيبغا روس . السالح هو ومن معه، وتلقى طاز وسأله عما ختوف منه، فأوقفه طاز على كتاب السلطان إليه
فأتت األخبار إىل األمراء باتفاف طاز وبيبغا روس، فكتب . فيه ما يكره فاطمأن، ورحل كل منهما بركبه من العقبة

ر أمري الركب بالقبض على بيبغا روس قبل دخول مكة، وتوجه إليهما طيالن اجلاشنكري، وقد السلطان إىل طاز بزال
  رسم له أن يتوجه مع بيبغا روس إىل الكرك

فلما قدم طيالن على طاز . مبضافية تقوية هلما.وجرد فياض وعيسى بن حسن إىل العقبة، مث خرج األمري أرالن
مبا رسم به هلما من مسك بيبغا روس، ويؤكدان عليه يف استمالة األمري .وبزالر كتبا إىل أزدمر الكاشف يعلمانه

فاضل واألمري حممد بن بكتمر احلاجب وبقية من مع بيبغاروس، وتعجيزهم عن القيام معه، فأخذ أزدمر الكاشف يف 
مجيعاً مث كتب طاز وبزالر لبيبغا روس أن يتأخر لسماع مرسرم السلطان، حىت يكون دخوهلم مكة . تنفيذ ذلك

وعند نزول بيبغا . فأحس بيبغا روس بالشر، وهم بالتوجه إىل الشام، فمازال أزدمر الكاشف به حىت رجعه عن ذلك
روس املويلحة قدم طاز وبزالر، فتلقامها وأسلم نفسه من غري ممانعة، فأخذوا سيفه، وأرادا تسليمه لطيالن حىت 

معه، فأخذه صحبته حمتفظا به، وكتب بذلك إىل السلطان  فرغب بيبغا روس إىل طاز أن حيج. حيمله إىل الكرك
وتشوشا تشوشاً زائداً مث أكد ذلك ورود اخلرب بعصيان . فتوهم السلطان ومغلطاى أن طاز قد مال مع بيبغاروس

أمحد يف صفد، وظنوا أنه مناظر لبيبغا روس فأخرج طيالن ليقيم على الصفراء حىت يرد احلجاج إليها، فيمضي بيبغا 



خلع على علم الدين عبد اهللا بن زنبور، خلعة الوزارة، مضافاً ملا معه من :  الكرك ويف يوم اخلميس سابع عشريهإىل
نظر اخلاص ونظر اجليش، بعد ما امتنع، وشرط شروطاً كثرية وخرج ابن زنبور يف موكب عظيم، فركب بالزنارى 

  .مبصر، فكان يوما مذكوراً.احلرير األطلس إىل داره
  .ع على األمري طنريق بنياية محاة، عرضا عن أسندمر العمريوفيه خل

جلس الوزير علم الدين بن زنبور بشباك قاعة الصاحب من القلعة، ويف دست : ويف يوم السبت تاسع عشريه
فطلب ابن زنبور مجيع املباشرين، وقرر معهم ما . وجلس املوفق ناظر الدولة قدامه، ومعه مجاعة املستوفني. الوزارة

وأمر . تمدونه، وطلب حممد بن يوسف، وشد وسطه على عادته، وطلب املعاملني، وسلفهم على اللحم وغريهيع
فكتبت أوراق من بيت املال واألهراء، فإنه مل يكن هبما درهم واحد وال أردب غلة، وقرأها على السلطان 

املستوفني بكتابة أوراق املتأخر يف وشرع يف عرض الشادين والكتاب وسائر أرباب الوظائف، وتقدم إىل . واألمراء
مبال لشيء كان يف نفسه منه، ووىل .ورسم على بدر الدين ناظر البيوت، وألزمه. النواحي، واهتم بتدبري الدولة

مبصر بتجهيز راتب السكر . ورسم ألوالد اخلرويب النجار. عوضه فخر الدين ماجد بن قرونه صهره نظر البيوت
ت السلطان جامكية شهر، فطلع إىل احلوائج خاناه السكر والزيت والقلوبات وسائر لشهر احملرم، وأنفق يف بي

  .األصناف
وفيه أفرج ابن زنبور عن الفأر الضامن بسفارة األمري ملكتمر احملمدي، وضمنه اجلهات بزيادة مخسني ألف درهم 

  .وضمن الفأر معاملة الكيزان من األمري طيبغا اجملدي، بزيادة ثالثني ألف درهم
وفيه محل عالء الدين بن فضل اهللا كاتب السر تقليد الوزارة إىل الصاحب علم الدين عبد اهللا بن زنبور، ونعت فيه 

وكان مجال الكفاة قد سعى أن يكتب له ذلك زمن السلطان الصاحل إمساعيل، فلم يرض كاتب . باجلناب العايل
  .كرامه، وبعث إليه تقدمة سنيةفخرج الصاحب وتلقى كاتب السر، وبالغ يف إ. السر، وشح به

  .خلع على بكتمر املؤمين نائب اإلسكندرية، واستقر شاد الدواوين: ويف مستهل ذي احلجة
وفيه التزم الوزير علم الدين . وفيه خلع على سعد الدين رزق اهللا، ولد الوزير علم الدين، واستقر بديوان املماليك

  .رة بغري معلوم، ويباشر ابنه أيضا بغري معلوم، ويوفر ذلك للسلطانبني يدي السلطان واألمراء أنه يباشر الوزا
وفيه قدم اخلرب بأن هند وأحد األكراد استوىل على بالد املوصل، وصار يف مجع كبري يقطع الطريق، والتحق به جنمة 

ل، ومضى إىل التركماين، فاستنابه وتقوى به وركب من مندر إىل سنجار وحتصن هبا، وأغار على املوصل وهنب وقت
فخرجت إليه عساكر الشام، وحصروه بسنجار ومعهم عسكر . الرحبة وأفسد هبا، ومشى على بالد ماردين وهنبها

ماردين، ونصبوا عليها املنجنيق مدة شهر حىت طلب هند األمان، على أنه يقيم اخلطبة للسلطان، ويبعث بأخيه 
فأمنه العسكر، وسروا عنه بأخيه وجنمة إىل حلب؛ فحمل وجنمة يف عقد الصلح، وبقطع قطيعة يقوم هبا كل سنة، 
  .جنمة ورفيقه إىل مصر، فلما نزال منزلة قانون هرب جنمة

رسم بعرض أجناد احللقة، وخرجت الربيدية إىل النواحي إلحضار من هبا منهم، فحضروا، وابتدئ : ويف خامسه
وسبب ذلك دخول مجاعة كبرية من . ادي عشرهبعرضهم بني يدي النائب بيبغا ططر حارس الطري يف يوم السبت ح

فرسم لنقيب . أرباب الصنائع يف مجلة أجناد احللقة، وأخذ مجاعة كثرية من األطفال اإلقطاعات، حىت فسد العسكر
وتقرر العرض بني يدي . اجليش بطلب املقدمني ومضافيهم، وإحضار الغائبني، وحذروهم من إخفاء أحد منهم

مبضافيهما، مث رسم للنائب بيبغا ططر حارس الطري أن يتوىل ذلك، فطلع إليه عدة . منيالسلطان يف كل يوم مقد
فساءه ذلك، وكره . أيتام مع أمهاهتم، ما بني أطفال حتمل على األكتاف وصغار وشباب، ومجاعة من أرباب الصنائع



حتدث بيبغا ططر حارس الطري و. أن يقطع أرزاقهم، ومضى يومه بالتغاضي، وصرفهم مجيعاً على أن حيضروا من الغد
مع األمراء يف إبطال العرض، فعارضه منكلى بغا الفخري، وأشار بأن العرض فيه مصلحة، فإن القصد من إقامة 
األجناد إمنا هو الذب عن املسلمني، فلو حترك العدو ما وجد يف عسكر مصر من يدفعه فلم توافقه األمراء على 

ى لسان السلطان بإبطال العرض، وقد اجتمع بالقلعة عامل كبري، فكان يوماً دلك، وخرج األمري قبالى احلاجب عل
  .مهوال من كثرة الدعاء والبكاء والتضرع

وفيه قدم اخلرب بنزول عسكر دمشق وطرابلس على صفد، وزحفهم عليها عدة أيام، جرح فيها كثري من األجناد، 
وعلم بذلك األمري أمحد الساقي نائب صفد من . بغا روسومل ينالوا من القلعة غرضا، إىل أن بلغهم القبض على بي

هجانته، فاحنل عزمه، فبعث إليه بكلمش نائب طرابلس يرغبه يف الطاعة، ودس إىل من معه يف القلعة حىت حاصروا 
فسر . مبن معه.فوافق األمري أمحد الساقي على الطاعة، وحلف لنائب طرابلس، ونزل إليه. مبسكه. عليه، ومهوا

  .ن بذلك، وكتب بإعانته ومحلهالسلطا
مبىن، وقبض على اجملاهد على بن املؤيد داود بن املظفر أبو سعيد املنصوري عمر بن .كانت الوقعة: ويف عاشره

رسول صاحب اليمن فكان من خرب ذلك أن ثقبة ملا بلغه استقرار أخيه عجالن يف إمرة مكة، توجه إىل اليمن، 
فتجهز اجملاهد، وسار يريد احلج يف جحفل كبري بأوالده وأمه حىت قرب . كعبةوأغرى اجملاهد بأخذ مكة وكسوة ال

فلبس عجالن آلة احلرب، وعرف أمراء مصر ما عزم عليه صاحب اليمن، . من مكة، وقد سبق حاج مصر
 من يريد احلج إمنا يدخل مكة بذلة ومسكنة، وقد ابتدعت من ركوبك والسالح" فبعثوا إليه بأن . وحذرهم غائلته

فأجاب " حولك بدعة ال ميكنك أن تدخل هبا، وابعث إلينا ثقبة ليكون عندنا حىت تنقضي أيام احلج، مث نرسله إليك 
اجملاهد إىل ذلك، وبعث ثقبة رهينة، فأكرمه األمراء، وأركبوا األمري طقطاي يف مجاعة إىل لقاء اجملاهد، فتوجهوا إليه 

ودخلوا به مكة، فطاف ومسى، وسلم . ومل ميكنوهم من محل الغاشيةومنعوا سالحداريته من املشي معه بالسالح، 
على األمراء واعتذر إليهم، ومضى إىل منزله وصار كل منهم على حذر حىت وقفوا بعرفة، وعادوا إىل احليف من 

لركب ومن مىن، وقد تقرر احلال بني الشريف ثقبة وبني اجملاهد على أن األمري طاز إذا سار من مكة أرقعامها بأمري ا
فاتفق أن األمري بزالر رأى وقد عاد من مكة إىل مىن خادم اجملاهد . معه، وقبضا على عجالن، وتسلم ثقبة مكة

حبربة يف كتفه فماج احلاج، وركب  -بعد مفاوضة جرت بينهما  -سائراً، فبعث يستدعيه فلم يأته، وضرب مملوكه 
الناس جافلة خترب بركوب اجملاهد بعسكره للحرب، وظهرت بزالر وقت الظهر إىل طاز فلم يصل إليه حىت أقبلت 

  .مبكة. وأكثرهم. لوامع أسلحتهم، فركب طاز وبزالر والعسكر

. فكان أول من صدم أهل اليمن األمري بزالر وهو يف ثالثني فارساً، فأخذوه يف صدورهم إىل أن أرموه قرب خيمة
" هم وركب الشريف عجالن والناس، فبعث طاز لعجالن ومضت فرقة منهم إىل جهة طاز، فأوسع هلم، مث عاد علي

فركب أهل . ؛ واستمر القتال بينهم إىل بعد العصر" أن احفظ احلاج، وال تدخل بيننا يف حرب، ودعنا مع غرمينا 
فمر اجملاهد على وجهه . اليمن الذلة، والتجأ اجملاهد إىل دهليزه، وقد أحيط به وقطعت أطنابه، وألقوه إىل األرض

فأخذوا " األمان يا مسلمني : " مبن معه وهم يصيحون.عه أوالده، فلم جيد طريقاً، ولديه إىل بعض األعراب، وعادوم
وزيره، ومتزقت عساكره يف تلك اجلبال، وقتل منهم خلق كثري، وهنبت أمواهلم وخيوهلم حىت مل يبق هلم شيء، وما 

يد عجالن مجاعة من احلجاج فيما بني مكة ومىن، وقتلوا وفر ثقبة بعربه، وأخذ عب. انفصل احلال إىل غروب الشمس
فلما أراد األمري طاز الرحيل من مىن سلم أم اجملاهد وحرميه لعجالن، وأوصاه هبن وركب األمري طاز ومعه . مجاعة

وملا  .اجملاهد حمتفظاً به، وبالغ يف إكرامه، وصحب معه أيضا األمري بيبغا روس مقيداً، وبعث األمري طنطاي مبشراً



. قدم األمري طاز املدينة النبوية قبض على الشريف طفيل وكان قاع النيل يف هذه السنة أربعة أذرع ونصف ذراع
وتوقفت الزيادة حىت ارتفع سعر األردب القمح من مخسة عشر درمهاً إىل عشرين درمهاً، مث زاد النيل يف يوم واحد 

. ن إصبعاً، مث بزيادة مخسة عشر إصبعا، مث مثاين أصابعأربعا وعشرين إصبعا، ونودي من الغد بزيادة عشري
واستمرت الزيادة حىت بقي من ذراع الوفاء ثالثة أصابع، فتوقف ستة أيام، مث وىف الستة عشر ذراعاً يف يوم اإلثنني 

وزاد بعد ذلك إىل خامس توت، فبلغ سبعة عشر ذراعاً، وهبط فشرقت بالد كثرية، وتواىل . ثاين عشرين مسرى
لشراقي ثالث سنني شق األمر فيها على الناس من عدم الفالحني وخيبة الزرع خبالف ما يعهد، وكثرة املغارم ا

والكلف، وظلم الوالة وعسفهم، وزيادة طمعهم يف أخذ ما بذلوا مثله حىت ولوا، مع نفاق عرب الصعيد، وطمعهم 
رمي الشعري على البالد من حساب سبعة دراهم يف الكشاف والوالة، وكسر املغل، وعنتقهم يف إعطائه األجناد، و

  .األردب، ومحله إىل األهراء، فحمل حنو األربعني ألف أردب شعرياً، وحنو مخسة آالف أردب برسيما
وفيه خلع على ملك تونس أبو العباس الفضل بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن عبد الواحد بن أيب حفص، يف ثامن 

  .ت مدته ستة أشهر، فقام بعده أخوه أبو إسحاق إبراهيم بن أيب بكرعشر مجادى األوىل، فكان
قدم القاهرة سنة ثالثني وسبعمائة، فأنعم . ومات يف هذه السنة من األعيان األمري سيف الدين دلنجى نائب غزة

  .عليه بإمرة عشره، مث إمرة طبلخاناه، وويل غزة بعد يلجك فأوقع بالعشري، وقويت حرمته
  .الجني أمري آخورومات األمري 

وتويف فخر الدين حممد بن على بن إبراهيم بن عبد الكرمي املصري الفقيه الشافعي بدمشق، يف ثالث عشر ذي 
القعدة، ومولده سنة إحدى وتسعني وستمائة، وخرج من القاهرة سنة اثنتني وسبعمائة، وسكن دمشق، وبرع يف 

أنه حفظ خمتصر ابن احلاجب مع تعقد ألفاظه يف تسعة عشر  وكان يتوقد ذكاء، حبيث. الفقه والعربية وغري ذلك
يوماً، ودرس وأفىت وأفاد وتويف العالمة مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية الزرعي 

وبرع يف عدة علوم، ما بني تفسري وفقه . الدمشقي يف ثالث عشر رجب، ومولده سنة إحدى وتسعني وستمائة
ولزم شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية بعد عوده من القاهرة سنة اثنيت عشرة وسبعمائة . ، وغري ذلكوعربية

حىت مات، وأخذ عنه علماً مجاً، فصار أحد أفراد الدنيا، وتصانيفه كثرية، وقدم القاهرة غري مرة ومات ابن قرقمان 
كرامة بن خبتر بن على بن إبراهيم ابن احلسني صاحب جبال الروم ومات احلسني بن خضر بن حممد بن حجي بن 

ووىل عوضه ابنه زين . بن إسحاق بن حممد األمري ناصر الدين، املعروف بابن أمري الغرب التنوخى، يف نصف شوال
وأول من وليها منهم كرامة بن خبتر يف أيام نور الدين حممود بن . الدين صاحل، وواليته ببالد الغرب من بريوت

  .كرامة أمري الغرب زنكي، فسمي
  سنة اثنتني يف مخسني وسبعمائة

  .قدم األمري أسندمر العمري من محاة: يف يوم اخلميس رابع احملرم

قدم األمري أرغون الكاملي من حلب بغري مرسوم، فخلع عليه، وأنزل بالقلعة وسبب ذلك : ويف يوم اجلمعة خامسه
خامر، فكره متكن موسى حاجب حلب، ملا بينهما من  مبصر أنه.أنه كان قد أشيع حبلب القبض عليه، وأشيع

العداوة، ورأى أن وقوع املكروه به يف غري حلب أخف عليه؛ فركب من حلب وقدم مصر ففرح السلطان بقدومه، 
ملا كان عنده من إشاعة عصيانه وفيه قدم عيسى بن حسن اهلجان من العقبة، بكتاب األمري فياض يتضمن حضور 

ين، وأنه عوقهما بالعقبة، وبعث ما على يديهما من الكتب، وأن طيالن لفي احلاج ينبع، طقطاى ورفيقه مبشر



  .فكتب بإحضار طقطاى ورفيقه
فسر السلطان . وفيه قدم اخلرب بأن طيالن تسلم األمري بيبغا روس من األمري طاز، وتوجه به إىل الكرك من بدر

  .واألمراء بذلك، وكتب بإعادة العسكر من العقبة
توجه األمري فياض بن مهنا إىل أهله، وسري إليه منشوره بإمرة العرب، عوضاً عن جبار، صحبة قطلوبغا أخي  وفيه

  .األمري مغلطاى؛ ليسافر به إىل بالده
خلع على الضياء يوسف الشامي، وأعيد إىل حسبة القاهرة ونظر املارستان، عوضا عن ابن : ويف رابع عشره

 بيبغا ططر حارس الطري، لكالم نقله ابن األطروش للوزير ابن زنبور، فسبه وأهانه، األطروش، بسفارة النائب األمري
  .وحتدث يف عزله وعود الضياء

فعرض الضياء حواصل املارستان، فلم جيد هبا شيئاً، وكتب بذلك أوراقاً، وأوقف األمري بيبغا ططر حارس الطري 
عى القضاة وأرباب الوظائف باملارستان، وأحضر ابن فنزل النائب معه إىل املارستان، واستد. النائب عليها

عن الناظر التعمم، ويكون عارفاً : " األطروش، وطلب كتاب الوقف وقرأه، حىت وصل فيه القارئ إىل قوله
قد مسعت ما شرطه الواقف فيك، وأنت عامي مشهور : " فقال الضياء البن األطروش" . باحلساب وأمور الكتابة 

هذا : " وناوله ورقة حساب ليقرأها، فقام إليه بعض الفقهاء، وقال" . دري شيئاً مما شرطه الواقف ببيع اخلرائط ال ت
وأخذته األلسنة من كل جانب، فقال " . معه تدريس وإعادة، وأنا أسأله عن شيء، فإن أجاب استحق املعلوم 

رف ابن األطروش أنه ال يدري هذا رجل عامي، وقد أخطأ، وما بقي إال الستر عليه فاعت! يا قوم: " النائب
احلساب، وأنه عاجز عن املباشرة، وألزم نفسه أال يعود إليها أبداً، بإشهاد كتب فيه قضاة القضاة ونواهبم يتضمن 
قوادح شنيعة، ومازال النائب بأخصامه حىت كفوا عنه مث قام النائب لكشف أحوال املرضى، فوجدت فرشهم قد 

  .، فسد النائب خلله وانصرفتلفت، وهلا ثالث سنني مل تغري
وفيه قبض على مستويف الدولة األسعد حربة، وكرمي الدين أكرم بن شيخ وسلما لشاد الدواوين فضرب شاد 
. الدواوين ابن شيخ، وعاقبه حىت وزن مائة وستني ألف درهم، تتمة ثالمثائة ألف درهم، ووزن حربة ماال جزيال

  .علم كاتب آل ملكواستقر عوضهما تاج الدين ابن ريشة، وال
مبن معه، وصحبته امللك اجملاهد، والشريف أدى أمري املدينة، .قدم األمري طاز من احلجاز: ويف يوم السبت عشريه

فخرج األمري مغلطاي إىل الربكة ومعه األمراء، ومد له مساطاً . بعد ما سافر وحلق باليمن، وقدم مع اجملاهد إىل مكة
مراء الذين كانوا من مجاعة األمري بيبغا روس، وقيدوهم، وهم فاضل أخو بيبغا جليال، وقبض على من معه من األ

وأما األمري أزدمر الكاشف فإنه أخرج عنه إقطاعه، ولزم بيته ويف يوم . روس وناصر الدين حممد بن بكتمر احلاجب
ده حىت وقف مع العموم طلع األمري طاز باجملاهد إىل القلعة، فقيد عند باب القلعة، ومشى بقي: اإلثنني عشريه

وقوفاً طويال، إىل أن خرج أمري جاندار يطلب األمراء على العادة،  -جتاه النائب، واألمراء جلوس  -بالدركاه 
وطلب السلطان . فدخل معهم وخلع السلطان على األمري طاز، مث أخذ اجملاهد، وأمر به مقبل األرض ثالث مرات

فع يف أمر اجملاهد إىل أن أمر بقيده ففك، وأنزل باألشرفية من القلعة عند األمري طاز وسأل عنه، فمازال طاز يتش
  .األمري مغلطاى، وأجريت له الرواتب السنية، وأقيم له من خيدمه

مبائيت ألف درهم وفيه قبض على األمري حسني الططرى وولده، وأخرج مع األمراء .وفيه أنعم على األمري طاز
  .املمسوكني إىل اإلسكندرية

ه خلع على األمري أرغون الكاملي، واستقر يف نيابة حلب على عادته، ورسم أن يكون موسى احلاجب حبلب وفي



  .نائباً بقلعة الروم
  .حضر اجملاهد اخلدمة، وأجلس حتت األمراء: ويف يوم اإلثنني خامس عشريه

  .له بالسفر إىل بالده وفيه ألزم اجملاهد حبمل أربعمائة ألف دينار يقترضها من الكارم، مث بعد ذلك ينعم
  .وفيه قدم اجملردون من العقبة بسبب بيبغا روس

قدم األمري قطلوبغا الكركي، ومعه أمري أمحد الثائر بصفد، فأرسل إىل االسكندرية، : ويف يوم اخلميس ثامن عشريه
  .فسجن هبا

صاحب اليمن باإليوان وقبل األرض خلع على األمراء اليمنيني املقيدين، وعلى اجملاهد : ويف يوم اإلثنني تاسع عشريه
وكان األمري طاز واألمري مغلطاي تلطفا يف أمره حىت أعفى من محل املال، وقربه السلطان ووعده بالسفر . عدة مرار

إىل بالده مكرهاً فقبل اجملاهد األرض، وسر بذلك، فأذن له أن ينزل من القلعة إىل إصطبل األمري مغلطاى، ويتجهز 
فبعث له األمراء ماال جزيال، وشرع يف القرض من . مبال.وزيره وخادمه وحواشيه، وأنعم عليه وأفرج عن. للسفر

الكارم جتار مصر واليمن فبعثوا له عدة هدايا، وصار يركب حيث شاء، وفيه خلع على ابن بورقية، واستقر يف 
  .حسبة مصر عوضاً عن ويل الدين

كب بسوق اخليل حتت القلعة، وطلع مع األمري بيبغا ططر حارس ركب اجملاهد يف املو: ويف يوم اخلميس ثاين صفر
الطري النائب إىل القلعة، ودخل إىل اخلدمة باإليوان مع األمراء والنائب فكان موكباً عظيماً، ركب فيه مجاعة من 

مر اجملاهد واست. أجناد احللقة مع مقدميهم وخلع السلطان على املقدمني، وطلعوا إىل القلعة، وأجناد احللقة معهم
يركب يف اخلدمة مع النائب يف سوق اخليل، ويطلع إىل اخلدمة بالقلعة وفيه خلع على األمري صرغتمش، واستقر 

رأس نوبة على ما كان عليه، بعناية األمري طاز واألمري مغلطاي وفيه قبض على حممد بن يوسف مقدم الدولة، وسلم 
  .لشاد الدواوين، وأفرد حممد ابن زيد بالتقدمة

برز اجملاهد صاحب اليمن بثقله إىل الريدانيه؛ ليسافر إىل بالده، وصحبته األمري قشتمر : ويف يوم السبت ثامن عشره
وكتب السلطان إىل الشريف عجالن أمري مكة بتجهيزه إىل بالده، وكتب لبىن شعبة وغريهم من . شاد الدواوين

اهد بإرسال الدية واملال، وقرر على نفسه محال يف كل سنة العربان بالقيام يف خدمته، وخلع عليه أطلس، فوعد اجمل
فرحل اجملاهد من الريدانية خارج . مبنعه من املضي، ويطالع بأمره.وأسر السلطان إىل قشتمر أنه إن رأى منه ما يريبه

: يع األولالقاهرة، يف يوم اخلميس ثالث عشريه، ومعه عدة مماليك اشتراها، وكثر من اخليل واجلمال ويف مستهل رب
مبائة ألف درهم، وثالثني فرساً، ومخسني مجال، . قدم األمري قطلوبغا مستقر األمري فياض بن مهنا، وقد أنعم عليه

  .وقماش كثري
وفيه قدم اخلرب بلني األمري أيتمش املصري نائب الشام، وضياع أحوال الشام، وكثرة قطع الطرقات، وأن أهل 

ووقع جراد مضر . ن أحوال مشس الدين موسى بن التاج إسحاق الناظر توقفت، وأ" ايش كنت أنا " الشام مسوه 
  .بالزرع، أفسد أكثرها، وأن الغرارة القمح ارتفعت من مثانني إىل مائة وعشرين درمهاً

  .ووقع حبماة سيل مل يعهد مثله، وخرب السيل أماكن كثرية
  .ن مقاومة األحدبوفيه قدم األمري قطلوبغا الذهيب من الوجه القبلي، وقد عجز ع
وسببه أن الشريف أدى ملا هنب املدينة وفر إىل . وفيه قدم اخلرب بقتل الشريف سعد بن ثابت أمري املدينة النبوية

اليمن، وصار عند صاحبها اجملاهد حىت قدم مكة، ترامى على األمري طاز إىل أن أخذ له أمانا من السلطان وقدم معه 
إمنا أمنك على نفسك، وأما األموال الىت أخذهتا من أهل : " منديل األمان فقيل له ومثل بني يدي السلطان ويف عنقه



  " .املدينة ومن احلجج فالبد من ردها إىل أرباهبا 
  .فجمع أدى ولده وطرق سعد بن ثابت ليال وحاربه فقتل سعد وكتب باستقرار فضل ابن قاسم عوضه

السلطان امللك الناصر حممد وهي زوجة آقسنقر الناصري كان عرس خوند زهراء ابنة . ويف مستهل ربيع اآلخر
املقتول زمن املظفر حاجي على األمري طاز، مث كان بعد ذلك عرس األمري تنكز بغا، وأعرس مجاعة من األمراء و 
عمل السلطان لكل منهم مهما يليق به، فأقامت األفراح طول الشهر، وأنعم السلطان على طاز وعلى تنكز بغا 

وفيه أخرج األمري . ة ألف درهم، وأنعم على كل من األمري مغلطاي رأس نوبة، واألمري منكلى بغا الفخريبثالمثائ
وسببه أنه ملا قدم من الشام أنعم عليه بتقدمة ألف، فصار يتحدث مع السلطان . نوروز على إمرة طبلخاناه، بدمشق

  .يف املشور، وترفع على األمراء
  .وفيه قدم سيف بن فضل، بقوده

قدم اخلرب بأن األمري قشتمر أمسك اجملاهد صاحب اليمن بينبع، بعد ما فر بنفسه، وترك : ويف ليلة الثالثاء رابعه
  .مث قدم قشتمر يف يوم السبت خامس عشره، وأرسل اجملاهد إىل الكرك، فسجن هبا. ثقله

بصهريج منجك ثالثة  قدمت رسل األشرف دمرداش بن جوبان بسبب الصلح، فأنزلوا: ويف أول مجادى األوىل
  .مث مثلوا بني يدي السلطان، وأعيدوا جبواهبم. أيام، و مل ميكن أحد من االجتماع هبم

وقدم فارس الدين . وفيه خلع على األمري أرغون اإلمساعيلي، واستقر يف نيابة غزة، عوضاً عن فارس الدين ألبكي
  .فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه

  .بة من أماكنها، وتفرقوا يف البالدوفيه خرجت العرب املعروفة ثعل
فوقفت أحوال مراكز الربيد، فإن درك الربيد عليهم فسعى ابن طلدية يف والية الشرقية وتكفل برد ثعلبة، فخلع 

  .عليه بواليتها
وفيه ركب األمري طاز لكبس عرب األطفيحية، وقد اشتد ضررهم وكثر قطعهم الطريق، فلم يظفر منهم بأحد، 

  .بالوتعلقوا باجل
وفيه توعك السلطان ولزم الفراش أياما، فبلغ طاز ومغلطاى ومنكلى بغا أنه أراد بإظهار توعكه القبض عليهم إذا 

دخلوا إليه، وأنه قد اتفق مع قشتمر وألطنبغا الزامر وملكتمر املارديين وتنكز بغا على ذلك، وأن ينعم عليهم 
مع األمري بيبغا ططر حارس الطري النائب، واألمري طيبغا اجملدي فواعدوا أصحاهبم، واتفقوا . بإقطاعاهتم وإمراهتم

  .واألمري رسالن بصل، وركبوا يوم األحد سابع عشري مجادى اآلخرة بأطالهبم، ووقفوا عند قبة النصر
أنت اتفقت مع مماليكك على : " فخرج السلطان إىل القصر األبلق، وبعث يسأهلم عن سبب ركوهبم، فقالوا

فبعث السلطان إليهم تنكز بغا وقشتمر وألطنبغا الزامر وملكتمر، فعندما وصلوا . من إرساهلم إلينا مسكنا، والبد
قد نزلت عن : " فشق ذلك على السلطان، وبكى، وقال. إليهم قيدوهم، وبعثوهم إىل خزانة كايل، فسجنوا هبا

لطان إىل حرميه، فبعث األمراء األمري وقام الس. ، وسري إليهم النجاة، فسلموها لألمري طيبغا اجملدي" السلطنة 
فطلعوا إىل القلعة راكبني إىل باب القصر األبلق، . صرغتش، ومعه األمري قطلوبغا الذهيب ومجاعة؛ ليأخذه وحيبسه

ودخلوا إىل الناصر حسن وأخذوه من بني حرمه، فصرخ النساء صراخاً عظيما، وصاحت ست حدق على 
فأخرجه صرغتمش وقد غطى وجهه إىل الرحبة، " . هذا جزاؤه منك : " التصرغتمش صياحاً منكراً، وسبته، وق

وطلع صرغتمش به إىل رواق فوق اإليوان، ووكل به من . فلما رأه اخلدام واملماليك تباكوا عليه بكاءاً كثرياً
ليه ثالث وكانت مدته ثالث سنني وتسعة أشهر وأربعة عشر يوماً، منها مدة احلجر ع. حيفظه، وعاد إىل األمراء



ومرجع  -سنني، ومدة استبداده تسعة أشهر، وكان القائم بدولته األمري شيخو رأس نوبة، وإليه أمر خزانة اخلاص 
واألمري بيبغاروس نائب السلطة، وإليه حكم العسكر وتدبره واحلكم  -ذلك إىل علم الدين بن زنبور ناظر اخلاص 

م املماليك، وإليه التصرف يف أموال الدولة، واملتويل لتربيته خوند بني الناس، واألمري منجك الوزير األستادار مقد
ورتب له يف كل يوم مائة درهم تصرف خلدامه من خزانة اخلاص، فكان . طغاي أم آنوك، ويف خدمته ست حدق

كذلك يف طوع األمراء، يصرفونه على حسب اختيارهم، إىل أن نفرت نفوس األمراء اخلاصكية من الوزير منجك، 
وكان األمري شيخو يفهم عنه إىل . سدوه على ما هو فيه، وكان أشدهم عليه حقدا األمري مغلطاي واألمري طازوح

أن خرج األمري بيبغا روس إىل احلج، وخرج األمري شيخو إىل السرحة بالعباسة، وقع االتفاق على ترشيد السلطان، 
مث . األمراء املقبوض عليهم، وفرقها يف خواصهفاستبد السلطان بالتصرف، وأخذ أموال . ومسك منجك كما تقدم

اختص بطاز، وبالغ يف اإلنعام عليه، واستخص قشتمر وألطنبغا وملكتمر وتنكز بغا، وجعلهم ندماءه يف الليل 
ومشرييه يف النهار، فلم يكن يفارقهم أبداً ليال وال هناراً، وسوغهم من األمالك، وأنعم عليهم من اجلواهر واألموال 

  .ليل إىل الغاية، وأعرض عن األمراء، فلم يلتفت إليهم حىت كان ما كان من خلعهبشيء ج

وكانت أيامه شديدة، كثرت فيها املغارم بالنواحي، وخربت عدة أمالك على النيل، واحترقت مواضع كثرية 
وكثر  بالقاهرة ومصر، وخرحت عربان العايد وثعلبة وعشري الشام وعرب الصعيد عن الطاعة، واشتد فسادهم

وكان الفناء العظيم الذي مل يعهد مثله، وتوايل شراقي األراضي، وتالف اجلسور، وقيام ابن . قطعهم الطرقات
. واصل األحدب ببالد الصعيد والعجز عنه، وقتل عرب الصعيد طغية الكاشف، وهزميتهم اهلذباين وأخذ ثقله

الناصر حسن كان يف نفسه مفرط الذكاء،  فاختلت أرض مصر وبالد الشام بسبب ذلك خلالً فاحشاً، إال أن
  .ضابطاً ملا يدخل إليه ويصرفه كل يوم، عارفاً متديناً شهماً، لو وجد ناصراً ومعيناً لكان أجل امللوك

  السلطان امللك الصاحل

صر صالح الدين صاحل بن الناصر حممد بن قالون أمه بنت األمري تنكز نائب الشام، أقيم سلطانا بعد خلع أخيه النا
وذلك أن األمراء ملا محلت إليهم . حسن، يف يوم اإلثنني ثامن عشرى مجادى اآلخرة، سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة

النمجاة، باتوا ليلة اإلثنني بإصطبالهتم، وبكروا يوم اإلثنني إىل القلعة، واجتمعوا بالرحبة داخل باب النحاس، 
فلما خرج إليهم ألبسوه شعار السلطنة، وأركبوه فرس . دعوا بهوطلبوا اخلليفة والقضاة وسائر أهل الدولة، واست

وكان األمري طاز واألمري منكلى بغا الفخري آخذين . النوبة من داخل باب الستارة، ورفعت الغاشية بني يديه
وحلفوا له، وحلفوه على العادة، ولقبوه بامللك الصاحل، ونودي بسلطنته . بشكيمة الفرس حىت جلس على التخت

  .القاهرة ومصر يف
وكان النيل قد نقص عندما كسر، فرد نقصه، ونودي عليه هذا اليوم بزيادة ثالثة أصابع من سبعة عشر ذراعاً، 

  .فتباشر الناس بواليته
وفيه نقل السلطان أخاه حسن الناصر إىل حيث ساكنا، ورتب يف خدمته مجاعة وطلب أخاه أمري حسني وأكرمه، 

  .دة راتبهووعده بتغيري إقطاعه وزيا
وفيه توجه األمري بزالر أمري سالح إىل الشام، ومعه التشريف والبشارة بوالية السلطان وحتليف العساكر له على 

  .العادة
  .وفيه دقت البشائر، ونودي بزينة القاهرة ومصر، فزينتا



  .وفيه طلب األمري مغلطاي واألمري طاز مفاتيح الذخرية، ليعتربوا ما فيها، فوجد شيء يسري
  .وفيه رسم للوزير علم الدين عبد اهللا بن زنبور بتجهيزه تشاريف األمراء وأرباب الوظائف على العادة، فجهزها

وكتب كل من مغلطاي .وفيه وقف األمري طاز، وسأل األمراء والسلطان يف اإلفراج عن األمري شيخو، فرسم به
وجهزت احلراقة . بة، وبعث طاز األمري طقطاي صهرهوطاز إليه كتاباً، فبعث مغلطاي بكتابه، أخاه قطلوبغا رأس نو
  .إلحضار شيخو من اإلسكندرية، يف يوم الثالثاء تاسع عشرينه

وكان ذلك بغري اختيار األمري مغلطاى، فإن األمري طاز دخل عليه يف ذلك، ومضى إىل بيته، فاعتذر إليه بأنه خيشى 
عه على كل ما يريد، وال يصيبه من شيخو ما يكره، وأن من خالصه على نفسه، فحلف له طاز أميانا مغلظة أنه م

؛ وما زال به حىت وافق على " وإين ضامن له يف هذا " شيخو إذا حضر ما يعارضه من يف شيء من أمر اململكة، 
فشق ذلك على األمري منكلى بغا الفخري، وعتب مغلطاي على موافقته لطاز، . اإلفراج عنه، وكتب إليه مع أخيه

ن حبضور شيخو يزول عنهم ما هم فيه، حىت تقرر ذلك يف ذهنه، وندم على ما كان منه، إىل أن كان يوم وأومهه أ
اخلميس أول شهر رحب، وركب األمراء يف املوكب على العادة، أخذ منكلى بغا يعرف األمري بيبغا ططر حارس 

شيخو إىل أن وافقوه، وطلعوا إىل القلعة  الطري النائب واألمراء الكبار ما دار بينه وبني مغلطاى، وخيلهم من حضور
فابتدأ األمري بيبغا حارس الطري النائب حبديث شيخو، وأنه رجل كبري، وحيتاج إىل إقطاع كبري . ودخلوا إىل اخلدمة

فتكلم منكلى بغا ومغلطاي واألمراء، وطاز ساكت قد اختبط لتغري مغلطاي ورجوعه عما وافقه . وكلف كبرية
ما ىل وجه أنظر به شيخو، وقد أخذت : " تلطف به، فصمم مغلطاي على ما هو عليه، وقالوأخذ طاز ي. عليه

اكتب : " فوافقه األمري بيبغا ططر حارس الطري النائب، وقال لناظر اجليش" . منصبه بعد ما مسكته، وسكنت بيته 
كتابا بعوده من طريقه إىل نيابة محاه اكتب . " ، وقال لكاتب السر" له مثاال بنيابة محاه، وانتقال طنربق لنيابة حلب 

وعني لسفر شيخو إىل محاة عشرون هجينا . فكتب ذلك، وتوجه به أيدمر الدوادار من وقته وساعته يف حراقته" 
فاجتمع هو وصرغتمش وملكتمر ومجاعة، واتفقوا . لريكبها ويسري عليها، وانفضوا، ويف نفس طاز ما ال يعرب عنه

فلم يصغ مغلطاي إىل قوهلم، " . منكلى بغا رجل فتىن، وما دام بيننا ال نتفق أبداً " اي بأن مجيعاً وبعثوا إىل مغلط
فدخل عليه طاز ليال باألشرفية من القلعة حيث سكنه، وخادعه حىت . واحتج بأنه إن وافقهم ال يأمن على نفسه

أخذ دوادار مغلطاي يفتح ما صدر فما هو إال أن خرج عنه طاز . أجابه إىل إخراج منكلى بغا، وحتالفا على ذلك
وبلغ اخلرب منكلى بغا، بكرة . منه، ويهول عليه األمر بأنه مىت أبعد منكلى بغا وحضر شيخو أخذ ال حمالة، فمال إليه

يوم اجلمعة ثانيه، فواعد األمري بيبغا ططر حارس الطري النائب واألمراء على االجتماع يف صالة اجلمعة؛ ليقع 
فلم خيف عن طاز وصرغتمش رجوع مغلطاي عما تقرر بينه وبني طاز ليال، فاستعد . كوناالتفاق على ما ي

للحرب، وواعد األمري ملكتمر احملمدي واألمري قردم احلموي ومن هوى هواهم، واستمالوا مماليك بيبغا روس 
  .ومماليك منجك حىت صاروا معهم رجاء اخلالص أستاذيهم وشد اجلميع خيوهلم

ء لصالة اجلمعة اجتمع منكلى بغا بالنائب بيبغا ططر حارس الطري ومجاعة، وقرر معهم أن يطلبوا فلما دخل األمرا
فلما أتاهم الرسول بطلبهما أحسا بالشر، وقاما ليتهيئا . طاز وصرغتمش إىل عندهم يف دار النيابة، ويقبضوا عليهما

لدور وحنوه من األبواب فأغلقاها، واستدعوا للحضور، وصرفا الرسول على أهنما يكونان يف أثره، وبادر إىل باب ا
ونزل صرغتمش مبن معه من باب السر، ليمنع من خيرج من . من معهم من املماليك السلطانية، ولبسوا السالح

إصطبالت األمراء، ودخل طاز على السلطان حىت يركب به للحرب، فلقى األمري صرغتمش يف نزوله األمري 



نعه، وأخذ بعض اخليول من اإلصطبل، وخرج فوجد خيله وخيل من معه يف أيدغدي أمري آخور، فلم يطق م
فركبوا إىل الطبلخاناه، فإذا طلب منكلى بغا مع ولده ومماليكه يريدون قبة النصر، فألقوه عن فرسه . انتظارهم

اليكه، فما استتم هذا حىت ظهر طب مغلطاي مع مم. وجرحوه يف وجهه، وقتلوا حامل الصنجق، وشتتوا كل اجلميع
مبن معه صدمة بددهم، وحرح مجاعة منهم، .فصدمهم صرغتمش. مبا وقع على طلب منكلى بغا.ومل يكن هلم علم
مث عاد صرغتمش ليدرك األمراء قبل نزوهلم من القلعة، وكانت خيوهلم واقفة على باب السلسلة . وهزم بقيتهم

تلوا الغلمان، وقد عظم الصياح، وانعقد الغبار، وامتدت أيدي أصحابه إليها، فق. تنتظرهم، فمال عليها ليأخذها
وكانوا ملا . وإذا بالنائب بيبغا ططر حارس الطري ومغلطاى ومنكلى بغا وبيغرا ومن معهم قد نزلوا، وركبوا خيوهلم

أبطأ عليهم جميء طاز وصرغتمش بعثوا يف استعجاهلما، فإذا األبواب مغلقة، والصيحة داخل باب القلة، فقاموا من 
فأسرعوا إليهم وركبوا، . النيابة يريدون الركوب، فما توسطوا القلعة حىت مسعوا ضجة الغلمان وصياحهم دار

مبن معه على صرغتمش ومن معه؛ ومر النائب بيبغا ططر حارس الطري وبيغرا .فشهر مغلطاي سيفه، واقتحم
ة قبيحة، وجرح كثري من فلم يكن غري ساعة حىت انكسر مغلطاي كسر. ورسالن بصل يريد كل منهم اصطبله

أصحابه، وفر إىل جهة قبة النصر وهم يف أثره، واهنزم منكلى بغا أيضاً وكان طاز ملا دخل على السلطان عرفه أن 
األمري بيبغا ططر حارس الطري النائب واألمراء اتفقوا على إعادة الناصر حسن إىل السلطنة، وأخذه يف مماليكه، 

واستدعى السلطان باخليل لريكب، فقعد به أيدغدي أمري آخور، واحتج بقلة . طبلونزل به من باب السر إىل اإلص
فاجتمع إليه . السروج، فإنه كان ممالئاً ملغلطاي؛ فأخذ املماليك ما وجدوه، وخرجوا بالسلطان، ودقت الكوسات

ملدينة قد غلقت، األمراء واألجناد واملماليك السلطانية من كل جهة، حىت عظم مجعه، فلم تغرب الشمس إال وا
وسار طاز بالسلطان يريد قبة النصر حىت يعرف خرب صرغتمش، فواىف قبة النصر بعد . والرميلة قد امتألت بالعامة

  .املغرب
مبملوك األمري بيبغا ططر .وأما صرغتمش فإنه متادى يف طلب مغلطاي ومنكلى بغا حىت أظلم الليل، فلم يشعر إال

ومر . الة النائب أن مغلطاي عنده يف بيت آل ملك باحلسينية، فبعث مجاعة ألخذهحارس الطري النائب قد أتاه برس
صرغتمش يف طلب منكلى بغا، فلقيه األمري حممد بن بكتمر احلاحب، وعرفه أن منكلى بغا نزل قريباً من قناطر 

وحلق باألمري . ريشاألمريية، ووقف يصلي، وأن طلب األمري جمد الدين موسى اهلذباين كان قد جاء من جهة كوم ال
. منكلى بغا األمري أرغون املكي يف مجاعة، فقبضوا عليه وهو قائم يصلي، وكتفوه بعمامته، وأركبوه بعد ما نكلوا به

فلم يكن غري قليل حىت أتوا به ومبغلطاي، فقيدا وسجنا خبزانة مشائل، مث أخرجا إىل اإلسكندرية، ومعهما ابن منكلى 
رغتمش ومن معه إىل السلطان بقبة النصر، وعرفه مبسك األمريين، فسر سروراً كبرياً، بغا، فسجنوا هبا، وأقبل ص

  .ونزل هو واألمراء وباتوا عند قبة النصر
وركب السلطان بكرة يوم السبت ثالثه إىل القلعة، وجلس باإليوان، ودخل األمراء فهنأوه السالمة، ونودي 

ونزلت البشائر إىل . ، وخرج مجاعة من األمراء ومماليكه إىل لقائهويف احلال كتب باستدعاء األمري شيخو. بالزينة
  .بيوت شيخو وبيبغا روس ومنجك، وكان يوما مذكورا، وبات األمراء على ختوف

وأما شيخو، فإن حراقة أخي طاز وطقطاي وافت االسكندرية يوم اخلميس أول رجب، فخرج شيخو من السجن 
" فوافاه كتاب صرغتمش بأنه . وأهل اإلسكندرية يف فرح وسرور خبالصهوهو ضعيف، وركب احلراقة يف اخلليج، 

، فتغري لقراءته، وعلم أنه قد " إذا أتاك أيدمر مبرسوم توجهك إىل محاة ال ترجع، وأقبل إىل القاهرة، فأنا معك 
إىل أن  فلم يكن غري ساعتني حىت الحت له حراقة أيدمر، فمر وهو مقلع، وأيدمر منحدر. حدث يف أمره حادث



واستمرت حراقة شيخو طول الليل وأيدمر يف أثره، فلم يدركه . مبنديله، فال يلتفتون إليه.جتاوزه، وهو يصيح ويشري
فعندما طلع إليه أيدمر، وعرفه ما رسم له من عوده إىل محاة، وقرأ املرسوم الذي على يده، . إال بكرة يوم السبت

مبا وقع من الركوب، .واملراكب قد مألت وجه املاء تبادر لبشارته وإعالمهوإذا باخليل على الرب تتبع بعضها بعضاً، 
ومسك مغلطاي ومنكلى بغا فسر شيخو بذلك سروراً كثرياً، وسار إىل أن أرسى بساحل بوالق، يف يوم األحد 

  .رابعه
السريج تنتظر  ووصلت املشاة إىل منية. وكان الناس قد خرجوا يوم السبت إىل لقائه، وأقاموا ببوالق ومنبابه

وخرج الناس للفرجة، فبلغ كراء املراكب إىل . فلما رأوا احلراقة صاحوا ودعوا له، وتلقته مراكب أصحابه. قدومه
وركب األمراء إىل لقائه، وزينت الصليبة، وأشعلت . مائة درهم، وما وصلت احلراقة إال وحوهلا فوق األلف مركب

فسار شيخو يف موكب عظيم إىل الغاية، مل ير مثله ألمري، إىل .  لقائهالشموع، وخرج مشايخ الصوفية بصوفيتهم إىل
ودخل شيخو على السلطان، فأقبل عليه، وخلع عنه ثياب السجن، وألبسه تشريفاً جليال، وخرج . أن صعد القلعة

  .شيخو إىل منزله والتهاين تتلقاه
  .إلثنني خامسهوفيه فرقت اخللع على األمراء، وركبوا هبا إىل اخلدمة، يف يوم ا

فنزل احلاحب . رسم بإخراج األمري بيبغا ططر حارس الطري نائب السلطنة، واألمري بيغرا: ويف يوم األربعاء سابعه
وأخرج بيغرا من احلمام إخراجاً عنيفاً؛ . إىل بيت آل ملك باحلسينية، وأخرج منه النائب؛ ليسري إىل نيابة غزة

ارا وفيه قبض على الطيب أحد أمراء الطبلخاناه من أصحاب مغلطاي، فركبا من فورمها، وس. ليتوجه إىل حلب
  .وقيد وسجن

وفيه أخرج أيدغدي أمري آخور إىل طرابلس، بطاال وفيه كتب باإلفراج عن املسجونني باإلسكندرية والكرك ويف 
  .اًركب السلطان واألمراء إىل امليدان على العادة، ولعب فيه بالكرة، فكان يوماً مشهود: عاشره

فقبض عليه، وضربه الوزير باملقارع ضرباً كثرياً، وهو . وفيه وقف الناس يف الفأر الضامن، ورفعوا فيه مائة قصة
  .حيمل املال، فوجدت له خبية فيها حنو مائيت ألف درهم محلت إىل بيت املال

  .وفيه قبض على النائب بيبغا ططر حارس الطري يف طريقه، وسجن باإلسكندرية
منجك الوزير، وفاضل أخو بيبغا . وصل األمراء من سجن اإلسكندريه، وهم سبعة. ألحد حادي عشرهويف يوم ا

. روس، وأمحد الساقي نائب صفد، وعمر شاه احلاجب، وأمري حسني التتري وولده، وحممد بن بكتمر احلاجب
. خلع عليهم بني يدي السلطانفركب األمري طاز ومعه اخليول اجملهزة لركوهبم حىت لقيهم، وطلع هبم إىل القلعة، ف

ونزلوا إىل بيوهتم، فامتألت القاهرة باألفراح والتهاين ونزل األمري شيخو واألمري طاز واألمري صرغتمش إىل 
إصطبالهتم، وبعثوا إىل األمراء القادمني من السجن التقادم السنية، من اخليول والتعايب القماش والبسط وغريها، 

خلع على األمري : يخو ملنجك مخسة أفراس، ومبلغ ألفي دينار ويف يوم اإلثنني ثاين عشرهفكان الذي بعثه األمري ش
  .قبالي احلاجب، واستقر يف نيابة السلطنة عوضاً عن بيبغا ططر حارس الطري

وفيه قدم اخلرب بنفاق عرب الصعيد، وهنبهم الغالل ومعاصر السكر، وكبسهم البالد، وكثره حروهبم، حبيث قتل 
وامتنع الناس من سلوك الطرقات، وأنه مىت مل يبادر . ف رجل، وأن ابن مغىن حشد وركب يف الرب والبحرمنهم أل

فطلب عز الدين أزدمر األعمى الكاشف، وأعيد له . األمراء إىل حربه ال حيصل لألراضي ختضري، وكان زمن النيل
وخلع على مملوك أسندمر، . القبلي إقطاعه من األمري قندس أمري آخور، وخلع عليه، واستقر يف كشف الوجه



وأنعم على فارس الدين ألبكي . واستقر يف كشف اإلطفيحية، وأنعم عليه بإقطاع ابن بيبغا ططر حارس الطري النائب
  .نائب غزة بتقدمة ألف، ورسم خبروجه صحبة أزدمر األعمى الكاشف، وعني معه ستة أمراء طبلخاناه

مري بيبغا روس من سجن الكرك، فركب األمراء إىل لقائه، وطلع إىل قدم األ: ويف يوم اخلميس خامس عشره
  .السلطان، فخلع عليه ونزل بيبغا روس إىل بيته، فلم يبق أحد من األمراء حىت قدم له تقدمة تليق به

ركب السلطان إىل امليدان، ومعه األمري بيبغا روس، وعليه التشريف، وصحبته : ويف يوم السبت سابع عشره
  .فلعب السلطان بالكرة، وعاد إىل القلعة آخر النهار. األمراء

. خلع على األمري بيبغا روس، واستقر يف نيابة حلب عوضا عن أرغون الكاملي: ويف يوم اإلثنني تاسع عشره
واستقر أرغون الكاملي يف نيابة الشام، عوضا عن أيتمش الناصري وفيه خلع أيضا على أمري أمحد الساقي شاد 

ورسم طنربق إىل حلب أمري طبلخاناه، مث رسم . ونائب صفد، واستقر يف نيابة محاة، عوضا عن طنربق الشراخباناه
أن يكون بطاال بدمشق وفيه خلع على الوزير علم الدين بن زنبور خلعة االستمرار، وركب قدام احململ بالزناري يف 

، يف أيام األشرف خليل، وأمني امللك بن ومل يركب أحد من الوزراء قدام احململ سوى ابن السلعوس. موكب عظيم
  .الغنام يف أيام الناصر حممد، مرة واحدة

مبال كبري سوى موجودها، مث أفرج عنها، .وكتب موجودها، وألزمت. وفيه أحيط مبوجود ست حدق، ووكل هبا
  .ومل يؤخذ هلا شيء

  .عة، عوضا عن بالطخلع على حممد بن الكوراين بوالية مصر والصنا: ويف يوم اجلمعة أول شعبان
سافر األمري بيبغا روس إىل نيابة حلب، وأمري أمحد إىل نيابة محاة وفيه كتب باستقرار منجك يف : ويف يوم األحد ثالثه

فاسترد أمالكه اليت أنعم . نيابة صفد، فسأل اإلعفاء، وأن يقيم جبامعه بطاال؛ فأجيب إىل ذلك بسفارة األمري شيخو
ام واجلواري، ورم ما تشعت من صهرجيه، واستجد به خطبة، وويل زين الدين البسطامي يف هبا على املماليك واخلد

خطابته وفيه خلع على عمر شاه، واستقر حاحب احلجاب، عوضاً عن النائب قبالي وفيه أنعم على طشتمر القامسي 
  .بتقدمة ألف، واستقر حاجباً ثانياً

  .إمراتوفيه أنعم على مجاعة من املماليك السلطانية، ب
  .قدم أمري على املارديين، وأنعم عليه بتقدمة بيغرا: ويف يوم اخلميس سابعه

وفيه أخرج أقجبا احلاحب احلموي، وطينال اجلاشنكري، وملكتمر السعيدي، وقطلوبغا أخو مغلطاى، وطشنبغا 
  .الدوادار، وفرقوا ببالد الشام

كرك، فخلع عليه من الغد، ورسم له بالعود إىل وصل اجملاهد صاحب اليمن من سجن ال: ويف يوم السبت تاسعه
وكانت أمه رجعت من مكة بعد مسكه، وأقامت يف .بالده من جهة عيذاب فبعث إليه األمراء تقادم كثرية، وتوجه

مملكة اليمن ابنه امللك الصاحل، وكتبت إىل جتار الكارم توصيهم بابنها اجملاهد صاحب اليمن أن يقرضوه ما حيتاج 
ت على ماهلم من أصناف املتجر بعدن وزبيد وتعز فقدم قاصدها، وقد قبض على اجملاهد ثانيا، وسجن إليه، وختم
  .بالكرك

وصل األمري أيتمش الناصري من الشام، فقبض عليه من الغد ويف يوم اجلمعة ثاين : ويف يوم اإلثنني ثاين عشره
عة أمراء طبلخاناه، صحبة األمري أزدمر األعمى خرج األمري فارس الدين ألبكي، ومعه األمري آينبك، وأرب: عشريه

  .الكاشف إىل الوجه القبلي، بسبب نفاق العربان، يف جتمل كبري
قدم الشريف ثقبة، بعد ما قدم قوده وقود أخيه عجالن، فخلع عليه، واستقر يف إمارة : ويف مستهل شهر رمضان



واقترض ثقبة من . األمري شيخو عشرة آالف درهمأنعم عليه األمري طاز بقرض ألف دينار، وأقرضه . مبفرده.مكة
  .التجار ماال كثرياً، واشترى اخلليل والسالح واملماليك، واستخدم عدة مماليك

  .مبكة.وفيه رسم بسفر احلسام الجني العالئي مملوك آقبغا اجلاشنكري وأستادار العالئي صحبة ثقبة؛ ليقلده
هل النواحي، ونقش املرسوم على رخامة جبانب باب القلة، وكتب وفيه رسم بإبطال رمى والربسيم والشعري على أ

  .بذلك إىل الوالة
وفيه خلع على ابن األطرش، وأعيد إىل حسبة القاهرة ونظر املارستان، عوضا عن الضياء، بعناية مجاعة من األمراء 

  .به؛ لكثرة مهاداته هلم
  .وفيه أخرج أيدمر الدوادار وعدة من املماليك إىل الشام

  .يه قدم اخلرب خبروج عيسى بن حسن اهلجان عن الطاعة، وامتنع جبماعته يف الواديوف
قدم كتاب األمري أرغون الكاملي نائب الشام باحلط على قاضي القضاة تقي الدين السبكي وأنه حكم : ويف شوال

اة مصر وعلماؤها بنزع وقف من أصحابه وأعاده ملكا، وطلب األمري أرغون الكاملي أن يعقد لذلك جملس فيه قض
  .بني يدي السلطان

وكان من خرب ذلك أن أرغون ملا وىل نيابة الشام خرج عالء الدين الفرع إىل لقائه قريب حلب، وأغراه بالسبكي، 
فلما لقيه السبكي مل جيد منه إقباال، وبقي على ذلك إىل أن وقف . وقدح فيه وىف ولده بقوادح حىت غري خاطره

ن من السبكي أن هلم وقفا من عهد أجدادهم، وأقطع لألجناد مث استرجعوه منهم، وثبت مجاعة بدار العدل يشكو
وقفه على قاضي القضاة املالكي بدمشق، فانتزعه السبكي منهم، وسلمه ملن كان قدمياً يف يده بامللكية، وسألوا عقد 

فأجاب . سبكي، وشنعوا عليهفلما اجتمع القضاة والفقهاء لذلك، قام الفرع ومجاعة يف العصبية على ال. جملس
، فلم " وهأنا، ومن ينازعين فيما حكمت؟ . ثبت عندى أن يكون يف يد مالكه، وقد حكم بذلك" السبكي بأنه 
. فطلب األمري أرغون الكاملي قضاة القضاة، فحضروا إال عز الدين بن مجاعة، فإنه تعذر حضوره. ينازعه أحد

اء الدين أمحد إبن السبكي، فأظهر كتاب أبيه بصورة الواقعة، وهى أن وقرئ عليهم كتاب النائب حبضرة الشيخ هب
أجداد الشكاة ادعوا الوقفية يف ضيعة كذا، فوقفها أبناءهم من بعدهم، مث أقطعت بعد وفاهتم جلماعة من اجلند 

اهتم، وأثبت فادعى الشيخ تقي الدين البوسي ملا قدم من بعلبك أهنا ملكه وبيده، وأنه ابتاعها من أهلها قبل وف
فأظهر قوم . كتاب مشتراه وتسلمها، وأن الشراء كان سنة اثنتني ومثانني وستمائة، وبقي إىل سنة أربع وتسعني

كتاب وقفها وأثبتوه وتسلموها، فسمي البوسي يف سنة أربع وسبعمائه واستعاد الضيعة منهم، بعد منازعا عقد فيها 
لبوسى، فلم يزل إىل هذا الوقت وقف أهل الوقف، وأثبتوه على فأخذها تنكز منهم، مث استردها ا. عدة جمالس

فأثبت اآلخرون أن املساليت كانت بينه وبني البوسي عداوة ال جيوز معها أن . قاضي املالكية مجال الدين املسالتى
 فتحاكم الفريقان إىل السبكي، فحكم باستقرار يد املالك، وأبقى كل ذي حجة على. حيكم كل وأخذوا الضيعة

فتنازع ابن السبكي والتاج املناوي طويالً وانقضوا، وأخذ السبكي خطوط مجاعة من املفتني بصحة حكم . حجته
فادعى قوام الدين . مبفرده.مث اجتمعوا ثانياً، وحضر قاضي القضاة عز الدين بن مجاعة، وانتدب للنظر يف ذلك. أبيه

وذلك أنه ملا قدم قوام الدين دمشق، وهبا يلبغا . زائداًأمري كاتب احلنفي فساد حكم السبكي، وتعصب عليه تعصبا 
اليحياوي نائبا اختص به، وأخذ ينهاه عن رفع يديه يف الركوع، وأن هذا ال جيوز، وصالته اليت صالها كذلك باطلة 

  .جيب عليه إعادهتا فسأل يلبغا ابن السبكي عن ذلك، فأنكر مقالة القوام
فطلب السبكي القوام ومنعه من اإلفتاء، واقتضى . ة القوام، وكثرت القالة فيهاواشتهر بني األمراء واألجناد مقال



  .رأي ابن مجاعة النظر يف من شهد بالعداوة، وفيمن، شهد بالوقفية، فكتب بذلك لنائب الشام
ملني، فأبطل الوزير املعا. وفيه ارتفع سعر اللحم، ووقف حال املعاملني حبيث أخذوا األغنام من أرباهبا بغري مثن

واشترى األغنام بالثمن الناض وكانت عادة اللحم من أربعني درمها إىل مخسني درمها القنطار، وأكثر ما عهد بستني 
فبلغ يف هذه األيام بتعريف احلسبة إىل مائة وأربعني، ومائة ومخسني درمهاً، وأبيع يف احلوانيت كل . درمها القنطار

  .درهم كاملية رطل خبمسة دراهم سوداء، عنها درهم وثلث
وتعذر وجود الغنم، فكتب يف البالد الشامية بتجهيز التركمان باألغنام، ومحل حنو اخلمسمائة ألف درهم لشراء 

وقدم . وكتب إىل والة الوجه القبلي والوجه البحري حبمل األغنام، فحملت أغنام كثرية من أعمال مصر. األغنام
  .اللحممن الشام حنو العشرين ألف رأس، فاحنط سعر 

وقدم احلج عامل كثري من أهل الصعيد والفيوم . سار حممل احلاج، صحبة األمري طيبغا اجملدي: ويف خامس عشره
فسأل ملكهم .والوجه البحري، وقدم من أهل املغرب مجاعة كثرية، وقدم التكرور ومعهم رقيق كثري، وفيهم ملكهم

  .ىل احلج، مستهل ذي القعدةاإلعفاء من الدخول على السلطان، فأعفي، وسار بقومه إ
وفيه قدم الربيد بقتل جنمة الكردي حبيلة عملها عليه صاحب ماردين حىت قدم عليه، فتلقاه وأكرمه، مث قبض عليه، 

  .وضرب عنقه بيده، وقتل من معه

 وفيه قدم اخلرب بان األمري أزدمر األعمى الكاشف رتب من معه من األمراء يف عدة مواضع، وركب ومعه األمري
فعاد األمري أزدمر وطلب بين . آينبك ليال، وصاح العربان من عرك صباحاً، وقتل منهم مجاعة، وامتنع باقيهم باجلبل

مبسك الطرقات على عرك، .وكتب األمري أزدمر ألوالد الكنز. هالل أعداء عرك، فأتاه منهم ومن غريهم خلق كثري
تويف اإلطفيحية، إىل اجلبل؛ وقد لقيه األحدب يف حشد كبري، وركب ومعه األمري فارس الدين واألمراء، وأسندمر امل

يا بىن هالل دونكم . " ونادى األمري أزدمر. فلم بثبت األحدب واهنزم من رمي النشاب، وترك أثقاله وحرميه
، فمالوا عليهم يقتلون، وينهبون الواشي والغالل والدقيق والقرب والروايا، وسلبوا احلرمي، حىت " أعداءكم 

وكتب بذلك إىل السلطان، وأن البالد قد خضرت . متألت أيدي بين هالل وأيدي األجناد والغلمان من النهبا
فسر السلطان واألمراء بذلك، ومحل إىل كل من الكاشف واألمراء . أراضيها، وأطاع عرباهنا العصاة، وتوطن أهلها

  .خلعة
  .أنصار الناصر حسنوفيه ألزمت ست حدق أال جتتمع بأحد، فإهنا كانت من مجلة 

وفيه ضيق على الناصر حسن، وسدت عنه أماكن كثرية كان ينظر منها وحيدث من يريد؛ واحتفظ به احتفاظاً 
  .زائداً

  .وفيه توجه السلطان واألمراء إىل السرحة قريباً من األهرام
  .ويف أول ذي احلجة قدم عيسى بن حسن اهلجان طائعاً بأمان، فخلع عليه

  .القمح من عشرين إىل سبعة وثالثني درمهاً األردب؛ واحنط سعر اللحم، فأبيع بدرهم الرطل وفيه ارتفع سعر
  .وفيه قدم كتاب األمري أرغون الكاملي نائب الشام يطلب اإلعفاء من النيابة

محد استقر يف قضاء املالكية حبلب زين الدين عمر بن سعيد بن حيىي التلمساين، عوضاً عن الشهاب أ: ويف هذه السنة
واستقر يف قضاء احلنفية هبا مجال الدين إبراهيم بن ناصر الدين حممد بن الكمال عمر بن العز . بن ياسني الرياحي

واستقر يف كتابة السر حبلب مجال الدين إبراهيم بن الشهاب حممود، عوضاً . عبد العزيز بن العدمي، بعد وفاة أبيه
  .الشريف إىل القاهرةعن الشريف شهاب الدين بن قاضي العسكر، وقدم 



ومات فيها من األعيان قطب الدين أبو بكر بن حممد بن مكرم، كاتب اإلنشاء، يف أواخر شعبان، عن اثنتني ومثانني 
  .سنة وأشهر؛ وكان كثري العبادة

  .وتويف الشريف أدى صاحب املدينة النبوية، يف السحن
  .ومات األمري طشبغا الدوادار، بدمشق؛ وكان فاضال ديناً

وتويف قاضى احلنفية حبلب ناصر الدين حممد بن عبد العزيز بن حممد بن أيب احلسن ابن أمحد بن هبة اهللا بن حممد بن 
هبة اهللا بن أمحد بن حيىي بن أىب جرادة املعروف بابن العدمي، عن ثالث وستني سنة، منها يف قضاء محاة عشر سنني، 

  .ويف قضاء حلب اثنتان وثالثون سنة
حممد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد املراكشي الفقيه الشافعي، بدمشق، يف يوم األحد ثالث عشرى وتويف تاج 

  .مجادى اآلخرة عن اثنتني ومخسني سنة، نشأ بالقاهرة، واستوطن بدمشق
فحمل ميتا إىل . ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري بيربس األمحدي أحد الطبلخاناه، وهو جمرد بالصعيد

  .رة، وقدم يف يوم اإلثنني ثاين عشري رمضانالقاه
  .ومات عالء الدين على بن حممد بن مقاتل احلراين، ناظر الشام، يف عاشر رمضان بالقدس

وتويف مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد بن حممد خالد بن حممد بن نصر املعروف 
  .املدرسة بسويقة الصاحب من القاهرة، وهبا قربهبابن القيسراين موقع الدست، وصاحب 

  .ابن بدلك يف يوم األحد سابع عشرى شوال.ومات الشيخ
  .ومات تاج الدين حممد بن أمحد بن الكويك، يف داره ليلة السبت سادس عشرى ذي احلجة، ذحبه احلرامية

  .ومات آقبغا وايل احمللة، يوم اخلميس تاسع عشرى ذي احلجة
ب أبو احلسن علي بن أيب سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد احلق ابن حميو بن أيب بكر بن محامة، يف ومات ملك املغر

  .وقام بعده ابنه أبو عنان فارس، وكانت مدته احدى وعشرين سنة. ثالث عشري ربيع اآلخر
  سنة ثالث ومخسني وسبعمائة

بطن مر، وتدم إىل مكة متسفر احلاج حسام قدم مبشرو احلاج، وأخربوا أن الشريف ثقبة ملا نزل : يف أول احملرم
وعاد . الدين الجني، وعرف الشريف عجالن بانفراد أخيه ثقبة باإلمرة، امتنع الشريف عجالن من تسليمه مكة

فتلقاه ثقبة، وطلب منه أن حيارب معه . حسام الدين إىل ثقبة، فأقاما حىت قدم احلاج صحبة األمري طيبغا اجملدى
وقام ثقبة عنه وقد . على حماربته، فأمسعه ما ال يليق، وهدده أنه ال ميكن احلاج من دخول مكةعجالن، فلم يوافقه 

فاجتمع أمري الركب، وقاضي القضاة عز الدين بن مجاعة . اشتد غضبه، وألبس من معه من العربان وغريهم السالح
فجرت هلم معه . عه ابن مجاعةواتفقا على إرسال احلسام إىل عجالن وم -وكان قد توجه صحبة الركب للحج  -

وعادا إىل بطن مر، وقررا ذلك مع ثقبة حىت رضي، . منازعات، آخرها أن تكون اإلمرة شركة بينه وبني أخيه ثقبة
وكانت الوقفة . فتلقاهم عجالن على العادة، وأنصف ثقبة، وأنعم عليه بسبعني ألف درهم. وساروا مجيعاً إىل مكة

  .ولقي احلاج من عبيد مكة شراً كثرياً. ضي القضاة عز الدين بن مجاعةبعرفة يوم اجلمعة، وجاور قا
وكانت أمه قد . وفيه قدم اخلرب أن اجملاهد قدم إىل تعز يف ثامن عشري ذي احلجة املاضية، واستوىل على ملكه

ال ضبطت البالد يف غيبته، وأنفقت عند قدومها مائة ألف دينار للشريف الزيدي صاحب صنعاء، وألهل اجلب
مث قبضت عليه، وساست األمور، ووفت ما اقترضه اجملاهد . وألكابر اململكة، حىت أقامت ابن اجملاهد، وامسه الصاحل

  .مبصر.من التجار



وفيه قدم األمري أزدمر األعمى الكاشف واألمراء من بالد الصعيد، فركب األحدب وكبس ناحية طما على بين 
مبضافيه، واألمري قمارى . فتوجه إليهم األمري بلبان السناين األستادار. هالل، وقتل منهم مجاعة، وهنب ما وجد

  .احلموي احلاحب، وعدة من أوالد األمراء يف مستهل صفر؛ ليقيموا حىت يتم قبض املغل
وكانتا مع أسندمر مملوك أزدمر . وفيه استقر ابن عقيل يف والية البهنسي، واستقر بيبغا الشمسي يف والية إطفيح

  .لكاشف، فعادت العربان بعد عزل أسندمر إىل ما كانت عليه من الفساداألعمى ا
األمري أيتمش الناصري من سجن اإلسكندرية، وخرج من القاهرة  قدم: ويف يوم اخلميس حادي عشر ربيع األول
  .يف يوم السبت ثالث عشره إىل صفد بطاال

نفي األمري قردم أمري آخور إىل صفد، مث أنعم عليه بإقطاع يلك احلسين األرغوين احلاجب، وأن : ويف حادي عشريه
  .نعم عليه بإقطاع قردمأ -ويعرف بيلك الشحنة  -حيضر يلك إىل مصر، فلما حضر يلك هذا 

  .وفيه استقر يلك احلسين األرغوين احلاحب أمري آخور، عوضاً عن قردم على إقطاعه، وهو حاحب
  .أخرج األمري ألطنبغا العالئي شاد الشراخباناه، إىل حلب: ويف يوم اخلميس رابع عشريه

، جبوار املدرسة البندقدارية، وأدخل فيه شرع األمري طاز يف عمارة قصر وإسطبل جتاه محام الفارقاين: ويف هذا الشهر
  .وتوىل عمارته األمري منجك، ومحل إليها األمراء وغريهم من الرخام وآالت العمارة شيئاً كثرياً. عدة أمالك

وفيه ابتدأ األمري صرغتمش عمارة إصطبل األمري بدرجك، جبوار بئر الوطاويط، قريباً من اجلامع الطولوين، وأدخل 
  .، ومحل إليه الناس ما حيتاج اليه من الرخام وغريهفيه عدة دور

وكان منذ استقر يف النيابة مريضا بوجع املفاصل، مل يركب فرسا، . وفيه عويف األمري قبالي النائب، وركب املوكب
ومشت يف واليته املقايضات والنزوالت عن اإلقطاعات، فزاد فساد . وإمنا جيلس يف شباك النيابة للحكم بني الناس
وفحش ذلك حىت نزل مقدمو احللقة عن التقدمة، وقام مجاعة حنو . األجناد بكثرة دخول أرباب الصنائع فيهم

الثالمثائة رجل عرفوا باملهيسني على اإلقطاعات، وصاروا يطوفون على األجناد، ويبذلون هلم الرغبات يف النزول 
  .عن إقطاعاهتم

وجعل إليه التصرف يف . كبري، يف رتبة األمري شيخو باختياره وفيه خلع على األمري صرغتمش، واستقر رأس نوبة
أمور الدولة كلها من الوالية والعزل واحلكم، ما عدا مال اخلاص، فإن األمري شيخو متحدث فيه، وما عدا أمور 

ن وأراد صرغتمش أال يعمل شيء إال م. فقصده الناس، وكثرت مهابته، وعارض األمراء يف مجيع أفعاهلم. الوزارة
  .بابه وبإشارته، فان حتدث غريه يف عزل أو والية غضب، وأبطل ما حتدث فيه، وأخرق بصاحبه

وفيه اجتمع األمراء على استبداد السلطان بالتصرف، وأن يكون ما يرسم به على لسان األمري صرغتمش رأس 
  .نوبة

ة درهم، والشعري مائيت درهم، والراوية وفيه قدم اخلرب من مكة بأن األسعار هبا غلت حىت بلغ األردب القمح ثالمثائ
مبطر استمر ثالثة أيام، فاحنل السعر، وأبيع .املاء بأربعة دراهم مسعودية فأغاثهم اهللا تعاىل يف أول يوم من احملرم

  .األردب القمح مبائة ومخسني درمهاً، والراوية املاء بنصف وربع مسعودي؛ جلريان ماء عني جوبان
عرب الصعيد وهنبهم سقط ميدان وقتل أهلها، وهنب بالد سودى بن مانع، وأن أهل منفلوط وفيه قدم اخلرب بنفاق 

فألزم األمري أزدمر األعمى الكاشف باخلروج إليهم، وأنعم عليه بألف أردب شعري وأربعني ألف . رمجوا الوايل
  .درهم، قبضها وسافر

فقام فيها . سنة إىل ملك احلبشة، من تقادم السنني وفيه قدم اخلرب أن طائفة الزيلع كانت عادهتم محل قطيعة يف كل



. عبد صاحل ومنعهم من احلمل، وشنع عليهم إعطاءهم اجلزية وهم مسلمون لنصراين، ورد رسول ملك احلبشة
فلما صار على يوم منهم قام العبد الصاحل . فشق ذلك على ملك احلبشة، وخرج بعساكره ليقتل الزيلع عن آخرهم

وعندما ركب ملك احلبشة بكرة النهار أظلم اجلو . اهللا تعاىل كفاية أمر احلبشي، فاستجاب دعاءهتلك الليلة يسأل 
مقدار ساعة، مث انقشع الظالم، وأمطرت السماء عليهم ماء متغري اللون  -حىت كاد الرجل ال يرى صاحبه  -

. ة جداً، فقتلت منهم عاملاً كثرياًحبمرة، وأعقبه رمل أمحر امتألت منه أعينهم ووجوههم، ونزل من بعده حيات كبري
  .فعاد بقيتهم من حيث أتوا، وهلك يف عودهم معظمهم دواهبم، وكثري منهم

فتنكر له األمراء، وكثرت األراجيف بوقوع الفتنة . وفيه تزايد تسلط األمري صرغتمش رأس نوبة، وكثر ترفعه
 -وكان حاد اخللق  -لكلمة فقلق طاز بينهم، وإعادة الناصر حسن، ومسك شيخو وطاز، وانفرد صرغتمش با

وأخذ صرغتمش يف التربئ مما رمى به، وحلف لألمري شيخو . وهم بالركوب، فمنعه شيخو، فاحترز طاز وشيخو
فقام شيخو قياماً كبرياً حىت أصلح بينهما، وأشار على طاز بالركوب إىل . واألمري طاز، فلم يصدقه طاز وهم به

  .صافياعمارة صرغتمش، فركب إليه وت
  .وفيه خلع على جرجى الدوادار، واستقر حاجبا، عوضا عن طشتمر القامسي باستعفائه

وفيه ركب األمري ضروط الربيد؛ لطلب مجال وهجن للسلطان من األمري فياض بن مهنا، فإن مجال السلطان قلت، 
لكتاب واملوقعني وغريهم مما حبيث أنه ملا خرج إىل السرحة اكترى له مجاال كثرية حلمل ثقله، ومنع أمري آخور ا

  .جرت به عادهتم من محل أثقاهلم على مجال السلطان
فقل . وفيه قدم اخلرب بفتنة الفرنج اجلنوية والبنادقة، وكثرة احلروب بينهم، من أول احملرم إىل آخر ربيع اآلخر

. والقصدير والزعفران الواصل من بالد الفرنج، إىل اإلسكندرية، وعز وجود اخلشب، وغال وتعذر وجود الرصاص
مث قدم اخلرب بأن البنادقة انتصرت على . وبلغ املن بعد مائيت درهم إىل مخسمائة، ومل يعهد مثل ذلك فيما سلف

  .اجلنوية، وأخذت هلم واحداً وثالثني غراباً بعد قتل من هبا
  .وفيه قدم الشيخ أمحد الزرعي من الشام، فبالغ األمري شيخو واألمري طاز يف إكرامه

وفيه قدمت رسل األشرف دمرداش بن جوبان صاحب توريز بكتابه، خيرب أنه قد حسن إسالمه هو وأخوته وأقاربه، 
وشكا األشرف دمرداش من كثرة االختالف بينهم حىت هلك رعيته، . والتزم سرية العدل يف رعيته، وترك ظلمهم

مانا، وأن أرتنا نائب الروم قد أفسد بالده، ممن نزح عن بالده من التجار، وكتب إليهم أ. وطلب أن يبعث إليه
وكان قد قدم إىل مصر والشام يف هذه السنة وما . ومنع التجار أن تسري إليهم، وطلب أال يدخل السلطان بينهما

قبلها كثري من جتار العجم؛ لسوء سرية الوالة فيهم، فعرض عليهم أمان األشرف دمرداش، فلم يوافقوا على العود 
  .إىل بالده

وفيه رسم لألمري جرجي احلاجب أن يتحدث يف أمر أرباب الديوان، ويفصلهم من غرمائهم بأحكام السياسة ومل 
وكان سبب ذلك وقوف جتار . يكن عادة احلجاب فيما تقدم أن حيكموا يف األمور الشرعية، فاستمر ذلك فيما بعد

ل هبم من جور التتار، وأهنم باعوا بضائعهم لعدة من العجم بدار العدل، وذكروا أهنم مل خيرجوا من بالدهم إال ملا نز
. جتار القاهرة، فأكلوها عليهم، وأرادوا إثبات إعسارهم على القاضي احلنفي، وهو يف سجنه، وقد فلس بعضهم
فرسم جلرجي بإخراج غرماء التجار من السجن، وخالصهم مما يف قبلهم، وأنكر على القاضي احلنفي ما عمله، 

فأخرج جرجي التجار من السجن، وأحضر هلم أعوان الوايل، وضرهبم، . ث يف أمر التجار واملديوننيومنع من التحد
وخلص منهم املال شيئاً بعد شيء ومن حينئذ صارت احلجاب بالقاهرة وبالد الشام تتصدى للحكم بني الناس، فيما 



هنبوا ما معه وهزموه، وخرجوا عن وفيه ركب عرب إطفيح على بيبغا الشمسي، و. كان من شأن القضاة احلكم فيه
  .الطاعة، فجرد إليهم طائفة من األمراء

رتب األمري شيخو يف كل ليلة مجعة وقتاً جيتمع عنده فيه الفقهاء للمذاكرة، ويقوم الشيخ علي بن : ويف هذه السنة
  .الركبدار املادح، فينشد من مدائح الصرصري وحنوه ما يطرهبم، وينصرفون بعد أكلهم

ثرت اإلشاعة مبدينة حلب أن األمري بيبغا روس نائبها يريد الفرار منها إىل بالد العدو حىت ساءه ذك، وقبض وفيه ك
  .على عدة من العامة مسرهم وشهرهم، مث أفرج عنهم

وفيها رتب األمري شيخو يف اجلامع الذي أنشأه للشيخ أكمل الدين حممد الرومي احلنفي مدرساً وشيخ صوفية، 
وجعل خطيبه مجال الدين خليل بن عثمان الزويل، . ل شهر أربعمائة درهم، وجعل عنده عشرين فقيهاًوقرر له يف ك

وجعل به درساً للمالكية أيضاً، وويل تدريبه نور الدين السخاوي، . ونقله من مذهب الشافعي إىل مذهب احلنفي
أرباب الوظائف، وقرر هلم معاليم بلغت ورتب به قراء ومؤذنني، وغري ذلك من . وقرر له ثالمثائة درهم يف كل شهر
  .مجلتها يف الشهر ثالثة آالف درهم

  .وفيه قدم الشريف طفيل بن أدى من املدينة النبوية، يطلب تركة سعد يف اإلمارة
وفيه قدم صدر الدين سليمان بن حممد بن قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن عبد احلق، فخلع عليه، واستقر يف 

  .توقيع الدست
فعند لبسه التشريف . خلع على األمري شيخو، وأعيد رأس نوبة، عوضاً عن صرغتمش: ويف عاشر مجادى اآلخرة

  .قدم البشري بوالدة بعض سراريه ولداً ذكراً، فسر به سروراً زائداً؛ ألنه مل يكن له ذكر
  :وهنأه األدباء بعدة قصائد، منها أبيات فخر الدين عبد الوهاب كاتب الدرج، قال

  حتف به النجابة والسعود... مين ساعة قدم الوليد بأ
  فيوم وروده بشرى وعيد... مبارك غرة ميمون وجه 

  إليه قبل أن تأتى املهود... لقد كادت سروج اخليل تأتى 
  متاما يستنري به الوجود... هالل سوف تستجليه بدراً 

  تروع من بسالته األسود... وشبل سوف يبدو وهو ليث 
  مثار كلها كرم وجود... نه جتىن وزهرعن قريب م

  وجوهرة تزان هبا العقود... وفجر سوف يظهر منه صبح 
  كذلك فرعك الزاكي يسود... وأبناء الكرام هم الكرام 

  ويا من سعيه سعي محيد... أيا من نفعه عم الربايا 
  إىل أبوابه يأوى الطريد... ومن للملك منه أجل ذخر 

   تكتم مواضيها الغمودومل... ومن لواله مل تسكن خطوب 
  وأيده وإن رغم احلسود... ومن قد شد لإلسالم أزرا 

  يسرك فيه ذو العرش اجمليد... لقد وافاك مولود كرمي 

قدم الربيد من صفد بأن يف يوم اجلمعة سلخ مجادى األوىل ظهر بقرية حطني، من عمل صفد، : ويف هذا اليوم
السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون، ومعه مجاعة تقدير عشرة  شخص ادعى أنه السلطان أبو بكر املنصور ابن

أنفار فالحني فبلغ ذلك األمري عالء الدين ألطنبغا برناق نائب صفد، فجهز إليه دواداره شهاب الدين أمحد، وناصر 



وأن واليها فجمع له النائب الناس واحلكام، فادعى أنه كان يف قوص، . الدين حممد بن البتخاصي احلاجب، فأحضره
عبد املؤمن مل يقتله، وأنه أطلقه، وركب يف البحر، ووصل إىل قطيا، وبقي خمفياً يف بالد غزة إىل اآلن، وأن له دادة 

إذا كنت يف تلك األيام جاشنكرياً، وكنت أمد السماط : " مقيمة يف غزة، عندها النمجاة والقبة والطري فقال النائب
فكشف أمره . قام مصرا على حاله، وانفسدت له عقول مجاعة، وما شكوا يف ذلكفأ" . بكرة وعشياً، وما أعرفك؟ 

من غزة، فوجدت املرأة اليت ذكر أهنا دادته، واعترفت أهنا أمه، وأنه يعتريه جنون منذ سنن يف كل سنة مرتني 
فكتب . قارعوذكر أهل غزة أنه يعرف بأيب بكر بن الرماح، وله سرية قبيحة، وأنه ضرب غري مرة بامل. وثالثا

فقدم قلعة اجلبل يف يوم . حبمله، فخشبه نائب صفد يف يديه ورجليه، وجعل احلديد يف عنقه، ومحله إىل السلطان
مث قدم بني يدي السلطان، . الثالثاء ثامن عشره، فسئل حبضرة األمراء، فخلط يف كالمه، وهذي هذياناً كثرياً

فكان يف تلك احلالة . عشريه تسمري سالمة، وشهر بالقاهرة ومصرفسمر يف يوم اخلميس . مما سولت له نفسه.فتكلم
فاجتمع حوله عامل كثري، " . اشفقوا على سلطانكم، فعن قليل أعود إليكم : " يتحدث أنه كان سلطانا، ويقول

ى اشرب ششين، وإذا رأ: " فكان إذا أتى اليه أحد باملاء حىت يشربه يقول له. وأتوه بالشراب واحللوى، وحادثوه
يل أسوة بأخي الناصر أمحد، وأخي الكامل شعبان وأخي املظفر : " ويقول" . هذا مملوكي ومملوك أيب : " أمرياً قال

  .وأقام على اخلشب يومني، مث حبس يف ثالثه، فاستمر يف احلبس على حاله، فقطع لسانه" . حاجي الكل قتلوهم 
فقيل . امرأة فتلد من وقتها ولداً ذكراً خيرب بصحة نبوتهوفيه ادعى شخص بالقاهرة النبوة، وأن معجزته أن ينكح 

فسجن، وكشف عن أمر؛ فوجد له اثنا عشر يوماً منذ " . لكونكم لبئس األمة : " فقال" . إنك لبئس النيب : " له
خرج من عند املمرورين باملارستان، وأنه أخذ غري مرة وهو جمنون، فعمل عند املمرورين ويف يوم اإلثنني رابع 

  .الكاشف، من معدية زفتية. مسر ابن مغىن، ومعه مجاعة قبض عليهم األمري جمد الدين بن موسى اهلذباين: عشريه
. قدم األمري أزدمر األعمى الكاشف، وقد كمل حتضري أراضي الوجه القبلي، واطمأن أهله: ويف مستهل رجب

شف الوجه البحري، عوضاً عن جمد الدين وطلب أزدمر اإلعفاء من كشف الوجه القبلي، فخلع عليه واستقر يف ك
  .بن موسى اهلذباين

وفيه قدم كتاب امللك اجملاهد على من اليمن بوصوله إىل بالده، وأنه جهز تقدمته، وأويف التجار أمواهلم اليت 
  .اقترضها، وأنه أطلق مراكب التجار لتسري، إال أنه منعها أن ترسى جبدة وتعرب إىل مكة كراهة يف أمرائها

قدم كتاب األمري أرغون الكاملي نائب الشام، يتضمن أنه قبض على قاصد األمري :  يوم األربعاء عاشر رجبويف
وقد أرسله األمري أرغون الكاملي، . منجك الوزير، بكتابه إىل أخيه األمري بيبغا روس نائب حلب، حيسن له احلركة

فاقتضى الرأى التأين حىت " . قي إال أن تركب وتتحرك وما ب" فإذا فيه أنه قد اتفق مع سائر األمراء على األمر، 
  .حيضر األمراء والنائب من الغد إىل اخلدمة، ويقرأ الكتاب عليهم، ليدبروا األمر على ما يقع عليه االتفاق

فلما طلع اجلماعة من الغد إىل اخلدمة مل حيضر منجك، فطلب فلم يوجد، وذكر أتباعه أنه من عشاء اآلخرة مل 
وافتقدوا . فركب األمري صرغتمش يف عدة من األمراء، وكبس بيوت مجاعة، فلم يوقف له على خرب. خربهيعرفوا 

وأخرج عيسى بن حسن اهلجان يف مجاعته من . فنودي عليه يف القاهرة، وهدد من أخفاه. مماليكه، ففقد منهم اثنان
الشام ووالة األعمال على أجنحة الطيور عرب العايد على النجب ألخذ الطرقات عليه، وكتب إىل العربان ونواب 

وكان قد خرج يف يوم اخلميس حادي عشره األمري فارس الدين . بتحصيله، فلم يقدر عليه، فكبست بيوت كثرية
  ألبكي بألفه، واألمري طشتمر القامسي بألفه إىل غزة، فأخر أمرهم



بيبغا روس نائب حلب، واتفاقه مع األمري أمحد قدم الربيد من دمشق بعصيان األمري : ويف يوم األربعاء رابع عشريه
الساقى نائب محاة، واألمري بكلمش نائب طرابلس فجرد يف يوم السبت سابع عشريه مجاعة من األمراء وأجناد 
. احللقة إىل الصعيد، منهم عمر شاه احلاجب، وقماري احلاجب، وحممد بن بكتمر احلاجب، وشعبان قريب يلبغا

ب حلب باحلضور إىل مصر، على يد سنقر وطيدمر من مماليك احلاج أرقطاي وكتب معهما وكتب لبيبغا روس نائ
ملطفات ألمراء حلب تتضمن أنه إن امتنع عن احلضور فهو معزول، ورسم هلما أن يعلما بيبغا بذلك أيضا مشافهة 

، وتلقب بامللك العادل، مبوافقة ابن دلغادر لبيبغا روس، وأنه تسلطن حيلب.حبضرة األمراء فقدم الربيد من دمشق
فرسم . وأظهر أنه يريد مصر ألخذ غرمائه، وهم طاز وشيخو وصرغتمش وبزالر وأرغون الكاملي نائب الشام

للنائب بيبغا ططر حارس الطري بعرض مقدمي احللقة، وتعيني مضافيهم من عربة أربعمائة دينار اإلقطاع فما فوقها؛ 
لغادر قدم حلب يف مجع كبري من التركمان، فركب بيبغا روس وقد واعد فقدم الربيد بأن قراجا بن د. ليسافروا

  .نائب محاة ونائب طرابلس على مسرية أول شعبان، وأهنم تلقوه بعساكرهم على الدسنت
مبلطفات جلميع أمراء حلب ومحاة ونائب طرابلس، فقدم دمشق وبعث .فركب األمري أرقطاى الدوادار الكبري الربيد

هبا، فوجد أمر بيبغا روس قد قوي، ووافقه النواب والعساكر وابن دلغادر تركمانه وكسابته، باملطلفات ألصحا
وإال خرح عنكم " وجبار بن مهنا بعربانه فكتب األمري أرغون الكاملي نائب الشام بأن سفر السلطان البد منه، 

زنبور، ورسم له بتهيئة بيوت  فاتفق رأي األمراء على ذلك، وطلب الوزير علم الدين عبد اهللا ابن" . مجيعه 
السلطان وجتهيزه اإلقامات يف املنازل، فذكر أنه ما عنده مال لذلك، فرسم له بقرض ما حيتاج اليه من التجار، 

فطلب الكارم وباعهم غالال من األهراء بالسعر احلاضر، وعدة أصناف أخرى، وكتب إىل مغلطاي باإلسكندرية 
. وأخذ من ابن منكلى بغا ستمائة ألف درهم، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه. إليهابقرض أربعمائة ألف درهم، فأجاب 

وأخذ من األمري بيبغا ططر حارس الطري النائب مائة ألف درهم قرضاً، ومن األمري بلبان السناين أستادار مائة ألف 
ش، ومحل يف اخلزانة أربعمائة فلم ميضي أسبوع حىت جهز الوزير مجيع ما حيتاج اليه، ومحل الشعري إىل العري. درهم

تشريف، منها مخسون أطلس حبوائص ذهب وخرج األمري طاز يف يوم اخلميس ثالث شعبان، ومعه األمري بزالر، 
واألمري كلتاي أخو طاز، وفارس الدين ألبكي مث خرج األمري طيبغا اجملدي وابن أرغون النائب، يف يوم السبت 

حد سادسه يف جتمل عظيم، فبينا الناس يف التفريج على طلبه إذ قيل قبض خامسه وخرج األمري شيخو يف يوم األ
وسبب ذلك أن األمري طاز رحل يف يوم السبت، فلما وصل بلبيس قيل له إن رجال من بعض . على منجك

أصحاب منجك صحبة شاروشي مملوك قوصون، فطلبهما طاز، وفحص عن أمرمها، فرأى به بعض شيء فأمر 
ا معه كتاب منجك لبيبغا روس تضمن أنه قد فعل كل ما خيتاره، وجهز أمره مع األمراء كلهم، بالرجل ففتش، فإذ

وأنه أخفي نفسه، وأقام عند شاورشى أياما، مث خرج من عنده إىل بيت احلسام القصرى أستاداره، وهو مقيم حىت 
مري شيخو، فواىف واألطالب فبعث األمري طاز بالكتاب إىل األ. يكشف خربه، وهرب يستحثه على اخلروج من حلب

فطلب األمري شيخو احلسام القصرى، وسأله فأنكر، فأخذ األمري صرغتمش وعاقبه، مث ركب إىل بيته جبوار . خارجة
  .اجلامع األزهر وهجمه، فإذا منجك ومملوكه، فأركبه مكتوف اليدين إىل القلعة؛ فسفر إىل اإلسكندرية

ىل الريدانية، وجعل األمري قبالي نائب الغيبة ورتب أمري علي املارديين يف ركب السلطان إ: ويف يوم اإلثنني سابعه
القلعة، ومعه األمري كشلي السالح دار؛ ليقيما داخل القلعة، ويكون على باب القلعة األمري أرنال واألمري قطلوبغا 

لطان باملسري من الريدانية يوم واستقل الس. الذهيب، ورتب األمري جمد الدين موسى اهلذباين مع وايل القاهرة حلفظها
الثالثاء ثامن شعبان بعد الظهر، فقدم الربيد بأن األمري طقطاي الدوادار خرج من دمشق يريد مصر، وأن األمري 



أرغون الكاملي نائب الشام ملا بلغه خروج بيبغا روس من حلب يف ثالث عشر رجب، ومعه قراجا بن دلغادر وجبار 
ائب طرابلس وأمري أمحد نائب محاه على الرسنت يف انتظاره، عزم أرغون كذلك على بن مهنا، وقد نزل بكلمش ن

مث . فبلغه خمامرة أكابر أمراء دمشق عليه، فاحترس على نفسه، وصار جيلس بامليدان وهو البس آلة احلرب. لقائه
 منزلة الكسوة، ويركب اقتضى رأي أمري مسعود بن خطري أن النائب ال يلقى القوم، وأنه ينادى بالعرض للنفقة يف

. مبنزلة الكسوة منعهم من عبور دمشق، وسار هبم إىل الرملة يف انتظار قدوم السلطان.اليها، فإذا خرج العسكر إليه
ففعل أرغون ذلك، وأنه مقيم على الرملة بعسكر دمشق، فإن ألطنبغا برناق نائب صفد سار إىل بيبغا روس يف 

ه، واجتمع مع نائبها أمحد، وبكلمش نائب طرابلس، وسار هبم إىل محص، فلقيه طاعته، وأن بيبغاروس وصل إىل محا
مملوك أرقطاى بكتاب السلطان ليحضر، فقبض عليهما وقيدمها، وسار يريد دمشق، فبلغه مسري السلطان بعساكره، 

فاظ هبم واشتهر ذلك يف عسكره، وأنه قد عزل من نيابة حلب، فاحنلت عزائم كثري ممن معه، وأخذ يف االحت
فبعث بيبغا . والتحرر منهم، إىل أن قدم دمشق يوم اخلميس خامس رجب، فإذا أبواب املدينة مغلقة والقلعة حمصنة

  .روس إىل األمري أياجي نائب القلعة يأمره باإلفراج عن األمري وقردم، وأن يفتح أبواب املدينة
نائب محاة وبكلمش نائب طرابلس من الغد، فركب أمري أمحد . ففتح أياجي أبواب دمشق، و مل يفرج عن قردم

وعاد أمحد وبكلمش يف . ليعربا على الضياع، فواقى جناب خبرب مسك منجك، ومسري السلطان من خارج القاهرة
يوم اإلثنني رابع عشره، وقد نزل األمري طاز مبن معه املزيرب فارتج عسكر بيبغا روس، وتواعد فراجا بن دلغادر 

الرحيل، فما غربت الشمس يومئذ إال وقد خرحا بأثقاهلما وأصحاهبما، وسارا فركب بيبغا وجبار ابن مهنا على 
روس يف أثرها، فلم يدركهما، وعاد بكرة يوم الثالثاء فلم يستقر قراره حىت دقت البشائر بالقلعة، وأعلن أهلها بأن 

فبهت بيبغاروس، وتفخد عنه من . اقهاألمري طاز واألمري أرغون نائب الشام وافيا، وأن األمري شيخو والسلطان س
معه، وركب عائداً إىل حلب يف تاسع عشر شعبان فكانت إقامته أربعة وعشرين يوماً، أثر أصحابه فيها بدمشق 
وأعماهلا آثاراً قبيحة، من النهب والسيب واحلريق والغارات على الضياع من حلب إىل دمشق، كما فعل املغول 

األمري أسندمر العالئي وايل القاهرة ليبشر بذك، فقدم إىل القاهرة يوم اجلمعة فبعث السلطان . أصحاب غازان
وجىب من األمراء والدواوين والوالة . فدقت البشاثر وطبلخاناه األمراء، وزينت القاهرة سبعة أيام. خامس عشريه

قدم إليه من صفد األمري  ومقدمي احللقة الذين مل يسافروا مثن الشقق احلرير الىت تفرش إذا قدم السلطان، وكان
أيتمش الناصري، فكان يرجعه عن كثري من ذلك وأما السلطان فإنه التقى مع األمري أرغون الكاملي نائب الشام 

فدخل السلطان هبم إىل غزة؛ وخلع على نائب . مبن معه.على بدعرش من عمل غزة، وقد تأخر معه األمري طاز
وأنعم على أمري مسعود بألف دينار، وأنعم على كل من أمراء األلوف  الشام، وأنعم عليه بأربعمائة ألف درهم،

بدمشق بألفي دينار، وعلى كل من أمراء الطبلخاناه بعشرة آالف درهم، وعلى كل من أمراء العشرات خبمسة 
  .آالف درهم، فكانت مجلة ما أنفق فيهم ستمائة ألف درهم

مبن معهم إىل دمشق، وتأخر األمري صرغتمش .كاملي نائب الشاموتقدم األمري شيخو واألمري طاز واألمري أرغون ال
وتبعهم السلطان، فكان دخوله دمشق يف يوم اخلميس مستهل رمضان، وقد خرج . صحبة السلطان ليدبر العسكر

 ونزل السلطان بالقلعة، مث ركب منها يف غده يوم. الناس إىل لقائه، وزينت املدينة زينة حفلة، فكان يوماً مشهوداً
وكان األمراء قد مضوا يف طلب بيبغا روس، . اجلمعة ثانيه إىل اجلامع األموي يف موكب جليل، حىت صلى به اجلمعة

فقدم خربهم يف يوم اإلثنني خامسه بنزول األمري شيخو واألمري طاز على محص، وأنه قد بلغهم مسك بيبغا روس 
رسم بعود : تبني كذب هذا اخلرب ويف يوم األربعاء سابعه فدقت البشائر بالقلعة، مث. وأمري أمحد نائب محاه ومجاعة



وكانت مجاعة من العسكر قد . أجناد احللقة ومقدميها وأطالب األمراء إىل القاهرة، فخرحوا فيه من دمشق أرساال
ا روس ختلفوا بغزة، فقدموا القاهرة يف رابعه، وقدم األجناد وأطالب األمراء إىل القاهرة يف خامس عشريه وأما بيبغ

فإنه قدم حلب يف تاسع عشري شعبان، وقد حفرت خنادق جتاه أبواهبا، وغلقت األبواب وامتنعت القلعة، ورمته 
مبن معه، وركب .وصاحوا عليه فبات. رجاهلا باملنجنيق واحلجارة، وتبعهم من فوق األسوار من الرجال بالرمي عليه

ة، وإذا بصياح عظيم، والبشائر تدق يف القلعة، والرجال من الغد يوم اخلميس أول شهر رمضان للزحف على املدين
فالتفت بيبغا روس مبن معه، فإذا البيارق والصناجق حنو جبل جوشن " . العسكر وصل ! يا منافقني : " يصيحون

ومل يكن ما رأوه على حبل جوشن عسكر السلطان، ولكنه مجاعة من جند حلب . فاهنزموا بأمجعهم حنو الرب
ة كانوا خمتفني من عسكر بيبغا روس عند خروحه من دمشق، فساروا يف أعقابه رجاء أن يدركهم وطرابلس ومحا
فلما حضر بيبغا روس إىل حلب أمجعوا على كبسه، وراسلوا أهل جبل بانقوسا مبوافاهتم، ومجعوا . عسكر السلطان

فعندما أشرقت الشمس . ا الصناجقوركبوا أول الليل، وترتبوا بأعال جبل حوشن، ونشرو. عليهم كثرياً من العربان
فإذا . ساروا، وهم يصرخون صوتاً واحداً، فلم يثبت بيبغا روس وال أصحابه، وولوا ظناً منهم أنه عسكر السلطان

أهل بانقوسا قد أمسكوا عليهم طرق املضيق، وأدركهم العسكر، فتبددوا ومتزقوا، وقد انعقد عليهم الغبار حىت مل 
أخذهم العرب وأهل حلب قبضاً باليد، وهنبوا اخلزائن واألثقال، وسلبوهم ما عليهم من آلة ف. يكن أحد ينظر رفيقه

  .احلرب
. وجنا بيبغا روس بنفسه، وامتألت األيدي بنهب ما كان معه، وهو شيء جيل عن الوصف؛ لكثرته وعظم قدره

فيهم أخوه األمري فاضل،  وتتبع أهل حلب أمراءه ومماليكه، وأخرجوهم من عدة مواضع، فظفروا بكثري منهم،
واألمري ألطنبغا العالئي مشد الشراخباناه، وألطنبغا برناق نائب صفد، وملكتمر السعيدي وشادي أخو أمري أمحد 

نائب محاة، وطيبغا حالوة األوجاقي، وابن أيدغدي الزراق أحد أمراء حلب، ومهدي شاد الدواوين حبلب، 
س، وقلج أرسالن أستادار بيبغا روس، ومائة من مماليك األمراء؛ فقيد وأسنباى قريب بن دلغادر، وهبادر اجلامو

وتوجه مع بيبغا روس أمري أمحد نائب محاة، وبكلمش نائب طرابلس، وطشتمر القامسي نائب . اجلميع وسجنوا
وا الرحبة، وآقبغا البالسي، وصصمق، وطيدمر، ومجاعة تبلغ عدهتم حنو مائة وستة عشر فدخل األمراء حلب، وبعث

وركب احلسام العالئي إىل طرابلس، فأوقع احلوطة . باملماليك إىل دمشق، وتركوا األمراء املقيدين بسجن القلعة
  .على موجود نائبها، بكلمش؛ ومت إيقاع احلوطة حبماة على موجود أمري أمحد

بغا روس قد قدم عليه، وكتب األمراء إىل قراجا بن دلغادر بالعفو عنه، والقبض على بيبغا روس ومن معه، وكان بي
فلما وقف قراجا بن دلغادر على كتب األمراء أجاب بأنه ينتظر يف القبض عليه . مبا يليق به.فركب وتلقاه، وقام له

. مرسوم السلطان به، وارسال األمان لبيبغا روس، وأنه مستمر على إمرته، فلما حهز له ذلك امتنع من تسليمه
وعاد األمراء من حلب، واستقر . خلع عليه بإمرة قراجا بن دلغادر وإقطاعهفطلب رمضان من أمراء التركمان، و

هبا األمري أرغون الكاملي نائباً، عوضاً عن بيبغا روس وقدموا دمشق ومعهم األمراء املسجونون، يوم اجلمعة سلخ 
ىت عرب امليدان رمضان، وركبوا مع السلطان لصالة العيد، واألمري مسعود بن خطري حامل اجلتر على السلطان ح

فصلى هبم تاج الدين حممد بن إسحاق املناوي قاضي العسكر صالة العيد، وخطب ومد السماط بامليدان، فكان 
  .يوماً مذكوراً

جلس السلطان بطارمة قلعة دمشق، ووقف األمري شيخو وطاز وسائر األمراء بسوق اخليل : ويف يوم اإلثنني ثالثه
هذا جزاء من خيامر على السلطان، وخيون : " جونون يف احلديد، ونودي عليهموأخرج األمراء املس. حتت القلعة



ووسطوهم واحداً بعد واحد، وهم ألطنبغا برناق، وطيبغا حالوة، ومهدي شاد الدواوين حبلب، وأسنبغا " اإلسالم 
مر السيدي إىل السجن التركماين، وألطنبغا الثالثي شاد الشراخباناه، وشادي أخو أمري أمحد نائب محاه، وأعيد ملكت

وفيه قبض على ملك آص شاد الدواوين بدمشق، وساطلش اجلاليل، ومصطفى، واحلسام مملوك أرغون شاه، وأمري 
علي بن طرنطاي البشمقدار، وابن جودى، وقردم أمري آخور، وأخرجوا إىل اإلسكندرية، ومعهم ملكتمر 

لى األمري أيتمش الناصري، واستقر يف نيابة طرابلس، السعيدي، ونفي مقبل نقيب اجليش إىل طرابلس وفيه خلع ع
وأنعم على أمري مسعود بن خطري بإقطاع قردم، وأنعم على كل من ولديه بإمرة طبلخاناه . عوضاً عن بكلمش

واستقر شهاب الدين أمحد بن صبح يف نيابة صفد، . واستقر األمري طنريق يف نيابة محاة، عوضاً عن أمري أمحد الساقى
  .إقامة األمري طيبغا اجملدي بدمشق، على إمرةورسم ب

  .وتوجه األمري يلبك واألمري نوروز إىل مصر
  .فكانت إقامته هبا سبعة وثالثني يوماً. صلى السلطان اجلمعة، وخرج من دمشق يريد مصر: ويف يوم اجلمعة سابعه

كل ليلة من عشاء اآلخرة، وتتفرق  وأما القاهرة فإن مماليك األمراء وأجنادهم كانت تركب يف مدة غيبة السلطان
يف نواحي املدينة وظواهرها، حلفظ الناس فإذا رأوا أحدا ميشى ليال حبسوه، حىت يتبني أمره، ومل يبق حانوت وال 

وطلب األمري قبالي النائب مقدمي الوايل، وألزمهم أن يقوموا جبميع ما . زقاق إال وعليه قنديل يشمل طول الليل
وانتدب األمري جمد الدين موسى اهلذباين، واألمري ناصر الدين حممد بن الكوراين؛ . ظواهرهايصرف يف القاهرة و
فلم يعدم ألحد شيء سوى سرقة متاع من . ورتب مجاعة حلفظ بيوت املتجر، يف الرب والبحر. حلفظ مدينة مصر

  .اليهودي له حانوت يهودي، فضرب األمري قبالى النائب مقدمي الوايل باملقارع حىت أحضروا متاع
وكان أيوب هذا . واتفق أن ابن األطروش حمتسب القاهرة مر بسوق الشرابشيني، وابن أيوب الشرابيشي يف حانوته

فما . يعتريه جنون يف بعض األحيان، فأخذ يسب احملتسب ويهزأ به، مث وثب اليه وألقاه عن بغلته، وركب صدره
فطلع ابن . بن أيوب، وقد تباعدت عمامته وانكشف رأسهخلصه الناس منه إال بعد جهد، وأقاموه من حتت ا

  .مبا جرى عليه، فأحضر األمري قبالى ابن أيوب، وضربه وحبسه.األطروش إىل األمري قبالي النائب، وأخربه
  .وفيه حدثت زلزلة يف رمضان، والناس يف صالة العشاء اآلخرة

واألمري علم دار إىل الصعيد يف الرب والبحر، بسبب  خرج األمري أرنان واألمري قطلوبغا الذهيب،: ويف سابع عشره
  .نفاق العربان، وقطع الطرقات على املسافرين، وتشليح األجناد

قدم السلطان، ومشى بفرسه على شقاق احلرير اليت فرشت له، وخرج : ويف يوم الثالثاء خامس عشرى شوال
  .حد من أخوة السلطان الذين تسلطنواالناس إىل لقائه ورويته، فكان يوماً مشهوداً مل يتفق مثله أل

وعندما طلع السلطان القلعة تلقته أمه وجواريه وأخوته، ونثر عليه الذهب والفضة، وقد فرشت له طريقه بشقاق 
وفيه يقول األديب شهاب الدين أمحد بن . احلرير األطلسي، ومل يبق بيت من بيوت األمراء إال وفيه األفراح والتهاين

  :أيب حجلة

  يطوى له األرض البعيد النازح... حل امللك العظيم قدره الصا
  فاألرض تطوى دائماً للصاحل... التعجبوا من طيها ملسريه 

وعم املوت أهل جزيرة األندلس، إال مدينة غرناطة، فإنه مل يصب أهلها منه شيء، وباد من عداهم حىت مل يبق 
يد أخذ األموال إىل أن صاروا على نصف يوم منها، مرت هبم فأتتهم العرب من إفريقية تر. للفرنج من مينع أمواهلم

ودخلها باقيهم، فرأوا من األموات ما هاهلم، وأمواهلم ليس هلا من . ريح، فمات منهم على ظهور اخليل مجاعة كثرية



ك حيفظها، فأخذوا ما قدروا عليه، وهم يتساقطون موتى فنجا من بقى منهم بنفسه، وعادوا إىل بالدهم، وقد هل
  .أكثرهم، واملوت قد فشا بأرضهم، حبيث مات منهم يف ليلة واحدة عدد عظيم، وماتت مواشيهم ودواهبم كلها

وعم املوتان أرض إفريقية بأسرها، جباهلا وصحاريها ومدهنا، وجافت من املوتى، وبقيت أموال العربان سائبة ال جتد 
وتغري أيضاً ريح السمن . جد حلمها منتناً قد اسودمث أصاب الغنم داء، فكانت الشاة إذا ذحبت و. من يرعاها

  .واللنب، وماتت املواشي بأسرها
مث مات باإلسكندرية يف اليوم مائتان، . ومشل الوباء أيضاً أرض برقة إىل اإلسكندرية، فصار ميوت هبا يف كل يوم مائة

وصاروا حيملون . عمائة جنازةوشنع ذلك حىت أنه صلى يف يوم اجلمعة باجلامع االسكندري دفعة واحدة على سب
املوتى على اجلنويات واأللواح وغلفت دار الطراز لعدم الصناع، وغلقت دار الوكالة لعدم الواصل إليها، وغلقت 

وقدمها مركب فيه إفرنج، . األسواق وديوان اخلمس، وأريق من اخلمر ما يبلغ مثنه زيادة على مخسمائة دينار
لس مركباً عليه طري حيوم يف غاية الكثرة، فقصدوه، فإذا مجيع من فيه من الناس موتى، فأخربوا أهنم رأوا جبزيرة طراب

والطري تأكلهم، وقد مات من الطري أيضاً شيء كثري، فتركوهم ومروا، فما وصلوا إىل اإلسكندرية حىت مات زيادة 
  .على ثلثيهم
وماتت دواهبم فبطل من الوجه البحري سائر مبدينة دمنهور، وتروجة، والبحرية كلها حىت عم أهلها، .وفشى املوت

. ومشل املوت أهل الربلس نستراوه، وتعطل الصيد من البحرية ملوت الصيادين. الضمانات، واملوجبات السلطانية
وكان خيرج هبا يف املركب عدة من الصيادين لصيد احلوت، فيموت أكثرهم يف املركب، ويعود من بقي منهم، 

ووجد يف حيتان البطارخ شيء مننت، وفيه على رأس البطرخة كبة . هو وأوالده وأهله فيموت بعد عوده من يومه
. قدر البندقة قد اسودت ووجد يف مجيع زراعات الربلس وبلحها وقثائها دود، وتلف أكثر مثر النخل عندهم

حىت أن الوايل كان وعظم الوباء باحمللة . وصارت األموات على األرض يف مجيع الوجه البحري، ال يوحد من يدفنها
ال جيد من يشكو إليه، وكان القاضي إذا أتاه من يريد اإلشهاد على وصيته ال جيد من العدول أحداً إال بعد عناء 

وعم الوباء مجيع تلك األراضي، ومات الفالحون بأسرهم، فلم يوجد . لقلتهم، وصارت الفنادق ال جتد من حيفظها
  .من يضم الزرع

فبعث الوزير منجك إىل الغربية كرمي الدين مستويف الدولة .  أمواهلم، وبذلوها للفقراءوزهد أرباب األموال يف
وحممد بن يوسف مقدم الدولة يف مجاعة فدخلوا سنباط ومسنود وبوصري وسنهور وأبشيه وحنوها من البالد، وأخذوا 

  .ماال كثرياً مل حيضروا منه سوى ستني ألف درهم
وكان ابتداء الوباء عندهم من أول . شرقية عن ضم الزرع؛ لكثرة موت الفالحنيوعجز أهل بلبيس وسائر بالد ال

وألزم حممد بن الكوراين وايل مصر . فجافت الطرقات وغري ذلك. فصل الصيف، وذلك يف أثناء ربيع اآلخر
األمري  وعاد. ونقل ما يف دور صهري ابن زنبور، وسلما لشاد الدواوين. بتحصيل بنات ابن زنبور، فنودي عليهن

فطلب السلطان مجيع الكتاب وعرضهم، وعني املوفق هبة اهللا بن إبراهيم للوزارة، وبدر . صرغتمش إىل القلعة
الدين كاتب يلبغا لنظر اخلاص، وتاج الدين أمحد بن الصاحب أمني امللك عبد اهللا بن الغنام لنظر اجليش، وأخاه 

  .، وقشتمر مملوك طقزدمر لشد الدواوينكرمي الدين لنظر البيوت، وابن السعيد لنظر الدولة

فأقبل الناس إىل طلب األمري صرغتمش للسعي يف الوظائف، فويل أسعد . خلع عليهم: ويف يوم األحد تاسع عشريه
وسلم األمري صرغتمش املقبوض عليهم لشاد . حربة استيفاء الدولة، وويل كرمي الدين أكرم بن شيخ ديوان اجليش

ن قزوينة ناظر البيوت، والفخر بن مليحة ناظر اجليزة، والفخر مستويف الصحبة، والفخر الدواوين، وهم الفخر ب



وطلب التاج ابن لفيتة ناظر املتجر وناظر . ابن الرضي كاتب اإلصطبل، وابن معتوق كاتب اجلهات، وأكرم امللكي
مري صرغتمش ينزل ومعه وصار األ. املطبخ، وهو خال ابن زنبور، فلم يوجد، وكسبت بسببه عدة بيوت حىت أخذ

ناظر اخلاص وشهود اخلزانة، وينقل حواصل ابن زنبور من مصر إىل حارة زويلة بالقاهرة فأعياهم كثرة ما وجدوا 
  .وتتبعت حواشي ابن زنبور، وهجمت دور كثرية بسببهم، عدم ألرباهبا مال عظيم. له

ئة وعشرين منشوراً للتركمان، ويستأذن يف جتريد قدم الربيد من نائب حلب مبا: ويف يوم اإلثنني مستهل ذي القعدة
  .عسكر حلب إىل ابن دلغادر

وفيه نزل األمري صرغتمش إىل بيت ابن زنبور باملصاصة وعدم منه ركغاً دل عليه، فوجد فيه مخسة وستني ألف 
ل إىل بيته، وطلب األمري صرغتمش ابن زنبور، وضربه عرياناً، فلم يعترف بشىء، فنز. دينار محلها إىل القلعة

  .وضرب ابنه الصغري وأمه تراه يف عدة أيام حىت أمسعته كالماً جافياً؛ فأمر هبا، فعصرت
مبصر، فوجد له من الزيت والشريج والنحاس والرصاص .وأخذ ناظر اخلاص يف كشف حواصل ابن زنبور

هذا، . ع يف بيع ذلكوالكربيت والعكر والبقم والقند والسكر والعسل وسائر أصناف املتجر ما أذهله، فشر
فبلغت عدة . واألمري صرغتمش ينزل بنفسه وينقل قماش ابن زنبور وأثاثه إىل حارة زويلة، ليكون ذخرية للسلطان

احلمالني الذين محلوا النصايف والتفاصيل، وأواين الذهب والفضة، والبلور والصيين والكفت، والسنجاب واملالبس 
واهر والالىلء، والبسط احلرير والصوف، والفرش واملقاعد، وأواين الذهب الرجالية والنسائية، والزراكش واجل

والفضة زنة ستني قنطاراً، ومن اجلوهر زنة ستني رطال، ومن اللؤلؤ كيل أردبني، ومن الذهب اهلرجة مبلغ ثالثني 
كلفتاه، ومن ألف دينار وأربعة آالف دينار، ومن احلوائص ستة آالف حياصة، ومن الكلفتاه الزركش ستة آالف 

مالبس ابن زنبور نفسه عدة ألفني وستمائة فرجية، ومن البسط ستة آالف بساط، ومن الصنج لوزن الذهب 
ووجد له من اخليل والبغال ألف رأس، ودواب . والفضة بقيمة مخسني ألف درهم، ومن الشاشات ثالمثائة شاش

لسكر مخسة وعشرون معصرة، ومن عاملة ستة آالف رأس، ودواب حالبة ستة آالف رأس، ومن معاصر ا
ووجد له مائة عبد، وستون . اإلقطاعات سبعمائة إقطاع، كل إقطاع متحصله مخسة وعشرون ألف درهم يف السنة

مبائيت ألف درهم، .طواشي وسبعمائة جارية، وسبعمائة مركب يف النيل، وأمالك قومت بثالمثائة ألف دينار، ورخام
ووجد له اثنان وثالثون خمزناً، فيها من أصناف املتجر . وبدالت عدة مخسمائة وحناس بأربعة آالف دينار، وسروج

ووجد له سبعة آالف نطع ومخسمائة محار، ومائتا بستان، وألف وأربعمائة ساقية، . ما قيمته أربعمائة ألف دينار
املال مبلغ  ووجد له يف حاصل بيت. وذلك سوى ما هنب، وسوى ما اختلس، على أن موجوده أبيع بنصف قيمته

مائة ألف وستني ألف درهم، ويف األهراء حنو عشرين ألف أردب وكان مبدأ أمره أنه باشر استيفاء الوجه القبلي، 
فنهض فيه، وشكرت سريته، إىل أن عرض . وتوجه إليه صحبة األمري علم الدين أيدمر الزراق، وهو كاشف

النشو ليختار منهم من يوليه كاتب اإلصطبل؛ وكان ابن السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون الكتاب يف أيام 
فخلع عليه السلطان الناصر حممد، . زنبور من مجلتهم، وهو شاب، فأثىن عليه الفخر ناظر اجليش، وساعده األكوز

وأعجب به السلطان . واستقر به كاتب اإلصطبل، عوضاً عن ابن اجليعان فنال يف مباشرة اإلصطبل سعادة طائلة
  .وشكره من حتت يده، حىت مات السلطان الناصر حممد لفطنته،

مث استقر ابن زنبور مستويف الصحبة يف أيام املنصور أيب بكر، وانتقل منها يف وزارة جنم الدين حممود وزير بغداد إىل 
األمري مث استقر يف نظر اخلاص بعناية . مث أخرجه مجال الكفاة لكشف القالع، فقدم إىل مصر بعد موته. نظر الدولة



ومل يتفق ألحد قبله باجلمع بني الوظائف . أرغون العالئي؛ مث أضيف إليه نظر اجليش، ومجع بعد مدة إليهما الوزارة
  الثالث

وعظم ابن زنبور إىل الغاية، حىت أنه كان إذا خرجت اخليول ألرباب الوظائف من إصطبل السلطان، خيرج له ثالثة 
ونفذت كلمته، وقويت مهابته، وفخمت سعادته، واجتر يف مجيع . خلعأرؤس، وإذا خلع عليه خلع عليه ثالث 

األصناف حىت يف امللح والكربيت، وربح يف سنة واحدة من املتجر زيادة على ألف ألف درهم، منها يف صنف 
فكثرت حساده، وعادته الكتاب لضبطه، وأحصوا عليه مجيع ما . الزيت احلار خاصة مائة ألف وعشرة آالف

  .يتحصل له
فلما وىل األمري صرغتمش بعد األمري شيخو رأس نوبة، أغروه به، فإنه كان حيمل لشيخو مال اخللص، وهو الذي 

عمر له العمارة اليت على النيل من ماله، وكان يقوم له مبا يفرقه من احلوائص على مماليكه وحنو ذلك، حىت تغري 
قد كثرت القالة فيك بسبب ابن : " يقول لهالكثري بسببه، ف. صرغتمش وصار صرغتمش يسمع شيخو الكالم

" . فلو مكنتين أخدت للسلطان ماال ينقصه . زنبور، وأنه حيمل إليك كل ما يتحصل من اخلاص، وأنه قد كثر ماله
فيدافع شيخو عنه، ويعتذر له بأنه إذا قبض عليه ال جيد من يسد مسده، وإن كان والبد فيقرر عليه النشو مال 

وبينما هو يف ذلك إذ قدم خرب خمامرة بيبغا روس، فاشتغل عنه صرغتمش، وخرج إىل . ظائفهحيمله، وهو على و
مبسكه، وهو .وصار صرغتمش يتجهم البن زنبور، ويسمعه ما يكره، إىل أن أرجف. الشام، ويف نفسه منه ما فيها

مبا هو فيه .ور شيخو بدمشقوحدث ابن زنب. يسترضيه، وحيمل له أنواع املال فال يرضى، حىت أعىي ابن زنبور أمره
وأخذ صرغتمش يغري األمري . مع صرغتمش، فطب شيخو خاطره بأنه مادام حياً ال يتمكن منه أحد؛ فركن لقوله

طاز بابن زنبور حىت وافقه على مسكه، فقوى به على شيخو؛ ووكل يثقله ملا توجه من دمشق من حيرسه، وهو ال 
يع أنه يعرب من باب النصر ويشق القاهرة، فاجتمع لرؤيته عامل عظيم، يشعر فلما وصل السلطان خارج القاهرة أش

فدخل ابن زنبور على بغلة رائعة بزناري أطلس، يف موكب جليل إىل الغاية، وبني . وأشعلوا له الشموع والقناديل
فكانت . صابعيديه مجيع املتعممني من القضاة والكتاب، وقد أعجب بنفسه إعجاباً كثرياً، والناس تشري إليه باأل

  .تلك هنايته، وقبض عليه كما تقدم
وانتدب مجاعة بعد مسك ابن زنبور للسعي يف هالكه، وأشاعوا أنه وجد يف بيته عدة صلبان، وأنه ملا دخل إىل 

القدس يف سفرته هذه بدأ بكنيسة القيامة، فقبل عتبتها، وتعبد فيها، مث خرج إىل املسجد األقصى فأراق املاء يف بابه، 
. مل يصل فيه، وكانت صدقته على النصارى بكنيسة القيامة، ومل يتصدق على أحد من فقراء املسلمني بالقدسو 

وكان أحل من قام . فأثبتوا يف ذهن صرغتمش أنه باق على النصرانية، ورتبوا فتاوى تتضمن أنه ارتد عن اإلسالم
راوي، وبدر الدين ناظر اخلاص، والصواف عليه الشريف شرف الدين نقيب األشراف، والشريف أبو العباس الصف

فأول ما بدأوا به من نكايته أن حسنوا لصرغتمش حىت بعث إليه الصدر عمر وشهود اخلزانة، . تاجر صرغتمش
مجيعه اشتراه  -فشهدوا عليه يف مكتوب، أن مجيع ما بيده من الدور والبساتني واألراضي ما وقفه منها وما هو طلق 

مث حسنوا له ضر به، فأمر به فأخرج . ماله، وأنه ملك للسلطان ليس فيه شيء قل أو جلمن مال السلطان دون 
مث أعيد إىل موضعه، وعصر، . بكرة يوم ويف عنقه باشة وجنزير، وضرب عرياناً قدام باب قاعة الصاحب من القلعة

شيخو من قتله، فأمسك عنه،  فمنع األمري. مث سلم لشاد الدواوين، وأمر بقتله، فنوع عقوبته. وسقى املاء وامللح
  .ورتب له األكل والشرب، وغريت عنه ثيابه، ونقل من قاعة الصاحب إىل بيت األمري صرغتمش

قبض على األمراء قمارى احلموي، وشعبان قريب يلبغا، وحممد بن بكتمر : ويف يوم األحد رابع عشر ذي القعدة



  .ماعدا شعبان فإنه أخرج إىل دمشق احلاحب، ومأمور، ومحلوا إىل اإلسكندرية، فسجنوا هبا،
وفيه قدمت رسل األشرف بن جوبان أنه يريد حماربة أرتنا نائب الروم، وطلب أال يدخل السلطان بينهما، فأجيب 

  .عن ذلك
  .قدم األمري ناصر الدين بن احملسين: ويف يوم اإلثنني خامس عشره

  .نهم، فكانت مجلة ذلك ستمائة وسبعني ألف درهمقرر على أتباع ابن زنبور مال، وأفرج ع: ويف أول ذي احلجة
وصل أمري علي املارديين نائب الشام إىل دمشق، صحبة األمري عز الدين أزدمر اخلازاندر متسفره، : ويف خامسه

  .وركب أمري على املوكب على العادة

ش نائب طرابلس، من عند قدم الربيد من حلب بأخذ أمحد الساقي نائب محاة، وبكلم: ويف يوم اإلثنني ثامن عشريه
فدخال حلب يف حادي عشريه، وسجنا بقلعتها، فأجيب األمري أرغون الكاملي نائب . ابن دلغادر، وقد قبضهما

  .حلب بالشكر والثناء، وأنه يشهر املذكورين حبلب، ويقتلهما، وجهز لنائب حلب خلعة
وأنه هدم عدة بيوت كثرية منها على أهاليها، وسقط وفيه قدم اخلرب من غزة بكثرة األمطار اليت مل يعهد بغزة مثلها، 

مث سقط ثلج كثري حىت تعدى . نصف دار النيابة، وسكن النائب جبامع اجلاويل، وتلف ما زرع من كثرة املياه
  .العريش

  .وفيه كانت األمطار بأراض كثرية جداً، وسقط الثلج بناحية بركة احلبش وعلى اجلبل، وبأراضي اجليزة
مث زاد يف كل يوم ما بني أربعني وثالثني . فان القاع جاء ثالثة أذرع وثلث، وتوقفت الزيادة أياماًوأما النيل 

وعشرين إصبعاً، حىت كان الوفاء، يف يوم الثالثاء حادي عشري مجادى اآلخرة، وثالث عشر مسرى، ونودي 
  .وتسعة عشر أصبعاً بزيادة عشر أصابع من سبعة عشر ذراعا، وانتهت زيادته إىل مثانية عشر ذراعاً

وفيها وقع بدمشق حريق عظيم، عند باب جريون، عدم فيه الباب النحاس األصفر الذي مل ير مثله، ويزعم أهل 
  .دمشق أنه من بناء جريون بن سعيد بن عاد بن أرم بن سام بن نوح

وكان قد توجه إىل . موته بغزةوفيها ويل األمري بكتمر املؤمين شاد الدواوين، عوضاً عن األمري يلك أمري آخور بعد 
  .احلجاز، فتوجه النجاب إلحضاره حىت قدم، واستقر بعناية األمري شيخو وتعيينه له

وفيه توىل نظر خزانة اخلاص قاضي القضاة تاج الدين حممد بن حممد بن أيب بكر األخنائي، مث استعفي منها بعد 
  .القبض على ابن زنبور، فوىل عوضه تاج الدين اجلوجري

  .مات فيها من األعيان أرتنا نائب الروم من قبل بوسعيدو
وتويف بدر الدين حسن بن علي بن أمحد الغزي، املعروف بالزغاري، الدمشقي األديب الشاعر، عن نيف ومخسني 

  .سنة بدمشق، يف ليلة اخلميس حادي عشر رجب، ومولده سنة ست وسبعمائة
  .ويل قضاء مملكة أيب سعيد. ر العراقي، شارح املختصر واملواقفوتويف العضد عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفا

  .وتويف األمري فاضل أخو بيبغا روس حبلب، وكان عسوفاً
ومات األمري يلك أمري آخور بغزة، وهو عائد إىل القاهرة وتويف مشس الدين حممد بن سليمان القفصي، أحد نواب 

  .املالكية بدمشق
بن سعيد، واملعروف بابن إمام املشهد، الفقيه الشافعي بدمشق، يف ثامن عشرى وتويف هباء الدين حممد بن علي 

  .رمضان، وقد أناف على الستني، وويل حسبة دمشق، وقدم القاهرة
وتويف شهاب الدين حيىي بن إمساعيل بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن خالد بن حممد بن نصر، املعروف 



  .لدمشق، وهو بطال، عن نيف ومخسني سنةبابن القيسراين، كاتب السر 
  .وتويف ناظر اخلزانة تاج الدين ابن بنت األعز

وكان فقيهاً شافعياً، شاعراً أديباً، نظم كتاب التنبيه . ومات األمري شهاب الدين أمحد بن بيليك احلسين، وايل دمياط
  .بوفاته مستهل مجادى األوىليف الفقه، وكتب عدة مصنفات ومات األمري منكلى بغا الفخري، قدم اخلرب 

  .ومات احلاج عمر مهتار السلطان، يوم اجلمعة ثاين مجادى األوىل
  .ومات سيف الدين خالد بن امللوك بالقدس، يف أول رمضان

  .ومات األمري متر بغا، ليلة األربعاء رابع عشري رحب
  سنة أربع ومخسني وسبعمائة

 من متويل مدينة قوص بقدوم رسل امللك اجملاهد على بن املؤيد داود فيه قدم اخلرب: شهر اهللا احملرم، أوله اخلميس
فتوحه األمري آقبحا احلموي . ابن املظفر يوسف بن منصور عمر بن علي بن رسول متملك اليمن، إىل عيذاب، هبدية

  .ملالقاهتم، وصحبته اإلقامات من األنزال والعلوفات والطبائخ، وحنو ذلك
قدم الربيد من حلب بالقبض على األمري قراجا بن دلغادر مقدم التركمان، فسر أهل الدولة  :ويف يوم األربعاء سابعه

  .بذلك
  .وفيه قدم األمري جنتمر أخو طاز برأسي األمري بكلمش واألمري أمحد الساقي، وقد قتال حبلب

د الترك يف سنة اثنتني وكان أبوه قدم إىل مصر من بال. محلت رمتا والد األمري طاز، وأخيه جركس: ويف هذا الشهر
مث توجه أبوه هذا بعد مدة عائداً إىل بالده، حبجة . ومخسني وسبعمائة، فتلقاه وأكرمه، وأدخله يف دين اإلسالم وختنه

مث ملا توجه األمري طاز بالعسكر إىل . أن يسوق بقية أهله، فهلك باملعرة، ودفن هبا، فبىن نائب حلب على قربه تربة
، فدفنه باملعرة مع أبيه، مث بدا له يف نقلهما إىل مصر، فنقلهما يف هذا الشهر، ودفنهما حلب، هلك أخوه جركس

خارج باب احملروق، ظاهر القاهرة، يف تربة أنشأها هناك، ورتب هبا القراء وغري ذلك من أرباب الوظائف، وجعل 
وحصر تلك اجملتمعات معه . قربيهماهلا أوقافاً دارة، وعمل لقدومهما عدة جمتمعات ختم فيها القرآن الكرمي على 

  .األمراء واألعيان، فاحتفل لذلك احتفاال زائداً
. قدم شيخ الشيوخ زكي الدين امللطي من بالد اهلند، فتلقاه طوائف الناس، وطلع قلعة اجلبل: ويف ثامن عشره

 مشيخة اخلانكاه فخلع عليه بني يدي السلطان، ومحل على بغلة رائعة بزنارى، واستقر على ما كان عليه يف
وقد تقدم سفره يف شهر ربيع األول سنة ثالث وأربعني، فكانت غيبته باهلند عشر سنني . الناصرية بسرياقوس

  .ومل يرض األمري صرغتمش بواليته. وتسعة أشهر، وعاد بغري طائل
بقتله، فعاقبه بقاعة أعيد الوزير ابن زنبور إىل تسليم قشتمر شاد الدواوين، وأمر : ويف يوم السبت سابع عشريه

فشق ذلك على األمري شيخو، وعتب األمري طاز واألمري صرغتمش، وأغلظ . الصاحب من قلعة اجلبل أشد عقوبة
يف القول، ومنع من التعرض البن زنبور، وأخرجه بعد املغرب من ليلة اإلثنني تاسع عشريه، ومحله يف النيل إىل 

  .وكانت مدة شدته ثالثة أشهر. قوص
م احلاج أخربوا أن الشريف عجالن مضى قبل قدوم احلاج إليه من مكة يريد جدة؛ ألخذ مكس التجار وملا قد

. فبعث اليه أخوه ثقبة يطلب نصيبه من ذلك، فأىب عجالن أن يدفع له شيئاً، فركب إليه ولقيه. الواردين يف البحر
. كب ليأخذ أموال عجالن من وادي خنلةفلما نزال غدر ثقبة بعجالن، وقبص عليه وقيده، وأسلمه ملن حيفظه، ور



. فلما أبعد ثقبة يف السري أفرج املوكلون بعجالن عنه، وأطلقوه، فرمى نفسه على عرب بالقرب منه، وتذمم منهم
فأنزلوه عندهم، وأركبوه ليال، وصاروا به إىل بين حسن وبين شعبة؛ وأقام عجالن معهم خارج مكة حىت قدم 

  .قبة، فعاد يريد عجالن، ففاتهوكان قد بلغ ذلك ث. احلاج
ومن األخبار كذلك أن احلاج ملا قدم مكة مل جيد هبا أحداً من بين حسن وال من العبيد، وأن أسعار مكة رخية، وأن 

  .اجملاهد باليمن منع التجار من اجمليء إىل مكة غيظا من أمرائها
ها وبيعها، وقد حسن له ذلك الشريف شرف قام األمري صرغتمش يف أمر أوقاف ابن زنبور يريد حل: ويف أول صفر

الدين علي بن احلسني بن حممد نقيب األشراف، والشريف أبو العباس الصفراوي، ولقناه يف ذلك أموراً حيتج هبا، 
منها أن السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون ملا قبض على كرمي الدين الكبري أراد أخذ أوقافه، فلم يوافقه على 

قضاة بدر الدين حممد بن مجاعة، فندب السلطان من شهد على كرمي الدين بإشهاده له على نفسه أن ذلك قاضي ال
فلما ثبت ذلك بطريقة صارت . هو من مال السلطان دون ماله -وقفه وطلقه  -مجيع ما ملكه من العقار وغريه 

ه الوقف الناصري، وتصرف فيما ليس أمالك كرمي الدين بأمجعها للسلطان، فأقر ما كان منها وقفاً على حاله، وسعا
  .بوقف

فلما اجتمع القضاة األربعة بدار العدل من قلعة اجلبل يف يوم اخلدمة السلطانية على العادة، كلمهم األمري 
صرغتمش يف حل أوقاف ابن زنبور، فاشتد عليه قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة يف اإلنكار لذلك، 

أخربت البلد بشرك : " موفق الدين عبد اهللا احلنبلي، وجبه صرغتمش بكالم خشن، وقال لهوساعده قاضي القضاة 
هذا وصرغتمش حياججهم، ويذكر قضية أوقاف كرمي الدين، فأجاباه بأن كرمي الدين كانت بيده مجيع " . يا صيب 

غ أن يثبت اإلشهاد عليه بأن أموال السلطان كلها، ما بني خزانته وحواصله ومتاجره، يتصرف فيها برأيه، فلهذا سا
وأما من له مال من متجر، أو اكتسبه من مباشرة . مجيع أمالكه وعقاراته وغريها إمنا هي من مال السلطان دون ماله

وحنوها، فليس ألحد أن يتعرض ملاله، وال جيوز نقض شىء وقفه من ذلك، وال أخذ ما ملكه أو وهبه من يد من هو 
فذكر هلم صرغتمش أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه شاطر . اته يف ماله سائغة بطريقهايف أيديهم، فإن مجيع تصرف

فعرض له قاضي القضاة عز الدين بذكر الشريفني علي بن حسني . عماله، ومال الوزير مجيعه إمنا هو مال السلطان
عك، وإن كان أحد ذكرها لك إن كنت تبحث معنا يف هذه املسألة حبثنا م: " وأيب العباس الصفراوي، وقال يا أمري

، وقاموا على " فليحضر حىت نناظره فيها، فإنه ما قصد بذكر هذه املسألة إال مصادرة سائر الناس، وأخذ أمواهلم 
  .االمتناع واإلنكار على من يريد هذا وحنوه

اضي القضاة عز وكان صرغتمش قد وعد أم السلطان بالدار املعروفة بالسبع قاعات من أوقاف ابن زنبور، فبعث لق
فشق ذلك على األمري صرغتمش، واشتد . الدين يف ذلك، فخوفها عاقبة ذلك، ومازال هبا حىت أعرضت عن طلبه

ويف . حنقه حىت مرض عدة أيام مرضا خيف عليه منه، فتصدق بأموال جزيلة على الفقراء، وافتك أهل السجون
وظيفة رأس نوبة، ليقل شره وتنحط رتبته، ويعود أثناء ذلك اتفق األمريان شيخو وطاز على عزل صرغتمش من 

فلما عويف صرغتمش نزل من القلعة إىل إصطبله اجملاور ملدرسته، فأشعلت له الشموع، . األمري شيخو رأس نوبة
  .مبال كبري.وفرح به سكان الصليبة، وتصدق صرغتمش

كروا أمر توقف حال الدولة من قلة وفيه اجتمع األمراء بالقصر بني يدي السلطان، يف اخلدمة على العادة، وذ
وكان األمري شيخو منذ خرج من وظيفة . حاصل بيت املال وخزانة اخلاص، وأن الوقت حمتاج إىل نظر األمري شيخو

فلما عينه األمراء يف . رأس نوبة، ووليها األمري صرغتمش، ترك التحدث يف أمر الدولة لصرغتمش، وصار كاملشري



ن امتنع عليهم، فمازالوا به حىت ألبوه التشريف، وويل على عادته، بعد ما شرط عليهم هذا اليوم للتحدث كما كا
  .أال يتحدث أحد يف أمر جليل وال حقري غريه، فأجابوا إىل ذلك

وفيه خلع أيضاً على األمري ناصر الدين حممد بن بدر الدين بيليك احملسين، واستقر مشري الدولة، رفيقا للصاحب 
  .قاعدة األكوز يف الدولة الناصريةموفق الدين، على 

وفيه استقر سيف الدين قطلو شاد الدواوين أمري طبلخاناه، كما كان لؤلؤ مع األكوز، وقيل للوزير أال يفصل أمراً 
فجلس ابن احملسين من داخل الشباك بدار الوزارة من القلعة جتاه الوزير، وأمر بكتابة . دوهنما، وخرحوا من اخلدمة

وفيه رسم . وأقبل الناس إىل باب األمري شيخو، فصارت أمور الدولة كلها تصدر عنه حىت اإلقطاعات. كلف الدولة
بإبطال املقايضات والنزوالت يف اإلقطاعات، فبطل ذلك بعد ما كان قد فحش األمر فيه، وأخذ كتاب اجليش منه 

ذوا رمساً يف كل منشور أو حماسبة فتعطل كتاب اجليش بسبب ذلك والسيما بعد أن رسم هلم أال يأخ. ماال جزيال
  .سوى ثالثة دراهم، وكان رسم ذلك عشرين درمهاً

مبا حتصل وانصرف، .وفيه استقر أن الوزير واملشري وحنومها حيضرون كل يوم إىل جملس األمري شيخو، ويطالعونه
  .وحيضر إليه ناظر اجليش من األشغال ما شاء، حىت تعطل حكم األمري قبالي نائب السلطنة

  .ورد اخلرب بوصول الصاحب علم الدين بن زنبور إىل قربص ساملا، وقد نفي إليها: ويف ربيع األول
  .وفيه رفعت يد ناظر اخلاص من وقف الصاحل إمساعيل وفوض نظره إىل األمري عز الدين أزدمر اخلازندار

ن الكاملي نائب حلب بالشكر وفيه قدم اخلرب بوصول األمري بيبغا روس إىل حلب وقتله، فكتب إىل األمري أرغو
والثناء، وعمل ومحل اليه تشريف، وأمر أن يعمل احليلة يف إحضار قراجا بن دلغادر، وجهز إليه تشريف برمسه، 

وتقليد تقدمة التركمان فاستدعاه األمري أرغون الكاملي نائب حلب ليلبس التشريف السلطاين، ويقرأ عليه التقليد 
  .حضوره حبضرة أمراء حلب، فاعتذر عن

فلما قدم كتاب األمري أرغون الكاملي نائب حلب بذلك، كتب له بالركوب اليه وحماربته، فاعتذر بأنه قد حلف له 
فشق ذلك على األمراء، وكتبوا إليه باإلنكار عليه، وجهز له األمري . قبل ذلك بأنه إن سري إليه بيبغا روس ال حياربه
ىل نواب الشام بنجدة األمري أرغون الكامل نائب حلب على قتال ابن عز الدين طقطاي الدوادار، ومعه الكتب إ

  .دلغادر، فسار طقطاي يف يوم اإلثنني مستهل شهر ربيع اآلخر
فثار . مبنع األمري شيخو له من عبوره إىل داره وصعوده إىل القلعة.وفيه احنطت رتبة الشريف أيب العباس الصفراوي،

  .عوا عليه؛ فالتجأ الشريف أبو العباس إىل األمري طاز حىت كف عنه من يقاومهعليه أعداؤه، ونفوه من الشرف، وشن
  .مسر عيسى بن حسن شيخ العايد: ويف يوم اخلميس رابعه

وفيه أعرس األمري أخو طاز بابنة األمري آقسنقر، أنعم عليه بسبعة آالف دينار ومائيت قطعة قماش، وعمل له مهم 
  .جليل

ية مجاعة يشكون من قاضيها مشس الدين حممد بن سبع، فعني عوضه بدر الدين ابراهيم بن وفيه قدم من املدينة النبو
أمحد بن عيسى اخلشاب، فلم جيب حىت اشترط أال يقيم هبا سوى سنة واحدة، وأن تستقر وظائفه اليت بالقاهرة بيد 

  .نوابه؛ فأجيب بدر الدين إىل ذلك، وويل قضاء املدينة
  .درية لسوء سريته، وويل عوضه الربعيوعزل أيضا عن قضاء اإلسكن

  .وفيه استقر صدر الدين سليمان بن عبد احلق يف نظر األحباس، عوضاً عن مشس الدين بن الصاحب
قدمت رسل اجملاهد صاحب اليمن، ومعهم ابنه امللك الناصر، وعمره : ويف يوم السبت حادي عشر ربيع اآلخر



يهم األمري طاز حىت عرضت عليه اهلدية، مث متثلوا بني يدي السلطان فأنزلوا بامليدان، ونزل ال. إحدى عشرة سنة
هبديتهم، قدر ستني رأساً من الرقيق بقية ثالمثائة ماتوا، ومائيت شاش، وأربعمائة قطعة صيين، ومائة ومخسني نافجه 

أفاويه، وفيل واحد؛ مسك وقرن زباد وعدة تفاصيل، ومائة ومخسني قنطاراً من الفلفل وأشياء ما بني زجنبيل وعنرب و
فحملت . وذلك سوى هدية لكل من األمري شيخو، وطاز، وقبالي نائب السلطنة، وللوزير علم الدين بن زنبور

اهلدية السلطانية إىل الصاحب موفق الدين؛ فلم يرض األمراء بذلك، فإن هدية املؤيد للملك الناصر حممد بن 
  .قالوون كان فيها قدر ألفي شاش

نفق على الرسل منذ قدموا عيذاب إىل وصلوا إىل امليدان حنو مائيت ألف درهم، وخلع على اجلميع ومع ذك فإنه أ
  .وتقرر هلم يف كل يوم مخسمائة درهم، و مل يبق أحد من األمراء، حىت عمل هلم ضيافة

العادة، مث  صلى قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة بالسلطان اجلمعة على: ويف يوم اجلمعة سابع عشره
فلم . اجتمع بالسلطان وعنده األمري شيخو، واستعفي من القضاء، فإنه عزم على احلج واحملاورة، واعتذر بكرب سنه

فعني صهره وخليفته على . أجيب، بشرط أن يعني للقضاء من خيتاره -جيب إىل ذلك، فما زال يتلطف ويترفق حىت 
املناوي، فواله السلطان القضاء، وأشهد عليه بذلك يف غيبته؛ احلكم قاضي العسكر تاج الدين حممد بن إسحاق 

فامتنع املناوي من القبول، فما زال به قاضي القضاة عز الدين حىت قبل، يف يوم السبت ثامن . وانفضوا على ذلك
يف  وويل املناوي سهاب الدين أمحد بن يوسف بن حممد احلليب املعروف بالسني وغريه، فبادر الناس للسعي. عشره

  .وظائفه، وكانت جليلة، وكتب املناوي لبهاء الدين أمحد بن تقي الدين بن علي بن السبكي بقضاء العسكر

وما أذن عصر يوم السبت حىت اجتمع عند األمري شيخو حنو ستني قصة رفعت اليه بالسعي يف وظائف املناوي، فقام 
ق الدين عبد اهللا احلنبلي، يف عود ابن مجاعة إىل قاضي القضاة مجال الدين عبد اهللا احلنفي، وقاضي القضاة موف

القضاء؛ ومازاال باألمري شيخو حىت بعث باألمري عز الدين أزدمر اخلازندار إليه، فتلطف به إىل أن أجاب إىل 
استقراره يف القضاء على عادته، وأنه يتوجه إىل احلجاز، ويستخلف على احلكم واألوقاف إىل أن يعود أو تدركه 

فاستدعي ابن مجاعة يف يوم اإلثنني خامس عشريه، وجددت له والية ثانية، وخلع عليه، ونزل يف موكب  .الوفاة
  .عظيم إىل داره
املذكور توجه عز الدين أيدمر السناين إىل الشام، وقدم األمري طقطاى الدوادار من حلب، وقد : ويف يوم السبت

ابن دلغادر وأتاه نواب القالع حىت صار يف عشرة آالف ألزم األمري أرغون الكاملي نائب حلب حىت سار حلرب 
ونزل األمري أرغون الكاملي على األبلستني، فنهبها وهدمها، وتوجه إىل قراجا بن . فارس، سوى الرجالة والتركمان

زل فلما طال األمر ن. دلغادر، وقد امتنع جببل عال، فقاتلوه عشرين يوماً، فقتل فيها وجرح عدد كثري من الفريقني
إليهم قراجا بن دلغادر، وقاتلهم صدرا من النهار قتاال شديداً، فاستمر القتل يف تركمانه، واهنزم إىل جهة الروم، 

وصعد العسكر إىل جبل، فوجدوا فيه من األغنام واألبقار ما ال يكاد ينحصر، فاحتووا . فأخذت أمواله ومواشيه
لبقر بعشرين إىل ثالثني درمهاً، والرأس من الضان بثالثة دراهم، عليها، حبيث ضاقت أيديهم عنها، وأبيع الرأس من ا

وسبيت نساؤه ونساء تركمانه وأوالده، وبيعوا حبلب وغريها باهلوان، . واإلكديش من أربعني إىل مخسني درمهاً
  .فكانت خيار بناته تباع خبمسمائة درهم؛ وظفروا بدفائن فيها مال كبري

رى الواردين من الطور بالقدح يف امللة اإلسالمية، فأحضر إىل القاضي تاج الدين أعلن بعض النصا: ويف هذا الشهر
جئت أعرفكم أنكم لستم على شيء، وال دين اال دين النصرانية، : " املناوي، وسأله املناوي عن سبب قدومه، فقال

عجل على : " ، وهو يقولفضربه املناوي باملقارع ضرباً مربحاً مدة أسبوع" وما قلت هذا إال لكي أموت شهيداً 



  .ما أعجل عليك غري العقوبة مث ضربت عنقه، وأحرقت جثته: " ، فيقول له" القتل حىت أحلق بالشهداء 
وفيه قدم الربيد من حلب بأن ابن دلغادر ملا اهنزم تبعه العسكر، وأسروا ولديه وحنو األربعني من أصحابه، وجنا 

فأكرمه ابن أرتنا وأواه، مث قبض عليه . اب إليه بإعمال احليلة يف قبضهخباصة نفسه إىل ابن أرتنا، وقد سبق الكت
فكتب إىل األمري أرغون الكاملي نائب حلب حبمله . ومحله إىل حلب، فدخلها وسجن بقلعتها يف ثاين عشرى شعبان

وأعفي األمري . إىل مصر، وأنعم عليه خبمسمائة ألف درهم، منها ثالمثائة ألف من مال دمشق، وباقيه من مال حلب
أرغون من تسيري القود الذي جرت عادة نواب حلب حبمله إىل السلطان من اخليل واجلمال البخايت واهلجن 

فعظم بذلك شأن األمري أرغون . والعراب ومن البغال والقماش واجلواري واملماليك، وقيمته مخسمائة ألف درهم
ليك أمراء، وله ولد عمره ثالث سنني أمري مائة مقدم ألف، الكاملي نائب حلب، فإنه مع صغر سنه كان له أربعة مما

فلما مات هذا الولد أضيفت تقدمته إىل إقطاع النيابة، وكان ألربعة من أخوته القادمني من البالد وأقاربه أربع 
  .إمرات

  .شامسافر األمري حسام الدين طرنطاي إىل البالد الشامية، بعدة خيول لنواب ال: ويف ثالث مجادى اآلخرة
  .عزل األمري بكتمر املؤمين أمي آخور، واستقر عوضه األمري قندس: ويف خامسه

وكان من خري آل مهنا أهنم قووا وفخم أمرهم، حىت صار من أوالد مهنا بن عيسى وأوالدهم حنو مائة وعشرة، ما 
ى التجار حىت امتنعت فبطروا، وشنوا الغارات على البالد، وقطعوا الطرقات عل. منهم إال ومن له إمرة وإقطاع

السابلة، وذلك بعد موت السلطان امللك الناصر حممد فقبض على فياض وسجن، واستقرت اإلمرة ألخيه جبار، 
مث خلص فياض من السجن، بشفاعة األمري مغلطاي أمري آخور، وركب من . فسكن الشر، وسافرت القوافل

مث قدم سيف بن فضل، فوىل . مرة، فبعث أوالده بتقدمتهالقاهرة، وحلق بأهله، فلما خامر بيبغا روس كتب له باإل
اإلمرة، وعزل فياض، فلم حيرك ساكناً حىت توجه األمري أرغون الكاملي نائب حلب لقتال ابن دلغادر، فكثر طمعه 

مث ركب جبار وفياض ابنا مهنا إىل إقطاعاهتم اليت خرجت عنهم لسيف بن فضل وبريد بن تتر، وقسموها . وفساده
فلم يطق سيف معارضتهم، لقوهتم وكثرة مجعهم، فبعث يعرفهم أن هذه البالد قد أقطعها له . ا مغالهتاورفعو

فكتب إليهما األمري أرغون الكاملي نائب حلب يعتب عليهما، فلم يذعنا له، . السلطان، فردا عليه جواباً جافياً
فتوجه األمري قشتمر . ة، فاعتذرا عن احلضورفكتب إىل السلطان واألمراء بذلك، فكتب إليهما بالقدوم إىل احلضر

وقدم عمر بن . احلاحب إلحضار اجلميع على الربيد يف نصف شعبان، فلم يوافقاه، وأجابا باالعتذار، فعاد قشتمر
موسى بن مهنا به بقوده، وسعى يف اإلمرة، فأدركه سيف بن فضل بعد حضور األمري قشتمر، وسعى حىت استقر 

  .ر بن موسىعلى إمرته شريكا لعم
وفيه أيضاً كثر عبث العربان ببالد الصعيد، وقووا على املقطعني، وقام من شيوخهم رجل أحدب، فجمع مجعاً 

فقدم اخلرب يف شعبان بأهنم كبسوا ناحية ملوى، وقتلوا هبا حنو ثالمثائة رجل، وهنبوا املعاصر، . كبرياً، وتسمى باألمري
. رب منفلوط واملراغة وغريهم قد نافقوا، وقطعوا بعض اجلسور باألمشوننيوأخذوا حواصلها وذحبوا أبقارها، وأن ع

  .فوقع االتفاق على الركوب عليهم بعد ختضري األراضي بالزراعة، وكتب إىل الوالة بتجهيز اإلقامات
ما عمل األمري طاز وليمة عظيمة بداره اليت عمرها برأس الصليبة عند: ويف يوم السبت سابع عشرى مجادى اآلخرة

كملت، حضرها السلطان ومجيع األمراء، فلما انقضى السماط قدم األمري طاز للسلطان أربعة أرؤس خيل مسرجة 
ملجمة بسروج ذهب وكنابيش ذهب مطرز، ولكل من األمريين شيخو وصرغتمش فرسني، وملن عدامها من 

  .ل إىل بيت أمريمبصر نز.األمراء كل واحد فرساً، ومل يعهد قبل ذلك أن أحداً من ملوك الترك



وفيه ورد كتاب األمري أيتمش نائب طرابلس، ومعه حمضر ثابت على قاضيها، يتضمن أن امرأة من أهل طرابلس 
امسها نفيسة مجيلة الصورة تزوجت بثالثة أزواج و مل يقدر واحد منهم على بكارهتا، من غري مانع منهم، وظنوا أهنا 

غت مخس عشرة سنة غر ثدياها، واعتراها النوم ليال وهناراً، وصار خيرج فلما بل. رتقاء وطبقوها واحداً بعد واحد
من فرجها شيء قليال قليال إىل أن تشكل منه ذكر صغري وأنثيني فكتمت أمرها إىل أن خطبها رجل رابع، و مل يبق 

، فكتب به حمضراً إال العقد عليها، فأطلعت أمها على أمرها، فاشتهر ذلك بطرابلس، وأعلم به األمري أيتمش النائب
  .وجهزه إىل السلطان

وبرز املذكور بني الناس، وتسمى عبد اهللا، وسار إىل دمشق، ووقف بني يدي نائبها أمري علي، فسأله عن حاله 
مث . مبا ذكر فأخذه احلاجب كجكن عنده، وأخرب أنه احتلم ثالث مرات منذ صار ذكراً، يف مدة ستة أشهر.فأخربه

صار من مجلة األجناد، ومل تبق فيه من مسات النساء شيء سوى كالمه، فإن فيه أنوثة فكتب نبتت له حلية سوداء، و
وقد ذكر شيخنا عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري يف . بإحضاره إىل مصر، فكان هذا من عجائب صنع اهللا

  .تارخيه أنه اجتمع به
ى كسوة الكعبة، وكانت تعمل بدار الطراز، وفيه وقف السلطان امللك الصاحل ناحية سردوس من القليوبية عل

وأضيف إليها أراضي أخر مما تغل يف السنة مبلغ ستني ألف درهم . فيؤخذ حريرها من التجار بغري مثن يرضيهم
  .واستقر نظرها لوكيل بيت املال فاستمر ذلك فيما بعد

  .بدمشق وفيه قدم األمري طيبغا اجملدي من دمشق، فلزم بيته، وبقي على إقطاعه الذي

وصل مقدم التركمان قراجا بن دلغادر، وهو مقيد يف زجنري، فأقيم بني : ويف يوم اخلميس خامس عشرى رمضان
مث أخرج إىل احلبس، فلم يزل به إىل أن قدم الربيد من حلب بأن جبار بن مهنا . يدى السلطان، وعددت ذنوبه

وكان سيف قد التجأ إىل بين . ينجدوه على سيفل. استدعى أوالدا بن دلغادر يف طائفة كبرية من التركمان،
. كالب، فالتقى اجلمعان على تعبئة، فانكسر التركمان وقتل منهم حنو سبعمائة رجل، وأخذ منهم ستمائة إكديش

إىل النائب قبالي بقتل ابن دلغادر، فأخرجه من السجن إىل حتت  -وكان هبا  -فكتب السلطان من سرياقوس 
  .اإلثنني رابع عشر ذي القعدة، بعد ما أقام مسجوناً مثانية وأربعني يوماً القلعة ووسطه، يف يوم

  .وفيه عزل ركن الدين عن مشيخة الشيوخ خبانكاه سرياقوس، وأعيد
وأما العربان، فإن األمراء عقدوا مشورا بني يدي السلطان يف أمرهم، فتقرر احلال على التجريد إليهم، فرسم لألمري 

مري أن يتوجه إىل قوص مبضافيه، ولألمري سيف الدين أرالن واألمري قطلوبغا الذهيب أن سيف الدين بزالر الع
مبضافيهم من أمراء الطبلخاناه، وأن يكون مقدمهم األمري . مبضافيهما إىل ألواح، وتتمة ثالثة عشر مقدماً. يتوجها

قدمت طائفة منهم إىل مصر، فأخذ العرب حذرهم، فتفرقوا واختفوا، و. شيخو، وجهزت اإلقامات براً وحبراً
  .فقبض ما وجد معهم من املال، ومحل ألمري جندار، فإهنم كانوا فالحيه، وأتلفوا. فأخذوا، وكانوا عشرة

فلما برز احلاج إىل بركة احلجاج ركب األمري شيخو، وضرب حلقة على الركب، ونادى من كان عنده بدوي 
مث ملا عاد السلطان إىل . مجاعة، فوسط بعضهم وأفرج عن بعضوأخفاه حل دمه، وفتش اخليام وغريها، فقبض على 

اجليزة كبست تلك النواحي، وحذر الناس من إخفاء العربان، فأخذ البحري والربي، وقبضت خيول تلك النواحي 
وعرضت الرجال، فمن كان معروفا أفرج عنه، ومن مل يعرف أقر يف احلديد، ومحل إىل . وسيوف أهلها بأسرها

سم أن الفالحني تبيع خيوهلم بالسوق، ويوردون أمثاهنا مما عليهم من اخلراج فبيعت عدة خيول، وأورد ور. السجن
  .أمثاهنا للمقطعني، والفرس الذي مل يعرف له صاحب محل إىل إصطبل السلطان



 يأويها وكتب لألمري عز الدين أزدمر، الكاشف بالوجه البحري، أن يركب ويكبس البالد اليت ألرباب اجلاه، واليت
أهل الفساد فقبض على مجاعة كثرية ووسطهم، وساق منهم إىل القاهرة حنو ثالمثائة ومخسني رجال، ومائة وعشرين 

مث أحضر األمري أزدمر من البحرية ستمائة وأربعني فرساً، فلم يبق بالوجه البحري فرس، . فرساً، وسالحاً كثرياً
  .ديشورسم لقضاة الرب وعدوله بركوب البغال واألكا

مبن معهما إىل البالد، وقد مر أهلها، واختفى .مث كبست البهنسا وبالد الفيوم، فركب األمريان طاز وصرغتمش
فقبضوا النساء والصبيان، وعاقبوهم حىت دلوهم على الرجال، فسفكوا دماء . بعضهم يف حفائر حتت األرض

  .كثريين، وعوقب كثري من الناس بسبب من اختفي، وأخذت عدة أسلحة

واتفق لناحية النحريرية أنه شهد على بعض نصاراها أن جده كان مسلما، فحكم قاضيها بإسالمه، وحبسه حىت 
فاجتمع النصارى إىل الوايل، وأخرجوا احلبيس ليال، فتصاحيت العامة من الغض بالقاضي فغضب الوايل من . يسلم

. وأغلقوا احلوانيت، واجتمعوا لريمجوا الوايل ذلك، وطلب القاضي لينكر عليه ما فعله فقامت العامة مع القاضى،
فجمع هلم الوايل أيضاً ليوقع هبم، فحملوا عليه وهزموه حىت خرج من البلد، وهدموا كنيسة كانت هبا حىت مل يبق 
هبا جدار قائم، وأحرقوا ما هبا من الصلبان والتماثيل، وعمروها مسجداً ونبشوا قبور النصارى، وأحرقوا رممهم، 

فكتب الوايل إىل األمراء والوزير بالشكاية من القاضي، . يأخذون النصارى، فهربوا منهم، وكان يوماً مهوالومهوا 
وكتب النصارى . وأنه ضيع مال السلطان، وهو مخسمائة ألف درهم، بتعرضه للنصراين حىت ثارت بسببه الفتنة

، فقام مع النصارى، وحدث األمري  -ناه وقد ترقى حىت صار أمري طبلخا -أيضا إىل احلسام أستادار العالئي 
فطلب القاضي والوايل فحضرا، وعقد جملس . شيخو، وشنع على القاضي، وسعى يف إلزامه إلعادة الكنيسة من ماله

حضره القضاة األربعة جبامع القلعة، ومعهم الوزير وغريه من أهل الدولة، فانتصب احلسام ملخاصمة قاضي 
نفضوا على غري رضى فأغرى األمري شيخو بقيام القضاة مع قاضي النحريرية، وهول النحريرية، ومازالوا حىت ا

فعندما استقر هبم اجمللس أغلظ شيخو على القاضي، . األمر، فانعقد اجمللس بني يديه، وقد امتأل غضبا على القاضي
ه البحري حىت يتبني وأخذ احلسام ينهره وخيزيه بالقول، وساعده على هذا األمري عز الدين أزدمر كاشف الوج

فامتعض لذلك الشيخ أكمل الدين حممد بن حممود بن أمحد شيخ اجلامع الشيخوين يومئذ، وله اختصاص . الغرض
زائد باألمري شيخو، وأخذ يتكلم معه بالتركية يف إنكار ما قام فيه احلسام من إعادة الكنيسة، وتعصبه على القاضي 

ركه احلسام يف الكالم مع األمري، وجرى على عادته يف إعادة الكنيسة، فشا. للنصارى، وخوف األمري عاقبة ذلك
ما حيل السالم عليك، فإنك فد خرحت من : " فصدعه األكمل باإلنكار، وزجره ومنعه من الكالم يف هذا، وقال له

عن  ومازال الشيخ أكمل الدين يلح يف الكالم حىت رسم األمري شيخو بالكشف" . اإلسالم بتعصبك للنصارى 
. القاضي أو الوايل، ووكل هبما من حيفظهما حىت حيضر الكشف عن أمرمها -الواقعة، لينظر من تعدى من الرجلني 

فلما حضر الكشف من وايل احمللة، وكان قد حسن أمرمها بأن ذكر أن كال منهما أساء التدبري، رسم بعزل الواىل 
  .والقاضي

عيد، فعرض النائب قبالي مقدمي احللقة وعني منهم تسعني مقدماً، وفيه رسم بتجريد أجناد احللقة إىل بالد الص
اختار منهم مخسة وعشرين مقدماً، مع كل مقدم عشرون من أجناد احللقة؛ لتكون عدة اجلملة مخسمائة فارس، 

  .فبينما هم يف جتهيز أمرهم إذ ورد كتاب األمري بأنه ال حيتاج إىل ذلك، فبطلت جتريدهتم
ر بظاهر القاهرة يف مدة غيبة السلطان، وكبسوا عدة دور، وركبوا اخليل، وضاقت هبم الرجالة، وفيها كثرت املناس
وتتبع الوايل آثارهم حىت ظهر أهنم يف ناحية بلبيس، فكبس عليهم، وقبض منهم مجاعة اعترفوا . فعظم الضرر هبم



رتب يف أثناء ذلك أربعة أمراء، و. عقوبتهم على بقية أصحاهبم؛ فتتبعهم الوالة بالنواحي حىت أخذوهم -بعد 
وركب الوايل جبماعته طول الليل يف القاهرة، . وأضيف إليهم عدة من أجناد احللقة، للطواف بالليل خارج القاهرة
وكتب إىل مجيع أعمال الوجه البحرى بأال . ومسر عدد كثري من أهل الفساد بالقاهرة، ووسط خلق يف النواحي

وحذر أيضاً من . داً ممن يتجمع إليهم من بالد الصعيد والفيوم، ومن آواهم حل دمهيدعوا عندهم مفسداً، وال أح
فاشتد طلب الوالة لذلك، وقبض على مجع كبري، وأخذت خيول . اقتناء اخليل جبميع األعمال، وألزموا بإحضارها

  .وأسلحة كثرية
الغرارة من القمح إىل مائة وعشرين وفيها استسقى أهل دمشق، لتأخر نزول املطر بعامة بالد الشام، حىت بلغت 

فأغيثوا من ليلتهم، وأمطروا كثريا مدة أسبوع، فنزل سعر القمح يف يومه . درمهاً، بعد ما كانت بثمانني درمهاً
  .عشرين درمها للغرارة

و وفيها كثرت تزويرات املساطري وغريها، فقام يف ذلك قاضي القضاة موفق الدين احلنبلي، وحتدث مع األمري شيخ
فكبس قاضي القضاة عدة بيوت، وأخرج منها . مبا يستحقه.فيه حىت رسم له بالفحص عن ذلك، ومقابلة من يفعله

واشتد الطلب على ابن . تزاوير كثرية، وقبض على مجاعة وعاقبهم وسجنهم، ومل يقبل فيهم شفاعة أحد من األمراء
، فوجد فيها من تزويره كتب كثرية، و مل يقدر عليه أيب احلوافر، فإنه كان عجباً يف حماكاة اخلطوط، وكبست داره

  .الختفائه
وفيها قدم نفيس الدواداري الداودي اليهودي التربيزي؛ ملعاجلة األمري قبالى النائب من ضربان املفاصل، ومعه 

  .فادعى دعوى عريضة، وأراد أن يركب بغلة، فلم ميكن من ذلك. ولداه، وهو يف خنزوانة وتعاظم
امرأة طفلني ملتصقني، لكل منهما ثالثة أيدي وثالثة أرجل، وليس هلما قبل وال دبره وفيها احنطت وفيها ولدت 

  .األسعار بأرض مصر، حىت بيع األردب من القمح من عشرة دراهم اىل مخسة عشر درمهاً
وتى يف كل وفيها فشت األمراض يف الناس باالسكندرية والوجه البحري كله والقاهرة مدة شهرين، وبلغ عدة امل

  .يوم ما بني اخلمسني إىل الستني
وفيها ولد السلطان امللك األشرف شعبان بن حسني بن حممد بن قالوون وفيها توجه ركب احلجاج صحبة األمري 

ركن الدين عمر شاه احلاحب، وحج من األمراء األمري سيف الدين كشلى، واألمري سيف الدين بزالر واألمري 
ري شهاب الدين أمحد بن آل ملك، واألمري ناصر الدين حممد بن بكتمر الساقي، واألمري سيف الدين طقطاي، واألم

ركن الدين عمر بن طقزدمر، وحج اخلليفة املعتضد باهللا أبو بكر، وحج قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن 
طان واألمراء مدبرو الدولة إىل وأسر السل. مجاعة، والشيخ هباء الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عقيل

أمري احلاج ومن صحبته من األمراء أن يقبضوا على الشريف ثقبة، ويقرروا الشريف عجالن مبفرده على إمارة 
. فلما قدم احلاج بطن مر، ومضى عجالن إىل لقائهم شكا إىل األمراء من أخيه ثقبة، وذكر ما فعله معه، وبكى. مكة

هم حىت لقيهم ثقبة يف قواده وعبيده، فألبسوه خلعة على العادة، ومضوا حافني به حنو فطمنوا قلبه، وساروا به مع
فمد األمري . مكة، وهم حيادثونه يف الصلح مع أخيه عجالن، وحيسنون له ذلك، وهو يأىب موافقتهم حىت أيسوا منه

بن لعطيفة، وآخر من بين كشلى يده إىل سيفه فقبض عليه، وأشار إىل من معه فألقوه عن فرسه، وأخدوه ومعه ا
وأحضر عجالن، وألبس التشريف؛ وعربوا به إىل مكة، فلم خيتلف . حسن، وكبلوهم باحلديد، ففر القواد والعبيد

وكثر حلب الغالل وغريها، فاحنل السعر . وسلم ثقبة لألمري أمحد بن آل ملك، فسر الناس بذلك. عليهم اثنان
زيدية أيب القاسم حممد بن أمحد اليمين، وكان يصلي يف احلرم بطائفته، وقبض على إمام ال. عشرين درمها األردب



فضرب باملقارع ضرباً مربحاً لريجع عن . مبذهبه.ويتجاهر، ونصب له منرباً يف احلرم خيطب عليه يوم العيد وغريه
ىل مصر وبلغ مذهبه، فلم يرجع وسجن، ففر إىل وادي خنلة، فلما انقضى موسم احلاج محل الشريف ثقبة مقيداً إ

وكان الوفاء يوم األحد . النيل يف زيادته إىل ستة عشر أصبعاً من تسعة عشر ذراعاً، بعد ما توقف يف ابتداء الزيادة
  .تاسع رجب، وهو ثامن عشر مسرى، وفتح اخلليج على العادة

تمر، وويل نظر ومات يف هذه السنة ممن هلم ذكر ومات فيها أمني الدين إبراهيم بن يوسف املعروف بكاتب طش
اجليش يف أيام الصاحل إمساعيل، مث عزل وتوجه إىل القدس حىت أقدم األمري شيخو، وعمله ناظر ديوانه، فمات قتيال 

  .حبلب يف رابع عشر احملرم
وأصله من مماليك صاحب ماردين، بعثه إىل السلطان امللك . ومات األمري بكلمش نائب طرابلس، يف أول احملرم

قالوون، فترقى يف خدمته، وأنعم عليه إىل أن وىل نيابة طرابلس يف األيام املظفرية، وكان من أمره  الناصر حممد بن
  .ما ذكره

وأصله من األويرانية، وبعثه نائب البرية يف األيام الناصرية، . ومات األمري أمحد بن الساقي نائب محاة، يف أول احملرم
م عليه السلطان بعد موت بكتمر بإمرة عشرة، ولقبه بأمحد الساقى، مث فأعطاه السلطان لألمري بكتمر الساقي، مث أنع

وتنقل بعد موت السلطان، فعمل أمري شكار يف األيام . أنعم عليه بإمره طبلخاناه، وعمله شاد الشراب خاناه
  . مقداماًاملظفرية، مث أخرج لنيابة صفد، مث ويل نيابة محاة، حىت كان من أمره ما كان، وكان شجاعاً أهوج جهوال

تويف السلطان الناصر حممد ابن قالوون وهو من . ومات األمري بيبغا روس القامسي، أحد املماليك الناصرية
خاصكيته، فترقى حىت صار يف األيام الصاحلية إمساعيل أمري طبلخاناه، ومتكن منه حىت كان الصاحل ال يفارقه ساعة 

  .ن بتقدمة ألف، مث كان من قبضه على املظفر حاجي ما كانمث أنعم عليه يف األيام الكاملية شعبا. واحدة
مث ويل يف األيام الناصرية حسن نيابة السلطنة، فشكرت سريته فيها، مث قبض عليه بطريق احلجاز وسجن، مث أفرج 

ووىل نيابة حلب، وكان من عصيانه ما كان حىت حلق بقراجا بن دلغادر، فاخذه وبعث به إىل حلب، فقتل هبا . عنه
ومات األمري أجليبغا العاديل، يف سابع ربيع اآلخر بدمشق؛ وكان فارسا جواداً ومات األمري شعبان قريب يلبغا 

وأنعم عليه بعد مدة . وكان من جلة خواص أملاس احلاحب، فسجن عند مسكه مدة، مث نفي إىل صفد. اليحياوي
ت يلبغا اليحياوي مدة، مث أفرج عنه، وأنعم عليه بإمرة، وتوجه إىل حلب يف نيابة يلبغا اليحياوي، مث سجن بعد مو

  .بإمرة، وقدم مصر، مث توجه إىل دمشق، فمات هبا
مبصر، .ومات األمري بيغرا املنصوري أحد أمراء األلوف بديار مصر، وهو بطال حبلب، وكان خرياً، وىل احلجوبية

عود بن اخلطري الرومي، يف سابع فشكرت سريته جلودة عقله ومات األمري بدر الدين مسعود بن أوحد بن مس
ترقى يف خدمة األمري تنكز . شوال، ومولده ليلة السبت سابع مجادى األوىل، سنة ثالث ومثانني وستمائة بدمشق

  .نائب الشام، وويل حاجباً بالقاهرة، مث وىل نيابة غزة وطرابلس غري مرة؛ وكان مشكوراً
  .رابع ربيع اآلخر ومات الشريف أمري ينبع عيسى بن حسن اهلجان، يف

  .ومات قراجا ين دلغادر يف رابع عشر ذي القعدة
  .ومات الشيخ إبراهيم بن الصائغ، يف رابع عشرى رجب

  .ومات عمر بن مسافر اخلواجا ركن الدين، أستاذ األمري شيخو وغريه من املماليك العمرية؛ يف عشرى ربيع اآلخر
أمحد بن إبراهيم بن زنبور بقوص، يف يوم األحد رابع عشر ذي ومات الوزير علم الدين عبد اهللا بن تاج الدين 

  .القعدة



  .ومات أسعد خربه، مستويف الصحبة، وهو أحد مساملة الكتاب، يف عشرى ذي القعدة
  .ومات شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن حممد بن الشهاب حممود بن سليمان احلليب أحد موقعي الدست، بدمشق

هاب الشهاب أمحد بن حمىي الدين حيىي بن فضل اهللا العمري، أحد موقعي الدست، ومات شرف الدين عبد الو
  .بدمشق

  .ومات شرف الدين عمر بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن أيب السفاح، كاتب سر حلب هبا
حدث  .ومات صدر الدين حممد بن الشرف حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم امليدومي أبو الفتح الشيخ املسند املعمر

حدثنا عنه شيخنا سراج الدين عمر بن امللقن وتويف إمام . ومولده سنة أربع وستني وستمائة. عن النجيب وغريه
الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن علي بن حممد بن احلسن بن عبد اهللا بن أمحد بن ميمون إمام 

 بن اإلمام القدوة قطب الدين أيب بكر بن الفقيه أيب العباس الدين بن زين الدين بن احملدث أمني الدين أيب املعايل
القيسي القسطالين، بالقاهرة يف احملرم، ومولده مبكة سنة إحدى وسبعني وستمائة ومات مجال الدين أبو احلجاج 

قدسي يوسف بن اإلمام مشس الدين أيب حممد أيب عبد اهللا ابن العفيف حممد بن يوسف بن عبد املنعم بن سلطان امل
  .ومولده بنابلس، يف سنة إحدى وتسعني وستمائة، حدث عن مجاعة. النابلسي، مث الدمشقي احلنبلي، يف رجب

ومات القرياطي املصري . ومات الفقيه احملدث تقي الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عسكر بن مظفر جنم الطائي
  .هبماحدث بالقاهرة ودمشق ودرس . مث الدمشقي الشافعي، يف شوال

وقتل حسن بن هند، وهو احلاكم مبدينة سنجار، وباملوصل، قتله صاحب ماردين، وكانت عساكر الشام حاصرته، 
  .مث عادت عنه
  اجلزء الثالث

  سنة مخس و مخسني وسبعمائة

شاة، قدم احلاج، و مل يتفق مبثل هذا فيما سلف، وهلك مجاعة من امل: شهر اهللا احملرم أوله يوم األحد ويف ثامن عشره
  .وقدم الشريف ثقبة مقيداً، فسجن

قدم األمري شيخو، ممن معه من بالد الصعيد وكان من خربه أن العربان بالوجه القبلى خرجوا عن : ويف ثامن عشريه
. الطاعة، وسفك بعضهم دماء بعض، وقطعوا الطرقات، وأخذوا أموال الناس، وكسروا مغل األمراء واألجناد

وقام يف . روا جمد الدين موسى اهلذباىن، وأخذوا خامه وقماشه، وقتلوا بعض أجنادهوقتلوا الكاشف طغاى، وكس
البهنساوية ابن سودى، وحشد على بىن عمه، وقتل منهم حنو االلفي رجل، وأغار على البالد، وأكثر من القتل 

البالء بالصعيد سنة كاملة، ونافق أيضاً ميسرة باألطفيحية، واقتتل مع ابن مغىن قتاالً كبرياً فاستمر هذا . والنهب
هلك فيها من العربان خالئق كثرية، فمازال السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون يسوس األمر حىت سكنت تلك 

مث ثاروا بعد ذلك، وركبوا على بيبغا الشمسى . الفنت، وتتبع أهل الفساد، وحرث ديارهم باألبقار، وأفناهم بالقتل
على الفساد، مث تبع ذلك قيام األحدب، وامسه حممد بن واصل، و مل يكن أحدب الكاشف، وحاربوه، وجتمعوا 

فلما تغافل أهل . ولكن أقفص، فشهر لذلك باألحدب، وقام األحدب هذا يف عرب عرك بناحية ، وقاتل بىن هالل
هم، الدولة بعد موت السلطان الناصر حممد بن قالوون عن أهل النواحي، قلت مهابة الكشاف والوالة عند

ومالوا على املعاصر والسواقي، فنهبوا حواصلها . فخرجوا عن احلد، وقطعوا الطرقات براً وحبراً حىت تعذر سلوكها



  .من القنود والسكر واألعسال، وذحبوا األبقار
وادعى األحدب السلطنة، وجلس يف جتر أخذه من قماش اهلذباىن، وجعل خلفه املسند، وأجلس العرب حوله، 

وصار اجلندي إذا انكسر له خراج قصده، وساله يف خالصه من . ني يديه، فنفذ أمره يف الفالحنيومد السماط ب
فالحه، فيكتب هلورقة لفالحه وأهل بلده، فيصل هبا إىل حقه، ويرسل مع مماليك الكاشف والوايل بالسالم عليه، 

وقويت نفسه بتأخر والة األمور وحدثته نفسه بتملك الصعيد، . إن كانت لك حاجة قضيتها لك: ويأمره أن يقول
  .عنه، وأقام له حاجباً وكاتباً

فلما عظم أمره عقد األمراء املشور بني يدي السلطان امللك الصاحل، يف مستهل شوال سنة أربع ومخسني وسبعمائة، 
ثىن وقرروا جتريد العسكر هلم، صحبة األمري سيف الدين شيخو العمرى رأس نوبة، ومعه ا. يف أمر عرب الصعيد

مبضافيهم من أمراء الطبلخاناه والعشرات، وهم أسندمر العمرى وطشتمر القامسي، وقطلوبغا . عشر مقدماً
الطرخاىن، وأرالن، وبزالر أمري سالح، وكلتاى أخو طاز، واصر على بن أرغون النائب، وتنكز بغا، وجركتمر، 

ن النائب حنو الشرق باإلطفيحية، ويتوجه ويلجك قريب قوصون، وقطلوبغا الذهىب، وأن يتوجه كلتاى وابن أرغو
يلجك إىل الفيوم، وبزالر وأرالن حنو الواح، ويتوجه األمري شيخو ببقية األمراء إىل جهة قوص، ويتأخر يف صحبة 

فيتوجه السلطان حنو البهنسا كأنه . السلطان عند سفره األمري طاز، واألمري صرغتمش، واألمري قجا أمري شكار
  .السفر يف ذي القعدة، فيتوجه األمراء أوالً، مث يركب السلطان بعدهم يتصيد، وأن يكون

فطار اخلرب إىل عامة بالد الوجه القبلي، فأخذ العربان حذرهم، فمنهم من عزم على الدخول بأهله إىل بالد النوبة، 
فطن هبم ومنهم من اختفي يف موضع أعده ليأمن فيه على نفسه ومنهم من عزم على احلج وقدم إىل مصر، ف

مث ركب األمري . فقبض على مجاعة ممن قدم مصر حنو العشرة، وأخذ ما معهم. أعداؤهم، ودلوا عليهم األمراء
شيخو إىل بركة احلاج يف عدة وافرة، وأحاط بالركب، وتتبع اخليام وغريها بعد ما حذر من أخفي العرب، فقبض 

  .حاله على مجاعة منهم، وقتل من عرف منهم بفساد، وأطلق من شكر

ممن معه من بقية األمراء إىل بر اجليزة، فكبست بالد اجليزة، بعد . مث توجه األمراء يف ذي القعدة، وعدى السلطان
ما كتب ملتوليها ومشاخيها وأرباب أدراكها أهنم ال خيفون أحداً من العرب، وال من أوالدهم ونسائهم، فأخذ الصاحل 

يوف، حىت مل يبق ببالد اجليزة فرس وال سيف، وأحضروا أصحاهبا إىل وقبض األمراء على اخليول والس. والطاحل
واستدعى الوايل ومشايخ العربان، وعرض من قبض عليه، فمن عرفوه أنه من أهل البالد أفرج عنه، ومن . الوطاق

 سوق وعرضت اخليول، فمن عرف فرسه من الفالحني رسم له ببيعها يف. مل يعرفوه قيد ومحل إىل القاهرة فسجن هبا
ورسم مبثل ذلك فيما حيضر من خيول فالحي بقية . اخليل حتت القلعة، ومحل مثنها إىل الديوان مما عليه من اخلراج

فامتثل ذلك وعمل به، . النواحي، أي أن الفالح يبيعها ويورد مثنها فيما عليه من اخلراج، إما األمري أو للجندي
  .ل إىل إصطبل السلطانوسيقت خيول املفسدين، ومن مل يعرف له صاحب مح

وندب األمري عز الدين أزدمر كاشف الوجه البحري للسفر إىل عمله، فكبس البالد املتجوهة، واليت تعرف بأهنا 
وأحسن أزدمر التدبري يف ذلك، فإنه كتب جلميع الوالة أن . مأوى املفسدين يف عامة الشرقية والوجه البحري بأمجعه

وكان الوايل بالغربية يف بره، والكاشف والوالة وأرباب األدراك مقابله، . م يوماً عينهيالقوه يف الرب والبحر، وواعده
ومنعوا الناس كلهم من ركوب النيل، فأخذ الوايل عرباً كثرياً، وكبس بالداً عديدة، وأخذ منها املفسدين، فوسط 

وأرسل . عشرين فرساً، وسالحاً كثرياًومسر مجاعات منهم، وسري إىل القاهرة مائة ومخسني رجالً يف احلديد، ومائة و
. متويل البحرية من خيل عريها ستمائة وأربعني فرساً، فلم يتأخر يف الوجه البحري فرس واحد من خيول العربان



  .ورسم لقضاة الرب وعدوله بركوب البغال واألكاديش
 طاز واألمري صرغتمش، وتتبعوا وتوجه السلطان بعد رحيل األمراء من اجليزة إىل البهنسا، فتوىل الكبسات األمري

وقبضوا . الرجال، وعاقبوا النساء والصبيان حىت دلوهم على أماكنهم، فأخرجوهم من املطامري، وسفكوا دماء كثرية
  .على عدة رجال، فأودعوهم احلديد، وحازوا من اخليل والسالح شيئاً كثرياً

وقد اجتمع . اء، وحلف أصحابه على ذلكفحشد األحدب بن واصل شيخ عرك مجوعه، وصمم على لقاء األمر
معه عرب منفلوط، وعرب املراغة وبين كلب وجهينة وعرك، حىت جتاوزت فرسانه عشرة آالف فارس حتمل 

ومجع األحدب مواشي أصحابه كلهم وأمواهلم . السالح، سوى الرجالة املعدة، فإهنا ال تعد وال حتصى لكثرهتا
  .تظر قدوم العسكروغالهلم وحرميهم وأوالدهم، وأقام ين

فقدم األمري شيخو مبن معه حىت نزل سيوط، ومعه الوالة والكشاف، فتلقها أهلها وعرفوه أمور العرب، وما هم 
فاستراح األمري شيخو، وقدمت عليه عرب الطاعة، وهولوا عليه . عليه من العزم على اللقاء واحملاربة، وكثرة مجعهم

فعرض األمري سيف الدين قبالى نائب . وبعث يستدعي بالعسكر من القاهرة بكثرة مجع املارقني حىت داخله الوهم،
وعرضت أوراق . السلطنة مقدمي احللقة ومضافيهم، وعني منهم تسعني مقدماً، وأضاف إىل كل مقدم مجاعة

، بأمسائهم على السلطان واألمراء، فاختاروا منهم مخسة وعشرين مقدماً، مع كل مقدم من مضافيه عشرون جندياً
وأعيد جواب األمري شيخو بذلك، فرد جوابه بأن يف حضور جندة . فتكون عدهتم مخسمائة فارس؛ ورسم بتجهيزهم

من القاهرة ما يوجب طمع العربان يف العسكر، وظنهم أن ذلك من عجزهم عن اللقاء، وأشار بإبطال جتريد 
  .النجدة، فبطلت

ن اهلذباىن ليؤمن بىن هالل أعداء عرك، وحيضرهم ليقاتلوا مث رحل األمري شيخو عن سيوط، وبعث األمري جمد الدي
فاخندعوا بذلك، وفرحوا به، وركبوا بأسلحتهم، وقدموا يف أربعمائة فارس، فما هو اال أن وصلوا . عرك أعداءهم

وركب األمري . إىل األمري شيخو فأمر بأسلحتهم وخيوهلم فأخذت بأسرها، ووضع فيهم السيف، فأفناهم مجيعاً
من فوره، وصعد عقبة أدفو يف يوم وليلة، فلما نزل إىل الوطاة قدم عليه جناب من أمراء أسوان بأن العرب  شيخو

  .قد نزلوا يف برية بوادي الغزالن، فالبس العسكر الة احلرب

تقت فلما كان قبيل العصر ال. وقدم األمري سودون أحد أمرأء الطبلخاناه يف مائة من مماليك األمراء طليعة، وساروا
الطليعة بفئة من طالئع العرب، فبعث سودون خيرب األمري شيخو بذلك، وقاتلهم فاهنزموا، مث عادوا للحرب مراراً 

فأدركهم األمري شيخو، وقد ساق ملا أتاه اخلرب سوقاً . حىت كلت خيول الترك، و مل يبق اال أن تأخذهم العرب
فحملت الغبار والقته يف وجوه العرب حىت صار أحدهم ال وهبت ريح، . عظيماً ممن معه، وامتأل اجلو من غبارهم

فخارت قواهم، واهنزموا بأمجعهم، بعد ما استعدوا للقاء . يرى رفيقه، مع رؤيتهم بريق األسنة وملعان السيوف
، فقدموا الرجالة بالدرق أمام الفرسان، لتلقى عنهم السهام، وقامت الفرسان من ورائهم بأسلحتها. استعداداً حمكماً

فركب الترك أقفيتهم، . وصار الرجل منهم يصدم ابنه وأخاه وهو ال يلوى على شيء. وأوقفوا حرميهم من ورائهم
ومن وقت الغروب عند اهلزمية، يقتلون ويأسرون حىت أعتم الليل، وباتوا متحارسني، فلم يعد أحد من العرب 

فأحاطوا مبال كثري ما بني مواشي وقماش، وحلى وعند ارتفاع النهار جرد األمري شيخو طائفة يف طلبهم، . اليهم
وسبوا حرميهم وأوالدهم، فاسترقوا كثرياً منهم، وصار إىل األجناد . ونقود، وعروض وأقوات، وأزواد وروايا ماء

  .والغلمان منهم شيء كبري، باعوا منه عدداً كثرياً بالقاهرة، بعد عودهم
وصعد كثري منهم . جالة وجدهم اجملردون يف طلبهم، فسلبوهموهلك من العرب خالئق بالعطش، ما بني فرسان ور



إىل اجلبال، واختفوا يف املغائر، فقتل العسكر وأسر، وسبا عدداً كثرياً، وارتقوا إىل اجلبال يف طلبهم، وأضرمرا 
ن أعلى وخرج اليهم مجاعة، فكان فيهم من يلقى نفسه م. النريان يف أبواب املغائر فمات هبا خلق كثري من الدخان

فهلك يف اجلبال أمم كثرية وقتل منهم بالسيف ما ال . اجلبل وال يسلم نفسه، ويرى اهلالك أسهل من أخذ العدو له
حيصى كثرة، حىت عملت عدة حفائر وملئت من رممهم، وبىن فوقها مصاطب ضربت األمراء رنوكها عليها، وأنتنت 

  .الربية من جيف القتلى ورمم اخليل
خو األمراء يف البالد لكبسها، فطرقوا عامة النواحي، وقبضوا على مجاعة كثرية قتلوا منهم خلقاً مث فرق األمري شي

مث نصبت . كثرياً، وأحضروا خلقاً إىل األمري شيخو فأقاموا على هذا عدة أيام، حىت مل يبق ببالد الصعيد بدوي
، فكان أوهلا طما وأخرها منية ابن األخشاب على الطرقات، وعلق فيها أعداد وافرة ممن شنق ووسط من العرب

ممن معه، وصحبته حنو االلفي رجل يف احلديد، فلم يصل إىل القاهرة منهم سوى ألف . مث عاد األمري شيخو. خصيب
فلما نزل طموة خرج اليه األمراء بأمجعهم، وعملوا له الوالئم العظيمة مدة . ومائتني، وهلك باقيهم باجلوع والتعب

مري شيخو منها يف موكب جليل، واألسرى بني يديه، واخليول واجلمال والسالح، حىت صعد مث سافر األ. أيام
وأثىن عليه من كان معه، بإحسانه اليهم ونفقاته فيهم، فكانت مدة غيبته حنو ثالثة . القلعة، وكان يوماً مشهوداً

  .أشهر، وأقل ما قيل إنه قتل يف هذه الواقعة زيادة على عشرة االف رجل
مت األسرى اليت أحضرت مع األمري شيخو، أو من بعث به الكشاف والوالة، وفيهم ابن ميسرة الثائر مث قد

ومسو ابن ميسرة وثالثة عشر من أكابر العربان، ومائة وأربعون رجالً من . باألطفيحية، فأفرج عن مجاعة منهم
ا وثالمثائة فرس، والفا ومخسمائة وعرضت الدواب، فكانت الف. وقيد مجاعة وسخروا يف العمل. شرارهم، وشهروا

وعرض السالح، فكان مائة محل رماح، ومثانني . مجل، وسبعمائة محار، وأغناماً كثرية، سوى ما هنبه العبيد وأكلوه
وكتب جلميع والة األعمال وكشافها اال يدعوا يف مجيع النواحي فرساً لبدوي وال . محل سيوف، وثالثني محل درق

فركب الوالة إىل البالد، وأخذوا ما هبا من اخليول، . دراك، فإنه يترك لكل واحد منهم فرسلفالح سوى أرباب األ
فكان الرجل إذا حضر وادعى ملك شيء سلم اليه، بعد ما تظهر صحة دعواه، . وسريوها إىل اصطبل السلطان

، واستوىف األجناد خراجهم والزم بعد تسليمه بأن يبيعه ويعطى مثنه مما عليه من اخلراج، فكثرت اخليول بالقاهرة
  .قبل أوانه

فكانت هذه الواقعة من أعظم حوادث الصعيد، وأشنع حمنها، ولذلك سقتها يف هذا املوضع كما هي، وإن كان قد 
  .تقدم يف السنة احلالية طرف منها، ألن حكايتها متوالية أبني هلا، وأكثر فائدة ملن وقف عليها

  :قدومه، منهم ناصر الدين النشائي أحد كتاب اإلنشاء، فقال قصيدة أوهلاوقد مدح األمري شيخو غري واحد عند 
  به جنزت من النصر الوعود... صعودك للصيد له سعود 

  ضراغمة حتافهم األسود... وأرسل حنوهم فرسان حرب 
  غدوا وهم قتيل أو شريد... فخاضوا فيهم بالسيف حىت 

  الوجودظالم الظلم وابتهج ... ومهدت البالد فزال عنها 
  :وقال الفخر عبد الوهاب كاتب الدرج، من أبيات

  به حف للنصر العزيز ركاب... قدوم سعيد مبهج وإياب 
  بغاة وغازى املفسدين يتاب... مضيت مضى السهم يف غزو عصبة 

  فليس له اال السيوف عتاب... ومن كان قتل النفس بعض ذنوبه 



  صخور صعابمغائر ما بني ال... فلم تنجهم أرض وال عصمتهم 
  :وقال األمري عز الدين أزدمر الكاشف قصيدة منها

  ونور رأيك يهدى الناس يف الظلم... حسام عزمك بردى األسد يف األجم 
  فليس يعرف منه خلف من أمم... وحني أصبح أمر العرب خمتلفاً 

  شيخو ملؤبد بالصمصامة اخلدم... سالت عليهم جيوش اهللا يقدمها 
  يف حبر جيش مبوج اخليل منتظم... يقدمه سعى اليهم ونصر اهللا 

  واخليل متشى على األشالء والرمم... واألرض ترجف حتت اخليل من فرق 
  هللا حىت غدوا حلما على وضم... فأوقع السيف يف األعداء منتصراً 

  وال منار شقاق غري منهدم... ومل يدع دار بغى غري دائرة 
. ، ومن حينئد أمنت الطرقات براً وحبراً، فلم يسمع بقاطع طريق بعدهاوكان األحدب قد جنا بنفسه، فلم يقدر عليه

ووقع املوت فيمن تأخر يف السجون من العربان، فكاد ميوت منهم يف اليوم من عشرين إىل ثالثني، حىت فنوا اال 
  .قليالً

عوا ونازلوا املدينة، وقدم اخلرب من املدينة النبوية أن الشريف مانع بن على بن مسعود بن مجاز وأوالد طفيل مج
يريدون قتل الشريف فضل بن قاسم بن قاسم بن مجاز فامتنع هبا، وهم حيارصرونه اثين عشر يوماً مرت بينهم فيها 

  .حروب، فاهنزموا ومضو من حيث أتوا
  .وفيه أخرج األمري ساطلمش تركاش منفياً، لسوء سريته

  .يف القاهرة، وكان يوماً شنيعاًوفيه ضربت عدة من شهود الزور، وحلقت حلاهم، وشهروا 
  .وفيها أخرج ابن طشتمر الساقي منفياً إىل طرابلس، الهنماكه يف اللعب

وكان من خربه أنه ملا جنا . قدم حممد بن واصل األحدب، شيخ عرك من بالد الصعيد، طائعاً: ويف شهر ربيع األول
الشيخ املعتقد أىب القاسم الطحاوى فكتب  وأخذت أمواله وحرمه، ترامى بعد عود العسكر على. وقت اهلزمية

على أنه يقوم بدرك البالد، ويلتزم بتحصيل مجيع غالهلا . الشيخ يف أمره إىل األمري شيخو، يسال العفو عنه وتأمينه
وأمواهلا، وما حيدث هبا من الفساد فإنه مواخذ به، وأنه يقابل نواب السلطان من الكشاف والوالة فكتب له أمان 

فأكرم األمراء الشيخ، وأكرموا . وكوتب بتطييب خاطره وحضوره أمناً، فسار ومعه الشيخ أبو القاسم سلطاين،
  .ألجله األحدب، وكان دخوله يوًما مشهوداً

وأنعم عليه السلطان والبسه تشريفاً وناله من األمراء إنعام كثري، وضمن منهم . ومتثل األحداب بني يدي السلطان
وعاد األحدب إىل بالده بعد ما أقام حنو شهر، وقد البسه . دم ذكره، فرسم له بإقطاعدرك، البالد على ما تق

السلطان تشريفاً ثانياً مث توجه الشيخ أبو القاسم الطحاوي أيضاً بعد أيام، وكان نزوله بزاوية العربان من القرافة، 
  .فجددها األمري شيخو جتديداً حسناً

وأخذ معه كثري من . ليمن عائداً إىل أبيه مبن معه، بعد أربعة أشهر من قدومهوفيه توجه الناصر بن اجملاهد صاحب ا
الصناع واملخايلني والشعبذين واملساخر وأرباب املالهى، وحتفا عديدة قامت عليه بأموال جزيلة وأنعم عليه 

وجهروا له ما . إكرامه السلطان واألمراء بغري نوع من اهلدايا والتحف السنية، والبسوه اخللع اجلليلة، وبالغوا يف
  .حيتاج اليه من املراكب، وكتب إىل والة األعمال بإكرامه، فسار يف البحر



وكان املعتىن . أفرج عن األمري سيف الدين منجك، واألمري عالء الدين مغلطاي أمري أخور: ويف حادي عشر رجب
ه اليهما األمري جنتمر أخو طاز، ومحلهما من فتوج. باألمري منجك األمري شيخو، واملعتىن باألمري مغلطاي األمري طاز

اإلسكندرية، فكان دخوهلما يوماً مشهوداً، بعد ما أقاما بسرياقوس عشرة أيام، والتقادم ترد اليهما، ومتد هلما 
  .األمسطة العظيمة باهلمة اجلليلة، فانعما على متسفرمها األمري جنتمر بسبعة االف دينار

ر مسري القوافل من كثرة فساد العرب وقطعهم، الطريق، وأن سيف بن فضل تعجز وفيه قدم الربيد من حلب بتعذ
عن مقاومة عرب فياض بن مهنا، وأن األمري أرغون الكاملي نائب حلب أخرج مقدماً من مقدميه يف جتريدة حلفظ 

ابن مهنا ملا  الطريق مع بعض األمراء، فكبسه العرب وقاتلوه، فقتل يف املعركة، وأن سيف بن فضل عمر بن موسى
  .الزمهما األمري أرغون الكاملى نائب حلب بتحصيل من قتل املذكور ادعوا أهنم من غري عرهبم

وكان فياض ملا كتب اليه باحلضور اعتذر عن ذلك، والتزم بدرك البالد وكف أسباب الفساد، وبعث ابنه إىل 
عتىن األمري طاز بسيف، ومازال حىت فحضر سيف وعمر بقود كبري، من مجال وخيل، فا. السلطان رهينة مبصر

فتوجه ولد فياض من مصر إىل أبيه، وأخربه بذلك، فاشتد حنقه، وكثر . خلعه عليه وعلى عمر، وأستقرا يف اإلمرة
فاحنصر األمري أرغون . قطعه الطريق، وعزم على املسري إىل أوالد قراجا بن دلغادر وإحضارهم جبمائعهم ألخذ حلب

فلما قدم كتابه اقتضى الرأي إرسال األمري جنتمر أخي طاز إىل األمري فياض، . ضاق ذرعهالكاملي نائب حلب، و
فركب األمري . وكتبت على يده عدة كتب من السلطان واألمراء، بتطمني خاطره واحللف له اال يتعرض له بسوء

د ما بالغ يف إكرامه، جنتمر يف عشرة سروج على الربيد، ولقى فياضاً، ومازال به حىت أذعن له ووكب معه، بع
  .وأكثر من التقادم السنية له، وقدم إىل القاهرة يف عاشر مجادى اآلخرة

وفيه أخذ األمري صرغتمش من دار ابن زنبور بالقاهرة ما كان هبا من الرخام، فوجد يف زواياها من أواين الصيين 
  .والنحاس ومن القماش وغريه شيئاً كثرياً

لغربية، ووقفوا بدار العدل من القلعة للسلطان، وسالوا إعادة كنيسة النحريرية اليت وفيه قدم عدة من النصارى با
فلم جيابوا لذلك، وطردوا بعد ضرهبم، وكتب إىل متوىل الناحية أن يعمل هلذا . هدمها العامة وعملوها مسجداً

  .املسجد مناراً يؤذن فيه للصلوات اخلمس، وجتدد عمارة املسجد، فامتثل ذلك
وقفت أحوال ديواىن اخلاص والدولة، حىت إن السلطان كان إذا استدعى بشيء من اخلاص : ربيع اآلخر ويف شهر

وتأخر من الدولة ما يصرف للحواجل كاشية وأرباب . ما مت حاصل، وليس يل مال: يقول بدر الدين ناظر اخلاص
وأمسعه األمراء ما يكره، فالتجأ إىل فكثر اإلنكار على بدر الدين ناظر اخلاص، . املرتب ونفقات مماليك السلطان

فوعده األمري صرغتمش بتخليصه، وأسر اليه أن . األمري صرغتمش وكان يعضده، وذكر له ما هو فيه من العجز
فانقطع بدر الدين عن اخلدمة، وأظهر أنه مريض، فلم . يتمارض يف بيته أياماً حىت يدبر أمره مع السلطان واألمراء

مث بعد أيام انقطع الوزير الصاحب موفق الدين أبو الفضل عبد اهللا . ة حىت عاده على العادةيبق أحد من أهل الدول
وأخذ األمري صرغتمش حيدث األمراء يف إعفاء بدر . بن سعيد الدولة لوعك أصابه؟؟؟؟؟، فتعطلت أشغال السلطنة

ن غنام، وعرض عليه السلطان نظر الدين ناظر اخلاص، فاستدعى تاج الدين أمحد بن الصاحب أمني امللك عبد اهللا ب
اخلاص، فتمنع متنعاً زائداً، فلم يوافقه األمري طاز، والبسه التشريف يف يوم اخلميس رابع عشره، فويل اخلاص عوضاً 

  .عن بدر الدين
ب مث كان موت الوزير موفق الدين يف يوم اجلمعة ثاين عشريه، فتعني األمري ناصر الدين حممد بن بيليك احملسىن وطل

األمري ناصر الدين لذلك، فامتنع أشد االمتناع، وجرت بينه وبني تاج الدين ناظر اخلاص مفاوضة يف جملس 



ما يصلح اال أنت، : أما مث من يصلح للوزارة اال األمري ناصر الدين، فحنق منه، وقال له: السلطان، سببها أنه قال
ج الدين من ذلك، وانفض اجمللس، فأخذ األمري طاز فامتنع تا. فتكون الوزارة مضافة للخاص كما كان من قبلك

  .حبسن لناظر اخلاص التحدث يف الوزارة، ويعده مبساعدته، وهو يأىب

ويف أثناء ذلك استعفى األمري شيخو من التحدث يف أمر الدولة، فتقرر احلال على أن ينفرد السلطان بتدبري دولته، 
واجتمع األمراء وسائر أهل الدولة . ة وحده، كما كان أبوه وحدهمن غري أن يعارضه أحد يف ذلك، ويستبد باململك

بني يدي السلطان، وفاوضوه يف ذلك، فوافق غرضه، فإنه كان يف حصر شديد، ليس له أمر وال هنى وال تصرف يف 
ر فصا. فقلدوه األمور، والتزموا بطاعته فيما يرسم به. شيء من أمور الدولة، وهو حمجور عليه مع األمري شيخو

  .مباشرو الدولة يدخلون على السلطان، وينهون له األحوال، فيمضيها بأمره وهنيه
فاشتهر بني األمراء . واختص السلطان باألمري طاز، وتقدم اليه أن ينظر يف أمور الدولة من غري أن يظهر ذلك
إمنا هو بتدبري طاز وقيامه  وغريهم أن استعفاء األمري شيخو من التحدث يف أمور الدولة، واستقالل السلطان باألمر،

فيه مع السلطان، فإن السلطان كان له ميل كبري إىل األمري طاز، وشغف حبب أخيه جنتمر وفنت به وكان ذلك مما ال 
فلما استبد السلطان . خيفي على شيخو، فرأى أن ترك التحدث يف الدولة من تلقاء من نفسه خري من عزله عنه

وناظر اخلاص وأمثاهلما من الدخول اليه، واستأذن السلطان يف اإلقامة بإصطبله عدة  بأمره منع األمري شيخو الوزير
فخال تاج الدين ناظر اخلاص باألمري طاز، وعرفه كثرة ما على الدولة من الكلف، وأهنا ال تفى . أيام ليشرب دواء

صروف، فكانت مجلة ما أطلقه وكتب تاج الدين ما على الدولة من امل. بذلك، وقرر معه أن يوفر من املصاريف جلة
مث كتب تاج الدين . الصاحب موفق الدين لزوجته اتفاق وخدامها ومن يلوذ هبا سبعمائة ألف درهم يف كل سنة

استيمارا مبا يترتب صرفه، وأخذ عليه خط السلطان، وعني صهره فخر الدين ماجد بن قزوينة لنظر الدولة، فطلب 
فكان املتوفر من معاليم املباشريني مجلة كثرية، فإنه مل يدع مباشراً اال وفر . يدوخلع عليه شريك فخر الدين بن السع

من معلومه نصفه أو ثلثيه، ومل يراع منهم أحداً، ال من مباشرى الدولة، وال مباشرى اخلاص، وال مباشرى 
من مباشرى املعامالت، مث عزل تاج الدين كثرياً . اإلسكندرية ودمياط، وجيع أعمال الوجه القبلى والوجه البحرى

. فإنه كان يف كل معاملة ستة مباشرين وأكثر، فجعل يف كل معاملة ثالثة مباشرين، ورتب لكل منهم نصف معلوم
فشمل هذا كل من له معلوم يف بيت . ووفر تاج الدين معلومه على نظر اخلاص، وباشر اخلاص مبعلوم اجليش

ألطباء، فإن املوقعني عىن هبم كاتب السر عالء الدين على بن فضل السلطان، من متجر وغريه، ما خال املوقعني وا
وأما األطباء فاعتىن هبم . اهللا، وكان عظيماً يف الدولة، فلم يتعرض تاج الدين لشيء من معاليمهم، وأقرها بكماهلا

ش وطاز وأما من عدا هؤالء، فإنه حاصصه على مباشرى صرغتم. األمري طاز، فانه أمري جملس، وهم من تعلقه
فشق ذلك على األمراء، وكرهوا قطع األرزاق، . وشيخو، فجاء مجلة املتوفر حنو سبعمائة ألف درهم، يف كل سنة

  .واشتهر ذلك بني الناس، فتنكرت قلوهبم، وكثر دعاؤهم وابتهاهلم إىل اهللا تعاىل. وتشاءموا هبذا الفعل
 كثرياً من جهة تركة ابن زنبور، ومازال به حىت محل من مث إن تاج الدين اهتم بدر الدين ناظر اخلاص بأنه حوى ماالً

بيته وهو مريض إىل القلعة، والزم حبمل مال كبري، فحمل بدر الدين املال مدة أيام، ومات يوم الثالثاء رابع عشرى 
 فقام األمري صرغتمش يف. مجادى األوىل يف قاعة الصاحب بالقلعة، بعد موت الصاحب موفق الدين بشهر ويومني

  .مساعدته، ومنع من احلوطة على موجوده، وكان بدر الدين قد خلف سعادة جليلة مما حصله من جهة ابن زنبور
قدم ابن رمضان التركماىن، املستقر عوضاً عن قراجا بن دلغادر، وقدم للسلطان : ويف سادس عشر مجادى األوىل

باإلقطاع، وأنعم على عدة من أصحابه بإمرات،  فرسم له باإلمرة على التركمان، وأنعم له. واألمراء ألف أكديش



  .ما بني عشرات وطبلخاناه، وعاد إىل بالده
وفيه رسم بعمل أوراق بالرزق األحباسيه اليت يف إقطاعات األمراء، ويف غري ذلك من أراضي مصر، مما هي موقوفة 

ا يف إقطاعه من ذلك، ورسم فأنعم على كل أمري مب. على الكنائس والديارات، فجاءت مخسة وعشرين ألف فدان
  .جلماعة من الفقهاء بشىء من هذه الرزق

كانت واقعة النصارى، وذلك أهنم كانوا قد تعاظموا، وتباهوا باملالبس الفاخرة، ومن الفرجيات : ويف هذه السنة
. انني درمهاً الفوطةمببلغ مث. املصقولة والبقيار الذي يبلع مثنه ثالمثائة درهم، والفرط اليت تلفها عبيدهم على رؤوسهم

وبنوا األمالك اجلليلة يف مصر . وركبوا احلمري الفره ذات األمثان الكثرية، ومن ورائهم عبيدهم على األكاديش
والقاهرة ومتنزهاهتا، واقتنوا اجلواري اجلميلة من األتراك واملولدات، واستولوا على دواوين السلطان واألمراء، 

وأكثروا من أذي املسلمني وإهانتهم، إىل أن مر . عدوا طورهم يف الترفع والتعاظموزادوا يف احلمق والرقاعة، وت
بعضهم يوماً على اجلامع األزهر بالقاهرة، وهو راكب خبف ومهماز وبقيار طرح سكندرى على رأسه، وبني يديه 

ة من املسلمني، فوثب به طائف. طرادون يبعدون الناس عنه، وخلفه عدة عبيد على أكاديش، وهو يف تعاظم كبري
  .وأنزلوه عن فرسه، ومهوا بقتله، فخلصه الناس من أيديهم

وحتركت الناس يف أمر النصارى وماجوا، وانتدب عدة من أهل اخلري لذلك، وصاروا إىل األمري طاز الشريف أىب 
فانتفض . لمنيالعباس الصفراوي، وبلغوه ما عليه النصارى مما يوجبه نقض عهدهم، وانتدبوه لنصرة اإلسالم واملس

األمري طاز لذلك، وحدث االصرين شيخو وصرغتمش وبقية األمراء يف ذلك بني يدي السلطان، فوافقوه مجيعاً، 
ورتبوا قصة على لسان املسلمني، قرئت بدار العدل على السلطان حبضرة . وكان هلم يومئذ باإلسالم وأهله عناية
لس للنظر يف هذا األمر، ليحمل النصارى واليهود على العهد فرسم بعقد جم. األمراء والقضاة وعامة أهل الدولة

وطلب بطرك النصارى ورئيس اليهود، وحضرت . الذي تقرر يف خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
بن قضاة القضاة وعلماء الشريعة، وأمراء الدولة، وجىء بالبطرك والرئيس، فوقفا على أرجلهما وقرأ العالئى على ا
فضل اهللا كاتب السر نسخة العهد الذي بيننا وبني أهل الذمة، بعد ما الزموا بإحضاره، وهو اال حيدثوا يف البالد 
اإلسالمية وأعماهلا ديراً وال كنيسة وال صومعة، وال جيددوا منها ما خرب، وال مينعوا من كنائسهم اليت عاهدوا 

وال يكتموا غشاً للمسلمني، وال يعلموا أوالدهم القرآن، . يطعمونهعليها أن ينزل هبا أحد من املسلمني ثالث ليال 
وال يتشبهوا بشيء من مالبس املسلمني ويلبس . وال مينعوهم من اإلسالم إن أرادوا، وإن أسلم أحدهم ال يردوه

من التشبه النصراين منهم العمامة الزرقاء عشر أذرع فما دوهنا، واليهودي العمامة الصفراء كذلك، ومينع نساؤهم 
وال يتسموا بأمساء املسلمني، وال يكتنوا بكناهم، وال يتلقبوا بالقاهبم، وال يركبوا على سرج، وال . بنساء املسلمني

وال . يتقلدوا سيفاً، وال يركبوا اخليل والبغال، ويركبون احلمري عرضاً بالكف من غري تزيني وال قيمة عظيمة هلا
وا مقادم رؤوسهم، واملرأة من النصارى تلبس اإلزار املصبوغ أزرق، واملرأة من ينقشوا خوامتهم بالعربية، وأن جيز

وال يدخل أحد منهم احلمام اال بعالمة مميزة عن املسلم يف عنقه، من حناس أو . اليهود تلبس اإلزار املصبوغ باألصفر
رة خفني أحدمها أسود واآلخر وتلبس املرأة السائ. حديد أو رصاص أو غري ذلك، وال يستخدموا مسلماً يف أعماهلم

أبيض، وال جياوروا املسلمني مبوتاهم، وال يرفعوا بناء قبورهم، وال يعلوا على املسلمني على املسلمني يف بناء، وال 
وال يشتروا من الرقيق مسلماً وال مسلمة، وال . يضربوا بالناقوس اال ضرباً خفيفاً، وال يرفعوا أصواهتم يف كنائسهم

سهام املسلمني، وال ميشوا وسط الطريق توسعة للمسلمني، وال يفتنوا مسلماً عن دينه، وال يدلوا ما جرت عليه 
  .ومن زىن مبسلمة قتل، ومن خالف ذلك فقد حل منه ما حيل من أهل املعاندة والشقاق. على عورات املسلمني



يوان املواريث احلشرية، بالديار وكل من مات من اليهود والنصارى والسامرة، ذكراً كان أو أنثى، حيتاط عليه د
فإذا استحق . املصرية وأعماهلا وسائر املمالك اإلسالمية، إىل أن يثبت ورثته ما يستحقونه مبقتضى الشرع الشريف

وجيرى . مبقتضاه، وحتمل البقية لبيت مال املسلمني، ومن مات منهم وال وارث له حيمل موجوده لبيت املال. يعطونه
  .من ديوان املواريث ووكالء بيت املال جمرى من ميوت من املسلمني، إىل أن تبني مواريثهم على موتاهم احلوطة

وكان هذا العهد قد كتب يف رجب سنة سبعمائة يف األيام الناصرية حممد بن قالوون، فلما انتهى العالئى على بن 
التزما مبا فيه، وأجابا بالسمع فضل اهللا كاتب السر من قراءته تقلد بطرك النصارى وديان اليهود حكم ذلك، و

  .والطاعة
مث جال احلديث يف أمر اليهود والنصارى وإعادة وقائعهم املاضية، وأهنم بعد التزامهم أحكام العهد يعودون إىل ما 

فاستقر احلال على أهنم مينعون من اخلدم يف مجيع األعمال، وال يستخدم نصراين وال يهودي يف ديوان . هنوا عنه
وال يف شيء من دواوين األمراء، ولو تلفظ باإلسالم، على أن أحداً منهم ال يكره على اإلسالم، فإن السلطان، 

مبالزمة املساجد . أسلم برضاه، ال يدخل منزله، وال جيتمع بأهله، اال إن اتبعوه يف اإلسالم، ويلزم أحدهم إذا أسلم
زموا بزيادة صبغها، واال يستخدموا مسلماً، وأن وأن تكون عمامة النصراين واليهودي عشر أذرع، ويل. واجلوامع

يركبوا احلمري باآلكل، وإذا مروا جبماعة من املسلمني نزلوا عن دواهبم، وأن يكون قيمة محار أحدهم أقل من مائة 
درهم، وأن يلجأوا إىل أضيق الطرق، وال يكرموا يف جملس، وأن تلبس نساؤهم ثياباً مغرية الزي إذا مررن يف 

وكتب بذلك كله مراسيم . ، حىت أخفافهن تكون يف لونني، وال يدخلن محامات املسلمني مع املسلماتالطرقات
مبجلس . سلطانية سار هبا الربيد إىل البالد اإلسالمية، فكان تارخيها ثاين عشري مجادى اآلخرة، وقرىء منها مرسوم

س عشريه األمري سيف الدين قشتمر وركب من الغد يوم اجلمعة ساد. السلطان يف يوم اخلميس خامس عشريه
  .احلاجب، ومعه الشريف شهاب الدين املنشيء باملراسيم السلطانية إىل البالد اإلسالمية

وقرىء مرسوم جبامع عمرو من مدينة مصر، وآخر جبامع األزهر من القاهرة، فكان يوماً عظيماً هاجت فيه حفاظ 
نق على النصارى، وهنضوا من ذلك اجمللس بعد صالة اجلمعة، املسلمني، وحتركت سواكنهم، ملا يف صدورهم من احل

وثاروا باليهود والنصارى، وأمسكوهم من الطرقات، وتتبعوهم يف املواضع وتناولوهم بالضرب، ومزقوا ما عليهم 
فإهنم . من الثياب، وأكرهوهم على اإلسالم، فيضطرهم كثرة الضرب واإلهانة إىل التلفظ بالشهادتني خوف اهلالك

فاختفوا يف بيوهتم، حىت مل يوجد منهم . زادوا يف األمر حىت أضرموا النريان، ومحلوا اليهود والنصارى، والقوهم فيها
  .أحد يف طريق وال ممر، وشربوا مياه اآلبار المتناع السقائني من محل املاء من النيل اليهم

وحل هبم من . أو اليهود، فلم يرجعوا عنهمفلما شنع األمر نودي يف القاهرة ومصر اال يعارض أحد من النصارى 
ذلك بالء شديد، كان أعظمه نكاية هلم أهنم منعوا من اخلدم بعد إسالمهم، فإهنم كانوا فيما مضى من وقائعهم إذا 
منعوا من ذلك كادوا املسلمني إلظهار اإلسالم، مث بالغوا يف إيصال األذي هلم بكل طريق، حبيث مل يبق مانع مينعهم 

فبطل ما كانوا . ار الواحد منهم فيما يظهر مسلماً ويده مبسوطة يف األعمال، وأمره نافذ، وقوله ممتثلألنه ص
وبدل األقباط جهدهم . يعملون، وتعطلوا عن اخلدم يف الديوان، وامتنع اليهود والنصارى من تعاطى صناعة الطب

  .يف إبطال ذلك، فلم جيابوا اليه
مر هبم حىت تسلطوا على كنائسهم ومساكنهم اجلليلة اليت رفعوها على أبنية مث مل يكف الناس من النصارى ما 

فازداد النصارى واليهود خوفاً على خوفهم، وبالغوا يف االختفاء، حىت مل يظهر منهم أحد يف . املسلمني، فهدموها
 كنائسهم مث وقعت قصص على لسان املسلمني بدار العدل تتضمن أن النصارى استجدوا يف. سوق وال يف غري



عمال، ووسعوا بناءها، وجتمع من الناس عدد ال ينحصر، واستغاثوا بالسلطان يف نصرة اإلسالم، وذلك يف يوم 
وركب األمري . فرسم هلم أن يهدموا الكنائس املستجدة، فنزلوا يداً واحدة وهم يضجون. االثنني رابع عشر رجب

صحة ما ذكروه، فلم يتمهلوا بل هجموا على كنيسة جبوار  عالء الدين على بن الكوراين واىل القاهرة ليكشف عن
قناطر السباع، وكنيسة لألسرى يف طريق مصر، وهنبومها وأخذوا ما فيهما من األخشاب والرخام وغري ذلك، 

وهجموا على كنائس مصر والقاهرة، وأخربوا كنيسة حبارة الفهادين . ووقع النهب يف دير بناحية بوالق التكرور
وجتمعوا لتخريب كنيسة بالبندقانيني من القاهرة، فركب وايل القاهرة، فركب وايل القاهرة . ية بالقاهرةمن اجلوان

  .ومازال حىت ردهم عنها، ومتادى هذا احلال حىت عجزت احلكام عن كفهم

كل فلما كان يف أخريات رجب بلغ األمري صرغتمش أن بناحية شربا اخليام كنيسة فيها أصبع الشهيد اليت ترمى 
فرسم بركوب احلاجب والوايل إىل هذه الكنيسة وهدمها، فهدمت وهنبت . سنة يف النيل، فتحدث مع السلطان فيه

حواصلها، وأخد الصندوق الذي فيه أصبع الشهيد، وأحضر إىل السلطان وهو بامليدان الكبري قد أقام به كما يأيت 
  .مبا فيه، مث ذرى رماده يف البحر. فأضرمت النار، وأحرق الصندوق. ذكره إن شاء اهللا تعاىل

وكان يوم رمى هذا األصبع يف النيل من األيام املشهودة، فإن النصارى كانوا جيتمعون من مجيع الوجه البحري ومن 
القاهرة ومصر يف ناحية شربا، وتركب الناس املراكب يف النيل، وتنصب اخليم اليت يتجاوز عددها احلد يف الرب، 

وكان . يمة، ويباع من اخلمر ما يودون به ما عليهم من اخلراج، فيكون من املواسم القبيحةوتنصب األسواق العظ
املظفر بيربس قد أبطله كما ذكره، فأكذب اهللا النصارى يف قوهلم أن النيل ال يزيد ما مل يرم فيه أصبع الشهيد، وزاد 

حىت أعيد رميه يف األيام الناصرية، كما تقدم، مث سعت األقباط . تلك السنة حىت بلغ إىل أصبع من مثانية عشر ذراعاً
وأخذ عباد الصليب يف اإلرجاف بأن النيل ال يزيد يف هذه السنة، فاظهر اهللا تعاىل قدرته، . فأراح اهللا منه بإحراقه

  .وبني للناس كذهبم، بأن زاد النيل زيادة مل يعهد مثلها كما سيأيت ذكره
البحري بدخول النصارى يف اإلسالم، ومواظبتهم املساجد، وحفظهم  وكثرت األخبار من الوجه القبلي والوجه

فإنه مل يبق يف مجيع أعمال مصر كلها قبليها وحبريها . للقرآن، حىت أن منهم من ثبتت عدالته وجلس مع الشهود
فلما عظم البالء على النصارى، وقلت أرزاقهم، رأوا أن . كنيسة حىت هدمت، وبىن مواضع كثري منها مساجد

ففشا اإلسالم يف عامة نصارى أرض مصر، حىت أنه أسلم من مدينة قليوب خاصة يف يوم واحد . يدخلوا يف اإلسالم
ومحل كثري من الناس فعلهم هذا على . أربعمائة ومخسون نفراً، وممن أسلم يف هذه احلادثة الشمس القسى، واخليصم

  .ت هذه الواقعة أيضاً من حوادث مصر العظيمةأنه من مجلة مكرهم، لكثرة ما شنع العامة يف أمرهم، فكان
ومن حينئذ اختلطت األنساب بأرض مصر، فنكح هؤالء الذين أظهروا اإلسالم باألرياف املسلمات، واستولدوهن، 

مث قدم أوالدهم إىل القاهرة، وصار منهم قضاة وشهود وعلماء، ومن عرف سريهتم يف أنفسهم، وفيما ولوه من 
  .ملا ال ميكن التصريح به أمور املسلمني، تفطن

ركب السلطان إىل امليدان الكبري املطل على النيل، بعد كسر اخلليج من : ويف يوم السبت ثاين عشري رجب
وأقامبه ومعه األمري شيخو، واألمري . مث ركب السلطان السبت الثاين إىل امليدان. العادة، وعاد من أخره إىل القلعة
وعمل السلطان به اخلدمة يف يومي اإلثنني واخلميس، كما تعمل . ألمراء اخلاصكيةطاز، واألمري صرغتمش، وبقية ا

  .باإليوان يف القلعة، ومل يتقدمه أحد إىل مثل هذا
وكانت العامة يف طول إقامته بامليدان ال يربحون على احليطان للفرجة هناك، وجتمع منهم عامل عظيم، ونصبت هناك 

ا ال يعنيهم ويتكلمون يف الليل بكل فاحشة، يف حق كرباء الدولة، ويقولون أسواق كثرية، فصاروا خيوضون فيم



فلما كثر هذا . قم اطلع قلعتك، ما جرت بذا عادة، واحترس على نفسك، وإياك تأمن ألحد: ليسمع السلطان
لدبابيس وشبهه من كالمهم، ومسعه منهم األمراء، اشتد حنقهم، وأمروا مماليكهم فركبوا، وأوقعوا هبم ضرباً با

فقبض منهم مجاعة، وأسلموا لواىل القاهرة، . والعصى، ففروا هاربني، والقوا أنفسهم يف البحر، وتفرقوا يف كل جهة
فاظهر النصارى . ورسم له بأن يتتبع غوغاء العامة حيث كانوا، فهجم أماكنهم، وقبض على مجاعة كثرية وسجنهم

فشق هذا على األمراء، وأمروا بأن يفرج عنهم . هلم مبا فعلوه معهمالشماتة هبم، وجتاهروا بأن هذا عقوبة من اهللا 
  .حىت ال يشمت هبم أهل الكفر، فأطلقوا، وخرج عدة منهم إىل األرياف

فلما اسثقر هبا حسن . إىل القلعة -بعد ما لعب بالكرة على عادته  -وركب السلطان يف يوم السبت ثالث شعبان 
مث . اخلاص من التحف اليت قدمها النواب وغريهم إىل داخل الدار، فحملت كلها له ناظر اخلاص أن ينقل ما خبزانة

فأخذ األمري . كتب ناظر اخلاص أمساء مجاعة هلم أموال، من مجلتهم خالد بن داود مقدم اخلاص، وأغرى السلطان به
الد أن حيصل للسلطان أمواالً قجا أمري شكار يف الدفع عن خالد، وكان يعىن به، مث أعلم خالداً مبا كان، فالتزم له خ

عظيمة من ودائع ابن زنبور أضعاف ما يطلب منه، على أن يعفى من تقدمة اخلاص، وينعم عليه بإقطاع، ويبقى من 
مجلة األجناد فأتقن له أمري شكار ذلك مع السلطان، فأجاب السلطان سؤاله، واستدعى خالد والبسه الكلفتاه، 

ض على مجاعة من الزام ابن زنبور، فدلوه على صندوق قد أودع عند قاضى احلنفية فنزل خالد وقب. ومكنه مما يريد
فأخذ خالد يف تتبع حواشي ابن زنبور حىت أخذ منهم . باجليزة، فركب اليه، وأخذه منه، فوجد فيه مصاغاً وزراكش

  .ما ينيف على مائة ألف دينار، فاشتكى ناظر اخلاص من فعله نكاية بالغة
ر رمضان خرج السلطان إىل ناحية سرياقوس على العادة، ومعه والدته وحرميه، ومجيع األمراء فلما كان يف شه

فكثر هلو السلطان ولعبه، وشغفه باألمري جنتمر . وغريهم من أهل الدولة، وتأخر األمري شيخو بإصطبله لوعك به
  .حىت أفرط، ومجع عليه األمري قجا أمري شكار وأخوته

وصار يركب النيل يف الليل، . ألمري طاز وأعرض عن األمري شيخو واألمري صرغتمشومال السلطان إىل جهة ا
ويستدعى أرباب الصنائع، من الطباخني واخلراطني والقزازين، ونصب له نول قزازة، وعمل هذه األعمال بيده، 

فيه الطعام  وعمل خلوند قطلوبك أمه مهما طبخ. فكان إذا رأى صناعة من الصناعات عملها يف أيسر زمن بيده
بيده، وعمل هلا مجيع ما يعمل يف املوكب السلطاين، ورتب هلا اخلدام واجلواري، ما بني محدارية وسقاة، ومنهم من 

وخلع وأنفق، ووهب شيئاً كثرياً من . محل الغاشية والقبة والطريق وأركبها يف احلوش بزي امللك وهيئة السلطنة
الطعام يف هذا املهم بنفسه، ومد السماط بني يديها بنفسه، فكان مهما مث شد يف وسطه فوطة، ووقف فطبخ . املال

فلما عاد السلطان يف آخر الشهر . خيرج عن احلد يف كثرة املصروف، فأنكر ذلك األمري شيخو، وكتم ما يف نفسه
غتمش من سرياقوس إىل القلعة، وقد بلغ شيخو أن السلطان قد اتفق مع إخوة طاز على أن يقبض عليه وعلى صر

وكان طاز قد توجه إىل البحرية يف هذه األيام، بعد ما قرر مع السلطان ما ذكر، فركب السلطان يف يوم . يوم العيد
األحد أول شوال لصالة العيد يف اإلصطبل على العادة، وقرر مع كلتاي وجنتمر واصر عمر ما يفعلونه، وأمر مبائة 

وكان قد بلغه مجيع ما تقرر، فباتوا ليلة االثنني على حذر، فرس فشدت وأوقفت، فلم حيضر شيخو صالة العيد، 
وأصبحوا وقد اجتمع مع األمري شيخو من األمراء صرغمتش وطقطاى ومن يلوذ هبم، وركبوا إىل حتت الطبلخاناه، 

فركب مجيع العسكر حتت القلعة بالسالح وصعد األمري . ورمسوا لالصر علم بضرب الكوسات، فضربت حربياً
واألمري أسنبغا احملمودي إىل القلعة، وقبضا على السلطان وسجناه مقيداً، فزال ملكه يف أقل من ساعة تنكربغا 

وقبض األمري شيخو . وصعد األمري شيخو ومن معه من األمراء إىل القلعة، وأقامت أطالهبم على حاهلا حتت القلعة



معه خبلع امللك الصاحل صاحل، فكانت مدة  على إخوة األمري طاز، واستشار فيمن يقيمه للسسلطة، وصرح هو ومن
  .سلطنته ثالث سنني وثالثة أشهر وثالثة أيام، فسبحان من ال يزول ملكه

السلطان امللك الناصر حسن بن حممد بن قالوون االلفي وملا قبض على امللك الصاحل وخلع اقتضى رأى األمري 
غهم عنه من مالزمته يف مدة حبسه للصلوات اخلمس إعادة السلطان حسن، ملا كان يبل -وسائر األمراء  -شيخو 

  .واإلقبال على االشتغال بالعلم حىت إنه كتب خبطه كتاب دالئل النبوة للبيهقي

فاستدعوا اخلليفة وقضاة القضاة، وأحضروا السلطان من حمبسه، وأركبوه بشعار اململكة، ومشى األمراء كلهم، 
ى ختت امللك، وبايعه اخلليفة، فقبلوا له األرض على العادة، وذلك يف وسائر أرباب الدولة يف ركابه، حىت جلس عل

وأرسل األمري صرغتمش، واألمري تقطاى . وبات األمراء يف األشرفية من القلعة. يوم اإلثنني ثاين شهر شوال
فعرفاه ما كان يف  وبلغه اخلرب،. مما وقع، فصارا اليه، ولقياه بالطرانة، وقد رجع. الدوادار، إىل األمري طاز ليخرباه

فأقاموا على الشط . غيبته، وأقبال معه إىل حيث أرادا تعدية النيل، فأرسل اهللا رحياً عاصفاً منعت املعادى من املسري
  .إىل بعد العصر، مث عدوا إىل مدينة مصر -والريح قوية  -

وذ به جميئه، فأخذوا يف تدبري أمورهم، وبلغ إخوته ومن يل. ونزل األمري طاز باملدرسة املعزية ليفطر، فإنه كان صائماً
اال أن األمري كلتا ركب يف عدة من مماليكه . فلم جيدوا إىل ذلك سبيال، الحتراز األمري شيخو منهم، والتوكيل هبم

  .يريد ملتقاه، فأنكر شيخو ذلك -ومماليك أخيه األمري طاز  -
فركب األمري بلجك يف عدة . أحضرومها إىل شيخومبملوكني من أصحاب كلتا البسني، و. واتفق أن مماليكه ظفروا

لكثرة مجعه، فرجع، فرموه بالنشاب وساروا . من مماليكه، والتقاه بعد العصر عند باب اصطبل طاز، فلم يطق حماربته
مبماليك كل من االصرين صرغتمش وتقطاى ليلتقومها، فجدوا يف املسري حىت . وبعث األمري شيخو. إىل لقاء طاز
فما هو اال أن أتت أطالب االصرين، رفس كل منهما فرسه، . د الرصد بعد املغرب، ومها مع األمري طازلقومها عن

ودكس من جانب طاز، وصار يف طلبه بني مماليكه، فإهنما كانا ملا رأيا مماليك كلتا قد أقبلوا إىل لقاء طاز وهم 
فتفرقت مماليك طاز عنه لقلة . وقوع احلربويف احلال وقعت الضجة و مل يبق اال . ملبسني، خافا على أنفسهما

عددهم، فإن األطالب صارت تتالحق من قبل األمري شيخو شيئاً بعد شيء، فطلب طاز أيضاً جناة نفسه ووىل 
وأقبلت األمراء إىل األمري شيخو، فأركب األمري قطلوبغا الطرخاىن يف مجاعة من . بفرسه، فلم يعرف أين يذهب

، فتفرقوا يف عدة جهات، وبات بقية األمراء يف األشرفية من القلعة، ووقفت عدة وافرة األمراء حلراسة الطرقات
  .حتت القلعة

وبات السلطات واألمري شيخو على باب اإلصطبل، فكانوا طول ليلتهم يف أمر مريج وظلوا يوم اخلميس وليلة 
. إىل عند األمري شيخو -ه األمري طاز وصحبت -ففي أثناء ليلة اجلمعة حضر األمري تقطاى الدوادار . اجلمعة كذلك

وكان طاز قد التجأ إىل بيت تقطاى، فإن أخت طاز كانت حتته، فقام اليه األمري شيخو وعانقه، وبكى بكاء كثرياً، 
وركب به يوم اجلمعة إىل القلعة، فأقبل عليه السلطان، وطيب خاطره، ورسم له . وتعاتبا، وأقام عنده ليلته تلك

فلبس طاز التشريف يف يوم السبت سابعه، وسار من يومه ومعه . ضاً عن األمري أرغون الكاملىبنيابة حلب، عو
األمري شيخو وصرغتمش، ومجيع األمراء لوداعه، فسال أن تكون إخوته صحبته، فأجيب إىل ذلك، وأخرجوا اليه، 

ك الصاحل صاحل حيث كان أخوه وسجن املل. حبيث مل يتأخر عنه أحد من حاشيته، وعاد األمراء، ومضى حملل نيابته
  .امللك الناصر حسن مسجوناً

أنه عمل الطعام للسلطان امللك الصاحل ليمد بني يديه على العادة،  -مما فيه أعظم معترب  -ومن غريب ما وقع 



وعمل الطعام للناصر حسن ليأكله يف حمبسه، فاتفق خلع الصاحل يف أق من ساعة وسجنه، ووالية أخيه حسن 
 -عوضه، فمد السماط بالطعام الذي عمل ليأكله الصاحل، فأكله حسن يف دست مملكته، وأدخل الطعام السلطنة 

فسبحان حميل . على الصاحل، فأكله يف السجن الذي كان أخوه حسن فيه -الذي عمل حلسن ليأكله يف حمبسه 
  .األحوال، ال اله اال هو

. امللك عبد اهللا بن غنام، ناظر اخلاص وناظر اجليش وفيها كان القبض على تاج الدين أمحد بن الصاحب أمني
تشدد فيه، مع سلوكه سبيل األمانة  -بعد علم الدين بن زنبور  -وعددت له ذنوب، منها أنه ملا وىل نظر اجليش 

مضافاً إىل  -مث ملا وىل نظر اخلاص بعد بدر الدين . مبنع املقايضات والنزوالت، حىت قلت أرزاقهم. على املعىن
مث مات الوزير موفق الدين، مالط إىل جهة طاز وامللك الصاحل، وأوقع يف ذهنهما أنه ال يتمكن من عمل  -يش اجل

فنقل ذلك إىل شيخو وصرغتمش، فقام صرغتمش على . مصاحل السلطان مع حتدث األمري شيخو يف أمور الدولة
وجعل األمري طاز . فاستقل بالتدبري وحدهشيخو حىت استعفي من التحدث يف أمور الدولة، وقلدوا السلطان أمرها، 

كأنه يتحدث عنه من غري إظهار ذلك، فاتفق مع األمري طاز على توفري مجلة من املعاليم املستقرة للمباشرين، فوفر 
ونقل مع هذا األمري شيخو عنه أنه أغرى امللك الصاحل . منها ما تقدم ذكره، و مل يراع أحداً، فتنكرت القلوب له

فلما توطدت دولة امللك الناصر حسن، . كثرة متاجره وأمواله، حىت تنكر عليه وعلى األمري صرغتمش وعرفه. به
وعندما خرج من خزانة اخلاص بالقلعة أخذ ووضع يف رقبته باسة وجنزير، . تفرغ األمري شيخو لناظر اخلاص

كه بقتله، فلوال من هو موكل به، وكشف رأسه، وتناولته أيدي الناس يضربونه بنعاهلم، وهم خدام السلطان وممالي
وماجت القاهرة ومصر بأهلها لسرورهم بذلك، . ألتوا على نفسه، ومازالوا به حىت أدخلوه قاعة الصاحب بالقلعة

وتوىل تعذيبه عدوه خالد بن . ووقع الطلب عليه حبمل املال، وبسطت عليه العقوبات بأنواعها. فكان يوماً معدوداً
ووىل جمد الدين موسى اهلذباىن . رمي الدين ناظر البيوت، وعلى الزامه وأصهاره وأتباعهداود، فقبض على أخيه ك

مبزين حلق رأسه مث شق جلدة رأسه . شاد الدواوين، فعظمت مصيبتهم وجلت بالياهم، فإنه أدخل على تاج الدين
ار، حىت اشتدت سخونتها، مث البس رأسه طاسة من حناس قد أوقد عليه بالن. باملوسى، وحشى جراحاته من اخلنافس

فعندما أحست اخلنافس باحلرارة سعت لتخرج، فلم جتد سبيالً، فجعلت تنقب يف جراحات رأسه حىت هلك، بعد ما 
واعتزل خببيئة يف داره، فنزل األمري قشتمر احلاحب، وجمد . رأى يف نفسه العرب من كثرة تنوع العذاب االليم عليه

وأبيع موجوده، وهدمت داره، . وخالد بن داود اليها، فوجدوا ستة االف دينار -شاد الدواوين  -الدين اهلذباىن 
  .فكانت مجلة ما أخذ منه عشرة االف دينار

واستقر كرمي الدين أكرم بن . واستقر عوضه يف نظر اخلاص واجليش علم الدين عبد اهللا بن نقوال، كاتب اخلزانة
  .يف كتابة اخلزانة عوضه -صاحب ديوان اجليش  -ابن السعيد واستقر الفخر . شيخ يف نظر الدولة ونظر البيوت

قدم األمري أرغون الكاملى نائب حلب، فأكرم إكراماً زائداً، وخلع عليه، وأنعم عليه بإقطاع : ويف هذا الشهر
  .األمري طاز من غري زيادة، وهي منية ابن خصيب وناحية أخرى

مري أسندمر العمرى لنيابة محاة، ونقل األمري سيف الدين طبريق أخرج األ: ويف يوم األربعاء سابع عشر ذي القعدة
  .ونقل األمري منجك من صفد إىل نيابة طرابلس، عوضاً عن أيتمش الناصري بعد وفاته. نائب محاة إىل إمرة بدمشق

له  ركب السلطان إىل جهة األهرام، وعاد فدخل إىل بيت األمري شيخو، يعوده وقد وعك، فقدم: ويف هذا الشهر
  .تقدمة جليلة

وفيه خلع على األمري صرغتمش، واستقر يف نظر املارستان املنصوري، وكان قد تعطل نظره من متحدث تركي، 



وانفرد بالكالم فيه القاضي عالء الدين على بن األطروش وفسد حال وقفه، فإنه كان يكثر من مهاداة أمراء الدولة 
زل اليه األمري صرغتمش، ودار فيه على املرضى، فساءه ما رأى من ومدبريها، وميهل عمارة رباعه حىت تشعثت فن

ضياعهم، وقلة العناية هبم، فاستدعى القاضي ضياء الدين يوسف بن أىب بكر بن حممد بن خطيب بيت اآلبار وعرض 
إىل  وركبا. فامتنع من ذلك، فمازال به حىت أجاب. عليه التحدث يف املارستان كما كان، عوضاً عن ابن األطروش

أوقاف املارستان باملهندسني، لكشف ما حيتاج اليه من العمارة، فكتب تقدير املصروف ثالمثائة ألف درهم، فرسم 
بالشروع يف العمارة، فعمرت األوقاف حىت ترفع ما فسد منها، ونودى حبمايه من سكن فيها، فزاد ريع الوقف يف 

  .انصلحت أحوال املرضى أيضاًالشهر حنو أربعني ألف درهم، ومنع من يتعرض اليهم، و

وعرض األمري صرغتمش مجيع مستحقى الوقف من الفقهاء والقراء وغريهم، وأكثر من سؤاهلم، ونقب عن 
  .أمورهم، والزمهم مبواظبة وظائفهم

وفيها انفتح باب السعي عند األمري شيخو بالرباطيل يف الواليات، فسعى مجاعة بأموال يف عدة جهات، فأجيبوا إىل 
، وقرروا فيما أرادوه، وأخذ منهم ما وعدوا به، منهم حاجي أستادار ظهري بغا، استقر يف والية قوص مبائتني ذلك

واستقر أيضاً ناصر الدين عمد بن إياس بن الدويدارى يف كشف . ومخسني ألف درهم، قام هبا للسلطان واألمراء
  .ف دينارالوجه البحري، عوضاً عن عز الدين أزدمر األعمى بنحو ستة اال

وكان أزدمر قد عمى من اثنيت عشرة سنة، وهو ال يظهر أنه أعمى، ويركب، ويكبس البالد، وحيضر اخلدمة 
السلطانية مع األمراء، وله مملوك يكون معه حيث سلك، يعرفه ما يريد، وإذا رأى أحداً يقصده يعرفه به، فيستقبله 

ومع ذلك فقد كان لطول مدته . رشده سراً ملا البد منهوكذا إذا جلس للحكم أ. من بعد ويسلم عليه كأنه يراه
ومترنه صار يعرف أكثر أحوال العربان، ويستحضر أمساءهم، فيقوى بذلك على متشية أموره، حبيث خيفي على أكثر 

  .الناس عماؤه، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه
، ونزل بركة اجلب على العادة يف يوم وفيها خرج ركب احلجاج الرجبية، صحبة األمري عز الدين أزدمر اخلازندار

وسافر فيه الطواشي شبل الدولة كافور اهلندي، وقطب الدين هرماس ومجاعة من . االثنني حادي عشرين رجب
فلما وصل الركب إىل بدر، لقيهم قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة، وقد توجه من املدينة . األعيان
وعند نزوهلم بطن مرو لقبهم الشريف عجالن أمري . يريد مكة ليصوم هبا شهر رمضان - وكان جماوراً هبا -النبويه 
فخلع عليه، ومضوا إىل مكة، فدخلوها معتمرين يوم اخلميس تاسع عشرين شعبان، فنودي من الغد مستهل . مكة

لرخاء كثرياً كل غرارة وكان ا. رمضان اال حيمل أحد من بىن حسن والقواد والعبيد سالحاً مبكة، فامتنعوا من محله
اال أن املاء قليل، حبيث نزحت . بثمانني درمهاً، والغرارة الشعري خبمسني درمهاً -وهي سبع ويبات مصرية  -قمح 

إمام  -وحضر أبو القاسم حممد بن أمحد اليمىن . اآلبار وانقطعت عني جوبان ، فأغاثهم اهللا مبطر عظيم رووا منه
إىل قاضى القضاة عز الدين بن مجاعة تائباً مما كان  -مري الركب يف السنة اخلالية الزيدية الذي ضربه عمر شاه أ

عليه من مذهب الزيدية، فعقد له جملس باحلرم، حضره أمري الركب وعامة أهل مصر ومكة، وأشهدهم أنه رجع عن 
لى صالة اجلمعة واجلماعة مع مذهب الزيدية، وتربأ إىل اهللا تعاىل من إباحة دماء الشافعية وأمواهلم، وأنه يواظب ع
  :فقال بعضهم. أئمة احلرم، وإن خرج عن ذلك فعل به ما تقتضيه الشريعة، وكتب خطه بذلك،

  قد كان من قبل به معجبا... استتوبوا الزيدى عن مذهب 
  لعجل اهللا له مذهبا... لو مل يدارك نفسه بتوبة 



شث األمراض يف الناس، حىت مل يكن أحد اال وبه وعك، وهبت الريح مبكة من قبل اليمن، أظلم عقبيها احلرم، وف
فلما كان شهر شوال ظهر بعد العشاء اآلخرة من قبل جبل أيب . اال أنه كان سليماً حيصل الربء منه بعد أسبوع

قبيس، كوكب يف قدر اهلالل، وأكثر نوراً منه، ومر على الكعبة مث اختفي بعد ثالثة درج، فسمع من فقري مياين وهو 
ال اله اال اهللا، القادر على كل شيء، هذا يدل على رجل يكون يف شدة، يفرج اهللا عنه، ورجل يكون يف : وليق

وقدم اخلرب يف أخريات شوال خبلع الصاحل وإعادة السلطان حسن، . فرج يصري إىل شدة، واهللا يدبر األمر بقدرته
ومل . له اال اهللا، اليوم جلس حسن يف دست مملكة مصرال ا: وكان اتفق أيضاً أن الشيخ املعتقد أبا طرطور قال يوماً

يكن عنده سوى الشيخ قطب الدين أىب عبد اهللا حممد بن أىب الثناء حممود ابن هرماس بن ماضي القدسي، املعروف 
 باهلرماس فقام من فوره إىل أمري الركب عز الدين أزدمر وقاضى القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة ومها باحلرم،

ال اله اال اهللا، اليوم جلس امللك الناصر حسن يف دست مملكة مصر عن : فجلس اليهما، مث أطرق ورفع رأسه وقال
وقدم اخلرب خبلع الصاحل وجلوس . فورخه األمري عز الدين أزدمر. امللك الصاحل صاحل، فور خوا ذلك عندكم

لدين أزدمر على اهلرماس، وأوصله للسلطان حسن فمن حينئذ ارتبط األمري عز ا. الناصر حسن يف ذلك اليوم بعينه
حىت بلغ ما بلغ، ظناً منه أن الكالم املذكور كان من قبله على جهة الكشف، وما كان اال مما تلقفه من الشيخ أيب 

  .طرطور، فنسبه إىل نفسه
ذراعاً، فقيل مخسة، وقيل وفيها كان من زيادة النيل ما يندر وقوع مثله، فإنه انتهى يف الزيادة إىل أصابع من عشرين 

سبعة، وقيل عشرون أصبعاً، من عشرين ذراعاً، ففسدت األقصاب والنيلة وحنوها من الزراعات، وفسدت الغالل 
اليت باملطاصر واألجران واملخازن، وتقطعت اجلسور اليت جبميع النواحي، قبليها وحبريها، وتعطلت أكثر الدواليب 

ل واخللجان، وغرقت البساتني، وفاض املاء حىت بلغ قنطرة قديدار فكانت املراكب وهتدمت دور كثرية مما جياور الني
  .تصل من بوالق اليها، ويركب الناس يف املراكب من بوالق إىل شربا ودمنهور

وغرقت كوم الريش، وسقطت دورها، فركب األمري عالء الدين على بن الكوراين وايل القاهرة، واألمري قشتمر 
وقطعت أشجار كثرية، وعمل سد عظيم، حىت رجع املاء عن احلسينية بعد ما أشرفت على  .احلاحب، ومجاعة

الغرق، فإن املطرية واالصرية واملنيا وشربا مع مجيع الضواحي بقوا ملقة واحدة متصلة بالنيل األعظم، فعز التنب 
محل إىل مخسة وأربعني درمهاً، مث بالنواحي لتلفه كله، وبلغ كل محل عشرين درمهاً يف الريف، ووصل يف القاهرة كل 

وحتسنت األسعار، فبلغ األردب القمح إىل ستة وثالثني درمهاً، واألردب الشعري إىل . احنط إىل مخسة وعشرين درمهاً
وشرق مع ذلك كثري من بالد الفيوم، فإن جسرها انقطع، . عشرين درمهاً، واألردب الفول إىل ستة عشر درمهاً

 -كاشف اجلسور  -دين حممد بن احملسىن واألمري جمد الدين موسى اهلذباىن، واألمري عمر شاه فتوجه األمري ناصر ال
وغريه، حىت سدوه وجبوا من بالد الفيوم ثالمثائة ألف درهم، وبنوا زريبة حجر موضع اجلسر، حىت أتقنوه، مث 

اً، ويف غريها إىل مائتني، من قلة وغال الربسيم األخصر حىت بلغ الفدان بالضواحي إىل مائتني ومخسني درمه. عادوا
  .واحنط سعر العسل والسكر، وتلفت الفواكه مجيعها وهلكت أشجار أكثر البساتني. األتبان

  ومات يف هذه السنة من األعيان ممن له ذكر

األمري سيف الدين أيتمش احملمدي الناصري نائب طرابلس يف رمضان ترقى يف اخلدم إىل أمره الناصري قريباً من 
سنة أربع وعشرين، مث وىل حاجباً يف احملرم سنة أربع وأربعني، وانتقل منها إىل الوزارة يف شهر رمضان منها، فاستمر 

فلما قتل أرغون شاه نائب دمشق استقر عوضه، فقدم دمشق يف مجادى . إىل سنة مخس وأربعني وأعيد إىل احلجابة
مخسني، فدعى إىل مصر، وقبض عليه هبا، وسجن باإلسكندرية، اآلخرة سنة مخسني، وأقام هبا إىل رجب سنة اثنتني و



فلما قدم السلطان إىل دمشق، . مث أفرج عنه بعد يسري، وأخرج إىل صفد، ومنها حلق بيبغ روس فأشار عليه خبربه
  .وكان لني العريكة، وطى اجلانب. وعرفت سريته احلسنة، وىل نيابة طرابلس، فمات هبا

كان من خواص الناصري، فترقى يف . بطاال بدمشق -أمري شكار واصر أخور  -مغلطاي ومات األمري عالء الدين 
خدمته، حىت صار رأس نوبة كبري أمري مايه، واستقر أمري شكار واصر آخور، مث قبض عليه وأخرج إىل طرابلس، مث 

  .نقل إىل دمشق، فمات هبا يف عاشر رمضان، وكان حاد اخللق
سني، ابن قاضى قضاة دمشق تقي الدين أىب احلسن على بن عبد الكايف بن على بن ومات مجال الدين أبو الطب احل

مبصر سنة . متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري السبكي، بدمشق، يف يوم السبت ثاين شهر رمضان، ومولده
سع وثالثني إىل نظر وتقلد يف سنة ت. كتب بديوان اإلنشاء يف وزارة أبيه، مث وىل استيفاء الصحبة. إحدى وعشرين

مث توجه . الدولة، واستقر عوضه يف استيفاء الصحبة أخوه كرمي الدين، حىت أمسك مع أبيه يف نوبة النشو وعوقبوا
مث . مث طلب ووىل نظر البيوت، فاستعفى منها، ووىل نظر النظار بالشام. بعد موت أبيه إىل القدس وأقام به مدة
ىت وىل نظر اجليش بعد ابن زنبور، وأضيف اليه نظر اخلاص وكان فاضالً كرمياً استعفى منها أيضاً وقدم القاهرة ح

  .درس بعدة مواضع
. تويف تاج الدين أبو الفضايل أمحد بن الصاحب أمني امللك عبد اهللا بن غنام يف رابع شوال حتت العقوبة، كما تقدم

 كشف عامل وال غريه، بل يكاد أن يعمل وهو أحد كتاب مصر املعدودة، وكان خيدم جريدته بيده، وال حيتاج إىل
حماسبة كل أحد من ذهنه لفرط ذكائه وشدة فطنته، مع العفة واألمانة، أو التشدد على الناس، والتوفري من األرزاق 

وكان ال . حىت مل يعهد أنه جرى على يده رزق ألحد، بل ما برح يومر املال للسلطان إىل أن كان من أمره ما كان
  .وال حياىب، ويكثر من احملاققة والضبط يراعى أحداً،

تويف األمري سيف الدين أياجى نائب قلعة دمشق وتوىف الشريف عالء الدين أبو احلسن على بن عز الدين محزة بن 
قدم القاهرة، . الفخر على بن احلسن احلسن بن زهرة بن احلسن بن زهرة احلسيين احلليب، نقيب األشراف حبلب

مدة، مث عاد إىل حلب، ووىل وكالة بيت املال ونقابة األشراف هلا حىت مات، وقد أناف على  وكتب بديوان اإلنشاء
  .السبعني

وتويف الوزير الصاحب، موفق الدين، أبو الفضل، هبة اهللا بن سعيد الدولة إبراهيم، يف يوم اجلمعة ثاين عشرين ربيع 
شر أوالً نظر الدولة مث تنقل إىل الوزارة فلم يزل وزيراً با. له بر ومعروف. وكان كاتباً جميداً مشكور السرية. اآلخر

  .حىت مات، ودفن بتربته من القاهرة، وكانت جنازته حفلة
وتويف متملك األندلس أبو احلجاج يوسف بن إمساعيل بن فرج بن األمحر يف صالة عيد الفطر، طعن خبنجر وهو 

  .ساجد، فكانت منيته
الشرق عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار بن أمحد اإلجيي املطرزي وتويف قاضي القضاة املالكية ببالد 

وله شرح . املعروف بالعضد الشريازي الشافعي مسجوناً يف سخط صاحب كرمان ومولده سنة مثانني وستمائة
يف املعقوالت وكان إماماً . خمتصر ابن احلاجب يف األصول صلى اهللا عليه وسلم املواقف، وكتاب القواعد الغياثية

وواله أبو سعيد القضاء . وله سعادة ضخمة، وكلمة نافذة. والنحو واألصول واملعاين والبيان، مشاركاً يف الفقه
  .وبينه وبني فخر الدين أمحد بن احلسن اجلاربردى مناظرات. وسكن سلطانية مث شرياز

  سنة ست ومخسني وسبعمائة



فكانت مساحتها زيادة على . بتاعها خبط صليبة جامع ابن طولونشرع األمري شيخو يف هدم أمالك ا: يف احملرم
وجد يف بنائها حبيث أنه عمل فيها بنفسه . فدان، واختط موضعها خانكاه، ومحامني وحوانيت، يعلوها رباع

ورتب هبا . ووقف عليها عدة جهات بأرض مصر والشام. ومماليكه، حىت انتهت عمارهتا، وأشهد عليه بوقفها
للمذاهب األربعة، وشيخاً للصوفية، ومدرساً للحديث النبوي، وشيخاً إلقراء القرآن الكرمي بالقراءات  دروس الفقه

  .السبع، وغري ذلك من الفراشني والقومة واملباشرين

وشرط على الفقهاء والصوفية اال يتزوج منهم اال طائفة عينهم من كل مذهب، وأن يقيم العزاب باخلانكاه ليالً 
فلما كان يوم عرفة منها ركب . ط اال يكون فيهم وال منهم قاض وال شاهد، يتكسب بتحمل الشهادةوشر. وهناراً

وقد قرر يف تدريس الشافعية هباء . يف مجاعة األمراء وأعيان الدولة وقضاة القضاة ومشايخ العلم إىل هذه اخلانكاه
والشيخ خليل اجلندي يف تدريس املالكية،  الدين أمحد ابن الشيخ اإلمام تقي الدين على بن عبد الكايف السبكي،

والقى . والقاضي ناصر الدين نصر اهللا يف تدريس احلنابلة، شريكاً لقاضي القضاة موفق الدين عبد اهللا احلنبلي
فلما صلوا . املدرسون الثالثة دروس الفقه على مذاهبهم، وطلبتهم قد حتلقوا بني أيديهم فيما بني الظهر إىل العصر

. األمري شيخو سجادة مشيخة التصوف بيده، وأجلس الشيخ أكمل الدين حممد بن حممود احلنفي عليها العصر فرش
و مل يسخر يف بنائها أحد من املقيدين الذين بالسجون، كما هي . فكان يوماً مشهوداً. مث ملا انقضى احلضور انفضوا

ة يف شيء من أعمال هذه اخلانكاه، بل كانت عادة أمراء الدولة يف عمايرهم، وال سخر من الناس أحداً بغري أجر
وأنشد أدباء العصر يف هذه اخلانكاه عدة أشعار، منها قول األديب صالح الدين صالح بن . توىف للعمال أجرهم

  :الزين لبيكم
  تفوق على الروض املكلل بالندا... لقد شاد شيخو خانكاه بديعة 

  لوظايف قيداولكن على أهل ا... بناها ومل يعمل هبا من مقيد 
وقال األديب شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حيىي بن أيب بكر بن عبد الواحد الشهري بابن أيب حجلة املغريب، من 

  :مقامه عملها يف اخلانكاه املذكورة
  فشيخو هبا فرد وإيثارة مجع... ومدرسة للعلم فيها مواطن 

  ها سبعفواقفها ليث وأشياخ... لئن بات فيها يف القلوب مهابة 
عزل تاج الدين حممد بن علم الدين حممد بن أىب بكر األخنائي، عن قضاء املالكية : ويف يوم اإلثنني ثاين صفر

  .بالقاهرة، واستقر يف نظر خزانة اخلاص، عوضاً عن ابن اجلوجرى، وخلع عليه
خاوي، فمرض بعد شهر واستقر يف قضاء املالكية الشيخ نور الدين أبو احلسن على بن عبد النصري بن علي الس

وبلغه أنه ملا أيس منه عزل، فسال . ولزم الفراش حىت مات بعد اثنني وسبعني يوماً، بعد ما أفاق من مرضه إفاقة
األمري شيخو أن جبدد السلطان له والية، فخلع عليه، وعمل األمري شيخو وليمة لعافيته، فمات يوم الثامن من 

ي وخلع عليه، وأعيد إىل قضاء القضاة املالكية مع نظر خزانة اخلاص، فاستناب الوليمة، فاستدعى تاج الدين اإلخنائ
  .يف نظر اخلاص أخاه برهان الدين إبراهيم

وفيه كتب توقيع لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين على السبكي بأن يكون نائباً عن أبيه يف قضاء القضاة 
ىل القاهرة، بسعى ولده هباء الدين أمحد يف ذلك، فكتم التقى عن ورسم حبضور التقى إ. بدمشق، ومستقالً بعد وفاته

. يف حمفة ليزور القدس، فقدم القاهرة وقد اشتد مرضه، فمات بعد أيام -وهو مريض  -أهل دمشق هذا وخرج 
  .واستقر عوضه يف قضاء القضاة بدمشق ابنه تاج الدين عبد الوهاب



واستقر كرمي . أرغون الكاملي خوفاً من شره، وسجن باإلسكندريةقبض على األمري : ويف يوم اإلثنني تاسع صفر
الدين أكرم ابن شيخ يف نظر الدولة، وأعيد شهاب الدين أمحد بن ياسني بن حممد الرياحي إىل قضاء املالكية حبلب، 

، ولبس واستقر خالد بن داود شاد الدواوين بأمرة عشرة. بعد وفاة زين عمر بن سعيد حيىي التلمستاين املغريب
والزم ابن زيد . الشربوش يف يوم عاشرة واستقر احلاج حممد بن يوسف مقدم الدولة عوضاً عن احلاج أمحد بن زيد

. حبمل ثالمثائة ألف درهم، فحملها، فتتبع ابن يوسف أثاره حىت أظهر له من دفائن وودائع حنو أربعمائة ألف درهم
يوسف، وعلى خالد بن داود شاد الدواوين وسلما ألمحد بن وقبض على ابن . مث صرف ابن يوسف وأعيد ابن زيد

زيد، فعاقبهما والزمهما حبمل املال، فلم يزل خالد يف العقوبة حىت مات وأنعم السلطان على ولده األمري أمحد بإمرة 
  .مائة تقدمة الف، وأفرد له ديواناً

فلما بلغ ذلك أبو عنان فارس بن أىب . لهاوقدم اخلرب هبجوم الفرنج على طرابلس الغرب، وأخذها، وقتل عامة أه
  .مبال كبري وعمرها. اشتراها من الفرنج -متملك فاس  -احلسن علي بن يعقوب 
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امللوك: كتاب  فة دول  ملعر لسلوك    ا
ملقريزي : املؤلف   ا

وفيه سافر األمري عمر شاه إىل الصعيد، وقد خرج سودى بن مانع وأخوه عن الطاعة، فأخذمها ووسطهما يف عدة 
  .من أصحاهبما، وعاد

  .وفيه قدم أوالد قراجا بن دلغادر بتقادم، فأعيد كبريهم إىل اإلمرة
بقول جليل، فأكرم، وأجريت له الرواتب على العادة، فشفع يف الشريف ثفبة، فأفرج  وقدم األمري فياض بن مهنا

  .عنه وعن أخيه وابن عمه مغامس فأقاموا مدة قليلة، مث فر ثقبة إىل مكة، فطلب فلم يقدر عليه
  .السخاوىأعيد تاج الدين حممد األخنائي إىل قضاء املالكية، بعد موت نور الدين على : ويف سابع مجادى األوىل

ولد لالصر شيخو ولد ذكر من أبنة السلطان امللك الناصر حممد بن : ويف يوم األربعاء سادس مجادى األخر
ويف خامس عشره . قالوون، فاحتفل احتفاالً زائد يف عقيقته ومات الوليد بعد أيام، وعميت أمه عقيب والدته

ان يف التزوير وحماكاة اخلطوط عجباً، وسجن قطعت يد الشريف املزور، وضرب أصحابه باملقارع وشهروا، وك
  .بسبب ذلك مراراً

وفيه سقط مطر يف غري أوانه، عم الوجه البحري، ونزل معه برد قتل عدة أغنام كثرية، بلغ وزد الربدة أوقية 
وتلف زرع كثري من السيل وهبت قبل هذه، املطرة ريح عاصفة . وأوقيتني، ومنها ما نزل يف قدر الرغيف الكبري

  .غرق منها عدة مراكب
ابتدأ األمري صرغتمش يف هدم مساكن جبوار اجلامع الطولوين، واختط موضعها مدرسة يف خامس : ويف هذه السنة

  .رمضان، وكشف أوقاف اجلامع بنفسه، ورم شعثها
جعلها وقدم اخلرب بأن يف شهر ربيع اآلخر أمطرت السماء بأرض الروم برداً أهلك منه حنو مائة ومخسني قرية، ف

  .دكاً، وكاد وزن الربدة الواحدة حنو رطل وثلث باحلليب، وذلك يف شهر نيسان
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ومات يف هذه السنة من األعيان ممن له ذكر شهاب الدين أمحد بن حسن بن حممد بن عبد 

  .ن عاقالً ديناً فاضالًيف ليلة االثنني عاشر ذي القعدة، وكا -موقع احلكم  -العزيز بن حممد بن الفرات املالكي 
وتويف الشيخ اإلمام قاضى القضاة بدمشق، تقي الدين أبو احلسن على بن زين الدين عبد الكايف بن على بن متام بن 
يوسف بن موسى بن متام بن حامد بن حيىي بن عمر بن عثمان بن سوار بن سليم األنصاري السبكي حبزيرة النيل من 

ومولده يف صفر سنة ثالث ومثانني وستمائة بناحية . ليلة اإلثنني رابع مجادى اآلخر شاطىء النيل خارج القاهرة، يف
قرأ القراءات على التقى الصايغ، والتفسري على العلم العراقي، ومسع على . سبك من املنوفية، أحد أعمال مصر

مجادى اآلخرة سنة تسع  احلافظ الدمياطي، وتفقه للشافعي، ووىل قضاء دمشق بعد اجلالل القزويين يف تاسع عشر
  .وثالثني وسبعمائة، وانتهت اليه رياسة العلم

وتويف قاضى القضاة املالكي نور الدين أبو احلسن علي بن عبد النصري بن علي السخاوي املالكي، ليلة اإلثنني رابع 
  .مجادى األوىل، ودفن بالقرافة

الكي، قاضي قضاة املالكية حبلب، عن نيف وستني وتويف زين الدين أبو حفص عمر بن سعيد بن حيىي التلمساين امل
  .سنة، منها يف قضاء حلب حنو مخس سنني

وتويف تاج الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد املنعم بن عبد العزيز بن عبد احلق السعدي البارنباري، كاتب 



  .سر طرابلس، وله شعر جيد
مد بن يوسف بن عبد اهللا، يلقب بالضفدع، ويشهر باخلياط، وتويف األديب الشاعر مشس الدين أبو عبد اهللا حم

قدم القاهرة، ومدح األعيان، ومجع شعره يف عدة أجزاء، وتكسب بتحمل الشهادة يف . الدمشقي يف طريق احلجاز
  .وكان ال يؤمن هجوه لطول لسانه وتعرضه لكل أحد. دمشق

مد احلليب النحوي املقرىء، الفقيه الشافعي، املعروف وتويف العالمة شهاب الدين أبو العباس أمحد بن يوسف بن حم
قرأ النحو على أىب حيان، والقراءات على التقى الصايغ، ومسع بآخره من . بابن السمني يف عاشر مجادى اآلخرة

وناب يف احلكم بالقاهرة، ووىل نظر األوقاف، وصنف تفسري . يونس الدبابيسي، وتصدر لإلقراء جبامع ابن طولون
وكان . فأطال فيه جداً حىت جاء يف عشرين سفراً كباراً، وصنف إعراب القرآن، وشرح التسهيل والشاطبية القرآن

  .فقيهاً بارعاً يف النحو والتفسري وعلم القراءات، وتكلم يف علم األصول، وكان خرياً ديناً
. املالكي، يف ذي احلجة وتويف فخر الدين عثمان بن علم الدين يوسف بن أيب بكر بن حممد األنصاري النويري

مبصر والشام واحلرمني، وتفقه، ودرس وأفىت، . وحفظ املوطأ، ومسع على مجاعة. ومولده سنة ثالث وستني وستمائة
  .وكان كثري احلج واجملاورة والتاله. وأحكم املذهب

  .ومات األمري قبالى النائب، يوم األربعاء ثالث ربيع األول
  .يوم اإلثنني ثالث عشرين صفر ومات شهاب الدين، شاهد اجليش،

ومات زين الدين اخلضر بن تاج الدين حممد بن زين الدين اخلضر بن مجال عبد الرمحن بن علم الدين سليمان بن 
مسع على احلجاز وقرأ . ومولده سنة عشر وسبعمائة. نور الدين على املعروف بابن الزين خضر يف آخر ربيع األول

نشاء ونوه به كاتب السر عالء الدين على بن فضل اهللا، واعتمد عليه، وأقره يكتب يف النحو وغريه، وكتب يف اإل
  .بني يدي نائب السلطة، وكان يكتب سريعاً من رأس القلم ما شاء، وكان ينطق باجليم كافاً

 ومات األمري ملك آص، يف ثامن عشر رمضان بدمشق، وكان جاشنكري مث وىل شاد الدواوين بدمشق، ونيابة جعرب،
  .وسجن باإلسكندرية، مث أقام بدمشق بطاال حىت مات

كان أمري أخور، مث أخرج إىل دمشق بطاال، وقبض . ومات األمري قردم بدمشق يوم األحد تاسع عشر شهر رمضان
  .واهللا تعاىل أعلم بالصواب. عليه، مث صار بدمشق من مجلة األمراء حىت مات

  سنة سبع ومخسني وسبعمائة

  .الشيخ حسن بن أقبغا بن أيلكا لسطان بغداد بعد موت أبيهفيها وىل أويس بن 
ووىل كمال الدين أبو القاسم عمر بن الفخر، بن عمرو، عثمان بن هبة اهللا املعري، قضاء القضاة الشافعية حبلب، 

  .بعد وفاة جنم الدين حممد الزرعي
  .وهجم على طرابلس الشام الفرنج يف عدة شواىن، وأفسدوا مث عادوا

ريق مبدينة دمشق، فتلف منه عدة مواضع، ظاهر باب الفرج، منها ستمائة حانوت سوى البيوت، عدم فيها ووقع ح
مث حريق آخر بالصاحلية، وحريق أخر داخل باب  -مث وقع حريق آخر بالعقيبة . ما تزيد قيمته على ألف الف درهم

  .لدمث وقع يف أماكن أخرى من الب. الصغري، مثل احلريق الذي بباب الفرج
  .واستوىل الفرنج على صيدا، وقتلوا وأسروا، وقتل منهم أيضاً مجاعة وعادوا

هبت بالقاهرة ومصر ريح غريبة، من أول النهار إىل املغرب، اصفر منها اجلو، مث امحر مث : ويف شهر ربيع األول



مث أمطرت واستمرت الريح إىل نصف الليل، فسقطت عدة أماكن، وامتألت األرض من تراب أصفر، . اسود
  .السماء وسكن الريح
  .ظهر كوكب له ذؤابة، وكان كبرياً مضيئاً: ويف مجادى األوىل

ورتب يف تدريس احلنفية هبا قوام الدين أمري . وفيها كمل بناء مدرسة األمري صرغتمش، جبوار جامع أمحد بن طولون
قرر عنده عدة من طلبة احلنفية، وشرط أن كاتب بن أمري عمر بن أمري غازي أبو حنيفة الفارايب األتقائي احلنفي، و

يكونوا أفاقية، وعمل هبا درسا للحديث النبوي، وحضر يف يوم الثالثاء تاسعه صرغتمش، ومعه األمراء، والقضاة 
  .واملشايخ، فألقى القوام الدرس، مث مد مساط جليل، وملئت الربكة سكرا مذابا، فأكل الناس وشربوا، مث انفضوا

  :مة مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن الصايغ احلنفيوفيها يقول العال
  ألخراك يف دنياك من حسن بنيان... ليهنك يا صرغتمش ما بنيته 

  فلله من زهر وهللا من بان... به يزدهي الرخيم كالزهر هبجة 
  :وقال النقيب صالح الدين صالح بن الزين لبيكم الرفاعي

  ة فائقةمدرسة بديع... َصْرغَتمش قد شاد يا حبذا 
  وقد غدت قباهبا شاهقة... كأهنا من حسنها جنة 

  أزهارها من طيبها عابقة... وقد حكى رخامها روضة 
  :وقال الشهاب أمحد بن أىب حجلة

  بالبان يف األغصان فضل البان... فلها به فضل على األقران ما 
  زاهراً كدر قالئد العقيان... وقد أنبت الترخيم يف حمراهبا 

  وضعوا عليه التاج يف اإليوان... أنو شروان قد فكأنه كسرى 
  ماشبهت بشقائق النعمان... لو مل يبت وأبو حنيفة شيخها 
  حىت كأن الناس يف طوفان... حرب يطوف مبصر حبر علومه 

  وأبو حنيفتنا اإلمام الثاين... يثىن إليه العلم فضل زمانه 
حممد بن نباتة املصري من دمشق، فقدم القاهرة، فلم ينجح وفيها أمر بإحضار الشيخ مجال الدين حممد بن حممد بن 

  .سعيه وأقام خامالً
وفيها وقع حريق عظيم ببالد الساحل، وأراضي كسروان من بالد الشام، عم من بالد طرابلس إىل معاملة بريوت، 

طت يف بيت وكان عجباً من العجب، فإن ورقة من شجرة سق. أتلف كثرياً من الوحش واألمتعة، وشجر الزيتون
  .فاحترق مجيع ما فيها، واستمرت ثالثة أيام، مث وقع مطرا فأطفاه

وفيها عمرت مدينة عمان من البلقاء لألمري َصْرغَتمش، ونقل إليها الوالية والقضاء من حسبان، وجعلت أم تلك 
دقيانوس امللك الذي  وقيل هي مدينة. وهي بلد قدمي من بناء عمان ابن أخي لوط، بناها بعد هالك قوم لوط. البالد

  .أخرج منها أصحاب الكهف، والرقيم هناك موضع معروف، وهبا ملعب سليمان بن داود عليهما السالم
وفيها وىل شيخنا الشيخ مجال الدين عبد الرحيم األسنوي وكالة بيت املال، بعد وفاة الشريف شرف الدين على 

  .ن بن أيب الركبووىل نقابة األشراف الشريف شهاب الدي. نقيب األشراف
  ومات يف هذه السنة من األعيان ممن له ذكر



شرف الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم املناوي الشافعي، يف يوم الثالثاء خامس شهر رجب، ناب 
  .يف احلكم بالقاهرة، وتفقه، وشارك يف احلديث، وأفىت ودرس، وشرح فرائض الرسيط

أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن مهدي النشائي الشافعي، يف يوم األحد حادي وتوىف كمال الدين أبو حممد و
تفقه على أبيه وبرع ودرس باجلامع اخلطريي . ومولده يف أوائل ذي القعدة سنة إحدى وتسعني وستمائة. عشر صفر
نتقى، وعلق على وصنف كتاب جامع املختصرات، وكتاب امل. وهو أول من وىل خطابته وإمامته وتدريسه. ببوالق

  .التنبيه استدراكات
ومات متملك بغداد الشيخ حسن بن حسني بن أقبغا بن أيلكان التتري، سبط أرغون بن أبغا بن هوالكو، وكانت 

  .مدته سبع عشرة سنة
وتوىف الشريف شرف الدين أبو احلسن على بن حسني بن حممد احلسيين نقيب األشراف، ووكيل بيت املال، 

حدث وتفقه للشافعي وقرأ . مولده سنة إحدى وتسعني وستمائة. ة، يف ثالث عشر مجادى اآلخرةوحمتسب القاهر
النحو، ودرس باملشهد احلسيين، واملدرسة الفخرية، وكتب توضيح احلاوي، وأقرأه مبكة يف جماورته سنة إحدى 

  .ومخسني
رو بن حممد الزرعي احلليب الفقيه الشافعي، وتويف جنم الدين أبو عبد اللّه حممد بن فخر الدين عثمان بن أمحد بن عم

وكان فاضالً ممدحاً أديباً ماهراً يف النثر مع معرفة بالفقه . فكانت مدته حنو ست سنني. قاضي القضاة الشافعية حبلب
  .واألصول والنحو

  سنة مثان وخسمني وسبعمائة
  .فيها قبض على ابن الزبري ناظر الدولة، وعوقب حىت هلك

مبصر، واستقر حمتسب . خلع على مشس الدين حممد ابن الصاحب مدرس الصاحبية والشريفية: خروىف مجادى اآل
  .واستقر شيخنا سراج الدين اهلندي عوضه يف قضاء العسكر. القاهرة بعد وفاة عالء الدين علي بن األطروش

دارية على األمري شَْيُخو أحد املماليك السالح  -ويقال باي قجا  -وثب قطا وقجا : ويف يوم اخلميس ثامن شعبان
وقام السلطان عن . وهو بدار العدل، وضربه بسيف ثالث ضربات، يف رأسه ووجهه وذراعه، فسقط وارتج اجمللس

وطار اخلرب بأن األمري شيخو قتل، فركب األمري خليل ابن . كرسي امللك إىل قصره يف خاصكيته، وتفرق األمراء
مبن معه وهم ركاب، إىل . وساق يف عدة وافرة إىل القلعة، وصعدهاربيب شيخو ولبس، آلة احلرب،  -قوصون 

وركب العسكر مجيعهم إىل حتت . إىل إصطبله -على أنه قد مات  -ومحل شيخو على جنوية . رحبة دار العدل
مما وركب األمري صرغَتمش يف عدة من األمراء إىل األمري شيخو، فوجدوا به رمقاً، فاعتذروا إليه . القلعة بالسالح

مث قاموا فسمر املذكور، وطيف به . وقع، وأنه مل يكن يعلم السلطان، وأنه قبض على الغرمي وأمر بتسمريه وتوسيطه
قدمت له قصة لينقلين من اجلامكية إىل اإلقطاع فلم يفعل، : وقال. على مجل، مث وسط بعد ما قرر فلم يقر على أحد

. مبا جرى حىت وقع، مث عاد. ة شَْيُخو وحلف له أنه مل يعلمفبقي يف نفسي منه، وركب السلطان من الغد لعياد
فمازال شيخو صاحب فراش حىت مات يوم اخلميس خامس عشرين ذي القعدة، ودفن من الغد خبانكاته، وقربه هبا، 

  .وكان كثري املعروف، وهو أول من قيل له األمري الكبري مبصر. وكان قد قارب الستني سنة
سلطان جانبك بن أزبك، فركب العسكر من األمراء واملماليك واملقدمني وأجناد احللقة إىل قدم رسل ال: ويف شعبان

ومتثلوا بني يدي السلطان، وقدموا معهم من اهلدية، وهي عدة مماليك، وفرو مسور، وطيور . لقائهم بالزي الفاخر
  .فكتب جواهبم وأعيدوا. جوارح



مري متر املهمندار، قريباً من سبعني يوماً، مث طرحت أربعة عشر محلت جارية بدمشق، من عتقاء األ: ويف هذا الشهر
  .بنتاً وصبياً، يعرف الذكر من األنثى يف حنو أربعني يوماً

وملا مات شيخو قبض السلطان على األمري خليل بن قوصون، وغريه من أتباع شيخو، فيهم األمري قجا السالح دار 
مري قطلوبغا الذهيب، وأرغون الطرخاين، فنفي بعضهم إىل الشام، وسجن أمري شكار، واألمري تقطاى الدوادار، واأل

  .بعضهم باإلسكندرية، وانفرد األمري صرغتمش بتدبري الدولة
استقر األمري تنكزبغا أمري جملس واألمري أزَدُمر اخلازندار أمري سالح، واألمري كشتمر القامسي : ويف يوم اجلمعة

وأنعم على يلبغا العمري اخلاصكي بإمارة طبلخاناه، وعلى َمْنكلى . ادارا كبرياًحاجب احلجاب، واألمري علم دار دو
واستقر قطب الدين ابن عرب . ُبغا بإمرة طبلخاناه، وعلى أْيَدُمر بإمرة طبلخاناه، وعلى طَيبغا الطويل بإمر طبلخاناه
غلته بني القصرين فسقط عنها، يف حسبة القاهرة، بعد وفاة مشس الدين حممد ابن الصاحب فجأة وهو راكب على ب

  .واستقر تاج الدين بن الريشة يف نظر الدولة. فال يدرى أمات فسقط أو سقط فمات
  ومات يف هذه السنة من األعيان

قاضي قضاة احلنفية بدمشق، جنم الدين أبو إسحاق إبراهيم بن العماد أيب احلسن علي ابن أمحد بن عبد الواحد بن 
وكان مشكور السرية، صنف كتاب رفع الكلفة عن . د الطرسوسي احلنفي، عن أربعني سنةعبد املنعم بن عبد الصم

األخوان، يف ذكر ما قدم القياس على االستحسان، وكتاب االختالفات الواقعة يف املصنفات، وكتاب مناسك احلج 
وكتاب الفتاوى  -عدة جملدات  -وكتاب حمظورات اإلحرام، وكتاب اإلشارات يف ضبط املشكالت،  -مطوالً  -

  .يف الفقه، وكتاب اإلعالم يف مصطلح الشهود واحلكام وكتاب الفوايد املنظومة يف الفقه
ومات شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبد احملسن العسجدي الشافعي، وقد 

  .قارب الثمانني
، أصله من مماليك الكامل شعبان بن الناصر حممد فترقى يف ومات األمري أرغون الكاملي بالقدس يف تلك السنة

اخلدم حىت صار من أمراء األلوف ووىل نيابة حلب ونيابة دمشق، مث قبض عليه وسجن، مث نفي إىل القدس، فمات 
  .هبا

وىل تدريس وتويف الشيخ قوام الدين أبو حنيفة أمري بن كاتب بن أمري عمر بن أمري غازي الفارايب األتقاين يف شوال، 
ببغداد، مث قدم إىل الشام، فاستدعى منها إىل القاهرة، واختص باألمري  -رمحه اهللا تعاىل  -مشهد اإلمام أىب حنيفة 

  .َصْرغَتمش، وعمل له درساً جبامع املارديين ، مث واله تدريس مدرسته
القونوي الشافعي يف يوم األربعاء وتوىف حمب الدين أبو عبد اللّه حممود بن عالء الدين على بن إمساعيل بن يوسف 

وشرح كتاب ابن احلاجب يف . درس باملدرسة الشريفية من القاهرة، وباجلامع املارديين. ثامن عشرين ربيع اآلخر
  .األصول، وكتب تعليقه يف الفقه، وكتب إعتراضات على شرح احلاوي يف الفقه ألبيه

. ش احلنفي، حمتسب القاهرة، وقاضي العسكر يف تلك السنةوتويف عالء الدين أبو احلسن على بن حممد بن األطرو
وله منازعات مع الضياء الشامي، يف نظر املارستان . حدث، وكان فيه كرم، وهو معدود من رجال الدنيا يف معناه

  .وكان أبوه يبيع السقط. ووىل أوالً حسبة دمشق. وكان يلي هذا مرة وهذا مرة. وحسبة القاهرة
  بعمائةسنة تسع ومخسني وس



استقر حمب الدين حممد بن جنم الدين يوسف بن أمحد بن عبد الدامي التيمي، املعروف بكاتب جانكلى، : أول احملرم
  .صاحب ديوان األمري قجا السالح دار، يف نظر البيوت

أن تضرب فلوس زنة الفلس منها مثقال، فضرب منها عدة  -بإشارة األمري َصْرغتمش  -أمر : ويف هذا الشهر
مث رسم أن يكون كل فلس من هذه اجلدد بفلسني من العتق، وكل رطل من الفلوس العتق بدرهم ونصف، . اطريقن

. وركب وايل القاهرة ووايل مصر وحمتسبيهما وأمحال الفلوس اجلدد بني أيديهم. بعد ما كان الرطل منها بدرمهني
لة بالفلوس اجلدد، واستقرت أربعة وعشرون فلساً فاستمرت املعام. ونودي يف الناس بأن يتعاملوا هبا على ما ذكرنا

  .بدرهم فضة
وعزل تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي عن قضاء دمشق، واستقر عوضه هباء الدين أبو البقاء حممد بن عبد الرب 

  .السبكي الشافعي
قضاء احلنفية بدمشق، يف  -املعروف بابن السراج احلنفي  -واستقر مجال الدين حممود بن أمحد بن مسعود القونوي 

  .عوضاً عن شهاب الدين أمحد بن فزارة الكفري
واستقر شرف الدين أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي املالكي يف قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن 

  .مجال الدين املساليت

  .بن الريغيوأستقر مشس الدين حممد بن أمحد بن املخلطة يف قضاء اإلسكندرية، عوضاً عن ا
ويف يوم سار الربيد بالقبض على األمري طاز نائب حلب، فبلغ اخلرب طاز، فسار من حلب يف أصحابه كأنه يريد 

وأخذ السلطان يف جتهيز العساكر لقتاله، فلما قارب دمشق، أرسل إىل األمري على النائب بأنه مملوك . احلرب
وسلم نفسه، . دمشق يف سالمة من هنب العربان والتراكمني السلطان ويف طاعته، وما قصدت إال أن يصل أهلي إىل

فقبض نائب الشام على حاشيته وجهز سيوفهم إىل السلطان على العادة، ومحل طاز مقيداً إىل الكرك فبطلت جتريدة 
  .وكتب باستقرار األمري منجك يف نيابة حلب، عوضاً عن طاز. العساكر، ورسم بنقل طاز إىل اإلسكندرية

سوم قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن حممد بن مجاعة ، بأال يشهد يف املساطري املكتبة مببلغ كبري من وتقدم مر
املال، ويف صدقات النساء اليت مبلغها كبري إال أربعة شهود، وال يشهد على مريض بوصية إال بإذن أحد القضاة 

  .األربعة، أو أحد نواب الشافعي
صرف قاضي القضاة عز الدين بن مجاعة عن القضاء، واستقر عوضه : مجادى اآلخروىف يوم اخلميس ثامن عشرين 

الشيخ هباء الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اللّه بن عقيل العقيلي، فأبطل ما رسم به للشهود، وفرق من مال 
ألف درهم من وصية، الصدقات يف الفقراء حنو الستني ألف درهم يف أيام واليته، وفرق الفقهاء مائة ومخسني 

  .واستناب زوج ابنته سراج الدين عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل البلقيين وتاج الدين بن سامل وغريه من أصهاره
  .وأنعم على األمري شهاب الدين أمحد بن قشتمر محص أخضر بإمرة مائة

فلما كان يوم . سكندرية قبانخ وكثر يف شهر رمضان إكرام السلطان لألمري َصْرغَتْمش، وأمر فعمل له بثغر اإل
. االحد تاسع عشره أصبح السلطان متوعك البدن، فلما دخل عليه َصْرغَْتُمش ليعوده ألبسه القبانخ ونزل إىل داره
مث صعد من الغد يوم اإلثنني عشرينه إىل القصر على عادته، وأمر وهنى على باب القصر وصرف أمور الدولة على 

قر به اجللوس، وتكامل املركب، تقدم األمري طيبغا الطويل، وقبض عليه، وأعانه األمري فلما است. عادته، مث دخل
مبن . وارتج القصر. منكلى بغا، مث قبض على األمري قشتمر القاعي حاجب احلجاب واألمري طقبغا صاروق املاجارى

حتت القلعة، فركب إليه  فيه، فركب األمري أمحد بن قشتمر يف عدة من املماليك، ولبس وهم آلة احلرب، ووقف



األمري عز الدين أزدمر اخلازندار، واألمري يلبغا اخلاصكي، واألمري تنكر بغا، واألمري طيبغا الطويل، واألمري منكلى 
وركب العامة . بغا، يف طائفة من املماليك السلطانية، وقاتلوه من بكرة النهار إىل العصر حىت هزموه ومن معه

ارة، مث امتدت أيديهم إىل بيت األمري َصْرغْتمش فنهبوه، وهنبوا احلوانيت اليت بالصليبة أقفيتهم يرمجوهنم باحلج
فكان يوماً مشهوداً . جبواره، وتتبعوا العجم، فإن صرغتمش كان يعىن هبم، ونوه بامسهم، وجعل مدرسته وقفاً عليهم

ته من أخر النهار، فقيدوا ومحلوا إىل واستمر الطلب على ابن قَشَتُمر حىت قيض عليه وعلى مجاع. عظيماً شناعته
  .فسجنوا هبا -وفيهم صرغَتمش  -اإلسكندرية 

وقبض على القاضي ضياء الدين يوسف بن أىب بكر حممد ناظر املارستان وأهني وأركب على محار، مث نفي بعد ضربه 
عرب من حسبة القاهرة،  وعزل عامة من كان جهته َصْرغَتُْمش، فعزل قطب الدين بن. باملقارع عرياً، ومصادرته

واستقر عوضه الشيخ عبد الرحيم اإلسنوي، وعزل ابن عقيل عن قضاء القضاة بعد اثنني ومثانني يوماً، وأعيد عز 
وقبض على ناظر اخلاص واجليش علم الدين عبد اللّه . الدين بن مجاعة يف يوم الثالثاء حادي عشرين شهر رمضان

ويف نظر اجليش حمب . ر اخلاص تاج الدين بن الريشة مضافاً إىل الوزارةبن نقوله وصودر، واستقر عوضه يف نظ
واستقر عوض حمب الدين يف نظر البيوت فخر الدين بن . الدين حممد بن جنم الدين يوسف بن أمحد بن عبد الدامي

  .قبض على جرجى األدريسي ونفي يف عدة من األمراء. السعيد

ريات، أنعم على مملوكه األمري يلبغا اخلاصكي بتقدمة ألف، وعمله أمري وأنعم السلطان على عدة من مماليكه بأم
وأنعم على كل من األمريين َمنكَلى ُبَغا واألمري طَيبغا الطويل، واألمري أنَدُمر الشامي . جملس عوضاً عن تنكز بغا

وعمل األمري عز . حاجباً ثانياً وعمل أْيَدمر الشامي داودارا، وأحلَا. واألمري أجلَاي اليوسفي بإمرة مائة وتقدمة ألف
الدين أزدمر اخلازن دار أمرياً كبرياً، مكان َصْرغَتمش، وواله نظر املارستان املنصوري، ونظر وقف الصاحل إمساعيل 

  .وأنعم على عدة من مماليكه أيًضا بأمريات ما بني طبلخاناه وعشرات. بقية املنصورية
  .ذكر مساه قاسم، وأعطاه إمرة مائة املبارك ولد للسلطان ولد: ويف يوم األحد

  .ونقل أمري علي إىل نيابة حلب. ونقل األمري مَْنَجك من نيابة حلب إىل نيابة الشام، عوضاً عن أمري علي
  .وفيه خرجت جتريدة إىل برقة مع األمري حممد باك القازاين

مىت أراد بغري إذن، ويدخل معه كثر اختصاص قطب الدين ِهْرماس بالسلطان، وصار يدخل عليه : ويف هذه السنة
وكانت بني اهلندي سراج الدين عمر احلنفي وبني اهلرماس منافرة، فتقدم لقاضي . أيضاً زوج ابنته صدر الدين

القضاة مجال الدين عبد اللّه بن التركماين أن يعزله من نيابة احلكم، فصرفه وهجره، فأعرض عنه عامة فقهاء 
املالكي يف قضاء اإلسكندرية بعد وفاة ابن املختلطة وقدم اخلرب مبوت صرغَتمش يف وفيه استقر التنيسي . احلنفية

  .سجنه باإلسكندرية، فكانت مدة سجنه شهرين واثين عشر يوماً
  ومات يف هذه السنة من األعيان

د بن نصر شرف الدين أبو البقاء خالد بن العماد إمساعيل بن حممد بن عبد اللّه بن حممد بن حممد بن خالد بن حمم
  .القَنَسراين، بدمشق عن نيف ومخسني سنة

كان يكتب اخلط . ومات األمري الكبري سيف الدين َصرغَْتمش الناصري بسجن اإلسكندرية مقتوالً يف ذي احلجة
اجليد، ويشارك يف الفقه على مذهب أىب حنيفة، ويتعصب ملذهبه، وجيل العجم، وخيتص هبم، ويتكلم أيضاً يف 

ومات أبو عنان فارس بن أيب احلسن علي بن أيب يوسف يعقوب بن عبد احلق بن . أمر الدولة مدةالعربية، ودبر 



  .حميو بن مجاعة املريين متملك املغرب وصاحب فاس
  .وتويف فخر الدين أبو العباس حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن املُخَتلطَة قاضي اإلسكندرية، يف يوم اجلمعة سابع رجب

  .ن عيسى بن حسن بن كر احلنبلي إمام أهل املوسيقى، وله تأليف حسن يف املوسيقىوتويف مشس الدين ب
ومات األمري سيف الدين َتْنِكزبغا املارديين، أمري جملس، وزوج أخت السلطان حسن ومات األمري الطواشي، صفي 

  .الدين جوهر اجلَناحي، مقدم املماليك، وقد قارب املائة سنة
اللّه حممد بن إبراهيم بن داود بن نصر اهلكاري الكردي الدمشقي الشافعي بدمشق، يف وتوىف مشس الدين أبو عبد 

حدث عن التقي الواسلي، والشريف بن عساكر وتفقه وأفىت . ذي القعدة، ومولده سنة مخس ومثانني وست مائة
  .ودرس

واستقر بعد ابن عمه فضل . وتوىف أمري املدينة النبوية الشريف مانع بن علي بن مسعود بن جاز بن شيحة احلسيين
فلما قدم احلاج ولبس اخللعة على العادة وثب . مبذهبه. وكثر تظاهره. بن قاسم يف ذي القعدة سنة ثالث ومخسني

  .عليه فداويان، قتاله يف أواخر ذي احلجة، فثارت الفتنة بعد قتله، وتأذى هبا كثري من احلجاج
  .بن حممد بن عثمان بن موسى اآلمدي احلنبلي، بعدما أم الناس ثالثني سنة وتويف إمام احلنابلة مبكة أبو عبد اهللا حممد

. ومات قتيالً األمري سيف بن فضل بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غضينة بن فضل يف ذي القعدة
  .وكان جواداً، وىل إمرة آل فضل غري مرة

  .ومات األمري َملَكتُمر السعيدي، يف ثامن ذي القعدة
  سنة ستني وسبعمائة

قدم أمري على إىل دمشق وقد أعيد إىل نيابتها، وعزل األمري َمنَجك عنها، وطلب إىل مصر، : يف األربعاء ثالث احملرم
  .ففر من غزة ومل ُيقف على خربه، فعوقب بسببه عدة من الناس

عوضه األمري سيف الدين بيدمر واستقر األمري سيف الدين بكتمر املؤمين يف نيابة حلب، مث صرف عنها، واستقر 
  .اخلوارزمي

وانتهت زيادة ماء النيل إىل . وصرف أمري على عن نيابة الشام، واستقر عوضه األمري سيف الدين أَسَْنَدُمر الزيين
أربع أصابع من عشرين ذراعاً، وثبت إىل أول شهر هاتور، فخرج الناس ودعوا حىت هبط، فكثرت األمراض ببالد 

  .الصعيد

عقد لشمس الدين حممد بن علي بن عبد الواحد بن يوسف بن عبد الرحيم الدكايل األصل، املعروف بابن  وفيها
النقاش، الفقيه الشافعي، فجلس بني يدي قاضي القضاة عز الدين بإشارة اهلرماس، وادعى عليه زين الدين عبد 

يتكلم يف جمالس الوعظ، إال من كتاب، فامتنع الرحيم العراقي أنه يفيت بغري مذهب الشافعي، فمنع من اإلفتاء، وأال 
  .بعد ما حبس، مث أفرج عنه
أَزَدمر اخلازندار إىل الشام، على إمرة هبا، فاحنط قدر اهلرماس فإن أَْزَدُمر هذا كان . وفيه أخرج األمري عز الدين

  .عضده
دين بن مجاعة، وقاضي سارت احلجاج الرجبية من القاهرة، وسافر فيهم قاضي القضاة عز ال: ويف شهر رجب

وكان الشريف عجالن قد قدم من مكة، فعزله السلطان عن . القضاة موفق الدين احلنبلي، وقطب الدين اهلرماس
إمارهتا ووىل عوضه الشريفان حممد بن ُعطفة وسند بن ُرَميثة، وقوامها باألمري جَركتُمر احلاجب واألمري قطلوبغا 

  .م، ليقيموا مبكة، حىت يأتيهم البدل من مصراملنصوري، وناصر الدين أمحد بن أصلَ



بالسلطان، سراج الدين عمر اهلندي قاضي العسكر،  -يف غيبة اهلرماس  -وُعوق الشريف عجالن مبصر، فاتصل 
ومشس الدين حممد بن النقاش، والزماه سفراً وإقامة، وبلغا منه منزلة مكينة، فأخذا يف إغراء السلطان به حىت تنكر 

  .عليه، لقوادح رمياه هباله، وتغري 
  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .مجال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشهاب حممود بن سلمان بن فهد احلليب كاتب سر حلب
ومات األمري عز الدين ُتقطاي الداودار الصاحلي بطرابلس منفياً، أصله من مماليك يلبغا اليحياوي، مث انتقل إىل 

ى حىت صار من األمراء، مث أخرج إىل الشام، فقدم دمشق يف ربيع اآلخر سنة تسع ومخسني، امللك الصاحل فترق
  .ومضى إىل طرابلس، فأقام هلا حىت هلك

  .وتوىف الشيخ خليل بن عبد الرمحن بن حممد بن عمر أبو الوفا املالكي
  .قد جاوز الستنيومات علم الدين حممد بن القطب أمحد بن مفضل، كاتب سر دمشق وناظر اجليش هبا، و

  .ومات تقي الدين حممد بن أمحد بن شاس املالكي، يف يوم األربعاء رابع شوال، وقد ناب يف احلكم وأفىت ودرس
ومات تقي الدين حممود بن حممد بن عبد السالم بن عثمان القيسي، أبو املظفر احلموي، عرف بابن احلكيم احلنفي، 

  .قاضي محاة، وقد أناف على ستني سنة
وكان قد وىل إمرة العرب يف أيام املظفر حاجى . ت األمري سيف الدين بن فضل بن عيسى، قتله عمر بن موسىوما

  .واللّه تعاىل أعلم بالصواب. بعد أمحد بن مهنا، فلما مات أعيد أمحد بن مهنا
  سنة إحدى وستني وسبعمائة

ه بن املظفر بن أسعد بن محزة التميمي، املعروف فيها استقر أًمني الدين حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن نصر اللّ
  .بابن القالنسي الدمشقي، كاتب السر بدمشق، استقر صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، كاتب السر حبلب
وملا قدم احلاج، كان السلطان بقصور سرياقوس توجه قاضي القضاة عز الدين ابن مجاعة، وقاضي القضاة موفق 

بلي، والشيخ قطب الدين اهلرماس، وقد قدموا من احلج للسالم على السلطان، فأذن للقاضيني الدين عبد اللّه احلن
يف الدخول على السلطان، فدخال ومنع اهلرماس من ذلك، فأقبل السلطان عليهما وألبسهما خلعتني، وخرجا إىل 

  .وتبني للناس احنطاط رتبة اهلرماس، وفساد حاله مع السلطان. منازهلما بالقاهرة
وفيه سار األمري بيدمر نائب حلب بالعساكر إىل بالد سيس، ففتح أذنة وطرسوس واملصيصة وعدة قالع، وأقام 

بأذنة وطرسوس نائبني بعسكر معهما، وعاد بالغنائم إىل حلب، فنقل يف شهر ربيع األول إىل نيابة دمشق عوضاً عن 
  .أسندمر الزيين

  .يف نيابة حلب واستقر األمري شهاب الدين أمحد بن القشتمري
واستقر ناصر الدين حممد بن يعقوب بن عبد الكرمي بن أيب املعايل احلليب كاتب السر حبلب عوضاً عن الصالح 

  .الصفدي، واستقر األمري أجلاي اليوسفي صاحب احلجاب بدمشق
  .وظفر املسلمون بغراب للفرنج فأسروا من فيه، وقدموا هبم القاهرة

وكان . يف الوزارة، بعد وفاة ابن الريشة -يدعى عبد اهللا بن أمني الدين خصيب و -واستقر فخر الدين ماجد 
  .خصيب من مجلة الكتاب النصارى فأسلم وترقى ابنة ماجد يف اخلدم بالكتابة الديوانية حىت وىل الوزارة
  .ماوفيها اشترى السلطان القصر املعروف بالبيسري من القاهرة، وقصر بشتاك املقابل له، وجدد عمارهت



ركب السلطان من قلعة اجلبل، وعرب من باب زويلة إىل املارستان املنصوري، وشقاق احلرير : ويف يوم األحد
وقد زينت له القاهرة، واجتمع باملدرسة املنصورية قضاة القضاة األربع، . مفروشة ليمشي عليها، فزار أباه وجده

امي احلنفي، وأكمل الدين احلنفي، وهباء الدين السبكي، هباء الدين ابن عقيل، وزين الدين البسط. ومشايخ العلم
وسراج الدين اهلندي، وسراج الدين البلقيين، وناصر الدين نصر اللّه احلنبلي، ومشس الدين بن الصايغ احلنفي، 

فأتاهم السلطان وهم باإليوان . ومشس الدين حممد بن النقاش، وبدر الدين حسن الشجاع احلنفي، وعدة أخر
وقدمت عدة سجاجيد . فجلس وهم حلقة بني يديه، وأداروا البحث يف مسألة حىت انتهوا إىل غايتهم فيها القبلي،

مث قام فركب من الباب، وركب معه ابن . وغريها للسلطان، فقبلها، وصار يرمي هبا إىل األمراء وهم يقبلون األرض
مث خرج من باب النصر وصعد إىل . رماسالنقاش وسراج اهلندي، حىت حاذى جامع احلاكم، فأمر هبدم دار اهل

  .القلعة
فهدمت دار اهلرماس اجملاورة للجامع، ونزل األمري شرف الدين موسى بن األزكشي فقبض على اهلرماس وولده، 

ونزع عنه ثيابه، وضربه باملقارع قريباً من عشرة شيوب ، وداره هتدم وهو يشاهدها، مث أخرج إىل مصياف من بالد 
  .الشام منفياً

  :وفيه يقول العالمة مشس الدين حممد بن الصايغ احلنفي. وكان من الدهاء واملكر على جانب كبري
  من بعد ربح وجسارة... نال هرماس اخلسارة 
  أخرب اهللا دياره... وحسب البهتان يبقى 

فحمل إىل  وقبض على األمري منجك من داريا بالشرف األعلى ظاهر مدينة دمشق، بعد ما أقام خمتفياً حنو سنة،
مبيزر من صوف، فعفا عنه، وأنعم عليه بإمرة . مصر، ومتثل بني يدي السلطان وهو البس بشتا من صوف، وقد أعتم

  .طبلخاناه بالشام، ورسم أن يكون طرخانا، وأن يقيم حيث شاء من البالد
الوفاء يوم اخلميس، وهو  وكان. وكان النيل يف هذه السنة مما يتعجب منه، فإن القاع جاء حنو اثنيت عشرة ذراًعا

مث بطل النداء . سادس مسرى، فكسر سد اخلليج من الغد يوم اجلمعة، ونودي عليه تسعة أصابع من عشرين ذراعاً
عليه فبلغ حنو أربعة وعشرين ذراعاً، وخربت عدة مساكن، واستمر ثابتاً إىل خامس بابة، فخرج الناس من الغد، 

  .أصابعودعوا اللّه، فهبط من يومه أربعة 
ورسم بتوجه جركتمر إىل . وتوجه األمري قُْندش بدالً من األمري جركتمر. وسارت احلجاج الرجبية على العادة
وكان الشريف ثقبة فيما مضى مقيماً جبدة، فلما خرج جركتمر من مكة بعد . الشام بعد احلج، وقد قطع خبزه

حصرهم يف املسجد، فأغلقوا عليهم أبوابه، وقاتلوا قضاء احلج، هجم ثقبة عليها، وأخذ خيول قُندُس ومن معه، و
مبكة . من أعاله بالنشاب، فقتل الشريف مغامس، واهنزم قُندُس بأصحابه، فقتل منهم وأسر مجاعة، نودي عليهم

مث نودي عليه، وأبيع بدرمهني، فشفع . وأخذ قندس، فعذب عذاًبا أشفى منه على املوت. للبيع، فبيعوا بأخبس األمثان
وقد اقترض ما . تقي الدين حممد بن أمحد ابن قاسم احلرازي قاضي مكة، حىت أخرج من مكة ومعه مجيع األتراك إليه

وفر أيضاً الشريف حممد بن ُعطيفة إىل ينبع، والتجأ الشريف سند بن رميثة إىل الشريف ثقبة وصار . يبلغه إىل ينبع
ع، وجدوا هبا األمري قُْنُدس ومن بقي من اجملردين وحممد بن فلما قدم احلاج من املدينة النبوية إىل ينب. من مجلته

  .ُعطَْيفَةَ، فساروا مع احلاج إىل القاهرة
  ومات يف هذه السنة من األعيان



ومولده سنة . صالح الدين خليل بن كيكلدي العالي أبو سعيد الشافعي صاحب كتاب القواعد وغريه، يف احملرم
  .ودرس بالقدس سنتني. فقيهاً شافعياً، مل خيلف بعده يف احلديث مثله وكان حافظاً. أربع وتسعني وستمائة

ومات صدر الدين أبو الربيع سليمان بن داود بن سليمان بن حممد بن عبد احلق احلنفي، ناظر األحباس، عن ثالث 
  .وستني سنة

يف يوم الثالثاء ثاين ذي ومات مجال الدين أبو حممد عبد اللّه بن يوسف بن أمحد بن عبد اللّه بن هشام النحوي 
ومات الشريف زين الدين أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن . القعدة، ومولده يف ذي القعدة سنة مثان وسبعمائة

علي بن حممد بن علي بن حممد بن عبد اللّه بن جعفر بن زيد بن جعفر بن حممد املمدوح احلسيين احلليب، نقيب 
  .األشراف حبلب

لك الصاحل صاحل بن حممد بن قالوون يف حمبسه من قلعة احلبل، سلخ ذي احلجة، ودفن بتربة ومات السلطان امل
  .رمحه اّهللا تعاىل. عمه الصاحل علي بن قالوون قريباً من املشهد النفيسي

وتوىف فخر الدين حممد بن حممد بن مسكني الشافعي، أحد نواب احلكم، وىل قضاء اإلسكندرية وغريها عن ثالث 
سنة، يف يوم االثنني سابع رجب رمحه اللّه ومات صدر الدين حممد بن قاضي القضاة تقي الدين أمحد بن وتسعني 

عمر بن عبد اللّه بن عمر بن عوض احلنبلي، فاستقر عوضه يف تدريس املدرسة املنصورية قاضي القضاة موفق الدين 
  .اللّه احلنبلي ويف تدريس املدرسة األشرفية، ناصر الدين نصر. عبد اللّه احلنبلي

وكان بارعاً يف . ومات شرف الدين موسى بن كجك، اإلسرائيلي األصل، الطيب، يف يوم الثالثاء ثامن شوال
  .الطب، مشاركاً يف عدة علوم، وكتب خبطه اجليد كتباً كثرية

ذي  وتويف شهاب الدين أمحد القسطالين خطيب جامع عمرو مبصر وخطيب جامع القلعة، يف يوم اجلمعة خامس
  .احلجة

وتويف تاج الدين أمحد الَزركشي الشافعي مدرس املدرسة الفارسية، وخطيب اجلامع األخضر يف يوم اإلثنني ثامن 
  .ذي احلجة

وتويف سراج الدين عبد اللّه بن حممد بن معز، يوم اخلميس حادي عشرين احملرم، عن ماية سنة، ووىل حسبة 
  .اإلسكندرية وشهادة بيت املال

ء الدين أبو احملاسن يوسف بن أىب بكر بن حممد املعروف بالضياء بن خطيب بيت اآلبار الشامي، يف ذي وتويف ضيا
رمحه اللّه تعاىل واللّه تعاىل أعلم . وىل احلسبة، ونظر الدولة، ونظر املارستان، وغري ذلك، وكان ناهضاً أميناً. احلجة

  .بالصواب
  .وحسبنا اللّه ونعم الوكيل

   وسبعمائةسنة اثنتني وستني

وفيها قدم األمري بيدمر نائب . أهلت واألمراض بالباردة فاشية يف الناس، وقد ساءت أحواهلم لطول مدة أمراضهم
الشام، ومعه األمري جركتمر املارديين اجملرد باحلجاز، وقد قبض عليه وعلى األمري قطلوبغا املنصوري، وقدم األمري 

  .منجك، ومتثل بني يدي السلطان
  .دى السلطان إىل بر اجليزة ونزل بناحية كوم برا قريباً من األهراموفيها ع

وفيها قبض على الوزير الصاحب فخر الدين ماجد بن خصيب وعلى أخيه وحواشيه وأصهاره، وأحيط بدياره، 



. ربع سننيمث نفي إىل مصياف من بالد الشام، فأقام هبا سنة ونيفاً مث نقل إىل القدس، فأقام هناك أ. وألزم مبال كبري
من ذلك أنه ألزم مجيع مباشري الدولة واخلاص . ومات وكان قد أظهر يف وزارته من الترفع والتعاظم أمراً زائداً

وعامة املشدين بالركوب معه إذا ركب، فإذا وصلوا بني يديه إىل رأس سوق احلريريني من القاهرة، نزل مقدم 
صرين، مث نزلت طائفة بعد طائفة، حبسب رتبهم، ومشوا بني يديه الدولة ومقدم اخلاص ومضيا يف ركابه إىل بني الق

حىت ال يبقى أحد راكب سواه، إىل أن يصل إىل داره برأس حارة زويلة، فإن كان يف داره بفم اخلور على النيل نزل 
باب  من ينزل من قنطرة قدادار ومشوا إىل داره وهو راكب، فإذا مضى إىل الصناعة مبدينة مصر، نزل الناس من

وعىن باألمسطة، فكان يطبخ دائماً يف كل . مبفردمها إىل الصناعة، والناس مجيعاً مشاة. مصر، وبقي هو وأخوه راكبني
وكان يبعث كل ليلة بعد عشائه إىل بني القصرين من . يوم بداره ألف رطل من اللحم، سوى الدجاج واألوز

وتناهي يف . ما بني قطا ومسان وفراخ ومحام وعصافري مقلوةمببلغ مائتني ومخسني درمهاً فضة . القاهرة فيشترى له
وأخربين الوزير . أنواع األطعمة الفاخرة، واقترح علباً كبار للحلوى، عرفت بعده مدة سنني بالعلب اخلصيبية

الصاحب تقي الدين عبد الوهاب بن الوزير فخر الدين ماجد بن أيب شاكر أنه كان يف دارهم من جواري ابن 
وبلغت عدة جواريه . ريتني، حتسن كل واحدة منهما مثانني لوناً من التقاىل سوى بقية ألوان الطعامخصيب جا

وقد غلبه الدين، وأقام يف السجن والترسيم على ديون الناس مدة . سبعمائة جارية، بعد ما كان من أفقر الكتاب
  .شهر

ستدعاء فخلع عليه، واستقر يف الوزارة ونظر وفيها قدم فخر الدين ماجد بن قزوينة وزير دمشق إىل القاهرة با
وفيها عزل الشيخ مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي نفسه من حسبة القاهرة . اخلاص عوضاً عن ابن خصيب

واستقر عوضه برهان الدين إبراهيم بن . ملفاوضة حصلت كانت بينه وبني الصاحب فخر الدين ماجد بن قزوينة
و قاضي القضاة علم الدين حممد األخنائي، فسار يف احلسبة أحسن سرية، وتصلحت حممد بن أىب بكر األخنائي أخ

سقطت إحدى مناريت مدرسة السلطان حسن، فهلك حتتها حنو : عامة املعايش ويف يوم السبت سادس ربيع اآلخر
طريوا به لزوال ثالمثائة من األطفال األيتام الذين كانوا مبكتب السبيل، وغري األيتام، فتشاءم الناس بذلك، وت

السلطان، فكان كذلك، وزال ملكه يف ليلة األربعاء تاسع مجادى األوىل وذلك أنه بلغه وهو مبنزله بكوم برا أن 
األمري يلبغا اخلاصكي يريد قتله، وأنه ال يدخل إىل اخلدمة إال وهو البس آلة احلرب من حتت ثيابه فاستدعى به، 

ه ثيابه كلها، مث كتفت يداه، فْشفعت فيه إحدى حظايا السلطان، حىت وهو مع حرميه يف خلوة، وأمر فنزعت عن
فخرج إىل خميمه وقد اشتد . خلى عنه وخلع عليه، واعتذر إليه بأنه بلغه عنه أنه ال يدخل إال بالسالح خمفي يف ثيابه

يكه آلة احلرب، فبادر حنقه، فلم ميض سوى ثالثةّ أيام وبلغ السلطان أن يلبغا قد خامر وأظهر العصيان، وألبس ممال
للركوب يف طائفة من مماليكه ليكبسه على بغتة، ويأخذه من خميمه، فسبق ذلك إىل يلبغا من الطواشي بشري 

فركب مبماليكه من فوره بالسالح، يوم اإلثنني ثامن مجادى األوىل بعد . اجلمدار، وقيل بل من احلطة اليت شفعت فيه
مبن معه يريد السلطان فاهنزم من . ، وتوافقا حىت غربت الشمس، فحمل يلبغاالعصر، ولقى السلطان وهو سائر إليه

غري قتال، ومعه األمري عز الدين أيدمر الدوادار، فتفرقت مماليكه يف كل جهة، ومتادى السلطان يف هزميته إىل 
ة اجلبل، شاطىء النيل، وركب هو وأيدمر فقط يف بعض املراكب، وترك ركوب احلراقة السلطانية، وصعد قلع

وألبس من هبا من املماليك، فلم جيد يف اإلصطبل خيوالً هلم، فإهنا كانت مرتبطة على الربسيم لتربع على العادة، 
فاضطرب ونزل من القلعة ومعه أْيدَُمر وقد تنكرا ليسريا إىل الشام فعرفهما بعض املماليك، فأنكر حاهلما، وأخذمها 

  .موسى بن املازْكَشي، فأوامهاومضى هبما إىل بيت األمري شرف الدين 



هذا، وقد مضى يلبغا وقت هزمية السلطان يف إسره فلم يظفر به، فركب احلراقة ومنع أن يعدى مركب بأحد من 
املماليك السلطانية إىل بر مصر، وعدى بَأصحابه يف الليل إىل الرب، فلقيه األمري ناصر الدين حممد بن احملسين واألمري 

مث وجد األمري أسنبغا ابن . عدة وافرة، فحارهبما وهزمهما، وتقدم فهزم طائفة بعد طائفةقشتمر املنصوري يف 
ومضى . البوبكري يف عدة وافرة فقاتله قريباً من قنطرة قديدار، قتاالً كبرياً، جرح فيه أسنبغا واهنزم من كان معه

ينما هو مفكر فيما يفعله، إذ أتاه قاصد ابن وب. يلبغا حىت وقف حتت القلعة، فبلغه نزول السلطان وأَْيَدُمر منكسرين
األْزكَشي وأخربه بأن السلطان وأَْيدَمر عنده، فسار بعسكره إىل بيت ابن األزْكَشي باحلسينية، وأحاط به، وأخذ 

مث عاد إىل . السلطان واألمري أَْيدَُمر ومضى هبما إىل داره، قرب جبل الكبش فحبسهما هبا، ووكل هبما من يثق به
عة وقد امتنع هبا طائفة من مماليك السلطان، ورموه بالنشاب، فأعلمهم بأنه قد قبض على السلطان وسجنه يف القل

داره، فاحنلت عزائمهم، وفتحوا باب القلعة، فصعد يلبغا ومن معه إليها وملكها وأقام يف السلطنة حممد بن املظفر 
فقيل إنه عاقبه عقوبة شديدة حىت مات ودفنه يف  ومل يوقف للسلطان حسن على خرب،. حاجي بن حممد بن قالوون

وقيل دفنه بكيمان مضر وأَخفي قربه، فكان عمره دون الثالثني سنة، . مصبطة كان يركب عليها من داره بالكبش
وترك عشرة أوالد ذكور، وهم أمحد وقاسم وعلي . منها مدة سلطنته هذه الثانية ست سنني وسبعة أشهر وسبعة أيام

أخربين . وكان من خيار ملوك األتراك. بان وإمساعيل وحيىي وموسى ويوسف وحممد، وست بناتوإسكندر وشع
ثقتان من الناس أهنما مسعاه حيلف باألميان احلرجة، أنه ما شرب مخًرا وال الط منذ كان، إال أنه شغف بنسائه 

وعزم على قطع دابر . بتدبري ملكه وجواريه شغفاً زائداً، واشتهر يف أمرهن، وأفرط يف اإلقبال عليهن، مع القيام
األقباط واألتراك املماليك، فوىل عدة وظائف كانت بيد األقباط جلماعة من الفقهاء، منها وظيفة نظر اجليش ونظر 

وجعل عشرة من أوالد الناس أمراء ألوف، وهم ولداه أمحد وقاسم وأسنبغا بن البوبكري، وعمر بن . بيت املال
طرغاي وحممد بن هبادر آص، وحممد بن احملسين، وموسى بن أرقطاي، وأمحد بن آل  أرغون النائب، وحممد بن

ووىل ابن القَشَتمُري نيابة حلب، . وأنعم على عدة منهم بإمريات طبلخاناه وعشرات. ملك، وموسى بن األزكشي
ويف أنه . بامللك الناصروقد وافق أباه يف عدة أمور يف اللقب اخلاص بامللوك، فكالمها لقب . وابن صُْبح نيابة صفد

وما منهما إال من وزر له ُمتعمم وصاحب . خلع مث أعيد كل منهما إىل السلطنة بعد اخللع، كان ذلك يف ثاين شوال
وأقام مدة بغري وزير وال نائب، وبىن املدرسة اليت مل ينب يف ممالك اإلسالم بيت للّه مثلها يف العظم واجلاللة . سيف

  .والضخامة
  ح الدين حممدالسلطان صال

السلطان امللك املنصور صالح الدين حممد بن امللك املظفر حاجي بن الناصر حممد بن قالوون أقامه األمري يلبغا يف 
وذلك أنه ملا قبض على السلطان حسن، وصعد إىل القلعة ومعه األمري طيبغا الطويل أمري سالح، واألمري . السلطنة

دارية، واألمري أََشقتمر أمري جملس، يف بقية األمراء اشتوروا فيمن يقام يف السلطة، َملَكتُمر املارديين رأس نوبة اجلم
فذكر بعضهم األمري حسني بن حممد بن قالوون، وهو آخر من بقى من أوالد امللك الناصر حممد لصلبه، فلم 

لسلطان حسن فرأوا أن وذكر األمري أمحد بن ا. يرضوه خشية من أن يستبد باألمري دوهنم مث ال يبقى منهم أحداً
  .سوء تدبري فإن احلال يلجئه ألن يأخذ بثأر أبيه، فأعرضوا عنه -وقد ُعمل بأبيه ما ُعمل  -تقدميه 

ووقع الطارق على حممد بن املظفر حاجى، فاستدعى اخلليفة وقضاة القضاة، وأحضر ابن املظفر وعمره حنو أربع 
ب والكافة بني يديه من باب الدار إىل اإليوان، حىت جلس على عشرة سنة، ففوض اخلليفة إليه أمور الرعية، ورك



ختت امللك، وحلف له األمراء على العادة، وهو البس الثوب اخلليفيت، وذلك يف يوم األربعاء تاسع مجادى األوىل، 
يلبغا وهو أول من تسلطن من أوالد أوالد امللك الناصر حممد، فقام األمري . ولقب بامللك املنصور صالح الدين

واستقر األمري طَيبغا الطويل على عادته أمري سالح، واألمري قطلُوبغا . بتدبري الدولة، و مل يبق للمنصور سوى االسم
األمحدي رأس نوبة كبري، واألمري َملَكتُمر املارديين رأس نوبة اجلمدارية، واألمري أَشقتُمر أمري جملس، واألمري أرغون 

  .اى اليوسفي حاجب احلجاب، واألمري قَشتمر املنصوري نائب السلطنةاألشعردي دوادارا، واألمري أجل
  .ودقت البشائر، ونودي بالقاهرة ومصر بسلطنة امللك املنصور، وكتب إىل األعمال بذلك، فسارت الربيدية

  .وقبض على األمري ناصر الدين حممد بن احملسين وسجن باإلسكندرية
ن عينيه، فلما مثل بني يدي السلطان وعلى عينيه شعرية توجع له وخلع وأفرج عن األمري طاز وقد مسل الناصر حس

  .فسار إيل القدس وأقام به. عليه، فسأل اإلقامة بالقدس وأجيب إىل ذلك، وأنعم له بإمرة طبلخاناه
كتُمر احملمدي، وأفرج عن األمري جركَتمر املارديين واألمري قَطْلُوُبغا املنصوري، واألمري قَشَتُمر القامسي، واألمري َملَ

واستقر قَشَتُمر القاعي نائب الكرك، وَملَكتُمر احملمدي . واألمري أَقتُمر عبد الغين، واألمري َبكتمر املؤمين، وأخيه طاز
ونقلت رمة األمري َصْرغَتمش من اإلسكندرية، ودفنت مبدرسته . وأخرج َبكتُمر املؤمين إىل أسوان منفياً. نائب صفد

  .وخلع على الشريف عجالن وأعيد إىل إمارة مكة. طولون خارج القاهرة اجملاورة جلامع ابن
وقدمت األخبار يف شهر رجب خبروج األمري َبيَدُمر نائب الشام عن الطاعة، وموافقة مجاعة من األمراء له على 

حسن، وأفتاه مجاعة ذلك، منهم أسَْنَدُمر أخو َيلبغا اليحياوي، واألمري مَنَجك ومجاعة، وأنه قام ألخذ ثأر السلطان 
وجهز . ومنع الربيد أن مير من الشام -يعين األمري َيلُْبغا  -من الفقهاء جبواز قتال قاتله الذي تغلب على املُلك 

السَْنجق . فنصب األمري َيلبُغا. األمري مَنَجك واألمري أَسَنَدُمر الزيين يف عسكر إىل غزة، فحاربوا نائبها وملكوها
األمراء بالتجهيز للسفر، وأخرج األمري قََشتمر نائب السلطة إىل جهة الصعيد يف عسكر  السلطاين، وتقدم إىل

  .ليحفظ تلك اجلهة يف مدة الغيبة بالشام
وركب . وأقيم األمري شرف الدين موسى بن األْزكَشي نائب الغيبة، وخرجت طالب األمراء شيئاً بعد شيء

خارج القاهرة، مث رحل وصحبته اخلليفة واألمراء، وتاج الدين  السلطان يف أول شهر رمضان من قلعه اجلبل، ونزل
فرحل األمري منَجك مبن معه . حممد بن إسحاق املناوي قاضى العسكر، وسراج الدين عمر الندى قاضي العسكر

مث ساروا مجيعاً إىل . فنزل هبا السلطان بعساكره وجلس األمري يلبغا لعرض العسكر. من غزة، عائداً إىل دمشق
مشق، وخيموا بظاهرها، فخرج إليهم أكثر أمراء دمشق وعسكرها راغبني يف الطاعة، حىت مل يبق من األمراء مع د

فترددت القضاة بني الفريقني يف الصلح حىت تقرر، وحلف  -وقد امتنعوا بالقلعة  -َبْيَدُمر سوى مَنَجك وأَسَْنَدُمر 
  .من القلعة هلم األمري َيلُبغا على ذلك، فاطمأنوا إليه ونزلوا

فركب السلطان بعساكره صبح يوم اإلثنني تاسع عشرين شهر رمضان، ودخل إىل دمشق وقبض على األمري بيدمر 
واألمري منجك واألمري أَسَنَدُمر، وقيدوا، فأنكر ذلك مجال الدين يوسف بن حممد املرداوي احلنبلي قاضي دمشق، 

ح على هذا فاعتذر بأنه ما قصد إال إقامة حرمة السلطان، ووعد مل يقع الصل: وصار إىل األمري َيلُْبغا، وقال له
. وصعد السلطان إىل قلعة دمشق، وسكنها. فلما انصرف بعث هبم إىل اإلسكندرية، فسجنوا هبا. باإلفراج عنهم

ائب الشام واستقر األمري عالء الدين أمري على ن. واستبد األمري َيلُْبغا بتدبري األمور يف الشام، على عادته يف مصر
عوضاً عن األمري بَْيَدُمر، واستقر األمري قطْلُوُبغا األمحدي رأس نوبة يف نيابة حلب عوضاً عن األمري أمحد بن 

  .القَشتمري



مث سار السلطان بعساكره من دمشق، يف يوم األحد، فلما قرب من القاهرة ُدقت البشائر بقلعة اجلبل، وزينت 
  .ىل قلعته يف يوم اإلثنني عشرين شوالالقاهرة ومصر زينة عظيمة، وصعد إ

  .وفيه قدم األمري قَْشَتُمر النائب من الوجه القبلي
  .وقدم األمري حيار بن مهنا، فخلع عليه، واستقر يف اإلمرة عوضاً عن أخيه فياض ابن مهنا بعد موته

الدين حممد بن الصاحب  واستقر عالء الدين على بن إبراهيم بن حسن بن متيم يف كتابة سر حلب، عوضاً عن ناصر
  .شرف الدين يعقوب بن عبد الكرمي

واتفق حبلب أن يف يوم اإلثنني سادس عشرين ربيع األول جىء إىل النائب مبولود قد مات بعد والدته بساعة، فإذا 
  .له على كل كتف رأس بوجه مستدير، ومها إىل جهة واحدة

شي جوهر الزمردي نائب مقدم املماليك على أن يلبس وفيها اتفق األمري حسني بن حممد بن قالوون مع الطوا
وكان السفري بينهما نصر السليماين أحد طواشية األمري حسني، فوشى . املماليك السلطانية آلة احلرب ويتسلطن

وكان السلطان بالشام، فبادر األمري أَْيَدُمر الشمسي نائب الغيبة واألمري موسى بن األزْكَشي . بذلك إىل األمراء
فلما قدم السلطان واألمري يلبغا مسراً وشهراً، مث نفيا إىل . بضا على جوهر ونصر وسجنا خبزانة مشايل بالقاهرةوق

  .قوص يف ذي القعدة
  ومات يف هذه السنة من األعيان ممن له ذكر

اظر بيت شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر، املعروف بابن بنت األعز العالئي، الففيه الشافعي، ن
  .املال، وناظر األحباس يف يوم اخلميس ثامن عشر ربيع اآلخر

واألمري بلبان السناين أستادار السلطان، وأحد مقدمى األلوف، بعد ما نفاه الناصر حسن مث أعيد واستقر إىل القلعة، 
  .وهو من املماليك الناصرية حممد بن قالوون

بن حممد بن حسني بن حسني بن زيد املعروف بابن قاضي  ومات الشريف شهاب الدين حسني بن حممد بن حسني
  .العسكر األرموي نقيب األشراف بديار مصر، وكاتب السر حبلب، عن اثنتني وستني سنة، بالقاهرة

ومات الشريف بدر الدين حممد بن علي بن محزة بن علي بن احلسن بن زهرة بن احلسن بن زهرة نقيب األشراف 
  .حبلب

مد بن عيسى بن حممد بن عبد الوهاب بن دويب اآلمدي الدمشقي املعروف بابن قاضي ومات مشس الدين حم
  .شهبة، األديب املاهر، خطيب مدينة غزة، وكاتب اإلنشاء بدمشق

ومات مشس الدين حممد بن جمد الدين عيسى بن حممود بن عبد الضيف البعلبكي املعروف بابن اجملد املوسوي يف 
الوسواس بأمر شديد، حىت أنه كان إذا توضأ من فسقية املدرسة الصاحلية بني  وكان قد ابتلى يف. سلخ صفر

القصرين اليزال به وسواسه إىل أن يلقى نفسه يف املاء بثيابه ويغطس شتاًء وصيفاً، زعماً منه أنه ال يسبغ الوضوء ما 
  .وكان مجيل املعاشرة حسن احملاضرة، ال متل جمالسته. مل يفعل هذا

ال الدين عبد اللّه بن الزيلعي احلنفي، يف حادي عشرين احملرم، برع يف الفقه واحلديث، وخرج وتويف الشيخ مج
أحاديث اهلداية يف الفقه على مذهب أيب حنيفة، وخرج أحاديث الكشاف للزخمشري يف تفسري القرآن، وبني ما 

  .وصلت إليه قدرته من أسانيدها، فأحسن ما شاء
بن عثمان بن الزويل يف حادي عشرين احملرم، كان شافعياً مث صار حنفياً، وكان تيمي وتويف الشيخ مجال الدين خليل 

وكان لشيخو فيه . ويل خطابة جامع شيخو وإمامته، وتدريس احلديث باخلانكاه الشيخونية. االعتقاد حىت مات



  .وكان عبداً صاحلاً كثري السكون، يكتب اخلط اجليد. اعتقاد جيد، وله به اختصاص
  .احلافظ عالء الدين ُمْغلطَاي بن قليج بن عبد اهللا الَبكَْخري احلنفي احملدثوتويف 

وتويف الشيخ املعمر أبو العباس أمحد بن موسى الزرعي احلْنبلي، أحد اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، يف احملرم 
على امللوك، أبطل مظامل كثرية، وصحب  قدم إىل القاهرة، وكان قوياً يف ذات اللّه، جريئاً. مبدينة حرباص من الشام

وكان متقشفاً، وله وجاهة عند اخلاصة والعامة، لزهده وورعه . شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية فانتفع به
نعم، جراب مآلن حيات : فقال! يا شيخ ما جئتنا هبدية: وملا قدم على الناصر حممد بقلعة اجلبل، قال له. وتقواه

وعاد إىل دمشق، فأمضى النائب . جراباً فيه قصص مظامل، فرسم السلطان بإجابته إىل مجيع ذلكوأخرج . وعقارب
  .بعضها ودافع يف البعض

وتويف الفقيه املنشىء الكاتب كمال الدين أبو عبد اللّه حممد بن شرف الدين أمحد ابن يعقوب بن فضل بن طرخان 
  .القاهرة، عن بضع ومخسني سنة، يف ربيع األول الزينيب اجلعفري العباسي الدمشقي الشافعي، بضواحي

وتويف اخلواجا عز الدين حسني بن داود بن عبد السيد بن علوان السالمي التاجر، يف رجب بدمشق، وقد حدث 
  .عن ابن النجاري وغريه

  .ومات األمري سيف الدين املهمندار حاجب احلجاب بدمشق، يف شوال
  .دمشق يف شعبان واألمري سيف الدين برناق، نائب قلعة

ومات حمىي الدين أبو زكريا حيىي بن عمر بن الزكي بن أيب القاسم الشافعي قاضي الكرك، يف أوائل ذي القعدة 
  .بالقدس، معزوالً

  .وتويف الشريف ثُقبة بن ُرميثَة يف شوال، وانفرد أخوه َعجالن بعده بإمارة مكة
براهيم، ابن السلطان أيب احلسن علي بن عثمان بن يعقوب وفيها قتل صاحب فاس ملك املغرب السلطان أبو سامل إ

  .وأقيم بعده أبو عمر تاشفني بن السلطان أيب احلسن. بن عبد احلق يف ليلة األربعاء ثامن عشر ذي القعدة
  سنة ثالث وستني وسبعمائة

  .تزوج األمري َيلْبُغا األتابك خبوند طولونية زوج السلطان حسن: يف شهر اهللا احملرم
خلع على األمري الطواشي سابق الدين مثقال اآلنوكي، واستقر مقدم املماليك عوضاً : يوم اإلثنني سادس صفر ويف

  .عن شرف الدين خمتص الطَقتُمري بعد وفاته
  .وخرج السلطان واألمري َيلبَغا إىل الصيد باجليزة

وعرضهم على السلطان يف يوم اخلميس ثاين واستدعى مجاعة من الفقهاء إىل خميم األمري َيلُْبَغا، فعني طائفة منهم، 
عشرين صفر، فخلع على برهان الدين إبراهيم بن علم الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران األخنائي 

وخلع على صالح الدين . حمتسب القاهرة، واستقر يف قضاء القضاة املالكية عوضاً عن أخيه تاج الدين بعد موته
ن إبراهيم الربدمي املالكي مدرس املدرسة األشرفية، واستقر يف حسبة القاهرةْ عوضاً عن عبد اهللا بن عبد اللّه ب

وخلع على تاج الدين حممد بن هباء الدين شاهد اجلمايل، واستقر يف نظر املارستان املنصوري . الربهان األخنائي
  .عوضاً عن الربهان األخنائي

الرمحن بن عسكر البغدادي املالكي، واستقر يف نظر اخلزانة  وخلع على الشيخ شرف الدين حممد بن حممد بن عبد
مث عاد السلطان إىل قلعة . وعدوا النيل إىل القاهرة، فكان يوماً مشهوداً. اخلاص، عوضاً عن التاج األخنائي



 خلع على األمري طُغاى َتُمر النظامي، واستقر حاجب احلجاب عوضاً: ؟؟؟ ويف يوم اخلميس تاسع شهر رجب.اجلبل
  .واستقر أُجلاي أمري جندار. عن األمري أجلاي اليوسفي

  .نفي األمري موسى بن األزكشي إىل محاة بطاالً، واستقر عوضه أستادار األمري أروس احملمودي: ويف سابع عشريه
خلع على األمري قشتمر النائب، واستقر يف نيابة الشام عوضاً عن أمري على حبكم : ويف يوم اإلثنني خامس شعبان

وخلع على الشيخ هباء الدين أمحد بن التقي السبكي، واستقر يف قضاء دمشق، عوضاً عن أخيه تاج الدين . استعفائه
  .عبد الوهاب

واستقر التاج يف وظائف أخيه، وهي تدريس املدرسة املنصورية، واخلانكاه الشيخونية، واملدرسة الناصرية جبوار قبة 
  .قد استدعى إىل القاهرة لكثرة شكواهو. اإلمام الشافعي، وإفتاء دار العدل

  .أنعم على األمري قَطْلَقتُمر العالي اجلاشنكري بتقدمة ألف: ويف ثامنه
  .خلع على األمري أَشَقتمر املارديين أمري جملس، واستقر يف نيابة طرابلس: ويف يوم اخلميس خامس شوال

عن أَشقتمر، وخلع على األمري أَسنبغا بن البوبكري  وخلع على األمري طَُغاى َتمر النظامي واستقر أمري جملس عوضاً
  .واستقر حاجب احلجاب

واستقر األمري مَنكَلى بغا الشمسي يف نيابة حلب، عوضاً . وفيه استقر األمري عز الدين أَْيدَُمر الشيخي يف نيابة محاة
غارات على بالد الروم، وأسرهم واستقر األمري أَسندمر الطازي يف نيابة ملطية فأكثر من ال. عن قطلوبغا األمحدي

وقتلهم، فبعث إلية األمري حممد بن أَرَتَنا صاحب قيصرية الروم عسكراً مع ابن ُدلغَادر، فكسبه وهو يتصيد فقاتله 
فكتب السلطان واألمري يلُبغا خبروج عساكر دمشق وطرابلس ومحاة وحلب . قتاالً شديداً، وجنا بنفسه إىل ملطية

فخرج من دمشق مخسة آالف فارس، ومن بقية البالد . ، صحبة األمري قطْلُوبغا نائب حلببآالت احلرب واحلصار
وتوجه نائب حلب يف اثين عشر ألفاً ومعه اجملانيق والنقابون، ومجيع ما حيتاج إليه، . الشامية سبعة آالف فارس

  .فشنوا الغارات على بالد الروم، مث عادوا بغري طائل
ه حممد بن اخلليفة املعتضد باللّه أيب بكر، يف يوم اخلميس ثاين عشر مجادى األوىل، إىل قلعة وفيها استدعى أبو عبد اللّ

اجلبل، وجلس مع السلطان بالقصر، وقد حضر األمراء فأقيم يف اخلالفة بعد وفاة أبيه، ولقب باملتوكل على اللّه، 
ن النذور على حاله، وركب إىل منزله، فهنأه ليستعني مبا حيمل إليه م. وخلع عليه، وفوض له نظر املشهد النفْيسي

  .الناس باخلالفة
وفيها استقر مجال الدين يوسف بن قاضي القضاة شرف الدين أيب العباس أمحد بن احلسني بن سليمان بن فزارة 

  .الكفري يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن والده يف مجادى األوىل
حممد الدمريي يف قضاء املالكية حبلب، عوضاً عن الشهاب أمحد بن واستقر صدر الدين أمحد بن عبد الظاهر بن 

  .حممد بن ياسني الرياحي يف صفر
واستقر كمال الدين أبو الفضل حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن القسم النويري يف قضاء مكة، عوضاً عن تقي 

  .الدين أيب اليمن حممد بن أىب العباس أمحد بن قاسم احلرازي، بعد عزله
فيها استقر مجال الدين عبد اللّه بن كمال الدين حممد بن عماد الدين إمساعيل بن تاج الدين أمحد بن السعيد بن و

األثري يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن ناصر الدين حممد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكرمي احلليب، 
  .بعد وفاته

ن القاهرة صحبة األمري طَيبَغا الطويل، أمري سالح، وهو يف جتمل وخرج ركب احلاج م. وفيها اشتد الربد بدمشق



عظيم، فوصلت إليه اإلقامات إىل عرفة، محلها إليه األمري َيلبغا وفيها خلع صاحب فاس ملك املغرب أبو عمر 
زيان ووىل ملك املغرب بعد أبو . تاشفني بن السلطان أيب احلسن على ابن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق يف حمرم

  .حممد ابن األمري أىب عبد الرمحن بن السلطان أيب احلسن
. وفيها اشتد الربد ببالد الشام، ومجدت املياه حىت ماء الفرات، ومر املسافرون عليه بأثقاهلم، فرأوا منه منظراً عجيباً

  .وهذا األمر مل يعهد يف هذه األعصار مثله
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر من األعيان

فة املعتضد باللّه أبو الفتح، وامسه أبو بكر بن املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان ابن احلاكم بأمر اللّه أيب العباس اخللي
أمحد بن احلسن بن أيب بكر بن أيب علي بن احلسن بن اخلليفة الراشد بن املسترشد، يف يوم الثالثاء عاشر مجادى 

وكان يلثغ يف حرف الكاف، وعهد إىل ابنه . بع ومخسني وسنة ستنيوحج سنة أر. األوىل ومدة خالفته عشرة أعوام
  .حممد قبل وفاته بقليل

وتويف السلطان أبو سامل إبراهيم بن أيب احلسن علي بن أيب سعيد عثمان بن أيب يوسف يعقوب بن عبد احلق املريين 
مه أمرياً، فقدم هو وأخوه إىل أقا -أبا احلسن  -وكان من خربه أن أباه السلطان . صاحب فاس من بالد املغرب

غرناطة من األندلس يف العشرين من مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومخسني، فأقاما هبا إىل أن مات أبو عنان يف سنة تسع 
ومخسني، وأقيم بعده ابنه السعيد يف امللك، فخرج أبو سامل من غرناطة ليالً، وحلق بأشبيلية وهبا سلطان قشتالة 

وعده ومل يف له، فاجتمع الناس على منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب فطرح نفسه عليه، ف
بن عبد احلق، ونازل البلد اجلديد، فخرج أبو سامل من إشبيلية بغري طائل، ومضى إىل اإلفرنس فانضم إليه طائفة 

فسار أبو سامل مبن معه . ففروأخْد مدينة أصيال وطنجة، فتالحقت به جيوش منصور بن سليمان، وقد اختل أمره 
ودخل دار اإلمارة، يوم اخلميس النصف من شعبان، سنة تسع ومخسني، فلم خيتلف عليه أحد إىل أن كانت هذه 

. ففر الناس عنه، وخرج ليالً فأخذ وذبح، فاضطربت األمور من بعده. السنة ثار عليه ثقته ودعا إىل أخيه تاشفني
  .مؤثراً للجميل، له معرفة باحلساب والنجوم، وحمبة يف الراحة وكان وسيماً بديناً كثري احلياء

  .وتويف األمري طاز يف العشرين من ذي احلجة بالشام
وتويف الشريف مشس الدين حممد بن شهاب الدين أمحد بن حممد بن احلسني بن حممد املعروف بابن أىب الركب، 

  .ارة هباء الديننقيب األشراف بالقاهرة، وإليه تنسب املدرسة الشريفية حب
  .وتويف أبوه شهاب الدين يف شعبان، سنة اثنتني وستني

وتويف مشس الدين أبو إمامة حممد بن علي بن عبد الواحد بن حيىي بن عبد الرحيم، املعروف بابن النقاش الشافعي، 
  .الفقيه احملدث، املفسر الواعظ، يف يوم الثالثاء ثالث عشر ربيع األول

مد بن اجلمال أمحد بن حممد بن حممد بن نصر اللّه بن املظفر ابن أسعد بن محزة املعروف بابن وتويف أمني الدين حم
القالنس التميمي الدمشقي، وكان أحد أعيان دمشق، وباشر هبا وكالة بيت املال وقضاء العسكر، ودرس الفقه، مث 

  .ويل كتابة السر مدة، وعزل عنها
ن أبو عبد اهللا حممد بن علم الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران وتويف قاضي القضاة املالكية، تاج الدي

  .األخنائي املالكي، يف ثامن عشر صفر بالقاهرة
وتويف ناصر الدين حممد بن أيب القاسم بن محل املعروف بابن التونسي، أحد نواب القضاة املالكية، يف يوم اجلمعة 



  .حادي عشر صفر بالقاهرة
ويل كتابة . مد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكرمي بن أيب املعايل احلليب الشافعيومات ناصر الدين حم

  .السر حبلب ودمشق، ثالَثاً وعشرين سنة، ودرس، وقال الشعر
أخذ النحو . وتويف صالح الدين عبد اللّه بن حممد بن كثري التاجر النحوي املعروف بابن املعزى مبكة، يف ذي القعدة

  .وكان عبداً صاحلاً. ن أيب احلسن والد الشيخ سراج الدين عمر بن امللقنبالقاهرة ع
  .وتويف األمري أَْينََبك أخو األمري َبكتُمر الساقي

  .وتويف الصاحب الطواشي صفي الدين جوهر الزمردي بقوص يف شعبان
األصل الدمشقي الشافعي، يف  وتويف فتح الدين حيىي بن عبد اللّه بن مروان بن عبد اللّه بن قمر بن احلسن الفارقي

  .وقد حدث، وكان صاحلاً، ثقة، ثبتاً. ومولده يف القاهرة سنة اثنتني وسبعني وستمائة. ربيع اآلخر بدمشق
  .وتويف والده يف صفر سنة ثالث وسبعمائة

وتويف مشس الدين حممد بن مفلح بن حممد بن مفرح الدمشقي احلنبلي، يف رجب بدمشق، ومولده بعد سنة 
  .واهللا أعلم. مائة، برع يف الفقه وغريه، وصْنف كتاب الفروع، وهو مفيد جداًسبع

  سنة أربع وستني وسبعمائة

رابع عشر صفر : عدى السلطان واألمري َيلْبغا النيل إىل بر اجليزة، وخيم قريباً من األهرام، ويف يوم اإلثنني: يف احملرم
الربيد من دمشق، باستدعاء، فاجتمع بالسلطان واألمري يلبغا مث قدم قاضي القضاة هباء الدين أمحد بن السبكي على 

  .عاد السلطان من السرحة باجليزة، ومعه األمري َيلُْبَغا: ويف تاسع عشر شهر ربيع األول. عاد إىل القاهرة
 خلع على تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي وأعيد إىل قضاء دمشق، وخلع على: ويف يوم اإلثنني ثاين عشرينه

وخلع على األمري أَقتُمر عبد الغىن واستقر حاجب . أخيه هباء الدين وأعيد إىل إفتاء دار العدل، وبقية وظائفه
  .احلجاب، عوضا عن أسنبغا بن البوبكري

فشت الطواعني واألمراض احلادة يف الناس بالقاهرة ومصر وعامة الوجه البحري، وتزايد حىت : ويف مجادى األوىل
  .ومل تزل األمراض بالناس إىل شهر رمضان. عدة من ميوت يف اليوم ثالثة آالفبلغ يف شهر رجب 

وقدم اخلرب بوقوع الوباء بدمشق وغزة وحلب، وعامة بالد الشام، فهلك فيه خالئق كثرية جًدا ويف يوم اإلثنني 
من الغد الختالل اقتضى رأى األمري َيلبَغا خلع السلطان فوافقه األمراء على ذلك، فخلعوه : رابع عشر شعبان

عقله، وسجنوه ببعض الدور السلطانية من القلعة، فكانت مدة سلطنته سنتني وثالثة أشهر وستة أيام، مل يكن له 
  سوى االسم فقط

  السلطان زين الدين أبو املعايل

سلطنة السلطان امللك األشرف زين الدين أبو املعايل شعبان بن األجمد حسني بن الناصر حممد بن قالوون ويل ال
وكان من خربه أن األمري يلبغا مجع . وعمره عشر سنني، ومل يل أحد من بين قالوون واًبوه مل يل السلطنة سواه
مث بكروا يف يوم الثالثاء النصف من شعبان . األمراء بقلعة اجلبل كما تقدم، حىت اتفقوا على خلع السلطان املنصور

مد املتوكل على اللّه وقضاة القضاة األربع، وأعلموهم باختالل عقل إىل القلعة وأحضروا اخلليفة أبا عبد اللّه حم
املنصور وعدم أهليته للقيام بأمور اململكة، وأن االتفاق وقع على خلعه فخلعوه، وأحضروا شعبان بن حسني 



جلس  وأفاضوا عليه خلعة السلطنة، ولقبوه بامللك األشرف زين الدين أيب املعايل، وأركبوه بشعار السلطة، حىت
وكتب إىل األعمال بذلك فسارت الربد يف أقطار اململكة، . على ختت امللك وحلفوا له، وقبلوا األرض على العادة

  .وخلع على أرباب الوظائف
عزل قاضي القضاة موفق الدين احلنبلي نفسه من القضاء من أجل أن األمري : ويف يوم اخلميس ثالث عشرين رمضان

لقاصد وهو نامي، فلم يتمهل عليه حىت ينتبه، بل أمر به فأيقظ وقد انزعج، فغضب لذلك، َيلبَغا استدعاه، فوافاه ا
ومازال يرسل إليه ويترضاه حىت . وعزل نفسه، وأىب أن جييب القاصد أو جيتمع به، فشق ذلك على األمري َيلبَغا

إىل وظيفة القضاء على  مث استدعى يف يوم اإلثنني سابع عشرينه إىل جملس السلطان، وخلع عليه وأعيد. رضي
واستقر األمري أََشقتمر املارديين . واستقر األمري َمْنكَلى ُبَغا الشمسي يف نيابة الشام، عوضاً عن األمري قَْشَتُمر. عادته

  .يف نيابة حلب، عوضاً عن األمري سيف الدولة قطلوبغا األمحدي بعد موته
، واستقر عوضه يف نيابة صفد األمري قَْشَتُمر املنصوري نائب الشام واستقر األمري أَْزدَمر اخلازندار يف نيابة طرابلس

واستقر األمري أمحد بن القََشتمُري يف نيابة الكرك، واألمري أَرَنُبغا يف . واستقر األمري عمر شاه يف نيابة محاة. ومصر
. زندار األمري يعقوب شاهواستقر األمري أَْرغون األمحدي اخلازندار الال السلطان واستقر عوضه خا. نيابة غزة

واستقر الشريف َبكتُمر بن علي احلسين وايل قطا يف والية القاهرة، عوضاً عن األمري عالء الدين علي بن الكوراين 
واستقر خليل بن الزيين يف والية . وويل األمري عالء الدين علي بن الطشالقي وايل دمياط والية قطيا. حبكم استعفائه

واستقر قَْشَتُمر أستادار طَقَْزَدُمْر يف والية اجليزة، مث عزل . عمر بن الكركَْند، وهي واليته الثالثةالغربية، عوضاً عن 
واستقر أمحد بن مجيل وايل األمشونني ومقبل السيفي وايل منوف عوضاً عن حممد بن . عن قريب مبوسى بن الديناري

عروف بالدم األسود أستادار أيتمش يف والية الفيوم واستقر احلسام امل. عقيل، وحممد بن السميساطي وايل دمياط
واستقر فتح الدين أبو بكر حممد بن إبراهيم ابن أيب الكرم حممد بن الشهيد يف كتابة . عوضاً عن حممد بن طغاى

  .السر بدمشق، عوضاً عن اجلمال عبد اللّه بن حممد بن إمساعيل بن أمحد بن سعيد بن األثري
يادة ماء النيل يف أيام زيادته مدة أيام، مث نودي عليه يف يوم السبت سابع ذي القعدة توقفت ز: ويف هده السنة

مث نقص ثلث ذراع، وتوقفت . وسادس عشرين مسرى زيادة إصبع لتتمة سبعة عشر إصبعاً من ستة عشر ذراعاً
احداً، واستمر حىت كان مث زاد يف آخر أيام النسىء إصبعاً و. الزيادة حىت انقضت أيام مسرى وبعدها أيام النسىء

وفتح اخلليج، فتمادت زيادته حىت انتهت إىل أربعة أصابع من مثانية . الوفاء يف يوم الثالثاء ثامن عشر ذي القعدة
  .عشر ذراعاً، مث اهنبط فتحرك سعر الغالل

موفوراً للقاضي حمب ووىل من ذلك جانباً . وفيها فرق األمري يلبغا كثرياً من الغالل واألموال يف الفقهاء والصوفية
  .الدين ناظر اجليش، فارتفق الناس هبذه الصدقات حبيث استغىن منها مجاعة

  .يف نيابة الرحبة  -أحد الطبلخاناه  -وفيها استقر األمري َبكتُمر مملوك طاز 
 ومات فيها من األعيان الشريف غياث الدين أبو إسحاق إبراهيم بن صدر الدين محزة العراقي، والد الشريف

مرتضى ومات شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم البعلبكي، مفيت دار العدل بدمشق يف 
برع يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي، وشارك يف عدة فنون، وأفىت ودرس وقدم . سابع عشرين شهر رمضان

  .القاهرة
قرأ على . حممد الكفيت شيخ القراءات، يف نصف شعبانوتويف الشيخ جمد الدين أبو الفدا إمساعيل بن يوسف بن 

الشيخ مشس الدين حممد بن حممد بن منري بن السراج، وعلي التقي الصايغ، وجنم الدين عبد اهللا الواسطي، وتصدر 



لإلقراء جبامع أمحد بن طولون، وعليه قرأ التقي البغدادي وشيخنا فخر الدين عثمان بن عبد الرمحن البلبيسي ومات 
  .كتمر أمري علم ومات َجرْكَس النوروزي أحد أمراء الطبلخاناهَب

وتويف الفقري املعتقد حسن بن مسلم املسلمي، املقيم جبامع الفيلة وكان جياهد الفرنج من جهة طرابلس املغرب، 
صار بني  وكان عنده أسد قد رباه وساسه حىت. ويقيم حاله وحال من معه من الفقراء املسلمني مما يكون من الغنامي

  .فلما مات أخذ السباعون األسد، فتوحش عندهم، وعاد إىل ما جبل عليه. فقرائه مبنزلة اهلر يف البيوت
وتويف أبو حامت بن هباء الدين أمحد بن السبكي وتويف الشيخ صالح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك الصفدي يف ليلة 

اريخ وغريه، وأكثر من قول الشعر وإنشاء الكتب برع يف عدة فنون من أدب وت. األحد عاشر شوال بدمشق
وألف كتبا كثرية مفيدة، منها كتاب الوايف بالوفيات يف التاريخ، كبري جدا، وكتاب أعوان النصر . والرسائل وحنوها

يف أعيان العصر، جدد فيه ما شاء، وكتاب شرح المية العجم، طول فيه كثًريا، ومأله بفوائد جليلة، وغري ذلك، 
  .اإلنشاء بالقاهرة ودمشق وباشر كتابة سر حلب قليالًوكتب 

وتويف تقي الدين أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الرحيم بن أيب سامل، بن مراجل الدمشقي، ناظر الدولة بديار 
  .مصر، ووزير دمشق

  .ومات مشس الدين عبد اللّه بن يوسف بن عبد اللّه بن يوسف بن أيب السفاح بالقاهرة
س الدين عبد الرمحن بن الضياء املناوي، يف تاسع عشرين مجادى اآلخر، وهو شاب وتويف زين الدين عمر ومات مش

بن الشرف عيسى بن عمر الباريين احلليب الفقيه الشافعي حبلب ومات الشيخ عماد الدين حممد بن احلسني بن علي 
ع يف الفقه واألصول، ودرس، وناب يف بن عمر اإلسنوي الشافعي، يف ثامن عشرين مجادى اآلخر بالقاهرة، بر

احلكم، وصْنف ومات ناصر الدين أبو عبد اللّه حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن الربوة القونوى، مث الدمشقي، 
  .شرح كتاب السراجية يف الفرائض، واملنار يف األصول، ودرس وخطب جبامع َيلُْبَغا. احلنفي، الفقيه اخلطيب، املفيت

  .ف الدين قطلوبغا األمحدى، نائب حلب هباومات األمري سي
ومات تقي الدين حممد بن أمحد بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن حممد بن الفرات الشافعي النحوي، موقع 

  .برع يف العربية، وانفرد مبعرفة التواقيع احلكمية. احلكم، يف يوم السبت تاسع عشرين مجادى اآلخرة، بالقاهرة
حممد بن صالح الدين عبد اللّه بن شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اللّه العمري، أحد أمراء  وتويف ناصر الدين

حدث . دمشق وتويف حمدث الشام أمني الدين حممد بن أمحد بن علي اجلوخي، يف ليلة السبت حادي عشر رمضان
  .عن الفخر علي، وزينب بنت كامل، ومسع الناس عليه مسند اإلمام أمحد

  .مشق مجال الدين حممود بن حممد بن إبراهيم بن مجلة ، يف يوم اإلثنني العشرين من رمضانوتويف خطيب د
  .ومات يزدار أمري شكار، وجوهر املظفري الالال، ومجاعة كثري جدا
  .وتويف حسني بن حممد بن قالوون، ليلة السبت رابع ربيع اآلخر

  سنة مخس وستني وسبعمائة

وأنعم على األمري علي . وقد كف بصره. َدمر البالسي بتقدمة األمري قَندس الناصريأنعم على األمري طَْي: يف احملرم
واستقر األمري أَْرغُون التاجى أمري جندار حاجب طرابلس، واستقر األمري . بن قندس الناصري بإمرة طبلخاناه

مري آسن قَُجا على بك اجلوكندار واستقر األ. عوضا عن َمْنكُوَتُمر عبد الغين، وقد استعفي. ألطنبَُغا فرفور جاشنكريا
. يف نيابة ملطية يف ثالث صفر واستقر األمري عمر بن أرغون النايب يف نيابة صفد عوًضا عن قَْشَتمر املنصور

واستقر األمري طَْينال املارديين وايل القلعة . وأنعم عليه بتقدمْه عمر ابن أرغون النايب. واستدعى قَْشَتُمر إىل القاهرة



  .أَلْطْنُبغا الشمسي آنوك، وقد استعفي عوضاً عن
وأنعم السلطان على مجاعة بإمريات طبلخاناه، منهم َتُمرقُبا العمري، وحممد بن قمارى أمري شكار، وأَلْطنبَُغا 

  .األمحدي، وأقبغا الصفدي
ورجب  وأنعم على كل من إبراهيم بن األمري صرغتمش، وقَشتُمر العالي طاجار من عوض، وأروس بغا اخلليلي،

  .بن كَلَفَت التركماين، بإمرة عشرة
واستقر األمري قَْشَتُمر القامسي يف نيابة سلمية عوضاً عن األمري . واستقر األمري قمارى احلموي يف نيابة طرسوس

واستقر فخر الدين عثمان الشريف يف . واستّمر عمر بن الكَركَند يف والية الغربية عوضاً عن خليل بن الزيين. طنريق
  .ية األمشوننيوال

  .وفيها ارتفع سعر الغالل، فبلغ القمح أربعني درمهاً األردب، ووقع املوت يف األبقار بأرض مصر وإفريقية
  .قدم هباء الدين أبو البقاء حممد بن عبد الرب بن حيىي السبكى إىل القاهرة من دمشق، معزوالً عن قضاياها: ويف احملرم

خلع على عالء الدين على بن سديد الدين أيب حممد عبد الوهاب بن الفخر : ويف يوم األربعاء تاسع عشرين صفر
عثماْد بن حممد بن هبة اهللا بن علي بن إبراهيم بن حسني بن عبد العظيم بن عبد الكرمي بن عبد اللّه بن سليمان، بن 

ا عن الصالح عبد عبد الوهاب بن سليمان بن خالد بن الوليد املعروف بابن عرب، واستقر حمتسب القاهرة، عوض
  .اللّه بن عبد اللّه الربلسي، بعد وفاته

خلع على هباء الدين أيب البقاء، واستقر قاضى العسكر ووكيل اخلاص، : ويف يوم اخلميس ثاين عشر ربيع اآلخر
وخلع على السراج عمر اهلندي احلنفي، واستقر قاضي . عوضاً عن التاج حممد بن عبد احلق املناوى بعد وفاته

وخلع على الشيخ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن الصايغ احلنفي، واستقر يف إفتاء دار العدل، . كر أيًضاالعس
وخلع على الشيخ سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين الشافعي، واستقر يف . وهو أول حنفي ويل إفتاء دار العدل

  .الدين بن السبكي حبضور دار العدل يف أيام اخلدمةوأمر هؤالء األربعة مع الشيخ هباء . إفتاء دار العدل أيًضا
خلع على أيب البقاء، واستقر يف نظر األوقاف ونيابة احلكم، مضافا ملا بيده وقدمت رسل متملك سيس : ويف شوال

  .يف طلب ختفيف الضريبة املقررة عليهم، فهلك ملكهم وهم مبصر، فعادوا بغري طائل
ف الزروع، فغلت األسعار حىت بلغت الغرارة القمح بدمشق ماية ومثانني درمهاً، وكثر اجلراد بالشام حىت شنع، وأتل

وفتح األمري منكلى بغا . مث احنطت إىل مائة وعشرة دراهم، وفشت الطواعني واألمراض احلادة يف الناس بدمشق
ذ أيام امللك العادل الشمسي نائب الشام باب كيسان من مدينة دمشق بعد ما أقام مغلوقا زيادة على مائيت عام، من

  .نور الدين حممود بن زنكي وعقد عليه قبوا كبًريا، ونصب له جسًرا مير الناس عليه، وأنشأ هناك جامعًا
مبصر والشام لكثرة خداعهم ومكرهم وحتذلقهم ىف .مبجالس القضاة. مبنع الوكالء الذين.وفيها برز مرسوم السلطان

  .تنوع الشرور
  .األتابك ترعة استجدها، من البدرشني باجليزية، فكثر النفع هباوفيها حفر األمري َيلبَغا 

السلطان امللك األشرف زين الدين أبو املعايل شعبان بن األجمد حسني بن الناصر حممد : وىف ثامن عشرين ذي احلجة
  .بن قال استقر األمري قَطْلَُبك واألمري منوف

  ومات ىف هذه السنة من األعيان

اجلمال حممد بن عمر بن أمحد بن هبة اللّه بن حممد بن هبة الّله بن أمحد بن حيىي بن أىب جرادة شهاب الدين أمحد بن 
  .العقيلى احللىب، املعروف بابن العدمي احلنفْى، نائب شيزر، عن بضع وستني سنة



براهيم بن املَسلْم وتويف قاضى محاة جنم الدين عبد الرحيم بن مشس الدين إبراهيم بن هبة ا للّه بن عبد الرحيم بن ٍا 
بن هبة اللّه بن حسان بن حممد بن منصور بن أمحد بن البارزى اجلهىن احلموى الشافعى، بعد ما أقام قاضيا شيئًا 

  .وعشرين سنة
ومات القاضى تاج الدين أبو عبد . تقدم ذكره ىف السنة الىت قبلها، وهو ْنائب حلب. ومات األمري قُطْلُوئغا األمحدى

َسلَمى املمناوى الشافْعى، ْخليفْه احلكم، وقاضي العسكر، ووكيل !هباء الدين إسحاق بن إبراهيم ا اللّه حممد بن
  .اخلاص يف يوم اجلمعْه سادس ربيع اآلخر، ودفن بالقرافة

وتوىف صالح الدين عبد ا للّه بن عبد ا للّه بن ٍابراهيم الربلسى املالكى، حمتسب القاهرة، يوم اخلميس خامس 
وىف حسبته أمر املوًذنني أن يقولوا مع قوهلم ىف . مبائة ألف درهم ونيف.، ودفن بالقرافة، وبيعت كتبهعشرين صفر

ليايل اجلمعة بعد أذان عشاء اآلخرة، ويف السالم قبل الفجر السالم عليك يا رسول ا للّه، الصالْه والسالم عليك يا 
  .فاستمر ذلك. رسول ا هللا 

ىف ليلة اجلمعة، رابع . عاقد األنكحة. ه حممد بن حممد بن أىب احلسن القالنسى احلنبلىوتوىف فتح الدين أبو عبد ا للّ
  .مجادى األوىل، عن سن عالية، وقد حدث بعلو إسناد عن مجاعَه

وتويف أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحاق بن أمحد بن أسد بن 
  .وف بابن احلاج النمريي الغرناطي، قدم إىل القاهرة حاجاً، وكتب اإلنشاء بغرناطة وجباية وقال الشعرقاسم املعر

وتويف قاضي مكة، تقي الدين حممد بن أمحد بن قاسم العمري احلرازي الشافعي، معزوالً ومات األمري أقبغا بوذ 
  .السيفي، أحد رءوس النوب

  .اناهومات األمري أرغون التاجي، أحد الطبلخ
وتوفيت خوند طولباى التركية عتيقة السلطان حسن، وامرأة األمري يلبغا األتابك، يف رابع عشرين ربيع اآلخر، 

  .ودفنت بتربتها خارج باب الربقية
وتويف امللك الصاحل صاحل بن املنصور جنم الدين غازي بن املظفر قرا أرسالن بن السعيد غازي بن أرتق بن أرسالن 

متملك ماردين ، فلما قدم اخلرب بوفاته جهزت اخللعة بالسلطنة . ألىب بن مترداش بن إيلغازى بن أرتق بن إيلغازى بن
  .وكان قد ملك أربعاً ومخسني سنة. لولده امللك املنصور حسام الدين أمحد

 سادس ومات باملدينة النبوية احلافظ عفيف الدين أبو السيادة عبد اللّه بن حممد بن أمحد بن خلف املطري، يف
  .واللّه تعاىل أعلم. عشرين ربيع األول

  سنة ست وستني وسبعمائة

حنقا من الوزير فخر الدين بن . يف احملرمك استعفى الشيخ مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي من وكالة بيت املال
حسبة  واستقر عوضه يف الوكالة والكسوة، مضافا إىل. قزوينة، فأعفي، وخلع على عالء الدين علي بن عرب

  .القاهرة
وفيه خلع على مشس الدين حممد بن علي بن أيب رقيبة، واستقر يف حسبة مدينة مصر والوجه القبلي، عوضاً عن هباء 

  .الدين بن املفسر بعد عزله
  .ويف رجب استقر األمري جرجى اإلدريسي أمري آخور يف نيابة حلب، عوضاً عن أشقتمر املارديين

 -املعروف بابن السراج احلنفي  -الدين حممد بن السراج أمحد بن مسعود القونوي استقر مجال : ويف عشرين صفر
  .يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضا عن اجلمال يوسف الكفري



وفيها أسلم الشمس أبو الفرج املقسي وتسمى عبد اهللا، ولقب مشس الدين، واستقر مستويف املماليك، مث نقل إىل 
  .استيفاء اخلاص
عقوب شاه أمري آخور عوضاً عن األمري جرجى نائب حلب، بإمرة طبلخاناه وأنعم على كل من واستقر األمري ي

قَطلَوُبغا البالين، وكُمْشبغا احلموي، وجنغرا السيفي، وأقبغا اجلوهري بإمرة طبلخاناه، وعلى كل من سلجوك 
الء الدين علي بن ممدود الرومي، وأروس السيفي، وُسْنقر السيفي بإمرة عشرة واستقر حسام الدين حسن بن ع

الكوراين يف والية املنوفية، عوضاً عن قَطْلَُبك السيفي، واستقر حسن بن احلرامي يف والية قوص عوضاً عن َبكتُمر 
  .العلمي

قدم التاج عبد الوهاب بن السبكي قاضي دمشق إىل القاهرة، مث عاد يف عاشر مجادى : ويف أول شهر بيع األول
  .بدمشق اآلخر إىل حمل واليته

بأربعمائة درهم ومثانني  -وهي مائة قدح مصري  -وقدم اخلرب بغالء األسعار مبكة، حىت بيعت الغرارة القمح 
درمهاً، وعز وجود األقوات هبا فهلك مجاعة كثرية جوعاً، ونزع أكثر أهلها عنها، فجهز األمري يلبغا األتابك يف 

فرقت . إلرسال حىت محل من مصر إليها اثين عشر ألف أردبمجادى األوىل إىل مكة ألفي أردب قمحاً، وواصل ا
  .كلها يف الناس، فعم النفع هبا

وكتب مرسوم بإسقاط ما يؤخذ من مكس احلاج مبكة، فيما حيمل إليها من البضائع، خال مكس الكارم جتار اليمن، 
ه مبلغ أربعني ألف درهم مبصر، ومحل إلي. ومكس اخليل، ومكس جتار العراق، وعوض أمري مكة عن ذلك إقطاعاً

  .فضة، عنها يومئذ حنو األلفي مثقال ذهباً
وفخر الدين عثمان الشويف والية البهنسا عوضاً عن الشهاب أمحد بن . واستقو آل ملك السيفي يف والية الشرقية

عن عالء الدين  واستقر مشس الدين بن الديناري يف والية الفيوم عوضاً. واستقر ابن مجيل يف والية األمشونني. مجيل
  .العمري

عدى قاضي القضاة عز الدين بن مجاعة النيل إىل بر اجليزة، وقد خيم : ويف يوم اإلثنني سادس عشر مجادى اآلخرة
هبا السلطان على العادة، بكوم برا، وسأل األمري يلبغا يف إعفائه من القضاء، وتشفع إليه مبصحف معه، وعزل 

فلما عدى السلطان النيل، وصعد القلعة يف يوم اخلميس . ا نواب احلكم على حاهلموقام، وقد أقر األمري يلبغ. نفسه
تاسع عشره، وجه األمري يلبغا باألمري جرجي أمري آخور إىل ابن مجاعة يدخل عليه يف عوده إىل وظيفة القضاء، 

فركب األمري يلبغا . يضاًفبعث إليه بكاتب السر عالء الدين علي بن فضل اللّه فلم جيبه أ. فامتنع غاية االمتناع
فلما أيس منه سأله . بنفسه يف يوم السبت حادي عشرينه، وأتاه إىل منزله باجلامع األقمر وأحل يف سؤاله وهو ميتنع

فاستدعى يف يوم اإلثنني ثالث عشرينه . أن يعني من يصلح، فأشار بوالية أيب البقاء، مث صلى وراءه املغرب وانصرف
ه السلطان قضاء القضاة، عوضاً عن ابن مجاعة، وخلع عليه، وأضاف إليه نظر وقف األشراف بأيب البقاء، وفوض إلي

وخلع على تاج الدين . وخلع معه على هباء الدين أمحد بن السبكي واستقر يف قضاء العسكر عوضاً عن أىب البقاء
  .انحممد بن هباء الدين، واستقر يف وكالة اخلاص زيادة على ما بيده من نظر املارست

خلع على عز الدين بن مجاعة، واستقر يف نظر جامع أمحد بن طولون، وتدريس : ويف يوم اخلميس سادس عشرينه
  .الفقه، وتدريس احلديث به، ورتب له على بيت املال يف كل شهر ألف درهم

الدين عزل فخر الدين أبو جعفر حممد بن الكُويك عن نظر األحباس، واستقر عوضه ناصر : ويف أول شهر رجب
  .حممد القرشي موقع الدست



استقر األمري قُطلو أقتمر العالى أمري جاندار يف نيابة صفد، عوضاً عن األمري عمر بن أرغون النائب، : ويف سابعه
  .وأنعم على عمر بإمرة قُطلو أقتمر

  .استقر األمري أينال اليوسفي أمري جاندار: ويف حادي عشره
  .بة غزة، عوضاً عن أربغا الكامليواستقر ألطُنبغا الُبْشتكي يف نيا

  .واستقر األمري مجال الدين عبد اهللا بن َبكتُمر احلاجب يف نظر املشهد النفيسي، عوضاً عن اخلليفة
  .وأنعم على األمري شعبان بن األمري يلبغا األتابك بتقدمة ألف

  .و أقتمراستقر األمري أزدمر نائب طرابلس يف نيابة صفد، عوضاً عن قطل: ويف شهر رمضان
  .واستقر األمري قْشَتُمر املنصوري يف نيابة طرابلس
  .وأنعم على األمري أَسَندُمر املظفري بتقدمة ألف

استقر األمري عبد اللّه بن َبكتمر احلاجب أمري شكار، عوضاً عن األمري ناصر الدين حممد : ويف سادس عشرين شوال
  .اً عن عبد اهللا بن َبكتمرواستقر أََسْندُمر حرفوش حاجباً، عوض. بن أجليبغا

  .استقر األمري مَْنَجك اليوسفي يف نيابة طرسوس، عوضاً عن قمارى احلموي، بعد وفاته: ويف آخر ذي القعدة
وفيها توجه نائب حلب بالعسكر إىل جندة ناصر الدين حممد بن باك بن أرتنا، وتوجه عز الدين عبد العزيز بن مجاعة 

  .هباإىل مكة، صحبة الركب، وجاور 
وقدم السلطان حلى عبد احلكيم من املغرب فاراً، فأنعم السلطان عليه وأجرى له الرواتب السنية، فتزوج بإتفاق 

وتوجه أيضاً . الصاحلية امرأة الصاحب موفق الدين هبة اللّه بن إبراهيم، وتوجه حاجاً صحبة الركب يف جتمل زايد
اإلسكندرية، واستناب عنه يف الثغر األمري جنغرا، وكان أمري  إىل احلج األمري صالح الدين خليل بن عرام متويل

  احلاج حممد بن قُندس

وفيها خلمس وعشرين من ذي القعدة قدم الربيد من ناحية املشرق إىل دمشق بقماقم فيها ماء من عني هناك، من 
فعلق بطارمة القلعة، . رادخاصيته أن يتبعه طري يسمى السمرمر، يف قدر الزرزور ولونه، وفيه ريش أصفر، يأكل اجل

ومبأذنة العروس وقبة النصر من اجلامع األموي، وكان اجلراد قد كثر بأعمال دمشق، وأضر مبزارعها، فبعث األمري 
فلما جيء به وعلق كثر السمرمر بدمشق، وأفىن ما كان اجلراد . منكلى بغا الشمسي نائب الشام إلحضار هذا املاء

  .وأقامت قماقم املاء معلقة بتلك األماكن إىل أن جف ما فيها، والطري موجود هناك، حىت مل يبق منه شيئاً
  ومات يف هذه السنة من األعيان ممن له ذكر

الشريف مشس الدين حسن بن حممد بن حسن بن علي بن حسن بن زهرة بن حسن بن زهرة احلسين، نقيب 
  .األشراف حبلب

فقيه الشافعي يف يوم اخلميس ثاين عشر مجادى األوىل، وقد تصدر ومات مشس الدين حممد بن عبد اهلادي الفوَّى ال
  .للتدريس

وبرع يف . وتويف قطب الدين حممد بن حممد الرازي املعروف بالقطب التحتاين، بدمشق وقد أناف على الستني
  .املنطق والنحو، وصنف شرح الشمسية واملطالع وحواشي على الكشاف، وغري ذلك

ن سراج الدين عمر بن حممود، املعروف بابن السراج احلنفي، أحد نواب احلكم بالقاهرة، وتويف زين الدين حممد ب
  .وكان حيفظ اهلداية يف الفقه، ودرس وأعاد. يف يوم السبت العشرين من ذي القعدة، عن بضع وسبعني سنة



ع احلكم، يف يوم وتويف بدر الدين حممد بن قطب الدين حممد بن حممد بن منصور، املعروف بابن الشامية، موق
  .السبت ثاين شهر رمضان

وتويف شرف الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر املزي الدمشقي احلريري، مبصر، يف شعبان، حدث عن سليمان بن 
  .حسن، والقاسم بن عساكر، وأىب نصر الشريازي

سليمان بن فزارة وتويف قاضي القضاة احلنفية بدمشق، مجال الدين يوسف بن شرف الدين أمحد بن احلسني بن 
  .كان بارعاً يف الفقه والعربية، عارفاً باألحكام. الكفري، احلنفي

  .وهو على نيابة طرسوس، هبا. ومات األمري قمارى احلموي احلاجب
ومات األمري آسن قجا بن عبد اهللا من على بك، أحد أمراء الطبلخاناه، بعد ما وىل نيابة البرية مث نيابة طرسوس، 

  .وهبا مات
وكان قد برع يف الفقه، . يف أبو حممد عبد السالم بن سعيد بن عبد العال القريواين املالكي، باملدينة النبويةوتو

  .ودرس زمانا
وتويف املسند مشس الدين أبو عبد اللّه حممد بن إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن يعقوب بن إلياس، 

مشقي، الشاهد عرف بابن إمام الصخرة، يف تاسع عشرين ذي القعدة األنصاري، اخلزرجي، البياين املقدسي، الد
وابن . حضر على زينب بنت مكي يف الثانية، وعلى الفخر بن البخاري. ومولده سنة ست ومثانني وستمائة. بالقاهرة

  .ومسع من ابن عساكر وطائفة، وحدث، وخرج له ابن رافع مشيخة حدث هبا. القواس وغريهم يف الثالثة
  بع وستني وسبعمائةسنة س
وىل قاضي القضاة زين الدين عمر بن عبد الرمحن البسطامي احلنفي خطابة جامع َشْيُخو خارج القاهرة، : يف احملرم

  .بعد وفاة شهاب الدين أمحد بن الشرف
يف يوم  وتوجه األمري يلبغا األتابك إىل بر الصيد بالعباسة فورد الرب. وفيه سرح السلطان على العادة إىل سرياقوس

فسرح الطائر بذلك إىل . مبنازلة الفرنج اإلسكندرية، وأهنم قدموا يوم األربعاء حادي عشرينه. السبت رابع عشرينه
األمري يلبغا، فتوهم أن تكون هذه مكيدة يكاد هبا، فبادر ودخل إىل داره خارج القاهرة، وتبعه السلطان، فصعد 

ق األمري يلبغا اخلرب، عدى النيل من ساعته إىل الرب الغريب، وتالحق به فلما حتق. القلعة يف يوم األحد خامس عشرينه
من تأخر من األجناد غداً حل دمه وماله فخرج الناس أفواجاً، وسار السلطان بعساكره : أصحابه، ونودي بالقاهرة

قوصون ليدركوا أهل  إىل الطرانة، وقدم عسكراً عليه األمري قطلوبغا املنصوري واألمري كوكنداي، واألمري خليل بن
الثغر فقدر اهللا تعاىل يف ذلك أن أهل الثغر كان قد بلغهم منذ أشهر إهتمام الفرنج بغزوهم، فكتب بذلك األمري 

فلما . إىل السلطان واألمري يلبغا، فلم يكن من الدولة اهتمام بأمرهم -متويف الثغر  -صالح الدين خليل بن عرام 
وجاء أوان قدوم مراكب  -أحد أمراء العشرات  -اب عنه يف الثغر األمري جنغرا توجه ابن عرام إىل احلج، واستن

  مث قدم يف عسكره يوم. البنادقة من الفرنج الح للناظور عدة قالع يف البحر

األربعاء حادي عشرينه إىل امليناء، مثانية أغربة، وتالها من األغربة والقراقر ما بلغت عدهتا ما بني سبعني إىل مثانني 
فأغلق املسلمون أبواب املدينة، وركبوا األسوار بآلة احلرب، وخرجت طائفة إىل ظاهر البلد، وباتوا . طعةق

. وخرجوا بكرة يوم اخلميس يريدون لقاء العدو، فلم يتحرك الفرنج هلم طول يومهم، وليلة اجلمعة. يتحارسون
املنار، وقد نزل من الفرنج مجاعة يف الليل  فقدم بكرة يوم اجلمعة طوايف من عربان البحرية وغريهم، ومضوا جهة

فلما تكاثر مجع املسلمني من العربان، وأهل الثغر، عند املنار، برز هلم . خبيوهلم، وكمنوا يف الترب اليت بظاهر املدينة



اعة غراب إىل حبر السلسلة، حىت قارب السور، فقاتله املسلمون قتاالً شديداً، قتل فيه عدة من الفرنج، واستشهد مج
وخرج إليهم أهل املدينة وصاروا فرقتني، فرقة مضت مع العربان، حنو املنار، وفرقة وقفت تقاتل . من املسلمني

فضرب الفرنج عند ذلك . وخرجت الباعة والصبيان وصاروا يف هلو، وليس هلم اكتراث بالعدو. الفرنج بالغراب
رمى الفرنج من املراكب بالسهام، فاهنزم املسلمون، و. فخرج الكمني ومحلوا على املسلمني محلة منكرة. نفريهم

ونزل بقيتهم إىل الرب فملكوه، بغري مانع وقدموا مراكبهم إىل األسوار، فاستشهد . وركب الفرنج أقفيتهم بالسيف
خلق كثري من املسلمني، وهلك منهم يف االزدحام عند عبور باب املدينة مجاعة، وخلت األسوار من احلماة، فنصب 

نج سالمل ووضعوا السور، وأخذوا حنو الصناعة، فحرقوا ما هبا، وألقوا النار فيها، ومضوا إىل باب السدرة، الفر
وعلقوا الصليب عليه، فاحنشر الناس إىل باب رشيد، وأحرقوه، ومروا منه على وجوهم، وتركوا املدينة مفتوحة مبا 

اد معه مخسني تاجراً من جتار الفرنج كانوا مسجونني فيها للفرنج، وأخذ األمري جنغرا ما كان يف بيت املال، وق
وامسه ربري  -عنده، ومضى هو وعامة الناس، إىل جهة دمنهور، فدخل وقت الضحى من يوم اجلمعة، ملك قربص 

وشق املدينة وهو راكب، فاستلم الفرنج الناس بالسيف، وهنبوا ما وجدوه من صامت وناطق،  -بطرس بن ريوك 
ئق كثرية، وأحرقوا عدة أماكن، وهلك يف الزحام، بباب رشيد، ما ال يقع عليه حصر، فأعلن وأسروا وسبوا خال

الفرنج بدينهم، وانضم إليهم من كان بالثغر من النصارى، ودلوهم على دور األغنياء، فأخذوا ما فيها، واستمروا 
 بكر هنار األحد، فرفعوا كذلك، يقتلون، ويأسرون، ويسبون، وينهبون، وحيرقون، من ضحوة هنار اجلمعة إىل

السيف، وخرجوا باألسرى والغنامي إىل مراكبهم، وأقاموا هبا إىل يوم اخلميس ثامن عشرينه، مث أقلعوا، ومعهم مخسة 
وكانوا عدة طوائف، فكان فيهم من البنادقة أربعة وعشرون غراباً، ومن . آالف أسري، فكانت إقامتهم مثانية أيام

وكان . ل رودس عشرة أغربة، والفرنسيس يف مخسة أغربة، وبقية األغربة من أهل قربصاجلنوية غرابني، ومن أه
مسريهم، عند قدوم األمري يلبغا مبن، معه، فلما قدم عليه األمري قطلوبغا املنصوري، مل جيد معه سوى عشرين فارساً، 

طان، فعاد إىل القلعة، وبعث وعليه، إقامة مائة فارس، فغضب عليه، ووجد األمر قد فات، فكتب بذلك إىل السل
مبوارة من استشهد من املسلمني، ورم ما احترق، . بابن عرام، نائب اإلسكندرية على عادته، بأمر األمري يلبغا

وتتبعت النصارى، فقبض على مجيع من بديار . وغضب على جنغرا وهدده، وعاد فأخذ يف التأهب لغزو الفرنج
، وأحضر البطريق والنصارى، وألزموا حبمل أمواهلم، لفكاك أسرى املسلمني مصر، وبالد الشام وغريمها من الفرنج

من أيدي الفرنج، وكتب بذلك إىل البالد الشامية، وتتبعت ديارات النصارى، اليت بأعمال مصر كلها، وألزم 
ية من فكانت هذه الواقعة، من أشنع ما مر باإلسكندر. سكاهنا بإظهار أمواهلم وأوانيهم، وعوقبوا على ذلك

وكأن الناس يف القاهرة، منذ أعوام . احلوادث، ومنها اختلت أحواهلا، واتضع أهلها، وقلت أمواهلم، وزالت نعمهم
ومر مبن خرج من اإلسكندرية يف . يف يوم اجلمعة تؤخذ اإلسكندرية، فكان كذلك: كثرية، جترى على ألسنتهم مجيعاً

  .وقت اهلزمية، من العربان بالء ال يوصف
ستقر األمري يلبغا، بعد عوده من اإلسكندرية، أشار بالقبض على األمري قطلوبغا املنصوري، فقبض عليه، ونفي وملا ا

واستقر األمري يعقوب شاه اليحياوي حاجباً، عوضاً عن . وأنعم على األمري أرغون األزقي، بتقدمته. إىل الشام
  .، عوضاً عن يعقوب شاهواستقر األمري طشتمر احلسين، أمري آخور. قطلوبغا املنصوري

وأخذ األمري يلبغا، يف جتهيز موالي حلى، بعد عوده من احلج، للسفر إىل بالده وخلع عليه السلطان فرجية حرير 
وألبس طرحة عن . أطلس أمحر، من حتتها حتتانية أطلس أصفر، وعلى الفرجية تركيبة زركش، وطوق بعنربانية

وسافر، فمات على تروجة، يف أوائل شهر . اخلميس، ثامن عشرين صفرعمامته، وقلد بسيف حملى بالذهب يف يوم 



  .ربيع األول
  .وقد ُشكى، وأمر بالكاف عليه. وفيه قدم تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي قاضي دمشق باستدعاء

السفر،  وقدم اخلرب بكثرة فساد أوالد الكنز ، وطائفة العكارمة بأسوان، وسواكن وأهنم منعوا التجار، وغريهم من
وأن أوالد الكنز قد غلبوا على ثغر أسوان، وصحرا عيذاب وبرية . لقطعهم الطريق، وأخذهم أموال الناس

  .الواحات الداخلة

مث قدم ركن الدين كرنبس من أمراء النوبة، واحلاج . وصاهروا ملوك النوبة، وأمراء العكارمة، واشتدت شوكتهم
الدين، برسالة متملك دمقلة، بأن ابن أخته خرج عن طاعته، واستنجد  ياقوت ترمجان النوبة، وأرغون مملوك فارس

مث أقاموا عوضه يف اململكة . ببين جعد من العرب، وقصدوا دمقلة فاقتتال قتاالً كثرياً، قتل فيه امللك واهنزم أصحابه
لى سرير اململكة، فأخذ ابن أخت املقتول دمقلة، وجلس ع. أخاه، وامتنعوا بقلعة الدو فيما بني دمقلة وأسوان

وعمل وليمة، مجع فيها أمراء بين جعد وكبارهم، وقد أعد هلم مجاعة من ثقاته، ليفتكوا هبم، وأمر فأخليت الدور 
فلما أكلوا وشربوا، خرجت مجاعة بأسلحتهم، وقاموا، على باب الدار، . اليت حوال دار مضيفهم، ومألها حطباً

لت، بادر العربان باخلروج من الدار، فأوقع القوم هبم، وقتلوا منهم تسعة وأضرم آخرون النار يف احلطب، فلما اشتع
مث ركب إىل عسكرهم، فقتل منهم مقتلة كبرية، واهنزم باقيهم، فأخذ مجيع ماكان . عشر أمري يف عدة من أكابرهم

مها السلطان، على ومضى إىل قلعة الدو، وسأال أن ينجد. معهم واستخرج ذخائر دمقلة وأمواهلا، وأخالها من أهلها
فرسم بسفر األمري أقتمر عبد الغين، حاجب . العرب، حىت يستردوا ملكهما، والتزم حبمل مال يف كل سنة إىل مصر

احلجاب، ومعه، األمري أجلاي أحد أمراء األلوف وعشرة أمراء عشرات، ومثانية أمراء طبلخاناه منهم أمري خليل بن 
متر اجلاشنكري، ودقماق بن طغنجى، وَيكتمر شاد القصر، وأمري موسى قوصون، وأسندمر حرفوش احلاجب، ومنكو

بن قرمان، وأمري حممد بن سرطقطاى، يف عدة من املماليك السلطانية، وأخذوا يف جتهيزهم من سادس عشر شهر 
وا أمراء وساروا يف رابع عشرينه، وهم حنو الثالثة آالف فارس، فأقاموا مبدينة قوص ستة أيام، واستدع. ربيع األول

مث ساروا من قوص، فأتتهم . أوالد الكنز من ثغر أسوان ورغبوهم يف الطاعة، وخوفوهم عاقبة املعصية، وأمنوهم
ومضى هبم أسوان، . أمراء الكنوز طائعني عند عقبة أدفو، فخلع عليهم األمري أَقتمر عبد الغين وبالغ يف إكرامهم

، نقل ما كان مع العسكر يف املراكب من األسلحة وغريها على الرب، فخيم بظاهره من الرب الغريب، أربعة عشر يوماً
حىت قطعت اجلنادل إىل قرية بالق فأكمل نقل األسلحة، والغالل، وغري ذلك، وطلعت املراكب من اجلنادل، 
وأصلح ما فسد منها يف طلوعها من اجلنادل، وصارت من وراء اجلنادل، وشحنت باألسلحة والغالل، وبقية 

وسارت العساكر، تريد النوبة، على حمازاهتا يف الرب، يوماً واحداً، وإذا برسل . د، واألمتعة، ومرت يف النيلاألزوا
متملك النوبة قد القتهم، وأخربوهم بأن العرب قد نازلوا امللك، وحصره بقلعة الدوه فبادر األمري أقتمر عبد الغين 

وجد يف سريه، حىت نزل بقلعة أبرمي، وبات . البقية مع األثقالالنتقاء العسكر، وسار يف طائفة منهم جريدة، وترك 
فدبر مع ملك النوبة . هبا ليلته، وقد اجتمع مبلك النوبة، وعرب العكارمة، وبقية أوالد الكنز، ووافاه بقية العسكر

. املماليك وركب متملك النوبة يف احلال، ومعه طائفة من. على أوالد الكنز، وأمراء العكارمة، وأمسكهم مجيعاً
وسار األمري خليل بن قوصون يف اجلانب الغريب، . ومضى يف الرب الشرقي إىل جزيرة ميكائيل، حيث إقامة العكارمة

ومعه طائفة، فأحاطوا مجيعاً جبزيرة ميكائيل عند طلوع الشمس، وأسروا من هبا من العكارمة، وقتلوا منهم عدة 
وساق بن قوصون النساء واألوالد، . ق باجلبال وغرق أكثرهموفر مجاعة جنا بعضهم، وتعل. بالنشاب والنفط

. واألسرى والغنائم، إىل عند األمري أَقتمر، ففرق عدة من السيب يف األمراء، وأطلق عدة، وعني طائفة للسلطان



ووقع االتفاق على أن يكون كرسي ملك النوبة بقلعة الدو، خلراب دمقلة، كما مر ذكره، وألنه خياف من عرب 
جعد أيضاً إن نزل امللك بدنقلة أن يأخذوه فكتب األمري أقتمر عبد الغين حمضراً برضاء ملك النوبة بإقامته بقلعة  بين

مث ألبسه التشريف السلطاين، وأجلسه على سرير . الدو، واستغنائه عن النجدة، وأنه أذن للعسكر يف العود إىل مصر
فلما مت ذلك جهز ملك النوبة هدية للسلطان، وهدية لألمري َيلُْبغا  .امللك بقلعة الدو، وأقام ابن أخته بقلعة أبرمي
. وعاد العسكر ومعهم أمراء الكنز، وأمراء العكارمة يف احلديد. األتابك، ما بني خيل، وهجن، ورقيق، وحتف

فقبض  فرفعت عليهم عدة مرافعات،. فأقاموا بأسوان سبعة أيام، ونودى فيها باألمان واإلنصاف من أوالد الكنز
  على عدة من عبيدهم

ورحل العسكر من أسوان، ومروا إىل القاهرة، فقدموا يف ثاين شهر رجب، ومعهم األسرى، فعرضوا على . ووسطوا
ورحل العسكر من أسوان، ومروا إىل . ا.السلطان، وقيدوا إىل السجن، وخلع على األمري عبد الغين، وقبلت اهلدية

ومعهم األسرى، فعرضوا على السلطان، وقيدوا إىل السجن، وخلع على  القاهرة، فقدموا يف ثاين شهر رجب،
  .األمري عبد الغين، وقبلت اهلدية

وفيها حدثت وحشة بني السلطان أويس متملك بغداد وتوريز، وبني نائبه ببغداد، خواجا مرجان، فعصى عليه 
أوائل مجادى األوىل، ومعهم كتابه وبعث رسله بذلك، فقدموا يف . مرجان، وخطب ببغداد للسلطان امللك األشرف

بأنه قد خلع أويس، وأقام اخلطبة، وضرب السكة باسم السلطان األشرف، وأخذ له البيعة على الناس ببغداد، 
وعزم على حماربة أويس وأنه نائب السلطان ببغداد، إن نصره اللّه عليه، وإن تكن األخرى قدم إىل أبواب 

شريف جليل وأعالم خليفتية وأعالم سلطانية، وكتب له تقليد بنيابة بغداد، فأكرمت رسله، وجهز له ت. السلطان
  .وجهز أيضاً عدة خلع ألمرائه وأكابر دولته، وخلع على رسله، وأعيد

خلع على تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي وأعيد إىل قضاء دمشق على عادته، : ويف يوم اخلميس ثالث عشره
  .اليته الثالثةوسافر يف ثالث عشرينه، وهذه و

اهتم األمري َيلُْبغا األتابك بعمل الشواين البحرية لْغزو الفرنج، فجمع من األخشاب واحلديد واآلالت : ويف هذه املدة
ما جيل وصفه، وشرع النجارون يف عملها جبزيرة أروى املعروفة باجلزيرة الوسطى، وتوىل عملها الوزير فخر الدين 

أمت قيام، وبذل مهته، وأستفرغ وسعه، وتصدى له ليالً وهناراً، واستقر شاد العمل  ماجد بن قزوينة، فقام يف ذلك
األمري عالء الدين طيبغا العالي أستادار األمري يلبغا، وناظر العمل هباء الدين بن املفسر، فقدم للعمل مائة شيين، ما 

ومصر حبضور البحارة والنفاطة، ومن ونودي بالقاهرة . بني غراب وطريدة، برسم محل اخليل، فكان أمراً مهوالً
فاجتمع عدة من . يريد اجلهاد يف سبيل اهللا، إىل بيت األمري يلبغا األتابك للعرض وأخذ نفقة للسفر يف املراكب

. املْغاربة رجال البحر، وكتبت أمساؤهم، وقررت هلم املعاليم، وأقيمت هلم نقباء، وقاموا يف مساعدة صناع املراكب
  .س، وحنوها من بالد الساحل، بإنشاء مراكب حربية، ومجع رجاهلا، فكان عمالً جليالًوكتب إىل طرابل
  .قدم اخلرب بفرار جتار الفرنج من اإلسكندرية يف البحر، فلم يقدر عليهم: ويف تاسع عشره

حداً منهم، طلب نقباء أجناد احلركة، وألزموا بأال خيفوا أحداً من أجناد احللقة، وهددوا إن أخفوا أ: ويف عشرينه
  .فكتب كل نقيب مضافيه وأحضروهم للعرض، فقطع األمري يلبغا منهم مجاعة

قدم قاضي تربيز يف مجاعة برسالة السلطان أويس أن مرجان قد عصى عليه، وأنه قصد املسري لقتاله، فال : ويف آخره
دة سرينا إليه العساكر لنصرته، من دخوله إىل الشام ومصر، فأجيب مبا ال يريد، وأنه إن أراد جن -إذا فر  -ميكن 

  .وأهني رسوله، وأعيد خائباً



بتقدمة ألف، عوضاً عن  -أستادار األتابك يلبغا  -أنعم على األمري طيبغا العالى : ويف حادي عشر مجادى اآلخرة
، واستقر أستادار بإمرة طبلخاناه -أمري آخور يلبغا  -وأنعم على األمري أَْينَبَك البدري . ملكَتمر املارديين بعد موته

  .واستقر األمري أرغون ططر رأس نوبة كبرياً، عوضاً عن ملكتمر املارديين. يلبغا عوضاً عن طيبغا
  .استقر األمري أرغون األزقي أستادار السلطان، عوضاً عن أروس احملمودي: ويف ثاين عشره

عوضاً عن صالح الدين خليل بن  استقر الشريف بكتمر وايل القاهرة يف والية اإلسكندرية،: ويف خامس عشره
فاستقر لَبكَتُمر نيابة بتقدمة ألف، وهو أول من باشرها نيابة سلطنة، وعمل معه حاجب . عرام، وكانت والية حرب

  .أمري طبلخاناه ووايل حرب إمرية عشرة، ومخسمائة فارس بالثغر
حسام  -قر عوضه يف والية مصر األمري واست. واستقر األمري عالء الدين طيبغا أستادار كشلي يف والية القاهرة

  .الدين حسني بن عالء الدين علي بن الكوراين
  .واستقر ابن عرام يف والية الفيوم ، عوضاً عن حسني بن الكوراين

وكان األمري طَيبغا الطويل أمري سالح قد خرج إىل العباسة يتصيد، فبعث األمري يلبغا إليه مرسوم السلطان يف يوم 
ث عشره مع األمري أقبغا العمري احلاجب، بأن يتوجه إىل دمشق نائب السلطنة هبا، ومحل معه التقليد الثالثاء ثال

والتشريف، فلم يوافق على ذلك، ورد احلاجب رداً غري مجيل، وكان األمري يلبغا بتربة َملَكتمر املارديين مقيماً على 
ه األمري أرغون األسعردي الدوادار، واألمري أروس قربه، فلما بلغه احلاجب جواب األمري طيبغا، غضب، وبعث إلي

احملمودي، واألمري أرغون األزقي، واألمري طيبغا العالي بالتشريف وتقليد النيابة، وأكد عليهما يف ترجيعه عن 
فما هو إال أن مضوا حىت أبعدوا قليالً، فتأخر عدة من مماليك األمري طَيبغا . الفتنة، وإن مل ميض فليقبضوا عليه

ليس بيين وبينهم إال : العالي، ومماليك أرغون األزقي، وواىف األمري طيبغا، فامتنع من إجابتهم إىل السفر، وقال
فمال إليه أرغون األْسَعردي واألمري أروس، وقبضوا على األمري طيبغا العالي، ففر أرغون األزقي إىل . السيف

العالي، وأخرباه مبا وقع، فركب من فوره إىل قلعة اجلبل، وأمر األمري يلبغا، وهو بالتربة، مث حلق به األمري طيبغا 
ولبس السلطان وعامة العسكر السالح، وركبوا ليلة السبت سابع عشره، وعمل كميناً يف . فدقت الكوسات حربياً

قان، فما طلع الفجر حىت واىف األمري طيبغا الطويل قبة النصر، فاقتتل الفري. خلف اجلبل، قريباً من قبة النصر
وعاد األمري يلبغا، بعد ما أبعد . فاستظهر طيبغا الطويل على القوم، وكادت النصرة تتم له، فخرج الكمني من ورائه

  .قليالً، فاهنزم طيبغا الطويل، وتفرق مجعه، فاختفي بالقاهرة
القاهرة،  وعاد السلطان إىل القلعة، ونودي بإحضار من وجد من املنهزمني، وهدد من أخفاهم، فلم يسر وإىل

غري قليل، حىت دله بعض الناس، على طيبغا الطويل، فدخل  -من القاهرة  -والنداء بني يديه، عن بني القصرين 
وظفر أيضاً يف آخر النهار باألمري أروس، وباألمري . خانكاه بيربس وأخذه منها، وصعد به القلعة، فقيده وسجن

مث قبض على األمري َجرَكتُمر السيفي . الطويل، واألمري كليمأرغون األسعردي، واألمري كَْوكَنداي أخي طيبغا 
منجك اجلوكندار، واألمري أرغون عبد امللك، شاد الشراخباناه واألمري مجق الشيخوين، واألمري تلك، وأقبعا العمري 

ي، البالسي، وقرا السالح دار، واألمري أزكاه السيفي، وجرجى بن كوكندي، وأزرمق بن مصطفي، وطشتمر العال
وأخرج األمري حسني بن طوغان الساقي منفياً إىل . فحملوا ثغر إىل اإلسكندرية يف النيل مقيدين، وسجنوا هناك

وأنعم يف يومه على األمري طْيدمر البالسي، واستقر  -ومها على ومحزة  -وارجتع إقطاع ولدى طيبغا الطويل . الشام
  .طيبغا البوبكري املهمندار، دوادارا بإمرة طبلخاناه واستقر األمري. أمري سالح عوضاً عن طيبغا الطويل

واستقر األمري . خلع على األمري أرغون األزقي، واستقر أستادار السلطان، عوضاً عن أروس: ويف ثاين عشرينه



واستقر األمري مترقيا العمري . قطلوبغا الشعباين شاد الشراخباناه، بإمرة طبلخاناه، عوضاً عن أرغون عبد امللك
وأنعم على كل من األمري أقبغا األمحدي املعروف باجللب، واألمري أسندمر . كندار، عوضاً عن َجَركتمر السيفيجو

  .الناصري بتقدمة ألف
  .نودي بزينة القاهرة ومصر، فزينتا أحسن زينة: ويف يوم األحد خامس عشرينه

أقبغا اجلوهري، وأرغون القَْشَتُمري، : ء طبلخاناهقدم مثانية وثالثني أمرياً، منهم أمرا: ويف يوم اإلثنني سادس عشرينه
وطَُغاى َتُمر العثماين، وألطنبغا العزى، وقجماس السيفي  -وايل القاهرة  -وأَْينََبك البدري، وعلى السيفي كُشلى 

غا طاز، وأرغون العزى كتك، وقَرامتر احملمدي، وأروس بغا اخلليلي، وطاجار من َعوض، وقطْلُوبغا العزى، وأقُْب
، وعلى بن قَْشَتُمر، وسودون  -واستقر حاجب اإلسكندرية  -اليوسفي، وألطنبغا املارديين، ورسالن السيفي 

وبقيتهم أمراء عشرات، وهم ككبغا السيفي . القُطلُقتُمرى، وقطلوبغا الشعباين وطَُغاى َتُمر العزى، وحممد الترمجان
وسودون الشيخوين، وأزدمر العزى، وأروسِ النظامي، وتنبك األزقي، وأرغون األمحدي، وأرغون األرغوين، 

ويونس العمري، وَدْرُت ُبغا البالسي، وطُرحسن، وقرا بغا الَصْرغْتُمشي، وطاز احلسنِي، وقماري اجلمايل، ويوسف 
وخلع على اجلميع، وألبسوا الشرابيش، . شاه، وطقبغا العالي، وفريعلي وقرقماس الَصْرغْتُمشي وطاجار احملمدي

مث . لوا مجيعاً من دار العدل بالقلعة إىل املدرسة املنصورية، بني القصرين من القاهرة، حىت حلفوا كما هي العادةونز
ركبوا إىل القلعة، وقد أقيمت هلم املغاين، يف عدة مواضع من بني القصرين إىل القلعة، فكان يوماً مذكوراً، مث أزيلت 

  .الزينة بعد ثالث من نصبها
قدم اخلرب، بوصول رسل الفرنج إىل ميناء اإلسكندرية، وأهنم طلبوا رهائن عندهم، حىت : جبويف أول شهر ر

 -واقتضى احلال إجابتهم، فأخرج من سجن الوايف . ينزلوا من مراكبهم ويردوا رسالتهم، فلم تؤمن مكيدهتم
. وسفروا إىل اإلسكندرية مجاعة وجب قتلهم، وغسلوا باحلمام، وألبسوا ثياباً مجيلة، -املعروف خبزانة مشايل 

فأكرمهم النايب، وأشاع أهنم من رؤساء الثغر، وبعث هبم إىل الفرنج، وشيع خلفهم نساء وصبيانا، يصيحون، 
فمشى ذلك على الفرنج، وعلى أهل الثغر النتظام حال . ويبكون، كأهنم عياهلم، وهم خيافون الفرنج عليهم

  .اململكة، ومالك أمرها، وجودة تدبريها
وقدموا إىل قلعة اجلبل، وقد عدى السلطان إىل سرحة كوم برا . لم الفرنج اجلماعة ونزلت رسلهم من املراكبفتس

وجلس هلم األمري يلبغا األتابك، وقام األمراء واحلجاب بني يديه وأدخلوا عليه فهاهلم . باجليزة، فحملوا إىل هناك
فكشفوا عن رءوسهم، وخروا على وجوههم يقبلون . نجملسه، وطنوا أنه السلطان، فقيل هلم هذا مملوك السلطا

األرض، مث قاموا، ودنوا إليه وناولوه كتاب ملكهم، وقدموا هديته إليه، ففرق ذلك حبضرهتم فيمن بني يديه، واختار 
وتضمنت رسالتهم، أهنم يف طاعة السلطان ومساعدوه على . منه طشطا وأبريقاً من ذهب، وصندوقاً مل يعرف ما فيه

ك قربص، حىت ترد األسرى، اليت أخذت من اإلسكندرية، ويعوض املال وسألوا جتديد الصلح، وأن ميكن متمل
فأجاهبم، بأنه . جتارهم من قدوم الثغر، وأن تفتح كنيسة القيامة بالقدس، وكانت قد غلقت بعد واقعة اإلسكندرية

. ام، ومحلوا إىل دار الضيافة جبوار قلعة اجلبلمث أخرجوا، فأقاموا بالوطاق ثالثة أي. البد من غزو قربص، وختريبها
فلما عاد السلطان من السرحة، وقفوا بني يديه، وقدموا هديتهم، وأدوا رسالتهم، فلم جيابوا، وأعيدوا إىل بالدهم 

  .خائبني
 أخرج األمري جركس الرسول شاد العماير، منفياً إىل حلب، واستْمر عوضه األمري ناصر الدين: ويف أول شعبان

ورسم بإحضار األمري قشتمر املنصوري نايب طرابلس، واستقر عوضه األمري . حممد بن أقبغا آص يف شد العماير



وكتب إىل األمري جرجي نايب حلب، أن يسري ألخذ . واستقر األمري أسندمر الزيين يف نيابة صفد. أَشقتُمر املارديين
بن ُدلغادر مقدم التركمان، فنازل قلعتها حنو أربعة  قلعة خرت برت من ديار بكر، وأخذ صاحبها خليل بن قراجا

  .مث إن ابن دلغادر طلب األمان، فأمن، وقدم إىل القاهرة. ملنعتها وحصانتها. أشهر، وعاد بغري طائل
وفيه أخرج األمري قطْلوبغا العمري احلاجب، واألمري أمحد بن أيب بكر بن أرغون النايب، بعد ما قطع لسان كل 

  .إىل الشاممنهما، ونفي 
مث . واستقر عوضه يف نظر اخلزانة الكربى، فخر الدين بن السعيد. واستقر سعد الدين بن الريشة، ناظر الدولة

  .أضيف إىل الفخر بن السعيد نظر البيوت، عوضاً عن تاج الدين موسى بن أيب شاكر

فيه رسم باإلفراج عن األمري طيبغا وتوجه األمري طقبغا رسوالً إىل قربص، فأدى رسالته وعاد يف أول شهر رمضان و
  .الطويل، فتوجه إليه األمري خليل بن قوصون، وقدم به يف يوم الثالثاء ثامنه، فأخرج إىل القدس، بطاال
واستقر . وفيه عزل مجال الدين يوسف بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممود املرداوي، قاضي احلنابلة بدمشق

ن بن عبد اللّه بن حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، املعروف بابن قاضي عوضه شرف الدين أمحد بن احلس
وعزل مجال الدين حممد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد امللك املساليت قاضي املالكية بدمشق، واستقر . اجلبل

دين حممد بن عوضه سرى الدين أبو الوليد إمساعيل بن حممد بن حممد هاين اللخمي األندلسي وعزل مشس ال
  .احلكري عن قضاء املدينة النبوية، واستقر عوضه مشس الدين حممد بن خطيب أبرود

رسم باإلفراج عن األمري أرغون األسعردي، واألمري أروس احملمودي، وبقية األمراء : ويف يوم عيد الفطر
  .املسجونني، فأفرج عنهم وأخرجوا إىل الشام متفرقني

أرخان بن عثمان ملك الروم خيرب أنه جهز مائيت غراب حبرية جندة للسلطان على قدم رسول امللك : ويف خامسه
  .متملك قربص، فأجيب بالشكر والثناء، وأنه ال يتحرك حىت تقدم من ديار مصر الشواين

وأَن حيار . وقدم اخلرب مبسري السلطان أويس من توريز إىل بغداد، وقبضه على خواجا مرجان ومسل عينيه، وحبسه
نا، ملا خرج عن الطاعة، مث فر إىل العراق، وطردت عربه من بالد الشام، خدم أويس زيادة على سنتني، حىت بن مه

فلما طلبه منه أويس، مل يبعث به إليه، . خالف عليه خواجا مرجان ببغداد، وقبض عليه، فر منه بعض أمرائه إىل حيار
شاه، نائب محاة، أن يشفع إىل السلطان فيه، ويسأله فسار عنها، وسأل األمري عمر . فبعث أويس يطرده من بالده

فقدم . فكتب بذلك عمر شاه، فأجيب إىل قبول شفاعته، وأن جيهزه إىل األبواب السلطانية صحبته. رد إقطاعه إليه
وقدم عقيب ذلك رسول السلطان أويس بطلب . األمري عمر شاه، ومعه األمري حيار يف يوم اخلميس خامس عشره

وخلع على حيار . فر إىل حيار وأال ميكن أحداً فر من مملكته أن يعرب الشام ومصر، فلم جيب إىل قصده األمري الذي
  .وولده األمري نعري، وخواصه وأعيد إىل األمرة، وخلع على األمري عمر شاه، وأعيدوا إىل حمل واليتهما

ب على املوصل منذ سنني، وبلغ قدم رسول متملك ماردين بأن بريم خجا التركماين تغل: ويف أول ذي القعدة
فلما أخذ السلطان أويس نايبه مرجان بعث إىل املوصل جيشاً، ففر منه بريم خجا إىل بالد . عسكره حنو الثالثني ألفاً

وطلب جندة فخرج من . العجم، وملكها أويس، وقد عزم على أخذ ماردين، ومىت ملكها تعدى منها إىل حلب
  .يكشف عن هذا األمر

وذكر أن هذه . اً رسل متملك جنوة بستني أسرياً من أهل اإلسكندرية، وهدية للسلطان ولألمري يلبغاوقدمت أيض
األسرى كانت نصيبه، واعتذر بأنه مل يعلم بواقعة اإلسكندرية إال بعد وقوعها، وأنه مستمر على الصلح، ومىت قدر 

، وأن متملك قربص ملا عاد من اإلسكندرية، فقبلت هديته وأثىن األسرى عليه خرياً. على متملك قربص قبضه وقتله



قسم ما غنمه منها بني ملوك الفرنج، وبعث هبؤالء إىل متملك جنوة، فعرضهم وتغمم هلم، وأحسن إليهم، 
  .وكساهم، وأجرى هلم الرواتب حىت بعث هبم

شالوي نايب واستقر األمري األكز الك. وفيه استقر األمري حسام الدين حسني بن الكوراين وإىل القاهرة
  .وقدم وزير متملك اليمن هبدية من مجلتها فيل. ونقل الشريف َبكتُمر منها إىل والية الرب بالشام. اإلسكندرية

وخلع على احلسام . فيما سلف. واستجد السلطان والياً بأسوان على إقطاع أوالد الكنز، ومل يعهد مثل ذلك
وسار إىل قوص فسمرهم مجيعاً، ومضى هبم . نني بالقاهرةاملعروف بالدم األسود، وسلمه أوالد الكنز املسجو

. فشق ذلك على أوالدهم، وعبيدهم، واجتمعوا مع العكارمة، وأتوا. مسمرين من قوص إىل أسوان، و وسطهم هبا
فلقيهم الدم األسود وقاتلهم، فهزموه، وجرحوا عدة من مماليكه ومالوا على أهل أسوان، . يف مجع كبري إىل أسوان

ن وينهبون، وخيربون الدور، وحيرقون بالنار، حىت أفنوا عدة من الناس، وأسروا النساء، وفعلوا كما فعلت يقتلو
الفرنج باإلسكندرية، وفيها قام مبملكة اليمن امللك األفضل عباس بن اجملاهد على بن املؤيد هزبر الدين داود املظفر 

شيخنا ضياء الدين عبد اهللا بن سعد العفيفي املعروف واستقر . يوسف بن عمر بن على بن رسول ، بعد موت أبيه
  .بقاضي قرم يف مشيخة اخلانكاه الركنية بيربس من القاهرة، بعد موت الرضي

  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .خطب جامع شيخو. شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الظاهر املعروف بابن الشرف احلنفي
  .وقرأ على قربه ألف ختمة بوصيته. لطبلخاناهومات األمري ُبطَا أحد أمراء ا

برع يف الفقه وشرح جممع . ومات شهاب الدين أمحد بن إبراهيم بن أيوب العينتايب احلليب قاضي العسكر بدمشق
  .البحرين واملغىن يف األصول

يف يوم  ومات الشيخ خليل الدين بن إسحاق املعروف بابن اجلندي الفقيه املالكي، صاحب املختصر يف الفقه
أخذ الفقه على مذهب مالك عن الشيخ عبد اللّه . اخلميس ثاين عشر شهر ربيع األول، ودفن خارج القاهرة

وشرح كتاب ابن . وصنف خمتصراً يف الفقه على طريقة احلاوي يف الفقه على مذهب الشافعي. املنويف، وبرع فيه
وكان يرتزق من إقطاع له . لصاحلية بني القصرينمبجلسه من املدرسة ا. وتصدر بعد املنويف. احلاجب يف الفقه

  .وكان عبداً صاحلاً. باحللقة، مث قرره األمري شيخو يف تدريس املالكية خبانكاته ومل يزل هبا حىت مات
وتويف قاضي القضاة عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن البدر بن حممد بن إبراهيم ابن سعد اللّه بن مجاعة الكناين 

مسع الكثري . ى، يوم اإلثنني ثاين عشر مجادى اآلخرة ومولده يف حمرم سنة أربع وتسعني وستمائة بدمشقاحلموي مبك
وقرأ الفقه واحلديث، وأفىت، ودرس، وخطب وويل قضاء القضاة بديار . عن مجاعة كثرية وحدث بأكثر مسموعاته

رمحه . ففاً، وجاور مبكة، فقضى هبا حنبهمث ترك ذلك تنزهاً وتع. مصر تسعاً وعشرين سنة بأحسن سرية وأجل طريقة
  .اللّه

وتويف امللك اجملاهد سيف الدين على ابن املؤيد هزبر الدين داود ابن املظفر مشس الدين يوسف بن عمر بن علي بن 
  .رسول، متملك اليمن

  .وتويف مشس األئمة حممود بن خليفة مدرس احلنفية باملدرسة الناصرية حسن
ومات األمري ملكتمر املارديين، . نكاه الركنية بيربس، يف ليلة اجلمعة حادي عشرين رجبوتويف الرضي شيخ اخلا

  .رأس نوبة اجلمدارية، أحد مقدمى األلوف، يف يوم األحد حادي عشر مجادى اآلخرة



  .ومات األمري أرغون العزي بدمشق
  .ومات األمري أرغون الَبكتمري، أحد رءوس النوب

  .د الطبلخاناهومات األمري أروس العزى أح
  سنة مثان وستني وسبعمائة
قدمت رسل امللك األفضل عباس بن اجملاهد صاحب اليمن هبدية سنية على العادة، : يف يوم اخلميس ثالث احملرم

فوقفوا بني يدي السلطان وأدوا . وهم وزيره شرف الدين حسني بن علي الفارقي، وأمري أخوره ناصر الدين
وفيها فرس . دان الكبري على شاطىء النيل، وقدموا هدية مرسلهم يف يوم السبت خامسهرسالتهم مث أنزلوا يف املي

  .ليس له، ذكر وال أنثيني وإمنا يبول من ثقب، فقبلت
واستدعى األمري منكلى بغا الشمسي نائب الشام، فقدم يف . استقر األمري طَيبغا الطويل يف نيابة محاة: ويف تاسع صفر

  .السلطان، وخلع عليهحمفة لتوعك به، فأكرمه 
خلع على األمري منكلى بغا الشمسي، واستقر يف نيابة حلب عوضاً عن : ويف يوم اخلميس ثالث عشرين صفر

فصارت نيابة حلب أكرب رتبة من نيابة دمشق، وأضيف من عسكر دمشق إىل حلب أربعة آالف . جرجي اإلدريسي
وخلع على األمري طيبغا العالي أستادار األمري . نيابة دمشق وخلع على األمري أقتُمر عبد الغين، واستقر يف. فارس

  .يلبغا األتابك، واستقر حاجب احلجاب عوضاً عن أقتمر عبد الغين، ونزل الثالثة بتشاريفهم من القلعة

 واستقر مجال الدين عبد اهللا بن جنم الدين عمر بن اجلمال حممد بن الكمال عمر ابن أمحد بن عبد اللّه بن حممد بن
هبة اللّه بن أمحد بن حيىي بن العدمي احلنفي يف قضاء احلنفية حبماة، بعد وفاة أمني الدين عبد الوهاب بن أمحد بن 

واستقر مجال الدين عبد اللّه بن الكمال حممد بن العماد إمساعيل بن التاج أمحد بن سعيد بن األثري يف كتابة . وهبان
  .حممد بن عثمان بن إبراهيم بن حممد ابن الشهيد السر بدمشق، عوضاً عن فتح الدين أيب بكر

ورسم لألمراء مجيعاً بأن يسكنوا بقلعة اجلبل، على ما جرت به العادة القدمية يف األيام الناصرية حممد بن قالوون، 
  .فسكن بعضهم

زيادة على قاضيها واستقر شهاب الدين أمحد بن إبراهيم بن عمر املعروف بابن زَُبيَبة احلنفي قاضياً باإلسكندرية، 
  .مجال الدين بن الربعي املالكي، و مل يعهد قبل ذلك باإلسكندرية قاضيان

قبض األمري يلبغا األتابك على األمري الطواشي سابق الدين مثقال اآلنوكي، : ويف يوم اإلثنني تاسع عشر ربيع األول
ووىل .  أسوان منفياً، لكالم نقل له عنهمقدم املماليك السلطانية، وضربه حنو ستماية ضربة بالعصى، وأخرجه إىل

  .عوضه الطواشي ظهري الدين خمتار املعروف بشاذروان مقدم املماليك
  .وفيه استقر األمري أرغون األزقي يف نيابة غزة عوضاً عن ألطبغا البشتكي

عمري منفياً، فتوجها إىل أخرج األمري أرغون األمحدي الالال منفياً، وأخرج أيضاً األمري مترقيا ال: ويف ثاين عشرينه
  .الشام، وخلع على األمري أقبغا حلب األمحدي، واستقر الال السلطان

وفيه رسم لألمري طيبغا حاجب احلجاب بعرض أجناد احللقة، فاستدعاهم وجلس لعرضهم جزيرة أروى حيث تعمل 
. و ثلثيهم، مث كان ما يأيت ذكرهالشواين احلربية، وتشدد عليهم، وقطع منهم مجاعة يف عدة أيام، حىت عرض منهم حن

استقر األمري قُطْلُوبك السيفي وايل قوص، عوضاً عن األمري شهاب الدين : ويف تاسع عشرينه. إن شاء اهللا تعاىل
  .قرطاي

كملت عمارة الشواين البحرية، وعدهتا ماية قطعة ما بني غربان وطرايد، فاستخدم األمري يلبغا هلا : ويف هذا الشهر



ما يكفيها، ومجعهم، ما بني مغاربة وتراكمني وصعايدة، ورتب هلم رؤوساء ونقباء، وأنفق فيهم املعاليم  من الرجال
فلما هتيأت كلها فرقها األمري يلبغا على األمراء، . املقررة، وشحن األغربة بالعدد احلربية، ومجيع آالت السالح
يها الطبول واألبواق، وأنزل هبا عدة من مماليكه وقد فتسلم كل أمري ما خصه من الشواين وزينها بأعالمه، وأقام ف
مث ركب السلطان واألمري يلبغا وسائر أمراء الدولة . ألبسهم آلة احلرب، وأمرهم باملسري فيها للغزو إذا سارت

وأعياهنا لرؤية الشواين، وقد كملت ومت أمرها، وهتيأت رحاهلا، وخرج الناس من أقطار املدينة، وأتوا من كل جهة 
فسار السلطان بعساكره من القلعة إىل جزيرة أروى، وركب احلراقة، وقد . يف يوم السبت رابع عشرين ربيع األول

فقدمت الشواين، ولعبت رجاهلا باآلالت احلربية، كما يفعل عند لقاء العدو، ودقت . امتألت تلك األراضي بالناس
فلما انقضى ذلك، . الً، ومنظراً مجيالً، وأمراً حسناً لو متكوساهتا، ونفخت بوقاهتا، وأفلتت النفوط، فكان أمراً مهو

ومضى األمري . توجه السلطان يف احلراقة حىت نزل من بوالق التكروري، وخيم مبنزلته من بر اجليزة على العادة
طيبغا حاجب يلبغا لتصيد يف جزيرة القط، وأقيم األمري عمر بن أرغون النايب بقلعة اجلبل نايب الغيبة، وأقام األمري 

  .احلجاب جبزيرة أروى عند الشواين بعرض أجناد احللقة، مث مضى السلطان يريد الصيد بالبحرية فنزل الطرانة

قد شحت نفسه وساءت أخالقه فاجتمع مماليكه األجالب إىل رؤوس  -ألمر يريده اهللا تعاىل  -وكان األمري يلبغا 
فوهم، ويهينهم، ويبالغ يف معاقبة أحدهم على الذنب اليسري، حىت النوب، وشكوا ما يلقوه من األمري يلبغا وأنه جي

أنه ضرب عدة منهم باملقارع، وقطع ألسنة مجاعة، وأهنم قد صاروا يداً واحدة، يريدون قتله وقتل من مل يوافقهم 
م وانتدب على ذلك، فأشار األكابر منهم عليهم بالتمهل قليالً حىت يأخذوا ما عند األمري يلبغا وحدثوه يف شأهن

منهم األمري أسندمر الناصري، واألمري أقبغا جلب األمحدي، واألمري قجماس الطازي، واألمري تغرى برمش العالي، 
واألمري أقبغا جركس أمري سالح، واألمري قرابغا الصرغتمشي، ومضوا إىل األمري يلبغا، وحدثوه يف أمر املماليك، 

جافياً، وهتددهم، وحلف باألميان احلرجة أنه البد من ضرب مجاعة من  وسألوه الرفق هبم، فجبههم، ورد عليهم رداً
وحدثوا . فشق ذلك عليهم وخرجوا من بني يديه وقد توغرت صدورهم. مماليكه باملقارع، وإشهارهم يف الوطاق

ا سالحهم يف إخواهنم من املماليك مبا كان من األمري يلبغا، واتففو مجيعاً على الفتك به وحتالفوا على ذلك، ولبسو
فمضى إليه بعض خواصه منهم، وأعلمه . ليلة األربعاء خامس ربيع اآلخر، وكبسوا خميم يلبغا وأحاطوا به ليأخذوه

فبادر إىل الفرار على فرس وقصد بوالق التكروري يف نفر من خاصته، وبعث إىل األمري طيبغا حاجب . اخلرب
جلس بكرة يوم األربعاء لعرض األجناد على عادته، وهم منه احلجاب يعلمه مبا هو فيه، فلم يشعر احلاجب، وقد 

وقد تغري حاله، . مث قام عنه. على ختوف أن يقطعهم كما فعل بغريهم، إذ جاءه أحد مماليك َيلبغا وأسر إليه طويالً
، وعاد إىل اجلزيرة. وركب إىل داره، فلبس آلة احلرب هو ومماليكه. فأمر األجناد باإلنصراف، وأبطل عرضهم

وتقدم بطلب أجناد احللقة ومن تأخر بالقاهرة من األمراء، فأتوه يف السالح، وقد ارجتت القاهرة بأهلها وخرجت 
ومجعت . العامة من كل موضع إىل اجلزيرة، وما حوهلا، ومنع أرباب املراكب النيلية أن يعدوا بأحد النيل من الربين

وتقدم . ، وألقوا مراسيها يف وسط النيل، وأخرجوا منها رجاهلااملراكب كلها إىل بر مصر، وضموا الشواين احلربية
حاجب احلجاب إىل فتح الدين صدقة وليس احلراقة السلطانية أن خيرج احلراقة الذهبية من بر اجليزة، وال يعدى إال 

واب القلعة، قد أغلق أب -نائب الغيبة  -وكان األمري عمر ابن النائب . بالسلطان واألمري يلبغا فقط ومن يصحبهما
  .وألبس من هبا من مماليك السلطان السالح، وأقامهم على األسوار، واستعد

فلم . وأما يلبغا فإنه سار ليلة من جزيرة القط إىل بوالق التكروري، فلم يأهتا إال عند نصف النهار من يوم األربعاء
لرايس صدقة حىت واىف حاجب باجلزيرة، ومن جيد مركباً يعدى به النيل إال احلراقة الذهبية، فعدى فيها، وقد عرفه ا



وسار يف جحفل كبري إىل القلعة، . انضم إليه من األمراء واألجناد، فأكد يف املنع بالتعدية بأحد، من بر اجلزيرة
فمنعهم نايب الغيبة من دخوهلا، ورأوا منعتها عليهم مبن فوقها من املقاتلة، فعاد عنها جيمعه من منزله بالكبش، وظل 

  .بقية هناره، وبات ليلة اخلميس، وقد رجع األمري طيبغا حاجب احلجاب إىل اجلزيرة حلراسة املعادي فيه

فتبع يلبغا . وأما املماليك ملا بلغهم فرار يلبغا نادوا من أراد خمدومه يلبغا فليتبعه، ومن أراد السلطان فليقم معنا
وجتمعوا بأسرهم . وقيدوهم واقتسموا مجيع ما معهم طايفة وتأخر أكثرهم، فأسرع القوم إىل من فارقهم وأخذوهم

عند وطاق السلطان ونزلوا عن خيوهلم، ومثلوا بني يديه وقبلوا األرض، وأعلموه مبا كان من يلبغا يف حقهم، وما 
مث ساروا به إىل . رده من الكالم اجلايف عليهم، وسألوه نصرهتم عليه، فوعدهم خبري، وقوى عزاميهم، فحلفوا له

ق التكرووي يف ليلة األربعاء، حىت واىف شط النيل فلم جيد مراكب يعدى هبا النيل، فخيم هناك مبن معه، بوال
وكتبت البطايق إىل اإلسكندرية ودمياط ورشيد والربلسي على أجنحة احلمام، بقدوم من . ونودي باإلقامة ثالثة أيام

وكتب حبضور من بالوجه القبلي . فظ الثغور من الفرنجهبا من األمراء واألجناد املركزين يف اليزك على العادة حل
وأخذ والة اجليزة يف مجع املراكب من شاطىء النيل، فجمعوا منها . والوجه البحري أيضاً، فقدموا شيئاً بعد شيء

وأخذوا كثرياً من الشواين احلربية اليت يف وسط النيل وضموا هبا ما بقى منها، . عدة، ركب هبا طائفة يف الليل
صاروا هبا مجيعاً إىل بوالق التكروري، وفيها آالت احلرب، فما طلع النهار، حىت زينت ونصبت عددها، وعمرت و

  .بالرجال البحرية واملماليك السلطانية فكأن األمري يلبغا إمنا تعب فيها لتكون مقاتلة له ومزيلة نعمته، وسالبة مللكه
موفور إىل اجلزيرة، فربزت إليه الشواين من بر اجليزة، حىت  ركب األمري يلبغا يف عسكر: فلما كان يوم اخلميس

صارت يف وسط النيل، ورمته املماليك السلطانية منها بالسهام، والنفط، فمازال القوم يترامون هنارهم مث أمر يلبغا 
لطة عوضاً وطلب يلبغا من اخلليفة أن يفوض إليه الس. فجيء إليه باخلليفة، وآنوك ابن حسني بن حممد بن قالوون

واحتج بأن الشوكة لألشرف شعبان فأمر يلبغا بالكوسات . عن أخيه شعبان بن حسني، فامتنع اخلليفة من ذلك
ومن الشوكة غريي؟ فلم جيد اخلليفة بداً من سلطة . أنا أعينه وأؤيده: فدقت، وأقام شعار السلطنة كله، وقال

  .بوه بالشعار السلطاينآنوك، فأقاموه سلطاناً، ولقبوه بامللك املنصور، وأرك
وجلس املنصور آنوك بكرة يوم اخلميس وبني يديه أرباب . واشتدت احلرب بني الفريقني يوم اخلميس وليلة اجلمعة

. فلما انقضت اخلدمة ركب بالعساكر مع األمري يلبغا للحرب. الدولة من األمراء وأرباب األقالم على العادة
مث نزل عدة من األشرفية يف أربعة شواين يريدون . إىل نصف هنار يوم السبت واستمر الرمي من الشواين طول النهار

مث خرجت ثالث طرايد . جهة الروضة، فندب يلبغا مجاعة من أصحابه إىل جهتهم حىت مينعوهم الصعود إىل الرب
هم النزول إىل أيضاً ومضت من بوالق التكروري تريد جهة جزيرة الفيل وشربا، فسري إليهم يلبغا طائفة أخرى متنع

وصار . الرب، ومنهم األمري طغاي متر النظامي، واألمري قرابغا البدري، واألمري طيبغا اجملدي، فالتقوا قريباً من الوراق
ونزل األشرفية إىل ناحية شربا يف حنو ثالثة . البدري والنظامي يف جلة األشرفية، فبعثوا هبما إىل بوالق التكروري

  .قيآالف، فملكوا الرب الشر

هذا وأسواق القاهرة طول هذه األيام مغلقة، واألسباب متعطلة، وليس للناس شغل سوى التفرج يف شاطىء النيل 
يريدون . السلطان اجلزيرة ما يساوي شعرية. على املقاتلني من السلطانية واليلبغاوية، وصاروا يلهجون كثري بقوهلم

اس الطازي مير يف قارب لطيف ومعه طائفة، حىت يقرب من أن أمر آنوك ال يتم، ويهزأون به، وصار األمري قجم
الرب، ويرمى بالنشاب، فريموه أيضاً ويتسابقوا، وتعصبت العامة للسلطان، وعملوا هلم رايات، وسبحوا النيل إليه، 



وأعلماه بأخذ . فلما قدم البدري والنظامي على السلطان. وصاحوا عنده السلطان منصور فأخذ أمر يلبغا ينحل
ركب يف بقية األغربة مبن . وتفرق اليلبغاوية يف طلب الشواين، وأشارا عليه بتعدية النيل. سلطانية الرب الشرقيال

حىت نزل شربا، والتفت عليه مجوعه، . معه، ومضى إىل جهة شربا والعامة حتاذيه من الربين، وتستغيث بالدعاء له
وقد . فلم جيد يلبغا بداً من الفرار، وتوجه يريد القلعة. طائفةفسار يريد القلعة فتسلل أصحاب يلبغا عنه، طائفة بعد 

فر عنه من كان قد بقي معه من األمراء، وهم يعقوب شاه، وأرغون ططر،وبيبغا العالي الدوادار، وخليل بن 
وحلقوا مجيعهم بالسلطان، ومل يتأخر مع يلبغا سوى . قوصون وأقبغا اجلوهري، وكمشبغا، وبيبغا شقري، وأينبك

. فأيقن بالزوال. وفر مماليكه شيئاً بعد شيء. وكان العامة قد لقبوه قنصا ونسن. الي الدين طيبغا حاجب احلجابع
وبعث بسلطان اجلزيرة آنوك إىل القلعة، وأصعد بكوساته إىل الطبلخاناه، ونزل عن فرسه حتت امليدان بسوق اخليل، 

جاب أن ميضي به، مث ركب فرسه ومضى إىل داره وأمر طيبغا حاجب احل. وصلى ركعتني، وحل سيفه من وسطه
  .بالكبش و مل يبق معه إال دون املائة فارس، والعامة هتزأ به وتسبه، وترمجه باحلجارة حىت وصل داره

فدخل من باب اإلصطبل أول ليلة . وقدم السلطان إىل القلعة يف عساكره، وعساكر يلبغا، وعامل كبري من العامة
مث أمر بإحضار يلبغا، فأحضر إليه . والكوسات تدق، والعساكر واقفة حتت القلعة يف الرميلة. هاألحد، فنزل عند باب

يف احلال، مع عدة من األمراء واملماليك املتوجهني إليه من قبل السلطان، وأحضر معه طيبغا حاجب احلجاب، 
بأمجعهم إىل أكابرهم واألعيان فحبسا بالقلعة، فخشيت املماليك منه أن يفرج السلطان عنه، فيبيدهم، فصاروا 

ومازالوا هبم حىت طلبوا من السلطان أن ميكنهم . منهم، وهم األمري أسَنُدمر، واألمري أَقُبغا َحلَب، واألمري قْجماس
منه، فخالهم وإياه، فأخرجوه من السجن ومشوا به حىت قرب من باب السلسلة، قدم له فرس لركبه، فعندما أراد 

ومحلوا . ليكه قراَتُمر، ألقى رأسه عن بدنه، واقتحم بقيتهم عليه بسيوفهم، حىت أتلفوا شلوهركوبه، بدره من مما
رأسه إىل السلطان، وبني يديه مشعل قد أضرمت ناره وعال هلبه، فألقوا الرأس يف النار، مث أخرجوه وغسلوه، فعرفه 

قام السلطان وصعد إىل قصره من  فعند ذلك. ومحلت جثته إىل خلف القلعة. من هنالك بسلعة كانت حتت أذنه
مث غسل اجلميع، ودفنه . الرأس، وتتبع اجلثة حىت وجدها يف ليلته -دوادار يلبغا  -القلعة، فأخذ األمري طاش َتُمر 

واستمرت . بتربته املعروفة بتربة َيلُْبغا، خارج باب احملروق من القاهرة، وذلك ليلة األحد عاشر شهر ربيع اآلخر
ول تلك الليلة، والعساكر واقفة حتت القلعة، حىت أصبح هنار األحد، صعدوا إىل اخلدمة بالقلعة، الكوسات تدق ط

وقد تعني منهم األمري أقبغا اجللب واألمري أسندمر، واألمري قجماس، وأخذوا يف تدبري أمور الدولة، وقبضوا على 
دار وقيدوهم وبعثوا هبم، فحبسوا باإلسكندرية، وألزم األمري قرابغا البدري، واألمري يعقوب شاه، واألمري َيلُْبغا الدوا

  .األمري خليل ابن قوصون بأن يقيم يف داره بطاال

هذا وقد امتدت أيدي العامة وأسافل األجناد إىل بيوت األعيان فنهبوها حبجة أهنم من حواشي يلبغا، حىت شنع 
يوت ألزامه وأتباعه، وهنبوا بيت األمري عالي وهنبوا بيت األمري فخر الدين ماجد بن قزوينة، وب. األمر يف ذلك

وصار من يريد أن يبلغ عن عدوه ما يريد يقول عنه أنه يلبغاوي، فما هو إال أن تسمع العامة . الدين وايل القاهرة
فحل . وإن صدفوا يف طريقهم أحداً سلبوه ثيابه. عنه ذلك، وإذا هبم أتوا كأهنم جراد منتشر، فما يعفوا وال يكفوا

فتنهب داره مث خترب، وتتفرق آالهتا يف . ناس من هذا بالء الميكن وصفه، وختوف كل أحد أن يصيبه بالؤهمبال
فلما جتاوز العامة يف إفسادهم املقدار، ركب األمري ضروط احلاجب، . األيدي كما فعل جباره أو قريبه أوصديقه

لسلطان قد أمسك، ومن تعرض ألحد من الناس أو وأن غرمي ا. ومعه وايل القاهرة يف عشية النهار، ونودي باألمان
  .هنب شيئاً حل ماله ودمه للسلطان وشق، فانكفوا عن فسادهم



جلس السلطان بدار العدل من القلعة على العادة، وخلع على األمري قشتمر : ويف يوم االثنني حادي عشره
قر مقدم ألف ناظر األحباس دوادارا وخلع على األمري أيدَمر الشامي، واست. واستقر حاجب احلجاب. املنصوري

وعلى األمري ضروط، واستقر حاجباً، عوضاً عن يعقوب . واستقر أمري سالح. كبرياً، وعلى األمري قجماس الطازي
. واستقر أمري شكار، عوضاً عن مجال الدين عبد اهللا بكَتمر احلاجب. وعلى األمري ناصر الدين حممد بن قماري. شاه

ر الدين ماجد بن قزوينة، واستمر على عادته وقبض على األمري أرغون العزي، واألمري وخلع على الوزير فخ
أرغون األرغوين، واألمري أزَدُمر العزي أبو دقن، واألمري يونس العمري الرماح، واألمري أقبغا اجلوهري، واألمري 

غا اجلوهري فإهنما سجنا خبزانة وسجنوا بالقلعة ماعدا كمشبغا احلموي وأقب. كمشبغا احلموي األمري نوبة يلبغا
  .مشايل

قبض على األمري َآينبك البدري، فصاحل عن نفسه بأن ينفق على املماليك األجالب من : ويف يوم الثالثاء ثاين عشره
ماله، فأنفق فيهم، وكانوا ألفاً ومثاين ماية مملوك، وعلى كل مملوك منهم ألف درهم فضة، عنها يومئذ زيادة على 

  .الً من الذهب، ومحل ماالً جزيالً إىل األمراء حىت أعيد إليه إقطاعهمخسني مثقا
توجه األمري تغرى برمش بعدة من األمراء واملماليك املقبوض عليهم إىل اإلسكندرية، : ويف ليلة األربعاء ثالث عشره

  .فسجنوا هبا
  .قدم األمري ألطنبغا البشَتكي نائب غزة: ويف اخلميس رابع عشره

  .أخرج كمشبغا احلموي وأقبغا اجلوهري من خزانة مشايل، إىل اإلسكندرية: سبت سادس عشرهويف ليلة ال
املذكور ُخلع على األمري طيَدُمر البالسي واستقر أستادار على األمري قرابغا الَصْرغَتمشي أحد : ويف يوم السبت

  .العشرات بتقدمة ألف
ر الال عوضاً األمحدي، واستقر قرامتر احملمدي خازندار خلع على األمري أَسنبغا القوصوين، واستق: ويف عشرينه

  .عوضاً عن ملكتُمر احملمدي
  .وفيه قدم الطواشي سابق الدين مثقال اآلنوكي من قوص، فقربه وأكرمه

فاجتمع كثري منهم يف دار . من قطع طيبغا حاجب احلجاب خبزه وقت العرض فليحضر ويأخذه: ونودي يف الناس
  .جب احلجاب فرد إليهم أخبازهماألمري قَْشَتُمر حا

  .وفيه كثرت املرافعات على األمري آينبك، فرد إىل مجاعة كبرية ما كان أخذ منهم أيام يلبغا
خلع على الوزير فخر الدين ماجد ابن قزوينة، ومل يقدر على أخويه سعد : ويف يوم اخلميس ثاين عشر مجادى األوىل

عالء الدين علي بن كلفت شاد الدواوين، وقبض عليه وعلى أخيه زين وعزل األمري . الدين وعلم الدين إبراهيم
ويدعى عبد اهللا بن التاج موسى، ويدعى مالك الرق، ابن أيب شاكر  -وخلع على فخر الدين ماجد . الدين رجب

دين وخلع على األمري صالح ال. كاتب األمري يلبغا، واستقر يف الوزارة ونظر اخلاص، عوضاً عن الفخر بن قزوينة
  .خليل بن عرام، واستقر شاد الدواوين، وُسلم ابن قزوينة لألمري قرابغا الصرغتمشي ليستخلص أمواله

  .خلع على الطواشي سابق الدين مثقال اآلنوكي، واستقر مقدم املماليك على عادته: ويف سادس عشره
ورية، فحلفوا هبا، وخلع عليهم نزل مجاعة األمراء من القلعة إىل املدرسة املنص: ويف يوم اخلميس تاسع عشره

  .بالشرابيش على العادة، وركبوا إىل القلعة، وقد زينت القاهرة هلم، فكان يوماً مشهوداً
  .القاهرة الشريف بكتُمر، فُسر الناس بعزله وزوال دولة يلبغا، وقبض ابن قزوينة، وأبقوا الزينة يومهم كله



لفرنج، يسأل أن متكن جتارهم يف القدوم إىل اإلسكندرية على قدمت رسل متملك جنوة من بالد ا: ويف ثامن عشره
  .عادهتم، فأجيبوا إىل ذلك

ركب األمراء للحرب بالسالح ووقفوا حتت القلعة، وكان قد أشيع أن : ويف يوم اخلميس سادس عشر شهر رجب
مري قرابغا الصرغتمشي األجالب اليلبغاوية يريدون احلرب، وقبض األمراء، وأَول ما بدأوا به أن قبضوا على األ

وحبسوه، وأقاموا على ختوف، هذا وقد تفاحش أمر األجالب حبيث سلبوا الناس يف الطرقات، وهجموا احلمامات 
  .على النساء، وأخذوهن بالقهر، وقصدوا أرباب األموال باألذى، حىت مشل اخلوف الناس

لحرب يف مجاعة كبرية من األجالب، فركب ركب األمري تغرى َبرِْمش ل: فلما كان يوم الثالثاء حادي عشرينه
األمراء حلرهبم، وقبضوا على تغرى برمش املذكور، وعلى األمري آْيَنَبك البدري، واألمري قرابغا العزى، واألمري 
ُمقبل الرومي، وإسحاق الرحيب، وبعثوا هبم إىل اإلسكندرية، وقبضوا أيضاً عدة من األجالب ونفوهم من أرض 

  .مصر
أنعم على األمري أقطاى بتقدمة ألف، وعلى األمري قطلوُبغا جركس بتقدمة ألف، وكان األمري : رينهويف سادس عش

أسندمر قد صار يف رتبة أستاذه يلبغا، وإليه تدبري أمور الدولة، وعنه يصدر والية أرباهبا وعزهلم، وسكن يف دار 
  .يلبغا بالكبش

ر أن مجاعة من األمراء قد اتفقوا على الفتك به وباألجالب، بلغ األمري أسنَدُم: فلما كان يوم األحد سابع شوال
فخرج ليالً من داره إىل دار األمري قجماس الطازي، وبذل له ماالً كبرياً حىت استماله . وهم أعضاده وهبم يصول

يلبغاوية، وعاد إىل منزله بالكبش واستدعى خواصه من ال. مث فارقه، ويف ظنه أنه قد صار معه، و مل يكن كذلك. إليه
وقرر معهم أنه إذا ركب للحرب يقتل كل واحد منهم أمرياً، أو يقبض عليه، وبذل هلم ماالً كبرياً حىت وافقوه، وما 

ركب قجماس إىل مجاعة من األمراء، . هو إال أن خرج أسَندمر من عند قجماس ليدبر ما قد ذكر مع األجالب
ب، ووقفوا حتت القلعة، فنزل السلطان يف احلال إىل اإلصطبل، وقرر معهم القبض على أسَندُمر، فركبوا معه للحر

  .ودقت الكوسات حربياً
وأما أسندمر فإنه بات هذه الليلة يف إصطبله، حىت طلعت الشمس، ركب من الكبش مبن معه من اليلبغاوية 

ت الطلبخاناه وغريهم، ومضى حنو القرافة، ومر من وراء القلعة، حىت وافاهم من حتت دار الضيافة، ووقف حت
وثبت . فالتقى مع األمراء، واقتتلوا فهزمهم مبن كان قد دبر معهم من اليلبغاوية يف الليل قبض األمراء أو قتلهم

األمري أجلَاي اليوسفي واألمري أرغون ططر، وقاتال أسندمر إىل قبيل الظهر، فلما مل جيد معيناً وال ناصراً انكسرا إىل 
ما قتل األمري ضروط احلاجب، وجرح األمري قجماس واألمري أقبغا اجللب، وكثري من  قبة النصر، وانفض اجلمع بعد

األجناد والعامة، فقبض األمري أَسَنَدمر على األمري قجماس، واألمري أَقبغا اجللب واألمري أقطاي، واألمري قُطْلُوبغا 
. حواش، واختفى كثري من األمراءوقبض من أمراء الطلبخاناه على قرابغا شاد األ. جركس، وهؤالء أمراء ألوف

ومرت مماليك أَسَنَدُمر وطائفة من األجالب يف خلق كثري من العامة، فنهبوا بيوت األمراء، فكانت هذه الواقعة من 
  .أشنع حوادث مصر وأعظمها فساداً

ضرباً مربحاً، وعنفه  غد الواقعة، قبض على األمري أيدمر الشامي الدوادار، فضربه األمري أَسَندمر: ويف يوم الثالثاء
  .مث قيده مع بقية من قبض عليه. على خمالفته عليه

وفيه أمسك أيضاً األمري أُلْجاي اليوسفي أحد أمراء األلوف واألمري يلبغا ُشقَري أحد الطبخاناه، فقيدوا ومحل اجلميع 
  .فسجنوا هبا. إىل اإلسكندرية



أحد األلوف  -وعلى األمري أرغون طَطَر  -أحد األلوف  -امي قبض على األمري طُغاى َتُمر النظ: ويف يوم األربعاء
مث قبض على األمري ألطنبغا . وأيَدُمر اخلطاي، ومتراز الطازي، وهم من الطلبخاناه. وعلى قُطلُوبغا الشعباين -

وقرامتر احملمدي، وقرابغا األمحدي، من . األمحدي أحد مقدمي األلوف، وعلى طاجار من عوض، وآسن الناصري
  .وعلى مجاعة أخرى، فكانت عدة من قبض عليه أسنَدُمر مخسة وعشرين أمرياً. الطلبخاناه

استقر أَْزَدُمر العزى أبو دقن أمري سالح، وجركََتمر السيفي منجك أمري جملس، : ويف يوم اخلميس حادي عشرينه
ر قطلو أقتمر العالي أمري جندار، واستق. وألطبغا اليلبغاوي أحد العشرات رأس نوبة كبري، وأنعم عليه مبأمرة ماية

وأنعم على يربم العزى أحد األجناد بتقدمة ألف، وأعطى إقطاع طَُغاى َتُمر النظامي، . وسلطان شاه حاجباً ثانياً
ومجيع ماله من خيل ومماليك وقماش ومال وغالل وغري ذلك، واستقر دواداراً كبرياً، وخلع عليهم وعلى األمري 

 -واستقر  -األمري قُنُق العزى، واالمري أرغون القَْشَتُمري، وعلى حممد بن طيطَق العالي  خليل بن قوصون، وعلى
وعلى قَْرمش الَصرغَتْمشي وعلى األمري مبارك الطازى، واألمري إينال اليوسفي، وعلى األمري ملكتمر  -جوكندار 
دواوين عوضاً عن ابن عرام، وخلع على وعلى األمري هبادر اجلمايف، واستقر شاد ال -واستقر خازندار  -احملمدي 

ابن عرام واستقر يف نيابة اإلسكندرية، وأنعم على كل من أرغون احملمدي اآلنوكي اخلازن، وبزالر العمري، 
وأرغون املارغوين، وحممد بن طقبغا املاجاري، وباكيش السيفي يلبغا، وسودون الشيخوين، وأَقبغا آص الشيخوين، 

ن السعدي، وإينال اليوسفي، وكمْشبغا الطازي، وقماري اجلمايل، وبكتمر العلمي، وكبك الصرغتمشي، وجلبا
وأَْرَسالن خجا، ومبارك الطازي، وَتلَكتُمر الكشالوي، وأسنبغا العزى، وقطلوبغا احلليب، ومأمور القلمطاوي، بإمرة 

عم على كل من ألطُْنبُغا احملمودي، طلبخاناة، وارجتع عن أوالد يلبغا األتابك تقادمهم وأنعم عليهم بطبلخاناه، وأن
وقرابغا األمحدي، وكََزك األرغوين، وحاجي بك بن شادي، وعلى بن بكتاش، ورجب بن خضر، وطيطق الرماح، 

  .بإمرة عشرة، فكان يوماً مشهوداً
األمري  وقدم اخلرب باتفاق األمري طبغا الطويل نايب محاة، واألمري أشقتُمر نايب طرابلس، على املخامرة، فتجهز

أسندمر األتابك للسفر، وتقدم بتهيؤ األمراء، وبعث القصاد للكشف عن ذلك على الربيد، فعادوا باستمرار بقية 
فكتب بالقبض عليهما، فقبضا وقبض معهما على إخوة طيبغا الطويل، . النواب على الطاعة، ماعدا املذكورين

  .ومحلوا إىل اإلسكندرية مقيدين
يف نيابة طرابلس، وأعيد عمر شاه إىل نيابة محاة يف أوائل ذي القعدة، واستقر أرغون األزقي واستقر أسندمر الزيين 

  .يف نيابة صفد
واستقر حممد بن أقوش الشجاعي يف والية الغربية، وعلى العمري، يف والية األمشونني، واستقر بيبغا القوصوين أمري 

اء النيل إصبعني من عشرين ذراعاً، مث زاد بعد ذلك، فلم وبلغت زيادة م. آخور عوضاً عن أقبغا الصفوي بعد موته
  .ومر باحلاج مشقة وعناء لقلة املياه، وموت فشا فيهم من شدة احلر والعطش. يَتأذّى به

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر من األعيان

  .األمري ألطنبغا العزى أحد الطلبخاناه يف يوم اإلثنني رابع شهر ربيع اآلخر
فلم ميتنع .  أقبغا األمحدي أحد اليلبغاوية ويعرف باجللب، من أمراء األلوف الذين خامروا على يلبغاومات األمري

  .بعده
  .ومات األمري أقبغا الصفوي أمري آخور، يف يوم اإلثنني سابع عشر ذي القعدة



ان وستني سنة وتويف هباء الدين حسن بن سليمان بن أيب احلسن بن سليمان بن ريان، ناظر اجليش، حبلب عن مث
  .بدمشق، وقد اعتزل الناس

وله شعر . وتويف الشيخ املعتقد عبد اللّه بن أسعد بن علي بن سليمان بن فالح الشافعي اليمين مبكة عن سبعني سنة
  .ومصنفات يف التصوف وغريه

هرة، يف يوم اخلميس وتويف جنم الدين عبد اجلليل بن سامل بن عبد الرمحن احلنبلي األعمى، أحد شيوخ احلنابلة بالقا
  .تاسع عشرين شهر ربيع األول، وهو عم الشيخ صالح الدين حممد بن األعمى احلنبلي

  .وتويف قاضي محاة أمني الدين عبد الوهاب بن أمحد بن وهبان الدمشقي احلنفي، وقد برع يف القراءات والعربية
اإلثنني حادي عشرين صفر، أفىن عمره يف تعليم وتويف نور الدين على الدِمريي، الرجل الصاحل، بالقاهرة يف ليلة 

  .القرآن وبر الفقراء
  .وتويف شرف الدين عيسى الزنكلوين الشافعي، أحد نواب احلكم بالقاهرة يف سابع عشرين رمضان

ويل . ومات تقي الدين حممد بن حممد بن عيسى بن حممود بن عبد الضيف البعلبكي، الشهري بابن اجملد، الشافعي
  .بلس ومحص وبعلبك، وقدم مصر وبغداد، ومسع احلديث، وبرع يف الفقه، وشارك يف عدة فنونقضاء طرا

حلسن بن صاحل بن علي بن حيىي بن وتويف األديب البارع مجال الدين حممد بن حممد بن حممد بن احلسن، بن أيب ا
طاهر بن حممد اخلطيب، بن عبد الرحيم بن نباتة املصري، بالقاهرة، يف ثامن صفر، ومولده يف ربيع األول سنة ست 

  .ومثانني وستمائة
وتويف الوزير الصاحب ناظر اخلاص فخر الدين ماجد بن قزوينة، األسلمي حتت العقوبة، يف ثامن مجادى اآلخر، 

األهراء السلطانية ما ينيف على ثالمثائة ألف أردب، ويف النواحي مغل سنتني، وكان حيمل إىل األمري يلبغا وترك ب
بعد تكفية السلطان، وتكفية األمري يلبغا وصرف الرواتب يف كل شهر، ستني ألف دينار، وكان أميناً عارفاً مهاباً، 

ه كان كثري الترفع حىت على األمراء، فعذب عذاباً شنيعاً، عمر بيوت األموال وخزائن اخلاص بأنواع األموال إال أن
وضرب غري مرة باملقارع، ولفت أصابع يده اليمىن باملشاق، وغمست يف الزيت مث أشعلت بالنار حىت احترقت يده 

ها ويذكر أن فقرياً قدم له يف وزارته فمزق. كلها، وعمل يف عنقه احلديد، وصار مير باألسواق وهو كذلك على محار
  .وطرده، فدعا عليه، وخرج، فلم ميض سوى أيام حىت قبض عليه وعذب إىل أن مات

  .وتويف األمري مترتاش العالي، خازندار يلبغا، أحد الطبلخاناه، يف يوم اإلثنني ثاين عشر ربيع اآلخر
الفقراء، يف  وتويف الشيخ املسلك يوسف بن عبد اللّه بن عمر بن علي بن خضر الكوراين الكردي العجمي، مَريب

  .يوم األحد النصف من مجادى األوىل، بزاويته من القرافة
وقتل صاحب فاس ملك املغرب، أبو زيان بن األمري أيب عبد الرمحن بن أيب احلسن، يف احملرم، وأقيم بعده عمه عبد 

  .العزيز بن أيب احلسن، رمحه اهللا
  سنة تسع وستني وسبعمائة

  .خلوارزمي يف نيابة الشام، واألمري منجك يف نيابة طرابلس، عوضاً عن أسندمر الزييناستقر األمري بيدمر ا: يف احملرم
ورد اخلرب بوصول الفرنج إىل طرابلس، يف ماية وثالثني مركباً، ما بني شيين وقرقورة وغراب : ويف أول صفر

قاتلهم املسلمون قتاالً وطريدة، وشختور، عليها متملك قربص، ومتملك رودس، واالسبتار، وكان النائب غائباً، ف
شديداً، حىت اقتحم العدو املدينة، وهنبوا من أسواقها، فتحامل املسلمون عليهم واشتدوا يف قتاهلم، حىت أخرجوهم 



فركبوا سفنهم وانقلبوا خايبني، فمروا . بعد ما قتلوا منهم حنو األلف، واستشهد من املسلمني حنو األربعني رجالً
فلما . ة، فسار إليهم األمري منكلى بغا نايب حلب، وقد فر أهل إياس منها، فدخلها الفرنجمبدينة إياس يف ماية قطع

  .قدم نايب حلب جلوا عنها
خلع على ناصر الدين نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح العسقالين الكناين احلنبلي قضاء : ويف يوم اإلثنني ثانيه

  .ن عبد اللّه بن حممداحلنابلة بديار مصر، بعد وفاة موفق الدي
ركب املماليك األجالب اليلبغاوية حملاربة األمري أسْنَدُمر الناصري األتابك، وطلبوه يف أن : ويف يوم اجلمعة سادسه

فلم جيد بداً من أن يبعث إىل األمراء، فلما أتوه . يسلمهم بريم وأزدمر أبو دقن، وَجرَكتُمر أمري جملس يف عدة أخرى
َركتُمر واألمري أَْزَدُمر أبو دقن أمري سالح، وِاألمري بريم العزى الدوادار، واألمري يلبغا القوصوين قبض على األمري َج

فلم يقنعهم ذلك، وباتوا . أمري آخور، واألمري كََبك الصرغتُمشي اجلوكندار، ومحلهم مقيدين إىل اإلسكندرية
ون، فسلمه إليهم، فافتدى نفسه منه مباية بسالحهم، وغدوا يوم السبت على حرهبم، وطلبوا منه خليل بن قوص

ألف درهم، عجل منها ربعها، ورمسوا عليه لقوم بباقيها، وأهانه إهانة بالغة، ونزعوا السالح، ويف باطنهم غل كثري، 
مث جتمع أكابرهم يف ليلة األحد واتفقوا على قتل األمري أسْندَُمر، وقتل السلطان، وإقامة سلطان غريه، وحتالفوا على 

ذلك، وركبوا من ليلتهم وقصدوا القلعة، فأمر السلطان بالكوسات، فدقت ليجتمع األمراء والعسكر، وأحضر 
األمري خليل بن قوصون، وأركب معه املماليك السلطانية، وهم حنو املائتني، واألجالب حنو األلف ومخسمائة، 

وكانت النفوس قد مقتتهم لقبح سريهتم، . بونودي يف القاهرة بركوب أجناد احللقة، وحضور العامة لقتال األجال
  .وكثرة شرهم، وزيادة تعديهم

فبادروا إىل حتت القلعة زمراً زمراً، وركب األمري أسنبغا بن البوبكري، واألمري قشَتمر املنصوري وغريه، فتناولت 
. قاتلوهم، فكسروهمالعامة األجالب بالرجم من كل جهة، وتقدم إليهم املماليك السلطانية واألمراء واألجناد و

مبنزله من الكبش، ومازالوا به حىت ركب معهم يف موكب عظيم، ومر على . فمضوا يف كسرهتم إىل األمري أسَنَدمر
القرافة، حىت أتى من وراء القلعة، كما فعل فيما تقدم، فلم تثبت له املماليك السلطانية، واهنزمت عند رؤيته، 

إليه ورموه باحلجارة رمياً متتابعاً، وهو ومن معه يرموهم بالنشاب، فكان بني  فثبتت العامة وحدها لقتاله، وتقدموا
الفريقني قتال شديد شنيع، قتل فيه مجاعة منهما، وطالت املعركة بينهما، فعادت املماليك السلطانية واألمراء، 

ن معه، وامتنع بإصطبله من ومحلوا هم والعامة على أسندمر واألجالب، محلة منكرة، فلم يثبت هلم، ووىل األدبار مب
الكبش وفت الظهر، فقبض من أصحابه على األمري قرمش الصرغتمشي واألمري أقبغا آص الشيخوين، واألمري 

  .أرسالن خجا، وسجنوا خبزانة مشايل من القاهرة
 وركب الوايل عن أمر السلطان، ونادى بالقاهرة ومصر وظواهرمها، من قدر على حد من األجالب فله سلبه،

ويعطى كذا من املال إذا أحضره، فتتبعت العامة عند ذلك األجالب يف األزقة واحلارات، وأخذوا منهم مجاعة، 
وركب األمري خليل بن قوصون إىل األمري أسَندمر، فأخذه من داره وطلع به إىل القلعة ليقيد ويسجن، فشفع فيه 

لطان، فقبل السلطان شفاعتهم، وخلع عليه، وأقره على مجاعة من األمراء، وقرروا عليه ماالً لينفق يف مماليك الس
فخدع . حاله، فنزل إىل داره يف ليلة اإلثنني، ومعه األمري خليل بن قوصون مرمساً عليه، حىت حيضر من الغد باملال

أسندمر بن قوصون ووعده بأن يقيمه يف السلطة، فإنه ابن بنت السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون، فاخندع 
فبعث أسندَُمر فجمع إليه األجالب، وبذل فيهم املال، ووعدهم ومناهم، . بن قوصون ومال إليه وحتالفا على ذلكا

فما طلع هنار يوم اإلثنني حىت وكب أسنَدمر وابن قوصون يف مجع كبري، ووقفا حتت القلعة، فعادت احلرب وركب 



ا ابن قوصون جبانب أسندمر انضموا إليه، ظناً منهم أنه األمراء واألجناد، وخرج عامة الناس، فكان األمراء إذا رأو
فأمر السلطان فُدقت الكوسات، ونزل إىل اإلصطبل بآلة احلرب، فاجتمع إليه األمراء واملماليك السلطانية . سلطاين

ك والعامة، وبعث إىل أسنَدُمر وابن قوصون ليحضرا إليه، فامتنعا، وصرحا بأهنما يريدان نزع السلطان من املل
فلما عاد جواهبما إىل السلطان، بعث ثانياً خيوفهما عاقبة الغدر، فأظهرا أهنما . وإقامة غريه يف السلطة لتخمد الفتنة

أجابا، ومهّا باحلضور، مث َسال سيفيهما، ومرا ليفتكا بالسلطان، وقد ركب ووقف حتت اإلصطبل، فتبعهما من معهما 
. فبادر السلطان بالنداء يف العامة هؤالء خمامرون فارمجوهم. علهمامن األجالب، وهم شاهرون السالح، ليفعال ف

فصاحت العامة بأمجعهما خمامرين ورمجوهم باحلجارة، ورمتهم املماليك السلطانية بالنشاب، فلم يكن غري ساعة حىت 
لسلطان أرساالً انكسر أسندُمر وابن قوصون، وقتل عدة من األجالب، فأخذهتم العامة يف هزميتهم، وأتوا هبم إىل ا

مث قبضوا على خليل ابن قوصون من ناحية . وقد نزعوا ثياهبم وكشفوا رؤوسهم، ونالوا منهم ما شفي صدورهم
وقبض على األمري ألطبغا اليلبغاوي، . مث أخذوا أسندمر من حنو وادي السدرة جتاه قبة النصر. املطرية، وأتوا به

وقبض على أحد عشر أمري سوى هؤالء من اليلبغاوية، وقيدوا، . أللوفواألمري سلطان شاه بن قرا، ومها من أمراء ا
ومضى هبم األمري َملَكتمُر، واألمري ألطنبغا العالي، واألمري درت بغا البالسي إىل اإلسكندرية ومات يف هذا اليوم 

  .األمري قنق أحد األلوف
ن بغرمائه، فزينوا القاهرة ومصر، فزينتا أحسن ونودي يف آخر النهار باألمان، فال ينهب أحد شيئاً، فقد ظفر السلطا

  .زينة، وفرح الناس بزوال دولة األجالب
وأنعم . رسم باإلفراج عن األمري طغاى َتُمر النظامي واألمري أجلاي اليوسفي، واألمري أيَدُمر من صديق: ويف عاشره

  .على األمري َملَكتُمر بن بركة، بتقدمة خليل بن قوصون
  .ستقر األمري أقبغا عبد اهللا دواداراً كبرياً بإمرة طبلخاناها: ويف ثالث عشره

. استقر األمري يلبغا آص املنصوري أمرياً كبرياً أتابك شريكاً لألمري َتلكَتمر احملمدي: ويف يوم اإلثنني سادس عشره
بض منهم على حنو واشتد الطلب على املماليك اليلبغاوية، فق. وأنعم على كل منهما بتقدمة ألف، وأجلسا باإليوان

األلف، وحبسوا، فبلغ السلطان أن األمريين يلبغا آص وتلكَتمر يريدا إخراج املذكورين وسكىن بيت يلبغا يف 
الكبش، وركوهبما هبم على السلطان وقتله، فبادر وقبض على يلبغا آص من الغد يوم الثالثاء سابع عشره، وعلى 

  .ألمريان إىل اإلسكندرية، فسجنا هباتلكتمر احملمدي ومجاعة من املماليك، ومحل ا
وفيه قدم األمري طُغاى َتُمر النظامي، واألمري أُجلاى اليوسفي، واألمري أْيَدُمر من صديق اخلطاي من اإلسكندرية، 

  .فخلع عليهم
اً عن وفيه أنفق السلطان يف مماليكه ماية دينار لكل واحد، وخلع على األمري بكتمر املؤمين، واستقر أمري أخور عوض

وقدم األمري أَقتُمر عبد الغين من الشام باستدعاء، فخلع عليه، واستقر حاجب احلجاب، وخلع . بيبغا القوصوين
  .على األمري األكز الكشالوي، واستقر شاد الدواوين، عوضاً عن هبادر اجلمايل

الذين اتفقوا على قتله، وأمر  أغرق السلطان يف النيل مجاعة من املماليك اليلبغاوية: ويف ليلة اخلميس تاسع عشره
  .بتقوية زينة القاهرة ومصر، فبالغ الناس يف حتسينهما

هذا مسر من األجالب اليلبغاوية ماية من أعياهنم، ووسطهم، وأغرق مجاعة منهم، ونفي : ويف بكرة يوم اخلميس
اجلوباين، وجركس اخلليلي وأقبغا  باقيهم إىل الشام وإىل أسوان، فكان ممن نفي من اليلبغاوية برقوق وبركة، وألطنبغا

تسلمهم الشريف بكتمر وايل القاهرة، وأوقفهم يف داره وقد جعلت أيديهم يف اخلشب، وحضر غداؤه . املارديين



ورسم عليهم من توجه هبم إىل قطيا، فتسلمهم وايل قطيا وبعث هبم إىل غزة، فأرسلهم نائبها إىل . فلم يطعمهم شيئاً
مث أفرج عنهم ومضوا إىل دمشق، فخدموا عند األمري مَْنَجك . لم يف قلعتها عدة سننيالكرك، فسجنوا جبب مظ

نائب الشام حىت استدعى السلطان باملماليك اليلبغاوية ليستخدمهم بديوان ولديه، فحضر برقوق وبركة وغريمها 
عقبة أيلة وقام األمري إىل القاهرة، وخدم برقوق فيمن خدم عند ولدي السلطان حىت قتل السلطان بعد عوده من 

كما سيأيت . أَْينَبك بأمر الدولة، فصار برقوق من مجلة أمراء الطبلخاناه، ومنها ملك اإلصطبل، وأقام به حىت تسلطن
  .ذلك كله يف أوقاته مبسطاً إن شاء اللّه تعاىل

. ُمر الذي يقال له أبو دقنأيضاً خلع على األمري أجلاي اليوسفي واستقر أمري سالح، عوضاً عن أزَد: ويف هذا اليوم
وأفرج عن األمري . وأمر هبدم بيت األمري يلبغا اخلاصكي بالكبش، فهدم مجيعه حىت مل يبق منه سوى بعض سوره

أرغون ططر، فقدم يف يوم اخلميس ثالث ربيع األول، ومضى الربيد إلحضار األمري قُطْلُبغا الشعباين من الشام، 
وخرج الربيد بطلب األمري . ري شكار بتقدمة ألف، وقدم الشعباين يف خامسهفخلع على أرغون ططر، واستقر أم

واستقر نايب السلطان وأتابك العساكر، وأفرج عن األمري طيبغا . منكلى بغا الشمسي، فقدم، وُخلع عليه باإليوان
اخلازندار من الشام، الطويل، واستقر يف نيابة حلب، عوضاً عن منكلى بغا الشمسي، واستدعى أيضاً األمري أزَدُمر 

  .فقدم
استقر حمىي الدين حممد بن الصدر عمر يف حسبة القاهرة، عوضاً عن عالي الدين علي بن عرب، : ويف سابع عشره

  .واستقر ابن عرب يف نظر اخلزانة، وخلع عليهما
، وقدم األمري أمري استقر األمري أسنبغا بن البوبكري يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن ابن عرام: ويف رابع عشرينه

  .على من الشام، باستدعاء، خلع عليه واستقر نايب الشام يف رابع عشر مجادى األوىل
قدم من اإلسكندرية حنو ماية ومخسني من الفرنج يف اخلشب، وذلك أنه ورد ميناء اإلسكندرية : ويف خامس عشرينه

دينة حنو ماية ومخسني رجالً، فعوقهم األمري أسنبغا عدة مراكب يف هيئة أهنا مراكب حتمل البضائع، فدخل منها إىل امل
النائب حىت يتبني له أمرهم، فسارت املراكب مقلعة وعادت من حيث أتت، فأمر بتخشيب أيدي املذكورين ومحلهم 

  .إىل القاهرة، لريى السلطان ما رأيه
ورسم مبسك األمري بيدمر نايب الشام،  قدم األمري قطلوبغا املنصوري بإستدعاء،: ويف يوم اإلثنني ثاين مجادى اآلخرة

  .فقبض عليه، واستقر عوضه األمري مْنَجك، واستقر عوض منجك يف نيابة طرابلس األمري أيَدُمر اآلنوكي الدوادار

  .واستقر األمري طَقتُمر الشريفي يف نيابة غزة، واستقر عالي الدين علي بن الطشالقي
واستقر امللك الَصْرغَتُمشي يف والية بلبيس، واستقر األمري عالي الدين  يف والية قطيا، عوضاً عن ابن الدوادارى،

علي بن بكتاش يف والية القاهرة، عوضاً عن الشريف بكتمر، واستقر بكَتمر يف والية اجليزة، واستقر األمري شرف 
  .الدين موسى األزكَشي األستادار يف البحرية، عوضاً عن بدر الدين بن معني

  .خلع على األمري أقتمر الصاحيب احلنبلي، واستقر دوادارا، عوضاً عن أقبغا عبد اللّه :ويف ثامن عشره
استقر سراج الدين حممد بن رسالن بن نصري البلقيين قاضي قضاة الشام، عوضاً عن : ويف يوم السبت ثامن عشرينه

  .تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، وخلع عليه، ومضى، إىل دمشق
تزوج األمري األتابك منكلى بغا الشمسي بأخت السلطان، وهي خوند سارة بنت : رابع رجبويف يوم اخلميس 

  .وفيه خلع عليه، واستقر ناظر املارستان املنصوري. حسني بن حممد بن قالوون
دي واستقر األمري األكز الكشمالوي أستادار السلطان، عوضاً عن ألْطنبغا الَبشَْتكي بعد وفاته، واستقر أَرغون األمح



واستقر األمري . واستقر األمري طغاى متر النظامي شاد الشراخباناه. الال السلطان، عوضاً عن سودون الشيخوين
بشتاك العمري رأس نوبة ثانياً، واستقر األمري ككبغا السيفي خازندارا، مث نفي بعد قليل، واستقر عوضه األمري 

  .ا البالسي خاصكيا بإمرة طبلخاناهناصر الدين حممد بن أقبغا آص، واستقر األمري درت بغ
أعيد عالي الدين علي بن عرب إىل حسبة القاهرة، وعزل ابن الصدر عمر، فمات : ويف يوم الثالثاء سادس عشره

بعد تسعة أيام من عزله، ويف ثالث عشرينه وقع حريق عظيم بداخل الدور السلطانية من قلعة اجلبل، فدخل األمراء 
  .حىت أطفوه
  .استقر األمري عمر بن أرغون النايب يف نيابة الكرك عوضاً عن ابن القشتُمري: عبانويف سابعِ ش

خلع على سراج الدين عمر بن إسحاق بن أمحد اهلندي، واستقر يف قضاء القضاة : ويف يوم اإلثنني حادي عشرينه
الدين حممد بن مجال الدين احلنفية، عوضاً عن مجال الدين عبد اهللا بن علي التركماين بعد وفاته، وخلع على بدر 

  .التركماين، واستقر يف قضاء العسكر، عوضاً عن السراج اهلندي، ونزال مجيعاً من القلعة، فكان يوماً مذكوراً
خلع على بدر الدين حممد بن عالي الدين علي بن فضل اهللا العمري، واستقر يف : ويف يوم اإلثنني خامس رمضان

  .فلما رآه أبوه باخللعة بكى. اشتد مرضه كتابة السر، عوضاً عن أبيه، وقد
وقدم احلاج حممد التازي املغريب رايس البحر، وقد تسلم من الشواين اليت عمرها األمري يلبغا غراباً، كمله بالعدد 

واآلالت، وشحنه باملقاتلة من رجال املغاربة، وأخذ غراباً آخر من اإلسكندرية، متكمالً بالعدد والرجال، ومضى يف 
وقدم يف تاسع عشرين شعبان فتلقاه . ر، وهجم على الفرنج، فملك منهم غراباً قتل منه مجاعة وأسر باقيهمالبح

مجاعة من األمراء بتجمل عظيم، وخرج الناس إىل لقائه، وسروا به، فلما متثل بني يدي السلطان خلع عليه، وأنعم 
  .عليه جبميع ما أحضره من الغنامي

قبض على األمري طغاي متر النظامي، واألمري أرغون طَطر، واهتما بإثارة فتنة على : هويف يوم الثالثاء ثالث عشر
  .السلطان

استقر األمري أَرغون األزقي رأس نوبة كبرياً، عوضاً عن تلكُتمر، واستقر تلكتمر أمري جملس، : ويف تاسع عشرينه
  .عوضاً عن طغاي متر النظامي، وخلع عليهما

قدم سراج الدين عمر البلقيين من دمشق باستدعاء، واستقر أسنبغا بن البوبكري يف : ويف العشرين من ذي القعدة
نيابة حلب عوضاً عن طيبغا الطويل بعد موته، واستقر طَْيَدُمر البالسي يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن ابن 

وري حاجباً ثانياً، عوضاً عن البوبكري، واستقر صالح الدين خليل بن عرام حاجباً بالثغر، واستقر قطْلُوبغا املنص
  .طَيَدُمر البالسي

وفيه خلع على علم الدين إبراهيم بن قزوينة واستقر يف الوزارة، عوضاً عن فخر الدين ماجد بن أيب شاكر، وخلع 
على ابن أيب شاكر، واستقر يف نظر اخلزانة الكربى، عوضاً عن مشس الدين بن املوفق، وخلع على ابن املوفق، 

وخلع على مشس الدين املقسي، . نظر اإلصطبل عوضاً عن مشس الدين بن الصفي، يف ثالث عشرينه واستقر يف
واستقر يف نظر اخلاص عوضاً عن ابن أيب شاكر، وخلع على كرمي الدين شاكر بن الغنام، واستقر يف نظر البيوت، 

استقر األمري أَشقتُمر املارديين يف وخلع على احلاج حممد بن يوسف، واستقر مقدم الدولة، عوضاً عن املقدم عز، و
نيابة طرابلس مث عزل، واستقر األمري أيدمر الشيخي يف نيابة محاة، عوضاً عن عمر شاه، واستقر األمري أيدُمر يانق 
يف كشف الوجه القبلي، واستقر ابن الديناري يف والية قوص، عوضاً عن قُُرطاى الكركي، واستقر حممد بن عقيل 

ية، واستقر عثمان الشَريف بالبهنساوية، وحممد الكركى باألمشونني، وأمحد الطرخاين مبنوف، عوضاً عن يف والية الغرب



خاص ترك بن طغاى، واستقر قُطُلوبك بالفيوم، واستقر أمني الدين حممد بن علي بن احلسن األلفي يف قضاء املالكية 
ح الدين أبو بكر حممد بن الشهيد إىل كتابة حبلب، عوضاً عن صدر الدين أمحد الدمريي بعد وفاته، وأعيد فت

  .بدمشق، وقدم مجال الدين بن األثري إىل القاهرة
  .وقبض على األمري أرغون القُشَتمري، وأخرج بطاال إىل القدس، ونفي أيضاً األمري َبشَْتاك الُعمري إىل الشام

النيل أربعة أذرع وأربعة عشر قدمت رسل السلطان أويس من بغداد، وكان قاع : ويف حادي عشرين ذي احلجة
  .إصبعاً

وأنعم على كل من كََجك بن أرطُق، وأزَدمر اخلازندار، وأقتمر احلنبلي، وبكتمر املؤمين، واألكز الكشالوى، 
وأرغون األمحدي الالال، بتقدمة ألف، وأنعم على كل من حممد بن طُرغاي، وإبراهيم الناصري، وصُراي العالي، 

لقصر، وبشتاك الُعمري، وتنبك األزقي، وْدرت بغا البالسي، وككُبغا السيفي، وأقبغا عبد وبكتمر األمحدي شاد ا
اهللا، وطغاى متر عبد اهللا، ويوسف شاه بن يلو، وأروس السيفي، وأيدَُمر بن صديق، وحممد ابن أقتمر عبد الغين، 

آخور، وبرسبغا، وقرابغا ويونس الشيخوين، وموسى بن أيْتمش، وحممد ابن الدواداري، وسودون جركس أمري 
األناقي، وعلي بن بكتاش وحممد بن أمري علي املارديين، وصصالن اجلمايل، وصراى متر احملمدي، وأَسنبغا 

وأنعم على كل من قماري اجلمايل، وعمر بن طقتمر، وصربغا . القوصوين، وخليل بن تنكزبغا، بإمرة طبلخاناه
ؤمن، وطقُتمر احلسين ومبارك شاه الرسويل، وَجْرقُطْلو، وجَرجي السيفي، وجاين بك العالي، وألطنبغا عبد امل

البالسي، وحممد بن أزدمر اخلازندار، وقدق الشيخوين، وكوجيا، وأيب بكر بن قْنُدس، وأَسْنُبغا البهادري، وأقتمر 
  .بايزيد بإمرة عشرةعبد الغين الساقي، ويلبغا الناصري، وحممد بن قرابغا األناقي، وألطنبغا النظامي، وقطلوبغا من 

فشت األمراض احلادة، والطواعني بالناس يف القاهرة ومصر، فمات يف كل يوم ما ينيف على مائة : ويف هذه السنة
  .ألف نفس

  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .الفقري املعتقد إبراهيم بن الربلسي وهو جماور باملدينة النبوية، وقد أناف على ماية سنة
نصور أمحد بن الصاحل صاحل بن املنصور غازي بن املظفر قرأ أرسالن ابن أرتق صاحب ماردين، ومات امللك امل

  .فكانت مدته حنو ثالث سنني، وقد جاوز ستني سنة
  .وتويف صدر الدين أمحد بن عبد الظاهر بن عبد الدمريي، قاضي املالكية حبلب، وله نظم، ومخس الربدة

. عبد اهللا، املعروف بابن النقيب الشافعي، يوم األربعاء رابع عشر شهر رمضانوتويف شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ بن 
أخذ القراءات السبع عن مجاعة، وقرأ النحو على أيب حيان، وبرع يف الفقه، وكتب . ومولده سنة اثنني وسبعمائة

ب وقال الشعر، خمتصراً حسناً يف الفقه، واختصر الكفاية، وكتب النكت على املنهاج، وكتب قطعة على املهذ
وتصدر باملدرسة احلسامية، واملدرسة األشرفية، وأم بالندقدارية، وكان جيد القراءة، حسن الصوت، ويقصد مساع 

  .قراءته يف احملراب، ليايل شهر رمضان
وتويف شيخ الشيوخ خبانكاه سرياقوس شهاب الدين أمحد بن سالمة بن املقدسي الشافعي، وكان قبل ذلك شيخ 

  .تَاك وخطيب جامعه، وصنف كتاباً مفيداً يف التصوفخانكاه َبش
ومات األمري عز الدين أزدمر الناصري اخلازندار، أحد مقدمي األلوف ونائب طرابلس وصفد، يف أول شهر ربيع 

  .اآلخر



  .ومات األمري عز الدين أزدمر العزى أبو دقن أمري سالح، منفياً بالشام، يف صفر
  .ر الناصر أتابك العساكر بسجن اإلسكندرية يف يوم األحدومات األمري سيف الدين أسَندُم

  .ومات األمري أسندمر العالي نايب الشام ونايب طرابلس يف يوم اإلثنني
  .ومات األمري أسندمر العالى اخلازن

  .ومات األمري ألطنبغا البشتكي نائب غزة، وأستادار السلطان، يف رابع عشرين شعبان
  .شف الوجه القبلي، يف ثامن عشرين ذي احلجةومات األمري أيدمر يانق كا

  .ومات األمري بكتمر األمحدي شاد الدواوين ومقدم املماليك
  .ومات األمري باكيش اليلبغاوي احلاجب يف صفر

  .ومات األمري بيليك الفقيه الزراق، أحد مقدمي املماليك
  .ومات األمري بركان شاد الصندوق
  .دار، أحد األلوف، بسجن اإلسكندريةومات األمري تلكتمر احملمدي اخلازن

  .ومات األمري جرجي اإلدريسي أمري آخور ونائب حلب، وهو بدمشق
  .ومات األمري َجْرقُطلو أمري جندار يف صفر

  .ومات األمري جركتمر املارديين احلاجب، بعد عطلة طويلة
ف بابن شيخ السالمية احلنبلي، وقد وتويف عز الدين محزة بن قطب الدين موسى بن الضياء أمحد بن احلسني، املعرو

  .وله شرح على املنتقى البن تيمية. أناف على الستني بدمشق، يف يوم االثنني
  .وتويف هباء الدين خليل أحد نواب احلنفية، يوم اجلمعة ثالث عشر شعبان

  .وتويف األمري طيبغا البوبكري املهمندار، يف تاسع عشر احملرم
  .ائب حلب هبا، يف تاسع ذي القعدةومات األمري طيبغا الطويل ن

وتويف قاضى القضاة احلنبلي موفق الدين عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك بن عبد الباقي اجلازي القدسي يف يوم 
  .اخلميس سابع عشرين احملرم، ومولده يف أوائل سنة تسعني وستمائة
  .، يف يوم األربعاء ثالث عشرين شهر ربيع األولوتويف الشيخ هباء الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل الشافعي

وتويف قاضى القضاة احلنفي مجال الدين عبد اهللا بن عالء الدين علي، بن فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفي 
بن سليمان املارديين التركماين، يف ليلة اجلمعة حادى عشر شعبان وتويف مجال الدين عبد اللّه بن علي بن احلسن بن 

  .مد بن عبد العزيز بن حممد بن الفرات موقع احلكم، يف العشرين من شهر رمضانحم
  .وتويف فقيه املالكية باملدينة النبوية، بدر الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن فرحون بن حممد بن فرحون

سعيد، املعروف بابن وتويف صالح الدين عبد اهللا بن احملدث مشس الدين حممد بن إبراهيم بن غنائم بن واحد بن 
املهندس الصاحلي احلليب احلنفي، مسع كثرياً بالشام ومصر واحلجاز، وكتب ومجع وحدث ووعظ، وقد أناف على 

  .السبعني
وتويف عالى الدين علي بن حمىي الدين بن فضل اهللا بن ُمَجلي، بن دعجان بن خلف بن منصور بن نصري العمري، 

وقد باشر كتابة السر نيفاً وثالثني سنة، وخدم أحد عشر سلطاناً، . ر رمضانكاتب السر، يف يوم اجلمعة تاسع شه
  .وكتب اخلط املنسوب، وقال الشعر اجليد

وتويف تقي الدين عمر بن جنم الدين حممد بن عمر بن أيب القاسم، بن عبد املنعم بن أيب الطب الدمشقي ناظر اخلزانة 



  .هبا يف يوم األربع
  .ومات قنق العزى، األمري

  .وتويف قاضي احلنابلة بدمشق مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممود املرداوي صاحب احلمارة
  .وتويف قاضي احلنفية بطرابلس بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن الشبلي

قي وتويف مجال الدين حممد بن كمال الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن الشريشي البكري الوايلي الدمش
  .الشافعي

  .وتويف كمال الدين حممد بن مجال الدين إبراهيم بن الشهاب حممود بن سليمان بن فهد احلليب، بالقاهرة
  .وتويف بدر الدين حممد، املعروف بابن الشجاع احلنفي، أحد نواب احلنفية، يف يوم األحد رابع رمضان

  .بالقاهرة، يوم اخلامس من شوالوتويف تقي الدين حممد بن يوسف أحد نواب املالكية يف احلكم 
  .وتويف الفقيَه موسى الضرير املالكي

  .ومات حمتسب القاهرة حمىي الدين حممد بن الصدر عمر، يف يوم الثالثاء خامس عشرين رجب
  .وتويف ناظر األحباس، فخر الدين أبو جعفر حممد بن عبد اللطيف بن الكويك يف ثالث عشر رمضان

  .الدوادار، بطاال الشامومات األمري يربم العزى 
  .ومات األمري أروس الَبْشَتكي، رأس نوبة اجلمدارية

  .ومات األمري أرغون األمحدي أحد الطبلخاناه
  .ومات األمري أرغون القَْشَتُمر أحد األلوف، بطاال بالقدس

  .ماس املقدسيوتويف قطب الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب البقاء حممود بن هرماس، بن مامضى املعروف باهلر
  سنة سبعني وسبعمائة

أهل احملرم يوم األربعاء، وهو ثالث عشر مسرى من شهور قبط مصر، وفيه نودي بوفاء النيل ستة عشر ذراعاً، 
  .ففتح اخلليج على العادة
 قدم األمري منجك نائب الشام بتقدمة سنية، فخلع عليه وقبل تقدمته، مث أعيد بعد أيام إىل: ويف أول ربيع األول

  .نيابته، وأعيد تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي إىل قضاء دمشق، عوضاً عن سراج الدين عمر البلقيين
  .ولد للسلطان ولد مساه أمحد، فدقت البشائر ثالثة أيام: ويف ليلة عشرينه

تملك وقدم رسول م. وىل األمري قَْشَتُمر املنصوري نيابة حلب عوضاً، عن أسنبغا بن البوبكرى: ويف يومه
  .القسطنطينية، وصحبته بطريق امللكانية

استقر األمري األكز الكشالوي وزيراً عوضاً عن علم الدين إبراهيم احلليق بن : ويف يوم االثنني ثامن ربيع اآلخر
واستقر ابن قزونية يف نظر اخلاص، عوضاً عن الشمس املقسي، واستقر املقسي يف . قزوينة، مضافاً إىل اإلستادارية

  .إلصطبل، عوضاً عن مشس الدين بن املوفق، وخلع عليهمنظر ا
  .وفيه قدم األمري املال حيار بن مهنا، فخلع عليه وأكرم

سار السلطان إىل ناحية طنان للصيد، ومضى إىل اإلسكندرية، فدخلها يوم اجلمعة، : ويف يوم السبت ثالث عاشره
يع األمراء من باب رشيد إىل باب البحر يف ركابه، فرمى رابع مجاد األوىل، وقد زينت زينة عظيمة القدر، وترجل مج

مث عاد من الباب األخضر إىل دار السلطان، وجلس على التخت هبا، ومدَّ السماط، فأكل األمراء . باجملانيق بني يديه



د من مث رفع، فلما أذن العصر ركب السلطان ودخل إىل دار الطراز وصعد إىل القصر، مث عاد إىل املخيم بباب رشي
  .آخر النهار، وتوجه يف يوم األحد إىل القاهرة، فصعد قلعة اجلبل

مجع األمراء وقضاة القضاة باإليوان من القلعة، وعقد خلوند سارة أخت السلطان على األمري : ويف سابع عشرينه
. ألف ديناربشتاك رأس نوبة، بصداق محلته مخسة عشر ألف دينار، وأربعماية ألف درهم فضة، عنها حنو العشرين 

وكان الذي توىل عقد النكاح بينهما قاضي القضاة سراج الدين عمر اهلندي احلنفي، وأنكر عليه بعض الفقهاء عقد 
  .النكاح من أجل أن الزوج قد مسه الرق، فألف يف جواز ذلك كتاباً

  .قبض على األمري األكز الوزير، وعوق بقاعة الصاحب من القلعة: ويف ثامن عشرينه
ى مشس الدين أيب الفرج املقسى، واستقر يف الوزارة ونظر اخلاص، وخلع على الوزير علم الدين إبراهيم وخلع عل

وخلع على . بن قزوينة، واستقر يف نظر اإلصطبل، عوضاً عن املقسى، وأخرج األمري آقبغا عبد اهللا الدوادار منفياً
  .ياقوساألمري أقتمر احلنبلي، واستقر يف نظر اخلانكاه الناصرية بسر

ونفي إىل الشام من  -من املماليك السلطانية  -قبض على أرغون العجمي الساقي : ويف رابع عشرين شهر رجب
يعرف  -أجل أنه فقد للسلطان جواهر نفيسة القدر، فلم يعرف هلا خرب، فأحضر بعض الفرنج منها حجراً رابعاً 

الفرجنى عن سبب وصوله إليه، فذكر أن أرغون هذا  إىل األمري َمْنَجك نائب الشام فعرفه، وسأل -بوجه الفرس 
باعه إياه، فبعث به إىل السلطان وطالعه باخلرب، فقبض على أرغون فلم يوجد معه من مثن احلجر املذكور كبري شيء، 

  .فعفا السلطان عنه، ونفاه
  .البالسي، حبكم استعفائه أعيد ابن عرام إىل نيابة اإلسكندرية عوضاً عن طيدمر: ويف يوم األثنني أول شهر رمضان

خلع على الصاحب علم الدين إبراهيم احلليق بن قزوينة إىل الوزارة، واستقر املقسي على : ويف يوم اخلميس رابعه
  .نظر اخلاص فقط، وأضيف إليه نظر أمالك خوند بركة أم السلطان، وأوقافها

ط منها خنيل كثرية، وأعايل عدة من الدور، هبت بالقاهرة وأعماهلا رياح عاصفة، سق: ويف ليلية اجلمعة خامسه
  .وغرقت سفن متعددة، فهلك حتت الردم مجاعة من الناس، وكان أمراً مهوالً عامة تلك الليلة

تنكر السلطان على األمري أقتمر احلنبلي لكالم جرى بينه وبني األمري أجلاي، وأمر بنفيه : ويف يوم السبت عشرينه
ار األمري منكوَتُمر عبد الغين بإمرة طبلخاناه، وخلع عليه يف يوم اإلثنني ثاين عشرينه، إىل الشام، واستقر عوضه دواد

  .وخلع فيه أيضاً على األمري هبادر اجلمايل، واستقر أستادار، وأنعم عليه بتقدمة ألف
ب، فغلب قدم الربيد من حلب بأن األمري قَْشَتُمر نائب حلب أخذ سيس من األرمن، وعاد إىل حل: ويف أول شوال

  .األرمن عليها، بعد عوده

قبض الصاحب علم الدين إبراهيم بن قزوينة على كرمي الدين عبد الكرمي بن الرويهب، : ويف أول شهر ذي القعدة
  .من أجل أنه بلغه أنه يسعى يف الوزارة

  .أخذ قاع النيل، فكان مخسة أذرع وعشرين إصبعاً: ويف رابع عشره
قدم األمري بَيدُمر نايب الشام، صحبة األمري ناصر الدين حممد بن قُمارى أمري شكار، : ويف يوم اإلثنني تاسع عشره

وقد وكب الربيد إلحضاره، فأمر به إىل األمري عالى الدين علي بن حممد بن كَلَفْت، فسجنه بقاعة الصاحب، 
ية ألف دينار، و خرج إىل وألزمه حبمل ثالمثائة ألف دينار وعصره، يف يوم األربعاء حادي عشرينه، فحمل منه ما

  .وكان قد استقر عوضه يف نيابة الشام األمري منجك. دمشق ليؤدي بقية ما ألزم به، مث ينفى إىل طرسوس،
وكثر . خرج ببالد الشام جراد مضر، وكثر هبا الفأر يف البيادر، فتلفت الغالل، وفشا هبا الوباء: ويف هذا الشهر



ووصل إىل صيدا عدة من مراكب الفرنج فحاربوا املسلمني، ورجعوا . شمرياخلوف ببالد الساحل من الفرنج والع
  .خايبني

جتمعت الغوغاء من زعر العامة بأراضي اللوق خارج القاهرة للشالق، فقتل بينهم : ويف يوم اجلمعة ثالث عشرينه
لَفت احلاجب، واألمري واحد منهم، فركب وايل القاهرة الشريف َبكتُمر، وأركب معه األمري عالى الدين على بن كَ

. أقبغا اليوسفي احلاجب، وقصد املشالقني، ففروا منهم، وبقى من هناك من النظارة، فضرب عدة منهم باملقارع
فتعصبت العامة، ووقفوا حتت القلعة يف يوم الثالثاء، وأصبحوا يوم األربعاء ثامن عشرينه كذلك، وهم يستغيثون 

بأن السلطان يعزل عنكم هذا الوايل فأبوا إال أن يسلمه إليهم هو ويضجون بالشكوى من الوايل، فأجيبوا 
وكان الوايل قد ركب على عادته بكرة النهار يريد القلعة، فرمجته العامة حىت كاد يهلك فالتجأ منهم . واحلاجبني

وجلوا، فركب  باإلصطبل، وظل هناره فيه، والعامة وقوف حتت القلعة إىل قريب العصر، وكلما أمروا بأن ميضوا أبوا
إليهم الوايل يف مجع موفور من مماليك األمري َبكتُمر املومين، أمري آخور، ومن األوجاقية، فثارت العامة ورمجتهم رمجاً 

متداركاً حىت كسروهم كسرة قبيحة، فركبت املماليك السلطانية، واألوجاقية ومحلوا على العامة، وقتلوا منهم 
وركب األمري أجلاي اليوسفي، وقسم اخلطط واحلارات على األمراء واملماليك، مجاعة، وقبضوا على خالئق منهم، 

وأمرهم بوضع السيف يف الناس، فجرت خطوب شنيعة، قتل فيها خالئق ذهبت دماؤهم هدراً، وأودعت السجون 
يشني ويذحبه منهم طوائف، وامتدت أيدي األجناد إىل العامة، حىت أنه كان اجلندي يدخل إىل حانوت البياع من املتع

  .وحكى بعضهم أنه قتل بيده يف هذه الواقعة من العامة سبعة عشر رجالً. وميضي
من ليايل السوء، وأصبح الناس وقد بلغ السلطان اخلرب، فشق عليه وأنكره، : وكانت ليلة اخلميس تاسع عشرينه

قلبه، وقام فلم يزل صاحب  وقال لألمري بكتمر املومين عجلت باألضحية على الناس وتوعده، فرجف فؤاده وحنب
فراش حىت مات، وأمر السلطان باإلفراج عن املسجونني، ونودي باألمان، وفتح األسواق، ففتحت، وقد كان 

  .الناس قد أصبحوا على ختوف شديد ملا مر هبم يف الليل
اً عن الشريف وفيه خلع على األمري حسام الدين حسني بن الكوراين وايل مصر، واستقر يف والية القاهرة، عوض

  .بكتمر
سافر للقاء بضائع قدمت له من  -كبري جتار مصر  -أيضاً أن ناصر الدين حممد بن مسلم : وأتفق يف هذا الشهر

اهلند بقوص، فأشاع ولده يف الناس موت أبيه، وعمل عزاه، واجتمع بالسلطان وسأله أن يقوم عوض أبيه يف املتجر، 
فبينما هو . يه، ونزل فأخذ يف محل ما وعد به حىت أتى على مبلغ كبري منهووعد حبمل مخسني ألف دينار، فخلع عل

يف ذلك إذ قدم كتاب أبيه يف بعض حاجاته، فسر أهله حبياته، وبعث إليه مبا كان من مولده، فبادر إىل اجمليء 
ولده يف نظري ما يرد  واجتمع بأهل الدولة، وبالسلطان، فاعتذروا إليه مبا كان من ولده ورسم له أن يعتد له مبا محل
  .له من البضائع، وحياسب به مما عليه للديوان، وخلع عليه، فكان ذلك أيضاً من شنيع ما وقع

واتفق أيضاً أن بين كالب كثر فسادهم وقطعم الطريق فيما بني محاة وحلب، وأخذوا بعض احلجاج، فخرج إليهم 
ظاهر حلب، فإذا عدة من مضارب عرب آل فضل، األمري قشتمر نائب حلب بالعسكر، حىت أتوا تل السلطان ب

فثارت العرب هبم وقاتلوهم، واستنجدوا من . فاستاق العسكر مجاهلم ومواشيهم ومالوا على بيوت العرب فنهبوها
قرب منهم من بىن مهنا، وأتاهم األمري حيار وولده نعري جبمع كبري، فكانت معركة شنيعة، قتل فيها األمري قشتمر 

وعدة من عسكره، واهنزم باقيهم، فركب العرب أقفيتهم، فلم ينج منهم عرياناً إال من شاء اهللا، فكان  النايب وولده
  .ذلك وهنا يف الدولة، جره إليها طمع عساكرها



قدم اخلرب بنزول أربع قطايع على اإلسكندرية من الفرنج، وأهنم رموا على املدينة : ويف يوم اجلمعة ثامن ذي احلجة
تلك الليلة ثالثة وعشرون أمرياً، منهم ثالثة من األلوف وعشرة من الطبلخاناه وعشرة من أمراء  مبنجنيق، فخرج

العشرات، فقدم اخلرب يف عشية السبت أن املغاربة، والتركمان نزلوا يف املراكب، وقاتلوا الفرنج، وقتلوا منهم حنو 
  .املائة، وغنموا منهم مركباً

مري قطلوبغا الشعباين ليسري باألمري أَشقتمر املارديين إىل حلب، وكتب معه خرج على الربيد األ: ويف خامس عشره
تقليده بالنيابة، ومحلت إليه اخللعة، وأن يقلد األمري زامل إمرة العرب، عوضاً عن حيار بن مهنا، فاستقر األمري 

  .أََشقتمر يف نيابة حلب، ووجد العرب قد شرقوا
  .ن األمري سرتقطاى يف الرسالة إىل أويس متملك بغدادوفيه توجه األمري ناصر الدين حممد ب

واستقر مجال الدين حممد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد امللك املسالين يف قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن سرى 
مد الدين إمساعيل بن حممد بن حممد بن هاين األندلسي، واستقر األمري بيبغا القوصوين كاشف القليوبية، واألمري حم
بك الشيخوين يف نيابة غزة، والشريف بكتمر يف والية قطيا، عوضاً عن ابن الطشالقي، واألمري بكتمر أستادار 
الطويل يف والية قوص، واألمري أسندمر اخلضري يف البحرية، عوضاً عن ابن معني، واألمري قطلوبك السيفي يف 

اه، واستقر أستادار، وارجتع عن األمري أََسنَدمر املظفري والية مصر، وأنعم على األمري حممد بن طرغاي بإمرة طبلخان
تقدمته، وعوض طبلخاناة، لعجزه عن اخلدمة من مرض، وأنعم على كل من األمري َبْتشَاك العمري، واألمري هبادر 
لغين، اجلمايل بإمرة ماية تقدمة ألف، وعلى كل من األمري بيبغا القوصوين، وصراي اإلدريسي، وأمحد بن أقتمر عبد ا

وأمحد بن قنغلى، وطَقتُمر احلسىن، وخليل بن قمارى، وأرغون شاه األشريف، وحسني بن الكوراين بإمرة طبلخاناه، 
وعلى كل من جلبان العالى، وحممد بن الجني، وأسنبغا النظامي، وحممد بن قطلوبغا احملمدي، وعمر بن أسن 

  .البوبكرى بإمرة عشرة
م السلطان يف جتمل عظيم، ومعها الكوسات والعصايب السلطانية، وعدة حجت خوند بركة أ: ويف هذه السنة

مجال، حتمل اخلضر املزروعة، ويف خدمتها األمري بشتاك العمري، واألمري هبادر اجلمايل، وماية من املماليك 
  .السلطانية

  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .رات، يف تاسع شوال، ودفن مبدرسة أبيهاألمري إبراهيم ابن األمري َصرغَتْمش الناصري، أحد العش
  .ومات األديب املوايل أمحد بن حممد بن أمحد، املعروف بالفار طرجني العالية

  .ومات األمري أرغون علي بك األزقي نائب غزة وأحد أمراء األلوف رأس نوبة يف أول مجادى اآلخرة
  .ومات تقي الدين حسن بن حممد بن فتيان، كاتب سر طرابلس

  .األمري خليل بن علي بن األمري سالر النائب، أحد الطبلخاناهومات 
  .ومات األمري الطواشي ناصر الدين شفيع، أحد العشرات، ونائب مقدم املماليك، يف ثامن شعبان

  .غريقاً بالنيل -أحد الطبلخاناه  -ومات األمري طُغاى الفخري 
  .مسعود، أحد فقهاء احلنفية األعيانومات قاضي احلنفية بدمشق، مجال الدين حممود بن أمحد بن 

ومات مشس الدين حممد بن خلف بن كامل الغزي، أحد نواب احلكم بدمشق، وأعيان الفقهاء الشافعية، وله رحلة 
  .إىل القاهرة



وتويف ناصر الدين حممد بن تقي الدين عبد القاهر بن الوزير الصاحب ضياء الدين أيب بكر بن عبد اهللا بن أمحد بن 
  .بن أمحد النشايب، أحد موقعي الدست، يف يوم الثالثاء ثاين عشر ذي احلجة، عن اثنتني ومخسني سنةمنصور 

ومات عماد الدين حممد بن موسى بن سليمان بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن علي بن 
بن اجلمال حممد بن الكمال أمحد بن  ومات بدر الدين حممد. أمحد بن الشريحي حمتسب دمشق، وناظر اخلزانة هبا

  .حممد بن الشريشي الشافعي، برع يف الفقه واللغة، وقال الشعر
  .ومات األمري حممد بن األمري طقبغا املاجاري صاووق، أحد الطبلخاناه

  .ومات األديب الشاعر مشس الدين حممد بن تقي الدين على الواسطي، يف شهر رجب
  .اجلوكندار، أحد العشرات، يف صفر ومات األمري ألطنبغا املؤمين

  .يف تاسع عشرين شهر رمضان -أحد العشرات  -ومات األمري أقَتُمر عبد الغين الصغري 
  .ومات األمري أزكا السيفي، أحد الطبلخاناه

ومات متملك تونس أبو إسحاق إبراهيم بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي، يف العشرين من رجب، بعد ما 
  .سع عشرة سنة وشهرين، فقام بعده ابنه أبو البقاء خالدملك ت

  سنة إحدى وسبعني وسبعمائة

ورد قاصد األمري ناصر الدين حممد بن األمري طاز، ومعه أربعة وعشرون من الفرنج، أسرهم من : يف أول احملرم
  .ناحية الطينة، وكان جمرداً هبا

األمان، وكان القاصد بذلك األمري سيف الدين هبادر أستادار  ورد الربيد بطلب األمري حيار: ويف يوم األحد ثامنه
  .األمري منجك نائب الشام، ومعيقل حاجب حيار، فأجيب إىل ذلك

خلع على كرمي الدين عبد الكرمي بن الرويهب، واستقر يف الوزارة عوضاً عن علم : ويف يوم اخلميس ثامن عشره
  .رض البن قزوينة بسوءالدين إبراهيم بن قزوينة باستعفائه، و مل يتع

وفيه استقر عماد الدين إمساعيل بن حممد بن أيب العز بن صاحل املعروف بابن الكشك الدمشقي يف قضاء احلنفية 
  .بدمشق، بعد وفاة مجال الدين أيب الثناء حممود بن سراج الدين أمحد بن مسعود، املعروف بابن السراج

لقاء والدته عند قدومها من احلج، ونزل بركة احلجاج مث مضى إىل ركب السلطان إىل : ويف يوم السبت رابع عشر
  .فلما قدمت يف يوم اإلثنني سادس عشره عاد إىل قلعة اجلبل. البويب

خلع على األمري هبادر اجلمايل، واستقر أمري أخور، عوضاً عن األمري َبكتُمر املؤمين : ويف يوم السبت حادي عشرينه
تَلكَتُمر بن بركة، أستادار، عوضاً عن هبادر اجلمايل، واستقر األمري أرغون شاه  بعد وفاته، وخلع على األمري

  .األشريف أمري جملس، عوضاً عن تلكتمر، وأنعم على األمري جلبان العالى بإمرة طبلخاناة
  .وخرج الربيد بطلب األمري أَقتُمر الصاحيب احلنبلي من الشام، فقدم يف رابع عشر صفر

  .التنسي املالكي يف قضاء اإلسكندرية، عوضاً عن كمال الدين الريغي -لدين وفيه استقر كمال ا
قدم الشيخ مشس الدين حممد بن يوسف بن إلياس القونوي احلنفي، فخرج األمري منكلى : ويف أول شهر ربيع األول

قطع القرين يف الورع وكان من. بغا الشمسي األتابك إىل لقائه، وأنزله يف بيت باملارستان، فأتاه الناس من كل جهة
  .والصدع باحلق

  .استقر األمري كنجكجي املنصوري يف نيابة محاة، عوضاً عن أيدمر الشيخي: ويف ثالث ربيع اآلخر



خلع على الصاحب مشس الدين أيب الفرج املقسي، واستقر يف الوزارة، عوضاً عن كرمي الدين عبد : ويف رابعه
  .اصالكرمي بن الرويهب، مضافاً إىل نظر اخل

أخرج األمري حممد بن قمار أمري شكار منفياً، واستقر عوضه األمري مجال الدين عبد اهللا بن : ويف ثاين مجادى اآلخرة
َبكتمر احلاجب أمري شكار، وخلع على األمري ناصر الدين حممد بن قريان احلسامي، املعروف بابن شرف الدين، 

يدار بن قرمان عند استعفائه، وخلع على األمري نصرات، واستقر أمري طرب، عوضاً عن شرف الدين موسى بن د
  .واستقر حاجباً عوضاً عن أسنبغا

  .استقر األمري كنول رأس نوبة: ويف ثالثه
استقر عالء الدين علي بن حممد بن علي ابن عبد اللّه بن أيب الفتح بن هاشم : ويف يوم اخلميس رابع عشرين رجب
  .وضاً عن شرف الدين أمحد بن شيخ اجلبل بعد وفاتهاملقدسي يف قضاء احلنابلة بدمشق، ع

  .رسم األمري أسنَدُمر حرفوش باجللوس وقت اخلدمة باإليوان: ويف تاسع عشرينه

واستقر األمري . استقر الشريف بكتمر بن علي احلسيين حاجباً، عوضاً عن أقبغا اليوسفي: ويف ثامن عشر شعبان
األمري َبشتاك العمري بعد وفاته، واستقر األمري أرغون األمحدي الالال أرغون شاه األشريف رأس نوبة، عوضاً عن 

أمري جملس، عوضاً عن أرغون شاه، وأنعم على األمري طينال املارديين بتقدمة ألف، وعلى األمري علم دار بتقدمة 
واستقر األمري . انألف، واستقر أستادارا، واستقر األمري حممد بن سرتقَطَاي نقيب اجليش، عوضاً عن أرغون بن قري

شرف الدين موسى بن األزكَشي شاد الدواوين، عوضاً عن شرف الدين موسى بن الديناري، واستقر ابن الديناري 
حاجباً، عوضاً عن عالء الدين ابن كلفت، واستقر األمري آقبغا بن مصطفى جاشنكريا عوضاً عن األمري ألطبغا 

أستادارا ثانياً، عوضاً عن حممد بن طرغاي، واستقر األمري طغاى متر  العالى فرفور، واستقر األمري جركس الرسويل
  .العثماين أمري جاندار، عوضاً عن األمري أسندمر حرفوش، وخلع على اجلميع

  .واستقر األمري تلكَتُمر من بركة يف نيابة صفد، عوضاً عن األمري جنتمر أخي طاز
  .رة القمح مائيت درهم، وفشت هبا اآلوبئةوقدم الربيد بغالء األسعار بدمشق، وجتاوزت الغرا

  .توجه قاضي احلنابلة بدمشق عالء الدين على ابن حممد إىل حمل واليته: ويف يوم اإلثنني ثالث عشرين شوال
  .استقر عالء الدين علي بن الرصاص يف قضاء احلنفية بصفد، وخلع عليه، وتوجه إىل واليته: ويف رابع ذي القعدة
خلع على الصاحب فخر الدين ماجد بن تاج الدين موسى بن أيب شاكر وأعيد : مس عشرينهويف يوم اخلميس خا

إىل الوزارة، عوضاً عن مشس الدين أيب الفرج املقسي، وخلع على األمري ناصر الدين حممد بن إياز الدواداري، 
قطلوبك صهر املزوق،  واستقر كاشف الوجه البحري، واستقر عالى الدين السناين يف والية الغربية، عوضاً عن

واستقر هبادر وايل العرب يف والية البهنسا، واستقر ركن الدين عمر بن املعني وايل البحرية عوضاً عن أسَنَدُمر 
  .اخلضري

رسم بتسمري نصراين، اهتم أنه سحر خوند ابنة األمري طاز وزوجة السلطان، فماتت : ويف يوم اإلثنني ثامن عشرينه
  .رق بالناربسحره، فسمر ووسط وأح

واستقر جنم الدين أمحد بن عماد الدين إمساعيل بن الكشك يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن أبيه، برغبته له عن 
ذلك، واستقر برهان الدين أبو سامل إبراهيم بن حممد بن على الصنهاجي يف قضاء املالكية حبلب، عوضاً عن تقي 

  .الدين األنفي
استقر زين الدين أبو بكر على بن عبد امللك املازوين يف قضاء املاليكة بدمشق، : جةويف يوم اخلميس تاسع ذي احل



  .بعد وفاة مجال الدين املساليت
قدم الربيد بوفاة التاج عبد الوهاب بن السبكي قاضي القضاة بدمشق، فاستقر : ويف يوم األربعاء خامس عشرينه

ن هبة اهللا املعري قاضي حلب، واستقر يف قضاء حلب عوضه كمال الدين أبو القاسم عمر بن الفخر عثمان اب
  .عوض املعري قاضي طرابلس فخر الدين عثمان بن أمحد بن عثمان بن أمحد الزرعي

وأعيد األمري ألطبغا الشمسي إىل والية القلعة، وأخرج األمري نصرات إىل اإلسكندرية، وعمل هبا حاجباً، وأنعم على 
 واألمري يلبغا اجملنون بتقدمة ألف، وعلى كل من األمري يلبغا الناصري، واألمري كل من األمري منكوَتمر عبد الغين

ألطبغا الشمسي، واألمري قطلو أقتمر العثماين، واألمري آل ملك الصرغتمشي، واألمري عبد الرحيم بن األمري منكلى 
تلكَتُمر اجلمايل بإمرة طبلخاناه،  بغا الشمسي، واألمري َياَورجي القوصوين، واألمري تغرى بردش بن أجلاي، واألمري

وعلى كل من حممد بن قرا ابن كُلَيته، ورجب بن طيبغا احملمدي، وعبد اهللا بن حممد بن طرغاي، وصراي متر 
احملمدي، ومنكلى بغا البلدي األمحدي، ويلبغا احملمدي، وبكتمر العلمي، وحممد شاه ابن األمري ناصر الدين حممد بن 

  .لذهيب أمري شكار، وبكتاش بن قطليجاأقبغا آص، وطيدمر ا
  .وفيها ولد للسلطان ولد ذكر مساه رمضان، وزينت القاهرة لوالدته، ودقت البشاير، وذلك يف شهر رمضان

وكان أمري احلاج عالء الدين علي بن كَلَفْت، فأقام مبكة لعمارة مأذنة باب احلزورة، وعاد باحلاج الطواشي سابق 
  .قدم املماليكالدين مثقال اآلنوكي، م

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر من األعيان

  .الوزير الصاحب علم الدين إبراهيم بن قزوينة، املعروف باحلليق، يف ليلة الثالثاء سابع شهر رجب

وتويف قاضي احلنابلة بدمشق شرف الدين أمحد بن قاضي احلنابلة بدمشق شرف الدين أيب الفضائل احلسن بن 
أيب بكر عبد اهللا بن الشيخ أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الصاحلي  اخلطيب شرف الدين

الدمشقي، املعروف بابن قاضي اجلبل احلنبلي، عالمة وقته يف كثرة النقل وقفه احلنابلة، يف يوم الثالث عشر من 
  .رجب

البدر حممد ابن حممد بن هاىنء اللخمي وتويف قاضى املالكية حبماة ودمشق أبو الوليد سرى الدين إمساعيل بن 
  .األندلسي بالقاهرة، برع يف العربية واللغة واألدب، وشرح التلقني يف النحو أليب البقاء، وحدث باملوطأ

  .ومات األمري أروس بغا اخلليلي أحد الطبلخاناه يف آخر شهر رجب
  .أللوفومات األمري أسنَدُمر الكاملي زوج خوند القُْرُدمية وأحد أمراء ا
  .ومات األمري آسن الصرغتمشي أحد الطبلخاناه، منفياً بدمشق

ومات األمري أقبغا اليوسفي احلاجب، يف شعبان مبدينة منفلوط، وقد توجه إىل لقاء هدية صاحب اليمن، وكان 
  .مشكور السرية

  .ومات األمري ألطبغا العالى اجلاشنكريى فرفور، أحد الطبلخاناه
  .ؤمين أمري آخور يف يوم الثالثاء سابع عشر احملرمومات األمري بكتمر امل

  .ومات األمري بكتمر األمحدي أحد الطبلخاناه
  .وكان من األبطال. ومات األمري تنبك األزقي أحد الطبلخاناه ورأس نوبة ثانياً
  .ومات األمري طيبغا احملمدي أحد أمراء األلوف، يف صفر



بن قاضي قضاة دمشق تقي الدين على بن عبد الكايف بن علي بن  ومات قاضي قضاة دمشق تاج الدين عبد الوهاب
متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري السبكى، يف يوم الثالثاء سابع ذي احلجة بدمشق، عن أربع وأربعني 

  .سنة
ي، ليلة وتويف قاضي القضاة احلنفية وعاملهم زين الدين عمر بن الكمال أيب عمر عبد الرمحن بن أيب بكر البسطام

اجلمعة خامس عشرين مجادى اآلخرى بالقاهرة، ومولده يف مجادى سنة أربع وتسعني وستمائة، ودفن بالقرافة عند 
  .جده ألمه قاضي القضاة مشس الدين حممد السروجي

  .وتويف زين الدين عبد اهللا بن القوصي، أحد نواب القضاة الشافعية، يف ليلة اخلميس سابع عشر مجادى اآلخر
 قاضى املالكية بدمشق مجال الدين حممد بن الزين عبد الرحيم بن علي بن عبد امللك املساليت بالقاهرة، يف يوم وتويف

  .السبت ثالث عشر ذي القعدة، ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر
وسف بن وتويف قاضي العسكر بدر الدين حممد بن أيب الفتح حممد بن عبد اللطف بن حيىي بن علي بن متام بن ي

  .موسى بن متام السبكي، بطريق القدس، أو قد توجه لزيارته
وتويف الفقيه النحوي مشس الدين حممد بن احلسن بن حممد املالقي املغريب املالكي بدمشق، وله شرح التسهيل يف 

  .النحو
  .ومات األمري حممد بن األمري تنكز نايب الشام، أحد الطبلخاناه

  .طرغاي أحد الطبلخاناه ومات األمري حممد بن األمري
  .ومات األمري حممد الترمجان، أحد الطبلخاناه

ومات مشس الدين موسى بن التاج أيب إسحاق عبد الوهاب بن عبد الكرمي ناظر اجليش وناظر اخلاص، بعد ما 
  .وهو من أبناء السبعني، بظاهر دمشق. عزل، ووزر وزارة دمشق غري مرة
  .زير األستادار، وهو منفي حبلب يف ربيع األولومات األمري األكز الكشالوي، الو

  سنة اثننت وسبعني وسبعمائة

  .استقر سعد الدين ماجد بن التاج أيب إسحاق يف وزارة الشام: يف يوم االثنني ثاين عشر احملرم
 -مشق قاضي املالكية بد -سافر زين الدين أبو بكر بن علي بن عبد امللك املازوين : ويف يوم الثالثاء ثالث عشره

  .إىل حمل واليته
  .أخرج األمري يعقوب شاه اخلازندار منفياً إىل ملطة: ويف حادي عشرينه

قدمت رسل الفرنج لطلب الصلح، فحلفوا على أال يغدروا وال حيزنوا، وخلع عليهم، وسافروا : ويف أول صفر
  .ومعهم من حيلف ملكهم، وأخذت منهم رهائن بالقلعة

مري شهاب الدين أمحد بن قنغلى من والية اجليزة بسؤاله، وارجتعت عنه إمرة ويف شهر ربيع األول عزل األ
واستقر حممد بن قرطاي املوصلي نقيب اجليش، عوضاً عن . طبلخاناه، وأنعم على طيبغا العمري الفقيه بإمرة عشرة

ه، واستقر أمري أرغون بن قريان، مث أعيد أرغون واستدعى حممد بن قماري من غزة، وأنعم عليه بإمرة طبلخانا
  .شكار على عادته

ركب السلطان للصيد، وعرب القاهرة من باب زويلة، ونزل إىل القبة : ويف يوم السبت ثامن عشر ربيع اآلخر
املنصورية، فزار جده وجد أبيه، وركب فخرج من باب النصر، وتصيد، وعاد يريد التوجه إىل الوجه القبلي، 



  .ةفقدمت له أرباب األدراك تقادم جليل
ظهر بالسماء على القدس ودمشق وحلب، محرة شديدة جداً كأهنا : ويف ليلة اخلميس اخلامس من مجادى األوىل

اجلمر، وصارت يف خلل النجوم، كالعمد البيض حىت سد ذلك األفق طول ليلة اخلميس حىت طلع الفجر، فارتاع 
  .الناس، واشتد خوفهم، وباتوا يستغفرون اهللا ويذكرونه

خلع على األمري سيف الدين طشتمر العالى، واستقر دوادارا بإمرة طبلخاناه، نقل إليها من اجلندية بعد : ويف آخره
  .وفاة منكومتر عبد الغين الدوادار

  .وفيه عادت رسل الفرنج ومعهم عدة ممن أسروهم من املسلمني حنو املائة
حري، وجتاوز عدد األموات بالقاهرة مثانني يف وكان الوقت خريفاً، فكثرت األمراض يف الناس بالقاهرة، والوجه الب

  .كل يوم
استقر شرف الدين عبد املنعم بن سليمان بن داود البغدادي احلنبلي، يف إفتاء دار العدل : ويف أول مجادى اآلخرة

  .وتدريس مدرسة أم السلطان خبط التبانة، عوضاً عن بدر الدين حسن النابلسي بعد وفاته
  .ي من أسرى املسلمني ببالدهم، ومت الصلح، وفتحت كنيسة القمامة بالقدسوفيه بعث الفرنج من بق

  .سار ركب احلجاج الرحبية إىل مكة: ويف ثالث عشرين شهر رجب
استقر بدر الدين عبد الوهاب بن أمحد بن حممد األخناي يف إفتاء دار العدل، عوضاً عن تاج : ويف سابع شعبان

  .ه بعقبة أيلة صحبة الرجبيةالدين حممد بن هباء الدين بعد وفات
استقر علم الدين صاحل اإلسنوي موقع احلكم، واستقر يف وكالة اخلاص، عوضاً عن ابن هباء الدين، : ويف تاسعه

واستقر بدر الدين األقفهسي شاهد األمري أجلاي اليوسفي عوضه يف شهادة اجليش، واستقر حمب الدين السمسطاي 
  .الدينيف نظر املارستان عوض ابن هباء 
خلع على الصاحب مشس الدين أيب الفرج املقسي، واستقر وكيل اخلاص عوضاً : ويف يوم اإلثنني رابع عشر شعبان

  .عن علم الدين صاحل، مضافاً ملا بيده
خلع على األمري علم دار، واستقر يف نيابة صفد عوضاً عن َتلَكتُمر الفقيه من بركة، وقدم : ويف أول شهر رمضان

  .استقر أستادارا عوضاً عن علم دارَتلَكتُمر و
  .خلع على األمري أرغون شاه، واستقر رأس نوبة بعد موت األمري َبشَتاك: ويف عاشر شوال

خلع على األمري طيدمر البالسي، واستقر يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن ابن عرام، : ويف سابع عشر ذي القعدة
  .ةوأنعم على أبن عرام بإمرة طبلخاناه بالقاهر

خلع على بدر الدين بن السكري، واستقر يف قضاء احلنفية باإلسكندرية بعد موت ابن الزبيبة، : ويف رابع عشرينه
  .وخلع على حممد بن سرُتقطَاي، واستقر نقيب اجليش، عوضاً عن أرغون بن قريان

سنة وتسعة أشهر تنقص  وفيه خلع أبو البقاء، خالد بن إبراهيم بن أيب بكر متملك تونس، بعد إقامته يف امللك
يومني، وقام بعده ابن عمه أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم، يف يوم السبت ثامن عشر ربيع 

  .اآلخر
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

 -ْزبيّبة من األعيان قاضي احلنفية بثغر اإلسكندرية شهاب الدين أمحد بن إبراهيم بن عمر الصاحلي، عرف بابن 
  .يف خامس عشر ربيع األول وهو أول من ويل من قضاء املدينة باإلسكندرية -تصغري زبيبة 



  .ومات األمري أرغون بن قريان السالري نقيب اجليش يف مجادى األوىل
  .ومات األمري أسندمر حرفوش العالى احلاجب، بعد ما أخرج إىل الشام، وأنعم عليه بإمرة ألف يف دمشق

  .ري علي املارديين نائب الشام وديار مصر، يف يوم الثالثاء سابع احملرم، وكان مشكور السريةومات األم
  .ومات األمري َبشَْتاك العمري رأس نوبة

  .ومات األمري جرجي نائب حلب، وهو أمري كبري بدمشق، يف صفر
  .ومات األمري جرجي البالسي، أحد الطبلخاناه

  .لعشراتومات األمري جرقطلو املظفري، أحد ا
ومات بدر الدين حسن بن حممد بن صاحل بن حممد بن حممد بن عبد احملسن النابلسي، الفقيه احلنبلي، مفيت دار 

  .العدل، ومدرس احلنابلة مبدرسة أم السلطان، يف رابع عشر مجادى اآلخرة، تويف بالقاهرة
  .خلميس رابع عشر شوال، بالقاهرةومات شرف الدين سامل بن قاضي القضاة هباء الدين أيب البقاء، يف يوم ا

ومات الشيخ عبد الرحيم مجال الدين أبو حممد بن احلسن بن علي بن عمر األموي اإلسنوي الشافعي، فجأة، ليلة 
  .وأكثر من التصانيف يف الفقه وغريه. األحد ثامن مجادى األوىل، وقد انتهت إليه رياسة العلم

ور الدين علي بن الفقيه عز الدين يوسف بن احلسن بن حممد بن حممود وتويف قاضي احلنفية باملدينة النبوية، ن
  .الزرندي

وتويف عالء الدين على بن إمساعيل بن إبراهيم بن موسى، املعروف بابن الظريف، الفقيه املالكي، موقع احلكم، 
  .وأحد نواب املالكية، واملقدم يف عمل املناسخات، يف ليلة األربعاء رابع عشر مجادى األوىل

ومات سراج الدين عمر بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن حممد بن الفرات، موقع احلكم، يف ليلة الثالثاء 
  .حادي عشر مجادى اآلخرة

  .ومات األمري قُطْلو أَقَتُمر الناصري رأس نوبة، يف ثامن عشر مجادى األوىل
د اجلمال، مفيت دار العدل، وشاهد اجليش، وناظر ومات تاج الدين حممد بن هباء الدين املالكي، املعروف بابن شاه

  .املارستان، ووكيل اخلاص، يف أول شعبان، مبنزل العقبة
وتويف مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد الزركشي، أحد أعيان الفقهاء احلنابلة، يف ليلة السبت رابع عشرين 

  .مجادى األوىل
  .دار، يف يوم اجلمعة ثالث عشرين مجادى األوىلومات األمري منكومتر عبد الغين األشريف الدو

  .ومات الشيخ أبو الظاهر تقي الدين حممد بن حممد إمام أهل امليقات، يف يوم السبت حادي عشرين شهر رجب
ومات الشيخ اجملذوب املعتقد ذو الكرامات العجيبة، أبو زكريا حيىي بن علي بن حيىي الصنافريي األعمى، يف يوم 

رين شعبان، وحزر اجلمع الذين صلوا عليه مبصلى خوالن من القاهرة، فكان ينيف على مخسني األحد سابع عش
  .ألفاً

وتويف زين الدين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن إبراهيم، أحد قراء السبع، وشيخ خانكاه بكتمر بالقرافة، يف سابع 
  .النظامي أحد الطبلخاناه ومات األمري أروس. عشرين ربيع اآلخر، أخذ القراءات عن التقي الصايغ

  .ومات األمري أْزَدُمر الصفوي اجلوكندار
  .واهللا تعاىل أعلم. وتويف الطيب الفاضل مجال الدين يوسف الشربكي، يف تاسع عشر مجادى األوىل

  سنة ثالث وسبعني وسبعمائة



  .اردييناستقر األمري أيدمر الدوادار يف نيابة حلب، عوضاً عن أَشَقتُمر امل: يف أول احملرم
طُلب مشس الدين حممد الركراكي املغريب من فقهاء املالكية إىل جملس األمري الكبري أجلاي، وادعى عليه : ويف صفر

  .بقوادح توجب إراقة دمه، فتعصب له قوم، وتعصب عليه آخرون
ت، أربعة وكثرت زيادة النيل، فنودي عليه يف يوم الثالثاء ثاين عشر شهر ربيع األول، وهو خامس عشرين تو

أصابع لتتمة إصبعني من عشرين ذراعاً، مث زاد بعد ذلك عدة أيام، فلم يناد عليه، فإنه فاض حىت تقطعت الطرقات، 
وتأخرت الزراعة، مث نقص قليالً، وثبت حىت مضى من هاتور عدة أيام، فاجتمع الناس جبامع عمرو من مدينة مصر، 

  .النيل عدة مرار، فهبط وزرع الناس على العادةواجلامع األزهر بالقاهرة، ودعوا اهللا هلبوط 
وركب السلطان للعب بالكرة يف امليدان الكبري بشاطىء النيل مخس سبوت متوالية ومل يتقدمه لذلك أحد، وإمنا 

  .العادة أن يكون الركوب بعد وفاء النيل إىل امليدان يف ثالثة سبوت متوالية
ق بعادة مشارف ديوان املواريث احلشرية، لقوادح أوجبت إراقة دمه ضرب عن: ويف يوم اإلثنني أول مجادى األوىل

  .شرعاً
تنجز لقاضي القضاة سراج الدين عمر اهلندي احلنفي مرسوماً بأن يلبس الطرحة، ويستنيب عنه : ويف هذا الشهر

اة الشافعي، قضاة يف أعمال مصر قبليهاوحبريها، ويفرد له مودعاً ألموال يتامى احلنفية، كما يفعل قاضي القض
  .فشغله اهللا عن إمتام ذلك مبرض نزل به، فلزم الفراش حىت مات

وفيه أيضاً جرى بني قاضي القضاة هباء الدين أيب البناء الشافعي، وبني قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم األخناي 
ه يف العلم مزجاة، فأجنز الكالم املالكي، كالم يف مسألة، وكان أبو البقاء حبر علم ال يدركه الدالء، واألخناي بضاعت

: فعد األخناي ذلك خروجاً من هباء الدين وقال. لو كان مالك حياً لناظرته يف هذه املسألة: إىل أن قال أبو البقاء
فاتفق عن قريب عزل أيب . إيش أنت حىت تذكر مالكاً، واهللا لو كان غريك لفعلت به كذا يعين القتل، وهجره

  .كل مطار، وعدى هو وأصحابه ذلك من كرامات اإلمام، رمحه اهللالبقاء، فطار الربهان 

كانت اخلدمة السلطانية بدار العدل من القلعة، وحضر قضاة القضاة على العادة، مث انقضت : ويف يوم اإلثنني ثامنه
 أيب اخلدمة، فمضى القضاة على عادهتم، وجلسوا باجلامع من القلعة، إذ أتاهم رجل من عند السلطان وأسر إىل

البقاء، مث التفت إىل بقية القضاة وبلغهم عن السلطان، أنه قد عزل أبا البقاء، وأمره أن يلزم بيته، فانفضوا على 
ذلك، وخرج الربيد بطلب خطيب القدس، برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن مجاعة، فقدم يف يوم األحد 

كرامه وخلع عليه، وواله قضاء القضاة، عوضاً عن أيب خامس مجادى اآلخرة، ودخل على السلطان، فبالغ يف إ
و مل يتقدم ألحد من القضاة، قبله أن تركب معه األمراء، . البقاء، فنزل وبني يديه حاجبني من حجاب السلطان

  .وركب معه أيضاً األعيان، فكان يوماً مشهوداً
د وقع مثل ذلك يف األيام الناصرية حممد وكانت مدة عطلة الناس من والية قاضي القضاة سبعة وعشرين يوماً، وق
  .بن قالوون، تعطلت القاهرة من بعض قضاة القضاة بسبعة وعشرين يوماً

عند عزله قاضي  -يبقى اهللا عهده  -ووقع نظري ذلك يف سنة إحدى وسبعني ومثامنائة يف األيام الظاهرية خشقدم 
يين الكناين الشافعي، وطلب السلطان الشيخ أيب حيىي القضاة بدر الدين أبو السعادات حممد بن تاج الدين البلق

زكريا السبكي األنصاري الشافعي ليوليه وظيفة القضاء، فاختفي عند طلبه، وشغر منصب القضاء سبعة وعشرين 
يوماً، مث ظهر بعد ذلك، وطلب إىل عند السلطان هو والشيخ كمال الدين حممد بن إمام الكاملية، وعرض عليهما 

اء، وسأهلما السلطان يف ذلك، فأصرا على عدم الدخول يف ذلك، وسعى مجاعة فلم جيابوا إىل شيء، وظيفة القض



فاستشار السلطان الشيخ أمني الدين حيىي بن األقصري احلنفي فيمن يوليه، فأشار بوالية الشيخ ويل الدين أيب 
شيخ أمني املذكور أنه أصلح الفضل أمحد بن أمحد السيوطي الشافعي، أحد خلفاء احلكم العزيز، وذكر ال

املوجودين، فطلب ويل الدين املذكور، وخلع عليه، واستقر يف وظيفة القضاء، وسار سرية حسنة بالسبة إىل مستنيبه 
  .القاضي املنفصل، وهللا األمر من قبل ومن بعد

لدين حممد بن دار حممل احلاج على العادة يف كل سنة، فاستدعى صدر ا: ويف يوم اخلميس رابع عشر شهر رجب
مجال الدين عبد اهللا بن عالء الدين علي التركماين قاضي العسكر، وخلع عليه، واستقر قاضي القضاة احلنفية، 

ونزل واحململ والقضاة وغريهم وقوف بالرميلة حتت القلعة، كما هي العادة، . عوضاً عن السراج عمر اهلندي
  .نه، فكان يوماً مشهوداًفوقف معهم مث مضى يف موكب احململ حىت انقضى دورا

خلع على الشيخ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن الصائغ احلنفي، واستقر قاضي : ويف يوم اإلثنني ثامن عشرة
العسكر عوضاً عن صدر الدين حممد التركماين، وأضيف إليه أيضاً تدريس احلنفية باجلامع الطولوين، عوضاً عن 

ر اهللا يف تدريس احلنفية باملدرسة املنصورية، عوضاً عن محيه السراج السراج اهلندي، واستقر جالل الدين جا
  .اهلندي

على الشيخ سراج الدين عمر البلقيين، واستقر يف قضاء العسكر عوضاً عن الشيخ هباء الدين أمحد بن : ويف شعبان
من القرافة،  -اهللا  رمحه -السبكي بعد موته، واستقر يف تدريس املدرسة الناصرية جبوار قبة اإلمام الشافعي 

واستقر يف إفتاء . وتدريس الشافعية باملدرسة املنصورية بني القصرين من القاهرة، قاضي القضاة هباء الدين أبو البقاء
دار العدل كمال الدين أبو الربكات بن السبكي، وخلع عليه يف يوم اخلميس ثالث عشره، واستقر الشيخ ضياء 

يف تدريس الشافعية خبانكاه شيخو، وحضر معه القضاة واألعيان، وعدة من األمراء،  الدين عبيد اهللا بن سعد القرمي
منهم األمري الكبري منكلى بغا الشمسي األتابك واألمري أرغون الالال، واألمري تلكتمر الفقيه أستادار السلطان، 

باخلانكاه، فكان يوم  واألمري أرغون شاه رأس نوبة، واألمري طشتمر الدوادار، يف آخرين، ومد مساط عظيم
  .مشهوداً، مث انفضوا بعد ما ألقى الدرس وأكلوا السماط

ألزم األشراف بأن يتميزوا بعالمة خضراء يف عمائم الرجال وأزر النساء، فعملوا ذلك واستمر، : ويف هذا الشهر
  :يف ذلك األديب مشس الدين حممد بن أمحد بن جابر األندلسي: وقال

  إن العالمة شأن من مل يشهر... المة جعلوا ألبناء الرسول ع
  يغين الشريف عن الطراز األخضر... نور النبوة يف كرمي وجوهم 

  :وقال األديب املنشىء زين الدين طاهر بن حبيب احلليب

  متلكها الزهر الكرام بنو الزهرا... أال قل ملن يبغي ظهور سيادة 
  ية محرافكم رفعوا للمجد ألو... لئن نصبوا للفخر أعالم خضرة 

وفيها استقر شهاب الدين أمحد بن العماد حممد بن حممد بن املسلم بن عالن القيسي يف كتابة السر حبلب، بعد وفاة 
  .عالء الدين علي بن إبراهيم بن حسن بن متيم

  ومات فيها من األعيان ممن له ذكر

يف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى الشيخ هباء الدين أبو حامد أمحد بن تقي الدين أيب احلسن علي بن عبد الكا
  .بن متام األنصاري السبكى الشافعي، مبكة، ليلة اخلميس سابع رجب



  .ومات األمري أيدمر الشيخي، أحد أمراء األلوف ونائب محاة، بعد ما أقام حبلب
ابع رجب، ومات قاضي القضاة سراج الدين عمر بن إسحاق بن أمحد الغزنوي اهلندي احلنفي، يف ليلة اخلميس س

  .الليلة اليت مات هبا ابن السبكي مبكة
ومات كمال الدين أبو الغيث حممد بن تقي الدين عبد اهللا بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد القادر، املعروف بابن 

  .الصايغ، األنصاري الدمشقي الشافعي، قاضي محص، عن بضع وأربعني سنة
  .بن اخلباز العامري احلمري، وهو من أبناء الثمانني، بدمشق ومات األديب حيىي بن زكريا بن حممد بن حيىي

  .ومات تقي الدين أبو بكر بن حممد العراقي، أحد فقهاء احلنابلة، يف ثامن عشرين مجادى األوىل
  .ومات الفقري املعتقد عبد اهللا درويش، يف سابع عشر رجب

  .ومات األمري أسنبغا الَتلَكسي أحد العشرات
عر شهاب الدين أمحد بن حممد بن عثمان بن شيحان، املعروف بابن اجملد البكري التيمي القرشي ومات األديب الشا

  .واهللا تعاىل أعلم بالصواب. مبنية بين خصيب. البغدادي، يف عاشر شهر رمضان
  سنة أربع وسبعني وسبعمائة

شاد العماير عوضه أسنبغا وفيها استقر األمري قُرُطاى الكركي شاد العماير يف كشف الوجه القبلي، واستقر 
البهادري، واستقر حممد بن قريان احلسامي، يف كشف الوجه البحري، عوضاً عن عثمان الشريف، واستقر قطلوبغا 

واستقر قرابغا األمحد أمري جاندار، واستقر متراز الطازي حاجباً صغرياً، واستقر شهاب الدين أمحد . العزى أمري علم
بن عبد العزيز بن فياض املقدسي قاضي القضاة احلنابلة حبلب، عوضاً عن أبيه  بن شرف الدين موسى بن فياض

  .برغبته له، واستقر مشس الدين حممد بن أمحد بن مهاجر يف كتابة السر حبلب، عوضاً عن ابن عالن بعد وفاته
  .وفيها فشت الطواعني ببالد الشام مدة ستة أشهر
  .زكشي يف نيابة غزة، عوضاً عن طيَدُمر البالسيوفيها استقر األمري شرف الدين موسى بن األ

  .ضرب الربهان األخناي قاضي القضاة املالكية عنق رجل، لوقوعه فيما أوجب ذلك: ويف يوم اإلثنني مجادى األوىل
تقدم األمري الكبري أجلاي اليوسفي بأال جيلس يف كل حانوت من حوانيت الشهود سوى أربعة، وأمر : ويف عشرينه
اة أال جيلس كل قاض من الشهود إال من كان على مذهبه، فاحنصر الشهود من ذلك، مث تنجزوا مرسوم قضاة القض

  .السلطان بإعادهتم إىل ما كانوا عليه، فبطل ذلك
قدم قود األمري منجك نائب الشام وفيه أسدان، وضبع، وإبل، ومثانية وأربعون : ويف يوم األحد أول مجادى اآلخرة

بعون فرساً، ومخسون بقجة قماش، وقطاران خباتى بقماشها الفاخر، وأربعة قط خباتى بقماش دون كلباً سلوقياً، وأر
قماش القطارين األولني، ومخس مجال خباتى، لكل واحد منها سنامان، وقماشها من حرير، وستة قطر مجال عراب، 

مرصعان باجلوهر، قيمتها مائة  بقماشها، وأربعة وأربعون هجيناً، وثالثة قباقيب نساوية من ذهب، فيها اثنان
ومخسون ألف درهم، عنها حنو مثانية آالف مثقال من الذهب، وعدة قنادير من حرير مزركش، بتراكيب مرصعة 
من اجلوهر من مالبس النساء، وعدة كنابيش زركش، وعرقيات زركش برسم اخليل وعدة عيب من حرير، وكثري 

وفيه أنعم على األمري منكلى بغا اإلمحدي . لنخلالت، فاستكثر ذلكمن أمحال احلالوات والفواكه واألشربة، وا
بتقدمة ألف، وعلى سلطان شاه بإمرة طبلخاناه، واستقر األمري يلبغا الناصري اخلازندار شاد الشراب خاناه، عوضاً 

  .عن منكلى بغا األمحدي، واستقر تلكَتُمر خازندار



ك منكلى ُبغا الشمسي على السلطان بعد موته، وهم مائتان وواحد، عرضت مماليك األمري الكبري األتاب: ويف ثانيه
  .فجعلهم يف خدمة ولده أمري علي

وفيه ورد قود األمري أَشقتمر املارديين نائب طرابلس، وهو مخسة وعشرون فرساً، ومخسة وعشرون بقجة قماش، 
فأنعم عليه بنيابة حلب، عوضاً عن  أربعة أَفراس وأربع بقج، -أمري علي وأمري حاجي  -ولكل من ولدي السلطان 

األمري عز الدين أزدَُمر الدوادار، ونقل أيدمر إىل نيابة طرابلس، واستقر األمري أجلاي اليوسفي أتابك العساكر 
وناظر املارستان، عوضاً عن األمري منكلى بغا الشمسي، فسأل قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة يف 

املارستان فلم يقبل، فوىل الصاحب كرمي الدين شاكر بن إبراهيم بن غنام يف نيابة النظر عنه التحدث عنه يف نظر 
  .باملارستان، كل ذلك والسلطان بسرحة البحرية، على عادته يف كل سنة

فلما قدم السلطان من السرحة، وقع يف ليلة األحد تاسع عشرينه بالدور السلطانية من قلعة اجلبل حريق عظيم 
  .دة أيام، واخلالئق يف إطفائه، حىت قيل إنه صاعقة مساوية، وضاق صدر السلطان بسببهمتادى ع

عامة  -نقيب األشراف  -عرض الشريف فخر الدين حممد بن علي بن حسني : ويف يوم الثالثاء أول شهر رجب
يف ثابت األشراف لتحدث الشريفي بدر الدين حسن بن النسابة بأن النقيب أدخل يف األشراف من ليس بشر

  .النسب، وقدح فيه بسبب ذلك، فرسم على النسابة حىت يثبت ما رمى به النقيب
  .استقر األمري كََجك أمري سالح، عوضاً عن األمري أجلاي اليوسفي: ويف ثالثه

وفيه خلع ما استجده السلطان عند قدومه كل سنة من سرحة البحرة من اخللع على األمراء األلوف، وهى أقبية 
و مسور، وأطواق مسور بزركش، وعلى أمراء الطبلخاناه والعشرات أقبية حرير بطرز زركش، منها ما حتته حرير بفر

واستجد يف هذه السنة خلعة لألمري سابق الدين مقدم املماليك، وهي قباء حرير . فرو قاقم، ومنها ما فروه سنجاب
  .مقدمي املماليك مثل هذاأزرق بطرز زركش عريض، فخلع عليه ذلك، و مل يتقدم قبله ألحد من 

  .واستقر األمري أمحد بن مجيل يف والية الغربية، واألمري علم دار احملمدي يف نيابة صفد، عوضاً عن موسى بن أرقطاى
استقر األمري صالح الدين خليل بن عرام يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن شرف : ويف يوم اخلميس ثاين شعبان
  .الدين موسى بن األزكشي

قصد األمري أجلاي أن جيدد باملدرسة املنصورية بني القصرين من القاهرة منرباً، ويقرر هبا خطباً لتقام : هذا الشهر ويف
هبا اجلمعة، فأفتاه سراج الدين عمر البلقيين من الشافعية، ومشس الدين حممد بن الصايغ من احلنفية جبواز ذلك، 

حبيث يرى من املنصورية منرب  -وهبا خطة للجمعة  -صاحلية وأنكره من عدامها من الفقهاء لقرب املدرسة ال
الصاحلية، وكثر الكالم يف ذلك، فعقد جملس يف يوم السبت سادس عشرينه، اجتمع فيه القضاة والفقهاء باملدرسة 
ىت املنصورية هلذا، فجرى بينهم نزاع طويل، آل أمره إىل املنع من جتديد اخلطة، وانفضوا على أحن يف نفوس من أف

  .باجلواز على من منع يف اجلواز
خلع على الشريف عاصم، واستقر نقيب األشراف، عوضاً عن السيد فخر : ويف يوم اخلميس تاسع عشر شوال

الدين، ملا رمى به من أخذ الرشوة على إدخال من ليس بثابت النسب يف مجلة األشراف، وذلك بعناية األمري الكبري 
  .أجلاي بعاصم
ركب السلطان من قلعة اجلبل إىل رباط اآلثار النبوية، خارج مدينة مصر : دس عشر ذي القعدةويف الثالثاء سا

للزيارة، مث توجه لعيادة أمه بالروضة، فأقام عندها على شاطىء النيل حىت عاد إىل القلعة يف يوم اخلميس ثامن 
  .عشره



موسى بن الديناري، واستقر أبو بكر وفيه استقر األمري أرغون العزى شاد الدواوين، عوضاً عن شرف الدين 
  .القرماين يف والية الغربية، عوضاً عن أمحد بن مجيل، واستقر فخر الدين عثمان الشريف وايل اجليزة

أعيد الشريف فخر الدين إىل نقابة األشراف، وعزل الشريف عاصم احلسيين، : ويف يوم اإلثنني عشرين ذي احلجة
ن إبراهيم بن غنام يف الوزارة، عوضاً عن فخر الدين ماجد بن موسى بن أيب واستقر الصاحب كرمي الدين شاكر ب

شاكر، وخلع عليه، واستقر علم الدين عبد اهللا بن الصاحب كرمي الدين شاكر بن غنام يف نظر البيوت، عوضاً عن 
  .أبيه

م له الصاحب كرمي خلع على الوزير كرمي الدين بن الرويهب، واستقر يف نظر الدولة، فرس: ويف ثالث عشرينه
الدين بن غنام أن جيلس مقابله بشباك قاعة الصاحب من القلعة إجالالً له، فإنه جلس بالشباك املذكور وهو وزير، 

  .فصارا جيلسان معاً به

وفيه خلع على مجال الدين عبد الرحيم بن الوراق احلنفي مؤدب ولدي السلطان، واستقر يف نظر اخلزانة الكربى، 
  .الدين النشو املالكي، واستقر يف استيفاء الصحبة وخلع على تاج

  .أخرج األمري حممد بن أياز الدواداري نقيب اجليش منفياً إىل الشام: ويف سابع عشرينه
  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .الصارم إبراهيم بن خليل بن شعبان الرحمدار يف ذي القعدة
  .مد بن حممد بن املسلم بن عالء القبيسيوتويف كاتب السر حبلب، شهاب الدين أمحد بن حم

وتويف من فقهاء احلنابلة بالقاهرة الشهاب أمحد العباسي سبط فتح الدين القالنسي احملدث، يف حادي عشرين مجادى 
  .األوىل

  .ومات من فقهاء الشافعية الشهاب أمحد بن عبد الوارث البكري، يف سابع عشرين رمضان
  .ي رأس نوبة، بعد ما نفي حبماة يف احملرمومات األمري أرغون ططر الناصر

وتويف خطيب حلب، شهاب الدين أمحد بن حممد بن مجعة بن أيب بكر األنصاري احلليب، الفقيه الشافعي عن ست 
  .وسبعني سنة حبلب، وله رحلة إىل القاهرة

بن كثري القرشي وتويف الشيخ عماد الدين أبو الفدا إمساعيل بن اخلطيب شهاب الدين عمر بن كثري بن ضو 
الشافعي، اإلمام املفسر احملدث، الواعظ الفقيه، يف يوم اخلميس سادس عشر شعبان، بدمشق، عن أربع وسبعني 

  .سنة
وتويف بدر الدين حسن بن عبد العزيز بن عبد الكرمي بن أيب طالب بن علي، مستويف ديوان اجليش، يقال إنه من 

  .انت له مروءة غزيرة ومكارم مشهورةك. خلم، يف يوم العشرين من مجادى األوىل
وتويف الشيخ ويل الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم امللوي الدمياجي الشافعي ذو الفنون بالقاهرة، يف ليلة اخلميس 

  .خامس عشرين ربيع األول، عن بضع وستني سنة، وحزر اجلمع يف جنازته بثالثني ألف رجل
حممد الكازروين، يف ليلة األحد خامس ذي احلج، بزاويته اليت يقال هلا  وتويف الشيخ العارف املَُسلك هباء الدين

املشتهي بالروضة، أخذ عن أمحد احلويري خادم ياقوت احلبشي خادم أيب العباس املرسي، عن الشيخ أيب احلسن 
  .الشاذيل، وصحبه زماناً

املصري، الفقيه الشافعي احملدث، عن وتويف تقي الدين حممد بن اجلمال رافع بن هجرس بن حممد بن شافع السالمي 



  .سبعني سنة بدمشق، يوم الثالثاء ثامن عشر مجادى األوىل
ومات األديب البارع الفقيه مشس الدين حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان املوصلي، بطرابلس، يف مجادى 

  .اآلخرة، عن مخس وسبعني سنة
مد بن الشهاب حممود بن سليمان احلليب، هبا، عن مخس وسبعني وتويف ناظر اجليش حبلب، بدر الدين حممد بن حم

  .سنة
  .ومات األمري منكلى بغا الشمسي األتابك، يف مجادى األوىل

  .ومات األمري موسى بن األمري أرقطاي نائب صفد
  .ومات الشيخ حيىي بن الرهوين املالكي، يف ليلة األربعاء، ثالث ذي القعدة

  .ديين أحد العشراتومات األمري أَلطنبغا املار
  .ومات الفقيه املعتقد عبد اهللا بن عمر بن سليمان املغريب، املعروف بالسبطري، باجلامع األزهر، يف ثاين عشرين صفر
  .ومات ناصر الدين حممد الزفتاوي، املعروف بسباسب، رئيس املؤذنني وقد اختص بالسلطان، يف عاشر شهر وجب

وم الثالثاء آخر ذي القعدة، وهي اليت بنت املدرسة املعروفة مبدرسة أم وتوفيت خوند بركة أم السلطان، يف ي
السلطان، خبط التبانة، قريباً من قلعة اجلبل، وبنت الربع املعروف بربع أم السلطان، وقيسارية اجللود اليت حتت 

ال الدين يوسف الربع املذكور، خبط الركن املخلق، وكانا يف مجلة أوقاف مدرستها هذه حىت أخذمها األمري مج
األستادار فيما أخذ من األوقاف واألمالك، ومها اآلن وقف على مدرسته اليت أَنشأها خبط رحبة باب العيد، ومن 

  :غريب االتفاق أن األديب شهاب الدين أمحد السعدي قال يف موهتا
  ة كانت صبيحة موت أم األشرف... يف مستهل العشر من ذي احلج 

  يكون عاشورا موت اليوسفي... ره فاهللا يرمحها، ويعظم أج
أنشدين البيتني . يعىن األمري أجلاي اليوسفي زوجها، فكان كذلك، ومات يوم عاشوراء، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

  .أنشدنيهما األديب شهاب الدين أمحد األعرج السعدي: املذكورين صاحبنا صارم الدين إبراهيم ابن دقماق، قال
ب فاس، عبد العزيز بن السلطان أيب احلسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق ومات ملك املغرب صاح

  .املريين، ليلة الثاين والعشرين من ربيع اآلخر، وأقيم بعده ابنه السعيد حممد بن عبد العزيز أيب احلسن
  سنة مخس وسبعني وسبعمائة

  .ر حاجباًخلع على األمري عالء الدين علي بن كَلَفت، واستق: يف أول احملرم
وكانت عادة األمري أجلاي أنه يسكن الغور من القلعة، ويدخل إىل األشرفية يف كل يوم اثنني ويوم اخلميس، وإليه 
أمور الدولة كلها، فلما ماتت زوجته خوند بركة أم السلطان احنطت منزلته، وتنكر ما بينه وبني السلطان، بسبب 

يف ليلة الثالثاء سادسه من الطلوع للمبيت بالقلعة على عادته، واعتذر  تركتها، وبلغه عن السلطان ما يكره، فامتنع
للسلطان عن ذلك، وأخذ يف االستعداد للحرب، وفرق السالح يف مماليكه، فألبس السلطان أيضاً مماليكه، وأمر 

وا مع السلطان بدق الكوسات حربياً، فدقت بعد العشاء من ليلة األربعاء فركب األمراء بالسالح إىل القلعة، وبات
على حذر، حىت طلع هنار يوم األربعاء، برز األمري أجلاي من إصطبله يف مجع موفور من مماليكه وأتباعه، شاكني يف 

السالح، حىت وقفوا حتت القلعة، وبعث ليمنع األمراء أن خيرجوا من بيوهتم، فنزلت إليه املماليك السلطانية من 
راء، واقتتلوا مع أجلاي قتاالً شديداً، كانت فيه إحدى عشرة وقعة، قتل فيها باب السلسلة، وقد لقيتهم أطالب األم

من الفريقني، وجرح كثري منهم، فاهنزم أجلاي يريد جهة الصليبة، فلقيه طلب األمري طَْشَتُمر الدوادار، ومال معه 



ة احلبش، ومر على اجلبل عدة أطالب على أجلاي، فمر على وجهه حنو باب القرافة، والطلب يف أثره، حىت أتى برك
املقطم، حىت خرج من جانب اجلبل األمحر خارج القاهرة، ونزل قريباً من قبة النصر، وقد ضرب له خميماه، واجتمع 

عليه عدة من أصحابه، وبات ليلة اخلميس، فبعث السلطان يرغبه يف الطاعة، فذكر أنه مملوك السلطان، ومل خيرج 
راء اخلاصكية، أن يسلمهم إليه أو يربزوا حملاربته، فمن انتصر كان هو املشار إليه، عن طاعته، وإمنا يريد بعض األم

وإال فإنه ال ميوت إال على ظهر فرسه، فبعث إليه ثانياً، خيوفه عاقبة البغي، ويعرض عليه أن يتخري من البالد الشامية 
ال أتوجه لذلك إال ومعي : ابة محاة، فقالما شاء، فلم يوافق، وترددت الرسل بينهما مراراً، وبعث إليه بتشريف ني

وكان يف  -فلم يرض السلطان بذلك، واستدعى باألمري عز الدين أَيَْنَبك . مجيع مماليكي، وقماشي، وكل ما أملكه
فأتاه طايعاً، والتزم أن يستميل من مع أجلاي من اليلبغاوية، وهم مائة مملوك، فوعده السلطان بإمرة  -مجلة أجلاي 
ه، وانصرف إىل تربة أستاذه األمري يلبغا واختفى هبا بقية هناره، فلما أقبل الليل، بعث غالمه إىل اليلبغاوية، طبلخانا

فما زال هبم حىت أتوه زمراً زمراً إىل التربة، فصعد هبم مجيعاً إىل السلطان، فرتبهم يف خدمة ولده أمري علي، وتبعهم 
فتوج إىل قتاله . ك، حبيث مل يطلع الفجر إال ومعه دون اخلمسمائة فارسأكثر من كان مع أجلاي من األمراء واملمالي

ومضى أيضاً األمري منكلى بغا البلدي من طريق أخرى يف . األمري أرغون شاه، يف عدة وافرة، وخالئق من العامة
لة، وطوائف من وسار األمري ناصر الدين حممد بن شرف الدين، ومعه طائفة من املقات. مجع موفور وكثري من العامة

أهل احلسينية، وغريهم من طريق ثالثة، فعندما رأى أُجلاى أوائل القوم، تأخر عن موضعه قليالً قليالً، حىت صار 
األمري أرغون يف مكانه من قبة النصر، وانضم إليه األمراء، ومن معهم، وبعث طائفة منهم فلقيت أجلاي وقاتلته، 

لقوم قفاه، وقد تأخر عنه من بقي معه، حىت وصل إىل اخلرقانية من فانكسر منهم، وأخذ يف الفرار، فركب ا
القليوبية يف ثالثة فرسان، وابن شرف الدين يف طلبه، فوقف على شاطئ النيل ظاهر قليوب، واقتحمه بفرسه فغرقا 

ىل يف النيل، واستدعى ابن شرف الدين بالغطاسني فأخرجوه ووضعوه على بر ناحية شربا، ومحلوه يف تابوت إ
القاهرة، يف بكرة يوم اجلمعة يوم تاسوعاء، فدفن مبدرسته من سويقة العزى قريباً من القلعة، وكان األمري أرغون قد 

  .عاد ملا اهنزم أجلاي وغرق، وعرف السلطان، فصعد إىل القلعة، وبقيت العساكر واقفة حتت القلعة يوم اخلميس
وقبض . صراي العالى، وسلطان شاه بن قرا احلاجب، ونفاهم وقبض السلطان على األمري طقتمر احلسين، واألمري

على األمري عالء الدين علي بن كلفت، وألزمه حبمل مال، وقبض على األمري بيبغا القوصوين، واألمري خليل بن 
  .أقماري، مث أفرج عنهما بشفاعة األمري طشتمر الدوادار
  .لعة، وحذر من أخفاهم، فظهر السلطان منهم بعدةوفيه نودي من وجد مملوكاً من األجليهية، وأحضره فله خ

فلما دفن أجلاي، نزع األمراء سالحهم، وهنأوا السلطان بسالمته، وظفره بعدوه، ونودي باألمان، وكتب إىل 
  .األقطار خبري هذه الواقعة

  .وفيه خرج على الربيد األمري بوري األمحدي اخلازن دار، إلحضار األمري أيدمر الدوادار
  .خلع على األمري يعقوب شاه، واستقر نائب طرابلس، عوضاً عن األمري أيدمر: م السبت عاشرهويف يو

استقر األمري أرغون شاه، أمرياً كبرياً، ورسم له أن جيلس باإليوان يف وقت اخلدمة، : ويف يوم اإلثنني ثالث عشره
اخلدمة، واستقر األمري أرغون  واستقر األمري صرغتمش األشريف، أمري سالح، ورسم له أيضاً أن جيلس وقت

األمحدي الالال أمرياً كبرياً أيضاً، ورسم له أن جيلس وقت اخلدمة جبانب األمري أيدمر الشمسي، واستقر األمري 
قطلوبغا الشعباين رأس نوبة ثانياً، وأنعم عليه بإمرة مائة بتقدمة ألف، واستقر الطواشي خمتار احلسامي، مقدم 

اليك، عوضاً عن سابق الدين مثقال األنوكي، وأمر سابق الدين أن يلزم بيته، واستقر األمري الرفرف يف تقدمة املم



أيدمر من صديق رأس نوبة رابعاً، وخلع على اجلميع، واستدعى بأوالد أجلاي وأسكنا بالقلعة، ورتب هلم كفايتهم، 
 خدمة ولدي السلطان، وقبض على ووقعت احلوطة على مجيع خملف أجلاي، فكان شيئاً كثرياً، ورتبت مماليكه يف

حممد شاه دوادار أجلاي، وعلى أقبغا البجمقدار خازن داره، وعلى مباشري ديوانه وألزامه، وألزموا مبال كبري، 
  .فحملوا بعض ما ألزموا به، وخلى عنهم

الربغي يف قضاء  وفيه استقر كََجك من أْرطَق شاه يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن ابن عرام، واستقر كمال الدين
اإلسكندرية، عوضاً عن الكمال بن التنسي، واستقر األمري فخر الدين عثمان الشريف أستادار ابن صبح يف والية 

القاهرة، عوضاً عن األمري َبكَتُمر السيفي، وقبض على َبكَتُمر، وصودر، واستقر األمري شرف الدين موسى بن 
  .ن الشريف، وخلع عليهمالديناري يف والية اجليزة، عوضاً عن عثما

وفيه أنعم على كل من األمري أقتمر الصاحيب احلنبلي واألمري متر باي احلسين، واألمري أمحد بن يلبغا، وإينال 
اليوسفي، وبلوط الَصرغَْتُمشي، وأمحد بن األمري ُبهادر اجلمايل، وأجلنبغا احملمدي، وحاجي بك بن شادي، 

  .اناة، وعلى كل من طشتمر الصاحلي، وألطبغا عبد امللك بإمرة عشرةوالطواشي خمتار احلسامي بإمرة طبلخ
استقر األمري قطلوبغا املنصوري يف نيابة صفد، عوضاً عن علمدار احملمدي، واستقر األمري تلكتمر : ويف ثاين عشرينه

  .من بركة، حاجباً ثانياً، عوضاً عن املنصوري
رابلس، فخلع عليه، واستقر أتابك العساكر، عوضاً عن أجلاي قدم األمري أيدمر الدوادار من ط: ويف رابع صفر

وقد  -اليوسفي، واستقر متراز الطازي يف نيابة محص، عوضاً عن آقبغا عبد اهللا، وأنعم على كل من آقبغا املذكور 
  .ويلبغا الناصري اليلبغاوي، بإمرة طبلخاناة -قدم من محص 
  .اجليش، واستقر عوضه يف شد العماير قطلوبغا الكوكاي. ي نقيباستقر األمري أسنبغا البهادر: ويف سابع عشره

  .خلع على األمري أقتمر عبد الغين، حاجب احلجاب، واستقر نايب السلطان: ويف يوم اخلميس حادي عشرينه
اجتمع قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، والشيخ سراج الدين عمر البلقيين، : ويف هذا الشهر

وهو ما يؤخذ من  -وعرفاه ما يف ضمان املغاين من املفاسد، والقبايح، وما يف مكس القراريط من املظامل  بالسلطان،
فسمح بإبطاهلما، وكتب بذلك مرسومني إىل الوجه القبلي والوجه البحري، بعد ما قرءا على  -الدور إذا بيعت 

ن يتحصل منهما مال عظيم جداً، وزال بزواله منابر القاهرة ومصر، فبطل واحلمد للّه ضمان هاتني اجلهتني، وكا
  .منكر شنيع
دوادار  -نفي األمري صالح الدين خليل بن عوام، واألمري عالء الدين على بن كَلَفت، وحممد شاه : ويف آخره

  .وأقبغا البجمدار، فساروا إىل الشام، ونفي األمري َبكتُمر السيفي إىل طرسوس -أجلاي 
  .دين موسى بن األزكشي يف والية قوص، وأضيف إليه الكشف أيضاًوفيه استقر األمري شرف ال

توقف ماء النيل عن الزيادة يف أواهنا حىت كان النوروز، ومل يبلغ ستة عشر ذراعاً، وتأخر منها مثانية : ويف هذه السنة
ي من الغد يوم بزيادة إصبعني، ونود -وهو يوم اإلثنني تاسع شهر ربيع األول  -أصابع، فنودي يف يوم النوروز 

الثالثاء بزيادة إصبعني، ونودي يف يوم األربعاء بزيادة إصبعني، وتأخر من ذراع الوفاء إصبعان، فلم يزد بعد ذلك 
شيئاً، مث نقص يف يوم اجلمعة ثالث عشره، فقلق الناس لذلك، وتزايد قلقهم إىل يوم الثالثاء سابع عشره، خرج 

و مبصر، وضجوا بالدعاء إىل اللّه يف إجراء النيل، مث فتح اخلليج من أخر القضاة والفقهاء وغريهم إىل جامع عمر
  .النهار، وقد بقي من الوفاء مخسة أصابع، فهبط املاء من يومه ومل يعد

قدم األمري حيار بن مهنا، فخلع عليه، واستقر يف إمرة العرب على عادته، ومل يؤاخذ مبا كان من : ويف تاسع عشره



  .، وعفي عنهقتله األمري قشتمر
خرج القضاة والناس إىل رباط اآلثار النبوية، خارج مدينة مصر، وغسلوها يف النيل : ويف يوم اجلمعة عشرينه

باملقياس، وقرأوا هناك القرآن الكرمي، وتضرعوا إىل اهللا تعاىل يف إجراء النيل، ورد ما نقص، مث عادوا، فنزل حىت 
يع اإلردب من القمح بستة وثالثني درمهاً سوى كلفه، وشرهت األنفس، جفت اخللجان من املاء، فارتفع السعر، وب

وتكالب الناس على طلب القوت، وغلب على الناس اليأس، فنودي يوم األحد ثاين عشرينه يف الناس بالتوبة 
  .واإلقالع عن املعاصي، وصيام ثالثة أيام، فصام من صام اإلثنني، والثالثاء، واألربعاء

وهم حفاة بثياب مهنتهم،  -خارج القاهرة  -رة يوم اخلميس سادس عشرينه إىل قبة النصر وخرج الناس يف بك
ومعهم أطفاهلم، وكتب ممن خرج يومئذ، وقد نصب هناك منرب، ونزل األمري أقتمر عبد الغين النائب، يف عدة من 

سقاء، وكشف رأسه عند األمراء، فخطب ابن القْسِطالين خطيب جامع عمرو خطبة االستسقاء، وصلى صالة االست
الدعاء، وحول رداءه، فكشف الناس مجيعاً رؤوسهم، وضجوا بالدعاء إىل اهللا تعاىل، وارتفعت أصواهتم باالستغاثة 

  .ومهلت أعينهم بالبكاء، فكان مشهداً عظيماً، فلم يسقوا، وعادوا خائبني، فعز وجود الغالل
عن احلسبة، وكانوا قد توعدوه، فاختفى، و مل يركب يف  وفيه جتمعت العامة حتت القلعة، وسألوا عزل ابن عرب

  .هذا اليوم، وال خرج إىل االستسقاء
وفيه نفي كرمي الدين عبد الكرمي بن الرويهب، ناظر الدولة إىل طرابلس، واستقر يف نظر الدولة عوضه تاج الدين 

ماليك على عادته، وأعيد خمتار كما كان النشو املالكي، واستقر الطواشي سابق الدين مثقال األنوكي، يف تقدمة امل
  .مقدم الرفوف، وخلع على اجلميع

ويف يوم اخلميس عاشر شهر ربيع اآلخر استقر األمري شهاب الدين أمحد بن األمري احلاج آل ملك يف نيابة غزة، 
مائة، وارجتع  عوضاً عن طشبغا املظفري، وأنعم على كل من األمري الطازي، واألمري سوُدن جركس املنجكي، بإمرة
  .عن طينال املارديين تقدمته، وعوض إمرة طبلخاناه، وأنعم على األمري جركتمر اخلاصكي بطبلخاناه

خلع على هباء الدين حممد بن املفسر، واستقر يف حسبة القاهرة، عوضاً عن عالى : ويف يوم اجلمعة حادي عشره
  .الدين علي بن عرب، باستعفائه منها

أرعدت السماء وأبرقت، وسحت بأمطار غزيرة، عمت كثرياً من أراضي مصر، حبيث : عشره ويف ليلة السبت ثاين
زرع بعضها لريها من هذه املطرة الربسيم، فسر الناس بذلك، واحنل سعر القمح مخسة دراهم األردب، وكان قد 

 وكالة بيت املال، ونظر خلع على هباء الدين بن املفسر حمتسب القاهرة، واستقر يف. ويف آخره. بلغ أربعني درمهاً
  .كسوة الكعبة، عوضاً عن ابن عرب، مضافاً إىل احلسبة، وأخذ سعر الغالل يرتفع

زاد النيل اثين عشر إصبعاً، ويف الغد، وبعد الغد مثانية :  -وهو سابع هاتور  -ويف خامس عشر مجادى األوىل 
  .أصابع، مث نقص، ومل يعهد مثل ذلك

ركب األمري منكلى بغا البلدي، إىل بيت األمري أقتمر عبد الغين النائب، ليبلغه عن : ويف يوم السبت خامس عشرينه
السلطان رسالة، فلما دخل عليه أمر بإمساكه، وأخرجه من باب سر داره، منفياً إىل الشام، فانفض من كان معه من 

  .ليهااملماليك، ومل يتحرك أحد منهم حبركة، مث رسم له بنيابة مدينة الكرك، فتوجه إ
وبلغ سعر األردب القمح إىل مخسني درمهاً، واألردب من الشعري والفول إىل مخسة وعشرين درمهاً، واحلملة الدقيق 

  .إىل أربعة ومثانني درمهاً -وهي ثالمثائة رطل  -



نيابة  وقدم األمري بَْيَدُمر، ومعه تقادم جليلة، فأكرم وخلع عليه، يف يوم اخلميس أول مجادى اآلخرة، واستقر يف
فعدى النيل إىل اجليزة، وهو بتشريف النيابة، مث  -وهو معه  -حلب، عوضاً عن األمري أشقتمر، وركب السلطان 

عاد وتوجه إىل حلب، واستقر األمري أشقتمر يف نيابة صفد، عوضاً عن قطلوبغا املنصوري، واستقر املنصوري يف 
  .ابن آل ملك يف نظر القدس، واخلليل نيابة غزة، عوضاً عن األمري أمحد بن آل ملك، واستقر

  .خلع على عالى الدين على بن عرب وأعيد إىل وكالة بيت املال ونظر الكسوة، عوضاً عن ابن املفسر: ويف ثامنه
واستقر نائب مقدم املماليك، عوضاً عن  -مقدم القصر  -خلع على الطواشي جوهر الصالحي : ويف خامس عشره

حنتار املذكور، ويعرف بشاذروان، واستقر مقدم مماليك ولدي السلطان، وأنعم عليه  حنتار الدمنهوري، وخلع على
  .بإمرة عشرة

خلع على تاج الدين النشو املالكي، واستقر يف الوزارة، عوضاً عن كرمي الدين شاكر : ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه
، ونظر دار الطراز، وأنعم على ناصر الدين بن غنام، وخلع على ابن غنام، واستقر يف نظر البيوت ونظر املارستان

حممد بن أقبغا آص بتقدمة ألف، عوضاً عن منكلى بغا البلدي، واستقر أستادار السلطان، وأنعم على األمري ألطبغا 
  .العثماين طَطَق بتقدمة ألف، واستقر أمري سالح، عوضاً عن طيدمر البالسي

ليمن بكتابه وصحبته أمري آخوره ناصر الدين حممد، ومعهما وفيه قدم شرف الدين حسني الفارقي وزير صاحب ا
  .هدية سنية

وخلع على األمري طَُغاى َتُمر دوادار األمري يلبغا، واستقر دوادارا ثانياً بإمرة طبلخاناه، وخلع على األمري قرطاي 
  .الكركي، واستقر يف كشف الوجه البحري، عوضاً عن األمري آل ملك الصرغتمشي

ملرأة اخلناقة وزوجها مجعة اخلناق، وكانا يف تربة من ترب القاهرة، فيدوران بالقاهرة ومصر وفيه شنقت ا
وظواهرمها، ويأخذان من أطفال الناس وأوالدهم من قدروا عليه، وخينقاه ألخذ ما عليه من ثياب اجلميلة، ففقد 

ففضح اهللا مجعة هذا وامرأته، وقبض الناس عدة أوالد، واشتد حزهنم عليهم، وكثر ذلك يف الناس حىت ذعروا منه، 
عليهما، وعوقبا، وأخذ ما وجد عندمها من على األوالد وثياهبم، مث شنقا، وكان يوماً جمموع له الناس بالقاهرة، 

  .خارج باب النصر منها
وين، وتقدم مرسوم السلطان بإقامة األمري َجاَوْرجي القوصوين، واألمري أقبغا بن مصطفى، واألمري أسنبغا القوص

  .واألمري قرابغا األمحدي، واألمري نصرات أخي بكتمر الساقي، يف ثغر اإلسكندرية، فساروا
خلع على األمري قُطْلوبغا الكوكاي واستقر أستادارا، عوضاً عن األمري : ويف يوم اخلميس عشرين شهر رجب

 آل ملك الصرغتمشي نقيب نصرات، واستقر األمري أسنبغا البهادري شاد العماير على عادته، واستقر األمري
اجليش، وخلع على برهان الدين إبراهيم بن هباء الدين بن اِحللىّ ناظر بيت املال، واستقر يف نظر املارستان مضافاً ملا 

  .بيده
خلع على األمري أرغون األمحدي الالال، واستقر نائب اإلسكندرية، عوضاً عن األمري : ويف سابع عشر شعبان
  .يف نيابة غزة كََجك، واستقر كجك

خلع على هباء الدين أيب البقاء، واستقر يف قضاء دمشق، عوضاً عن كمال الدين : ويف يوم اخلميس سابع عشرينه
عمر بن عثمان بن هبة اهللا املعري، واستقر املعري يف قضاء حلب، عوضاً عن فخر الدين عثمان بن أمحد بن أمحد بن 

. ن الدين إبراهيم بن مجاعة يف تدريس الشافعي، عوضاً عن أيب البقاءواستقر قاضي القضاة برها. عثمان الزرعي
  .وخلع عليه يف يوم األحد سلخه، وحضر الدرس به، فكان يوماً جليالً مجعه



واستقر شهاب الدين أمحد بن عالء الدين على بن حمىي الدين حيىي بن فضل اهللا العمري يف كتابة السر بدمشق، 
  .أيب بكر بن الشهيد، واستقر األمري ككبغا البيبغاوي يف نيابة قلعة جعرب عوضاً عن شيخنا فتح الدين

  .وفيه قدم األمري آَسنقُر
  .وأهل شهر رمضان بيوم اإلثنني

وفيه استجد السلطان عنده بالقصر من قلعة اجلبل قراءة كتاب صحيح البخاري يف كل يوم من أيام شهر رمضان، 
ربكاً بقراءته، ملا نزل بالناس من الغالء، فاستمر ذلك، وتناوب قراءته شهاب حبضرة مجاعة القضاة ومشايخ العلم، ت

  .الدين أمحد بن العرياين، وزين الدين عبد الرحيم العراقي، ملعرفتهما علم احلديث، فكان كل واحد يقرأ يوماً

عن األمري بَيَدُمر خلع على األمري أََشقتُمر، واستقر يف نيابة حلب، عوضاً : ويف يوم اإلثنني حادي عشرينه
اخلوارزمي، واستقر بيدمر يف نيابة الشام، عوضاً عن األمري منجك، وركب األمري يلبغا الناصري الربيد إلحضار 
األمري منجك ومملوكه َجَركتُمر املنجكي، وصهره أروس احملمودي، وخلع على األمري أقتمر عبد الغين النايب، 

مري يعقوب شاه، واستقر يعقوب شاه حاجب احلجاب بدمشق، وخلع على واستقر يف نيابة طرابلس، عوضاً عن األ
األمري طيدمر البالسي، واستقر يف نيابة الكرك، عوضاً عن األمري منكلى بغا البلدي، واستقر البلدي يف نيابة صفد، 

لى األمري واستدعى األمري أمحد بن احلاج آل ملك من القدس، فلما قدم أنعم عليه بإمرة طبلخاناه، وأنعم ع
جركتمر األشريف اخلاصكي بتقدمة ألف، وعلى األمري أقتمر احلنبلي بتقدمة ألف، واستقر رأس نوبة ثانياً، وارجتع 

  .عن األمري آقبغا من مصطفى إقطاعه
  .خلع على الصاحب كرمي الدين شاكر بن غنام، وأعيد إىل نظر املارستان، عوضاً عن ابن اخللى: ويف خامس شوال

  .استقر األمري شهاب الدين أمحد بن آل ملك حاجباً ثالثاً: شوالويف خامس 
قدم األمري مَنَجك بأوالده ومملوكه األمري َجرَكتمر املنجكي وصهره األمري آروس : ويف يوم اإلثنني ثالث ذي احلجة

ث مل يتأخر عنه احملمودي، فنزل بسرياقوس، وخرج إليه مجيع أرباب الدولة من الوزير وقضاة القضاة واألمراء، حبي
فمشى . سوى السلطان وولديه فقط، مث ساروا مجيعاً بني يديه حىت طلع القلعة، فلم يعهد ألمري موكب مثل موكبه

واألمري  -أتابك العساكر  -األمراء من باب السر بني يديه وهو راكب مبفرده، وفيهم األمري أيدمر الدوادار 
لى السلطان ابتهج بقدومه، وبالغ يف إكرامه، وخلع عليه خلعة نيابة أرغون شاه، واألمري َصْرغَتمش، فلما دخل ع

السلطنة، وفوض إليه نظر األحباس واألوقاف، وحسن إليه التحدث يف اخلاص والوزارة، وأن خيرج من إقطاعات 
شاء، وأن احللقة ما عربته ستمائة دينار فما دوهنا، ويعزل من أرباب الدولة وأصحاب املناصب من شاء، ويويل منهم 

يقرر يف سائر أعمال اململكة من أراد، وخيرج إمريات الطبلخاناه والعشرات من البالد الشامية ممن أحب، وينعم هبا 
على من يريد وقرىء تقليده بالنيابة يف اإليوان املعروف بدار العدل من القلعة حبضرة السلطان، واألمراء وسائر 

ه مقام نفسه يف كل شيء بيده، وفوض له ما فوض إليه اخلليفة من سائر وفيه أن السلطان قد أقام. أرباب الدولة
أمور اململكة، مث خرج فجلس بدركاه باب القلة من القلعة، وجلس الوزير بني يديه، وقعد موقعو الدست إلمضاء 

  .ما يرسم به، ورفعت إليه القصص من ديوان اجليش وغريه، فنظر يف األمر نظر مستبد هبا
لع على َبكتُمر العلمي حاجب اإلسكندرية، واستقر نقيب اجليش، وأنعم على بيبغا السابقي خ: ويف سادسه

  .اخلاصكي بإمرة طبلخاناه، وعلى األمري بيبغا القوصوين بإمرة طبلخاناه
ومات األمري أرغون الالال نايب . فشت األوبئة بثغر اإلسكندرية وغريها من بالد الوجه البحري: ويف هذا الشهر

يف والية أطفيح  -أحد العشرات  -ندرية، فاستقر عوضه األمري قطلوبغا الشعباين، واستقر حممد بن قرابغا اإلسك



  .على إمرته
خلع على األمري يلبغا الناصري، واستقر حاجباً ثانياً أمري مائة مقدم ألف، وأنعم على األمري بالط : ويف رابع عشرينه

  .اي اجلمايل، وكبك الصرغتمشي بإمرة عشرةالسيفي بإمرة طبلخاناه، وعلى كل من مغلط
  .ومات صدر الدين حممد بن السكر قاضي احلنفية، بثغر اإلسكندرية، فلم يستقر أحد عوضه

  .وفيه تزايد سعر الغلة، فبيع اخلبز أربعة أرطال بدرهم، بعد ما كان مخسة أرطال
القلعة، ويصيح اقتلوا سلطانكم ترخص قبض على رجل مغريب كان يقف يف الليل حتت : ويف ثالث عشر ذي احلجة
  .فضربه وايل القاهرة باملقارع وتركه حلاله. أسعاركم وجيري نيلكم

أنعم على الطواشي خمتار شاذروان الدمنهوري بإمرة، واستقر نقيب املماليك، عوضاً عن حممد بن : ويف رابع عشره
  .ستدعاءقرطاي املوصلي باستعفائه منها وقدم األمري خليل ابن قوصون با

وقد اخلرب بأن دجلة فاضت حىت عال ماؤها على سور بغداد، وأغرقها، فتهدم هبا حنو الستني ألف دار، وعربت 
املراكب من دجلة إىل األزقة واألسواق، وأن الريح هبت بسنجار، فأحرقت أوراق األشجار، وهلك هبا كثري من 

  .هبا سيل عظيم، خرب به حنو األربعماية دارمبدينة شيزر، وأن مدينة حلب أصا. الناس، وأمطرت ثعابني

  .وفيه استقر جالل الدين جار اهللا يف تدريس احلنفية باملدرسة الصرغتمشية، بعد وفاة أرشد الدين حممود
وفيها خلع على صاحب فاس وبالد املغرب السعيد حممد بن عبد العزيز أيب احلسن، يف ذي احلجة، وملك بعده 

  .بن أيب سامل إبراهيم ابن أيب احلسن السلطان أبو العباس أمحد
  ومات يف هذه السنة من األعيان ممن له ذكر

بدر الدين إبراهيم ابن صدر الدين أيب الربكات . قاضي حلب، وقاضي املدينة النبوية، وأحد خلفاء احلكم بالقاهرة
فعي، وهو عائد من املدينة أمحد بن جمد الدين عيسى بن عمر بن خالد بن عبد احملسن ابن اخلشاب املخزومي الشا

  .النبوية قريباً من عينونة، ودفن جبزيرة سقر يف صفر
  .ومات األمري أرغون الالال األمحدي نائب اإلسكندرية، يف خامس عشر ذي القعدة

  .ومات األمري أسندمر اجلوباين، وكان خرياً يقبله القضاة
  .ية، يف ثالث عشر ذي القعدةومات آقبغا بن مصطفى أحد الطلبخاناه، وهو جمرد باإلسكندر

  .ومات األمري آل ملك الصرغتمشي الكاشف بالوجه البحري، ونقيب اجليش، يف تاسع شوال
ومات األمري َتلَكتُمر اجلمايل أحد الطبلخاناه مبنزلة قاقون من طريق الشام، يف ذي احلجة ومات األمري مترقيا العمري 

  .أحد الطبلخاناه
النويب اجلنس، يف حادي عشر احملرم، وقد انتشر ذكره وعظم قدره، حبيث كان له من ومات احلاج صبيح اخلازن، 

  .احلرمة ما ألعيان األمراء، وترك دنيا عريضة ونعماً جليلة، وكان خازن الشراب خاناه السلطانية
  .ومات األمري طيبغا الفقيه العمري، أحد العشرات
أمحد بن كسريات، يف ثاين عشر احملرم، كان وافر احلرمة عريض ومات ُمهتار الطشتخاناه السلطانية، شهاب الدين 

  .اجلاه، مل يزل من عهد الناصر حممد يف خدمة امللوك، فعز جانبه وكثرت نعمته
وتويف قاضي املدينة النبوية تاج الدين حممد بن الكركي الشافعي، وهو ينوب عن القضاة بالقاهرة، يف سادس 

  .عشرين شعبان



  .ة باإلسكندرية صدر الدين حممد بن السكري، يف أول ذي احلجةومات قاضي احلنفي
وتويف الشيِخ أرشد الدين حممود بن قُطْلوشاه السريامي، أحد أعيان احلنفية مدرس املدرسة الَصرغُتِمشيَّة، يف يوم 

  .الثامن والعشرين من مجادى اآلخر
  .لكرمي، عن نيف وستني سنة، مبصروتويف سعد الدين ماجد بن التاج أيب إسحاق عبد الوهاب بن عبد ا

  .وتويف نور الدين علي بن احلسن بن علي اإلسناي، أخو الشيخ مجال الدين عبد الرحيم، يف ثامن عشر رجب
وتويف مشس الدين شاكر، املعروف بابن البقري، ناظر الذخرية، صاحب املدرسة النبوية بالقاهرة، يف ثالث عشر 

  .رشوال، وكان مشكوراً يف أقباط مص
  .وتويف سراج الدين عمر بن حممد السعودي شيخ خانكاه َبكتُمر الساقي، يف سابع عشرين ذي احلجة

  .وتويف صالح الدين بن مسعود املقرىء املالكي، أحد أصحاب التقي الصانع، يف ثالث عشرين ذي احلجة
  .ومات األمري بيبغا حارس طري أحد الطبلخاناه

  .أجلاي اليوسفي، أحد أمراء الطبلخاناه ومات األمري تغرى برمش بن األمري
  .ومات األمري أسن قطلو اإلبراهيمي

  .قتيالً، يف واقعة األمري أجلاي، يف احملرم -أحد الطبلخاناه  -ومات األمري أرسالن خجا اليلبغاوي 
  .القعدةوتويف األمري آروس احملمودي األستادار أحد األلوف، وزوج ابنة األمري َمنجك النائب، يف ثاين ذي 

  .وتويف األمري ألطبغا املارديين يف ثاين مجادى اآلخر
  .وتويف األمري أقبغا العمري البالسي، أخو طيبغا الطويل، من أمراء الطبلخاناه، وهو منفي بالشام

  .وتويف األمري أقبغا الناصري، نايب الكرك ونايب قلعة هبسنا، وهبا مات
ترقى حىت صار حاجب احلجاب، مث عزل . في، أحد ممالك الناصري حسنوتويف األمري الكبري األتابك أجلاي اليوس

يف تاسع رجب سنة ثالث وستني واستقر أمري جاندار، إىل أن كانت فتنة األمري أَسَنُدمر واألجالب، توىل حربه 
اإلسكندرية وقاتله قتاالً عظيماً، كانت بينهما فيه ست عشرة وقعة، فلما انتصر أَسَنُدمر قبض على أجلاي، وسجنه ب

إىل أن زالت أيام أسندمر أفرج عنه وعمل أمري سالح، مث صار األتابك وإليه أمور الدولة كلها، حىت مات يف يوم 
  .عاشوراء، كما تقدم ذكره
  سنة ست وسبعني وسبعمائة

ايل و -اتفق أمر غريب، قد وقع مثله فيما تقدم، وهو أن األمري شرف الدين عيسى بن باب جك : يف أول احملرم
كان له ابنة، فلما أن مت هلا من العمر مخس عشرة سنة، استد فرجها، وتدىل هلا ذكر وأنثيان، واحتملت  -األمشونني 

وبالقاهرة، حىت بلغ منجك، فاستدعى هبا، ووقف  -حيث سكنه  -كما حتتلم الرجال، واشتهر ذلك باحلسينية 
ها ثياب الرجال من األجناد، ومساها حممداً، وجعله من على حقيقة خربها، فأمر بنزع ثياب النسوان عنها، وألبس
  .محلة مشاة خدمته، وأنعم عليه بإقطاع، فشاهده كل أحد

  .أخذ قاع النيل، فجاء أربعة أذرع واثين عشر إصبعاً: ويف ثامنه
  .شرع السلطان يف التجهيز إىل احلج، وتقدم إىل األمراء بتجهيز أمورهم أيضاً: ويف أول شهر ربيع األول

كان وفاء ماء النيل ستة عشر ذراعاً، ويوافقه رابع عشرين مسرى، ففتح اخلليج على العادة، واستمرت : ويف تاسعه
الزيادة حىت بلغت سبعة عشر ذراعاً ومخسة أصابع، وثبت أوان ثباته، مث احنط وقت احلاجة إىل هبوطه، فعم النفع 

ح ماية درهم األردب، والشعري ستني درمهاً األردب، والفول واحلمد للّه به، إال أن األسعار تزايدت، فبلغ القم



  .مخسني درمهاً األردب
ركب السلطان من قلعة اجلبل إىل امليدان الكبري الناصري بشاطىء النيل، للعب بالكرة : ويف أول شهر ربيع اآلخر

ما جيعل على رأس على العادة يف كل سنة، وركب ولده أمري على قدامه بني يديه، وجعل على رأسه شطفة ك
السلطان، وعني مجاعة من األمراء للمشي يف ركابه، وخلع عليهم أقبية حرير بطرز زركش، وأركبهم اخليول 

املسومة بالسروج الذهب، وكنابيش زركش، وألبس أكابر مماليكه ومقدم مماليكه الطواشي شاذروان أيضاً األقبية 
  .احلرير بالطرز

ين على بن كَلَفْت بإمرة طبلخاناه، وعلى األمري ناصر الدين حممد بن حممد بن األمري وفيه أنعم على األمري عالء الد
تنكز نايب الشام بإمرة عشرة، وخلع على الشريّف بكتمر بن علي احلسيين، واستقر يف والية منفلوط، وعلى 

مرة طبلخاناه، وخلع على األمري حممد بن هبادر، واستقر يف والية البهنسي، وأنعم على األمري طشتمر الصاحلي بإ
  .األمري أمحد بن أرغون األمحدي بإمرة عشرة
خلع على مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد امللك الدمريي املالكي، : ويف يوم اإلثنني ثاين عشرين مجادى األوىل

  .يماًواستقر يف حسبة القاهرة، عوضاً عن هباء الدين حممد ابن املفسر، فأمطرت ليلة الثالثاء مطراً عظ
وضع احملتسب اخلبز على رؤوس عدة من احلمالني، وشق به القاهرة إىل القلعة وصنوج اخلليلية : ويف يوم األربعاء

تزفه، والطبول تضرب، ونودي عليه كل ثالثة أرطال إال ربع رطل بدرهم، وكان كل رطلني وثلث بدرهم، فسر 
سة أيام، والناس تتزاحم على أخذه من األفران، واشتد الناس بذلك، إال أن اخلبز عز وجوده، وفقد من األسواق مخ

شره النفوس، وكان خيامرها اليأس، فنودي بتكثري اخلبز، وأن يباع بغري تسعري، فتزايدت األسعار يف ساير الغالل 
، بعد تناقصها، حىت بلغ يف أوائل مجادى اآلخرة األردب القمح مباية وعشرة دراهم، واألردب الشعري ستني درمهاً

واألردب الفول مخسة ومخسني درمهاً، والقدح األرز بدرمهني، والقدح من العدس واحلمص بدرهم وربع، وارتفع 
الزيت والشريج، وأبيع الرطل من حب الرمان بعشرة دراهم ونصف، والرطل من حلم الضأن بدرمهني، ومن حلم 

ري واألبقار واألغنام لفنائها جوعاً، وبيع الزوج البقر بدرهم وثلث، وقلت البهامي من اخليل والبغال واجلمال واحلم
  .األوز بعشرين درمهاً، وكل دجاجة بأربعة دراهم

ركب السلطان من قلعة اجلبل وعرب القاهرة من باب زويلة، وخرج من باب النصر : ويف يوم اخلميس ثالث عشره
  .للسرحة على العادة يف كل سنة

يف الناس يف القاهرة ومصر، وكثر موت الفقراء واملساكني باجلوع، هذا ابتدأ الوباء : ويف نصف مجادى اآلخر
للّه، لبابة قدر شحمة أذين، أمشها وخذوها فال يزال كذلك حىت ميوت هذا، : فكنت أمسع الفقري يصرخ بأعلى صوته

محتهم، وقد توقفت أحوال الناس من قلة املكاسب، لشدة الغالء، وعدم وجود ما يقتات به، وشح األغنياء وقلت ر
ومع ذلك فلم يزداد أجر العمال من البناة والفعلة واحلمالني وحنوهم من أرباب الصنايع شيئاً، بل استقر على ما 
كانت عليه قبل الغالء، فمن كان يكتسب يف اليوم درمهاً يقوم حباله ويفضل له منه شيء، صار الدرهم ال جيدي 

  .لصناع والفالحني والسؤال من الفقراءشيئاً، فمات ومات أمثاله من األجراء والعمال وا

عدى السلطان النيل من بر اجليزة، عائداً من السرحة، فزار اآلثار النبوية، وصلى : ويف يوم اجلمعة ثالث شهر رجب
  .اجلمعة جبامع عمرو مبدينة مصر، وركب إىل القلعة

الكي، وخلع على الصاحب كرمي قبض على الوزير الصاحب تاج الدين النشو امل: ويف يوم السبت خامس عشرينه
الدين شاكر بن الغنام، وأعيد إىل الوزارة، وتسلم املالكي، واستخلص منه، مثانني ألف مثقال من الذهب، وهدم 



  .داره مبدينة مصر إىل األرض، وأخرجه على محار منفياً إىل الشام
ستقر األمري َبكتمر العلمي يف كشف وفيه خلع على األمري قرطاي الكركي، واستقر شاد العماير بإمرة عشرة، وا

الوجه البحري، عوضاً عن قرطاي، واستقر حممد بن قرابغا األناقي يف نقابة اجليش، عوضاً عن بكتمر، واستقر 
  .األمري فخر الدين عثمان الشريف كاشفاً بالوجه القبلي من حدود اجليزة إىل أسوان

لقمح ماية ومخسة وعشرين درمهاً، واإلردب الشعري تسعني اشتد الغالء، فبلغ األردب ا: ويف شهري رجب وشعبان
درمهاً، واألردب الفول مثانني درمهاً، والبطة الدقيق زنة مخسني رطال بأربعة وثالثني درمهاً وشفع املوت يف الفقراء 

عن خبز من شدة الربد واجلوع والعري، وهم يستغيثون فال يغاثون، وأكل أكثر الناس خبز الفول والنخال، عجزاً 
القمح، وبلغ اخلبز األسود كل رطل ونصف بدرهم، وكثر خطف الفقراء له، ما قدروا عليه من أيدي الناس، 

  .ورمى طني بالسجن لعمارة حايط به، فأكله املسجونون من شدة جوعهم، وعز وجود الدواب ملوهتا جوعاً
قراء على األمراء وغريهم، فجمع أهل انتدب األمري منجك نايب السلطان لتفرقة الف: ويف رابع عشرين شعبان

احلاجة واملسكنة، وبعث إىل كل أمري من أمراء األلوف ماية فقري، وإىل من عدا أمراء األولوف على قدر حاله، 
وفرق على الدواوين والتجار وأرباب األموال كل واحد عدداً من الفقراء مث نودي يف القاهرة ومصر بأال يتصدق 

رفوش شحذ صلب، فآوى كل أحد فقراءه يف مكان، وقام هلم من الغذاء مبا ميد رمقهم أحد على حرفوش، وأي ح
على قدر مهته ومساح نفسه، ومنعهم من التطواف لسؤال الناس، فخفت تلك الشناعات اليت كانت بني الناس، إال 

فر، ويطلق من أن املوات عظم، حىت كان ميوت يف كل يوم من الطرحاء على الطرقات ما يزيد على مخسمائة ن
ديوان املواريث ما ينيف على مائيت نفس، وتزايد يف شهر رمضان مرض الناس وموهتم، ونفدت األقوات، واشتد 

األمر، فبلغت عدة من يرد امسه للديوان يف كل يوم مخسمائة، وبلغت عدة الطرحاء زيادة على مخسمائة طريح، فقام 
ألمري أقبغا آص، واألمري سودن الشيخوين، وغريمها، وكان من أتى مبواراة الطرحاء األمري ناصر الدين حممد بن ا

مبيت طريح أعطوه درمهاً، فأتاهم الناس باألموات، فقاموا بتغسيلهم وتكفينهم ودفنهم أحسن قيام، بعد ما شاهد 
  .الناس الكالب تأكل املوتى من الطرحاء

وت أهلها، فشمت األمراض من أخريات شهر فلما فين معظم الفقراء، وخلت دور كثرية خارج القاهرة ومصر مل
رمضان يف األغنياء، ووقع املوت فيهم، فازداد سعر األدوية، وبلغ الفروج مخسة وأربعني درمهاً، مث فقدت الفراريج 
حىت خرج الربيد يف األعمال بطلبها للسلطان، وبلغت احلبة الواحدة من السفرجل مخسني درمهاً، واحلبة من الرمان 

شرة دراهم، والرمانة الواحدة من احللو بستة عشر درمهاً، والبطيخة الواحدة من البطيخ الصيفي تسعني احلامض ع
  .درمهاً، وكل رطل منه بثالثة دراهم، واشتد األمر يف شوال إىل الغاية

ين قدمت أم سامل الدكري أمري التركمان بنواحي األبلستني، ومعها أمحد بن مهز التركما: ويف خامس عشر شوال
أحد األبطال، وكان قد أقام دهراً يقطع الطريق على قوافل العراق يأخذ أمواهلم ويقتل رجاهلم، وأعيا النواب 

باملماملك أمره، وهدروا دمه، فتشتت مشله، وضاقت عليه تلك البالد، حىت اضطره احلال إىل الدخول يف الطاعة، 
م عليه بإقطاع، وجعله من مجلة من مقدمي املماليك، وأنعم وقدم بأم سامل لتشفع فيه، فقبل السلطان شفاعتها، وأنع

  .على أم سامل وردها إىل بالدها مكرمة
  .وفيه استقر األمري أمحد الطرخاين يف والية األمشونني، عوضاً عن األمري شرف الدين حيىي بن قرمان

بن تقي الدين عبد اهللا بن حممد بن استقر يف قضاء احلنابلة بدمشق مشس الدين حممد : ويف يوم اإلثنني ثاين عشرينه
  .عبد اهللا املقدسي، املعروف بابن تقي املرداوي، عوضاً عن عالء الدين علي بن حممد بن علي العسقالين



وصلت تراويج القمح اجلديد، فاحنل السعر، حىت أبيع األردب بستني درمهاً بعد مائة وثالثني، : ويف أول ذي القعدة
رين درمهاً، واألردب الفول بدون العشرين درمهاً، وأبيع اخلبز أربعة أرطال بدرهم، مث وأبيع األردب الشعري بعش

تناقصت األسعار، واتفق أنه أبيع يف بعض األيام األردب القمح مباية وعشرين درمهاً، مث أبيع يف أثناء النهار بتسعني، 
  .مث أبيع بستني، مث أبيع من آخر النهار بثالثني درمهاً

  .أنعم على األمري بيبغا السابقي اخلاصكي بتقدمة ألف: ثالثهويف اخلميس 
سقط الطائر بالبشارة بفتح سيس بعث به األمري بيدمر نائب الشام، مث قدم من الغد الربيد من : ويف تاسع عشره

لك أنه النواب بذلك، فدقت البشائر بقلعة اجلبل ثالثة أيام، ومحل إىل األمري أَشقتُمر نائب حلب تشريف جليل، وذ
توجه بعساكر حلب إليها فنازهلا، وحصر التكفور متملكها مدة شهرين حىت طلب األمان، من فناء أزودهتم، 

وعجزهم عن العسكر، فتسلم األمري أَشقتُمر قلعتها، وأعلن يف مدينة سيس بكلمة التوحيد، ورتب هبا عسكراً، 
القاهرة، فبعث السلطان األمري يعقوب شاه لنيابة  وأخذ التكفور وأمراءه، من أجناد وعاد إىل حلب، وجهزهم إىل

سيس، وأزال اهللا منها دولة األرمن عباد الصليب، وقال األدباء يف ذلك شعراً كثرياً، ذكرنا بعضه يف ترمجة األمري 
  .أشقتمر من تارخينا الكبري املقفا

  .الدوادارواستقر األمري صرغتمش اخلاصكي يف نظر املارستان، بعد وفاة األمري أيدمر 
وفيه عني قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، لقضاء احلنفية بديار مصر، بعد وفاة صدر الدين حممد بن 

  .التركماين شرف الدين أمحد بن علي بن حممد بن حممد أيب العز الدمشقي، فسار الربيد إلحضاره
ائة ومخسني درمهاً، وأن الشيخ أويس بن الشيخ حسن وقدم الربيد بغالء األسعار حبلب، حىت أبيع املكوك القمح مب

  .متملك بغداد مات، واستقر يف السلطنة بعده ابنه حسني بن أويس بن الشيخ حسن بن حسني بن أقبغا بن إيلكني
واستقر يف قضاء القضاة حبلب فخر الدين عثمان بن أمحد بن أمحد بن عثمان الزرعي الشافعي، عوضاً عن كمال 

عثمان بن هبة اهللا املعري، واستقر سرى الدين إمساعيل بن حممد بن حممد بن هاين األندلسي يف قضاء  الدين عمر بن
املالكية حبلب، عوضاً عن برهان الدين إبراهيم بن حممد بن على الصنهاجي الشاذيل، واستقر الطواشي ياقوت 

ثقال اآلنوكي، واستقر الطواشي سابق الدين الشيخي زمام الدور يف تقدمة املماليك، بعد وفاة األمري سابق الدين م
واستقر األمري منكلى بغا البلدي يف نيابة طرابلس، . مثقال اجلمايل الساقي شاد احلوش زمام الدور، وخلع عليهما

عوضاً عن األمري أَقتُمر عبد الغين، واستقر أقتمر عبد الغين يف نيابة صفد، وخرج الربيد بإحضار يعقوب شاه نايب 
  .استقر عوضه األمري أقبغا عبد اهللاسيس، و
فشت األمراض يف الناس بالطاعون، وقل وجود األموات الطرحاء، وأبيع األردب الشعري من عشرين : ويف آخره

  .درمهاً إىل ستة وعشرين درمهاً
هم، قطع الدمريي احملتسب سعر اخلبز مثانية أرطال بدرهم، وقد كان مخسة أرطال وثلث بدر: ويف رابع ذي احلجة

فامتنع الطحانون أن يشتروا القمح إال بثمانية عشر درمهاً، فأيب جتار الغالل اجلالبة بيع القمح هبذا، وعادوا مبراكب 
الغالل من حيث أتوا، فعز وجود القمح وبلغ أربعة وثالثني درمهاً األردب، وتعذر وجود اخلبز يف األسواق عدة 

  .أيام، وأبيع أقل من ستة أرطال بدرهم
قدم األمري يعقوب شاه على الربيد من سيس، فخلع عليه واستقر يف نيابة اإلسكندرية، : يوم اإلثنني خامسهويف 

  .عوضاً عن قطلوبغا الشعباين
  .تناقص الوباء: ويف يوم النحر



قدم الشيخ شرف الدين أمحد بن منصور احلنفي من دمشق، فنزل مبدرسة السلطان : ويف يوم الثالثاء ثالث عشره
مث استدعى يف يوم اخلميس خامس عشره إىل القلعة، فأجلس بباب القصر، مث أمر أن جيلس على باب خزانة . حسن

اخلاص جبوار القصر، فجلس حىت خرج األمراء من اخلدمة بالقصر، وفيهم األمري طشتمر الدوادار، فسلم عليه 
اج الدين عمر البلقيين، والشيخ ضياء وكان عنده الشيخ سر. وسار به إىل منزله، وباسطه، وأطعمه معه من غذائه
مث أمره األمري طشتمر أن يستمر حيث نزل إىل أن يطلبه . الدين القرم، فتجابذوا أطراف البحث يف فنون العلم

  .السلطان، فمضى وقد عاق القوم أمره

مدرس  -الرومي  وحتدث األمري ناصر الدين حممد بن أقبغا آص يف والية اجلالل رسوالً بن أمحد بن يوسف التباين
فاستدعاه السلطان وعرض عليه والية قضاء القضاة، فامتنع من قبوله، . قضاء احلنفية -احلنفية مبدرسة األمري أجلاي 

فتحدث بعض األمراء . واعتذر بأن العجم ليس هلا معرفة بإصطالح أهل مصر، فقبل السلطان عذره، وصرفه مكرماً
فتحدث بعض أهل الدولة لنجم الدين أمحد بن . يم، وكاد أمره يتم، مث بطليف والية جمد الدين إمساعيل بن إبراه

عماد الدين إمساعيل بن حممد بن أيب العز، املعروف بابن الكشك، يف واليته، فأجيب إىل ذلك وخرج الربيد يطلبه 
  .من دمشق

شيه، وعلى مقدم الدولة قبض على الصاحب كرمي الدين شاكر بن الغنام، وعلى حوا: ويف يوم االثنني تاسع عشره
احلاج سيف وشريكه عبيد البازدار، وعلى األمري شرف الدين محزة شاد الدواوين، وأبطل الوزارة، وأمر فأغلق 

شباك الوزارة بقاعة الصاحب من قلعة اجلبل، فخلع على األمري شرف الدين موسى بن األزكشي أطلسني، واستقر 
ن حيمل الدواة واملرملة كما هي عادة الوزراء، وخلع على سعد الدين بن مشري الدولة بإمرة طبلخاناه، ورسم له أ

. الريشة، وعلى أمني الدين أمني، واستقرا يف نظر الدولة، ورسم هلما أن جيلسا من وراء شباك الوزارة وهو مغلق
  .وخلع على كرمي الدين صهر النشو وعلى فخر الدين بن علم الطويل، واستقرا يف استيفاء الدولة

أفرج عن املقدم سيف، ونوابه، وخلع عليه، فإنه التزم أن يستخرج للسلطان ستمائة : ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه
ألف من مال السلطان، وأفرج أيضاً عن كرمي الدين شاكر ابن غنام، على مال التزم به، فنزل على محار، حىت باع 

  .أثاثه وخيوله
القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة نفسه من القضاء، من أجل أنه عزل قاضي : ويف يوم اجلمعة ثالث عشرينه

منع بعض موقعي احلكم من التوقيع، فأحل عليه بعض أهل الدولة يف اإلذن له، فغضب من االعتراض عليه، وأغلق 
آص يسأله بابه، واعتزل عن احلكم هو ونوابه، فشق ذلك على السلطان، وبعث إليه باألمري ناصر الدين حممد أقبغا 

. يف العودة إىل احلكم، فنزل إليه يف يوم السبت، وسأله عن السلطان، وتضرع إليه وترفق، فأيب من العود إىل الوالية
ورجع األمري إىل السلطان، فأرسل إليه باألمري هبادر اجلمايل، أمري آخور، آخر النهار، فأحل يف مسألته وأكثر من 

موالنا السلطان يسلم عليك، وقد حلف إن : فلما أيس منه قال له. االمتناع الترقق له، فلم يقبل منه، وصمم على
مل تقبل عنه الوالية، ومل تركب إليه، لريكنب إليك، حىت يأتيك يف هذه الليلة إىل منزلك، حىت تقبل عنه والية 

جيد القاضي عند  فلم. القضاء، وحلف له األمري هبادر بالطالق، أنه مسع السلطان، وهو حيلف بالطالق على هذا
أنا أجتمع بالسلطان، مث ركب بثياب جلوسه، وصعد إىل القلعة، فعرض عليه السلطان العود : ذلك بداً من أن قال

فرضي منه . إين أستخري اهللا تعاىل هذه الليلة، مث يكون ما يقدره اهللا: فأجاب بعد جهد. إىل والية القضاء، والطفه
وركب من الغد يوم األحد خامس . راء من يسعد بتقبيل يده، حىت أتى منزلهالسلطان بذلك، وقام عنه وأجل األم

ولبس التشريف الصوف، . عشرينه إىل القلعة، واشترط على السلطان شروطاً كثرية، التزم له هبا حىت قبل الوالية



الدين جار اهللا يف استقر جالل : ويف هذا الشهر. ونزل عليه من املهابة ما يكان بشق الصدور، فكان يوماً مشهوداً
واستقر األمري قارا بن مهنا، يف إمرة العرب، بعد موت . تدريس احلنفية باجلامع الطولوين، بعد وفاة ابن التركماين

  .أخيه حيار بن مهنا
ركب السلطان إىل عيادة األمري منجك يف مرضه، فقدم له عشرة مماليك، وعشرة : ويف يوم الثالثاء سابع عشرينه

دة من اخليل، فقبل ذلك، مث أنعم به عليه، ومل يرزأه منه شيئاً، وقد فرش له عدة شقاق من حرير بقج قماش، وع
  .مشى عليها بفرسه يف داره، مث عاد إىل القلعة
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر من األعيان

اه، وهو جمرد باإلسكندرية، األمري أسنبغا القوصوين الالال أحد الطبلخان: خالئق ال حيصيها إال خالقها، فمن األعيان
  .يف ثالث عشر احملرم

  .ومات األمري أسنبغا البهاوري شاد العماير، ونقيب اجليش، يف آخر شهر رجب
  .ومات شهاب الدين أمحد، عرف بطبيق، ابن الفقيه بدر الدين حسن، أحد فقهاء احلنفية، يف رابع ذي القعدة

  .يقاتية، يف تاسع عشر شوالومات شهاب الدين أمحد بن السقا أحد فضالء امل

  .ومات شهاب الدين أمحد بن براغيث، يف خامس عشرين شوال
ومات قاضي احلنفية بدمشق، شرف الدين أمحد بن شهاب الدين حسني بن سليمان بن فزارة الكفري، بعد أن كف 

  .بصره، عن مخس ومثانني سنة
اللطيف بن أيوب احلموي، عن بضع وسبعني ومات قاضي الشافعية حبلب وطرابلس، شهاب الدين أمحد بن عبد 

  .سنة، حبماة
ومات اإلمام النحوي شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي العنايب الدمشقي، عن بضع وستني سنة 

  .أخذ النحو بالقاهرة عن أيب حيان، وشرح كتاب سيبويه. بدمشق
بكر بن عبد الواحد، املعروف بابن أيب حجلة التلمساين ومات األديب البارع شهاب الدين أمحد بن حيىي بن أيب 

  .احلنفي، شيخ صهريج منجك، يف يوم اخلميس أول ذي احلجة بالقاهرة، عن إحدى ومخسني سنة
  .ومات اإلمام احملدث شهاب الدين أمحد بن الزيلعي شيخ اإلقراء خبانكاه شيخو، يف يوم األربعاء سابع ذي احلجة

  .لنظامي اجلوكندارومات األمري ألطنبغا ا
ومات سلطان بغداد وتوريز القان أويس ابن الشيخ حسن بن حسني بن أقبغا بن أيلكان، عن نيف وثالثني سنة، 
منها يف السلطنة تسع عشرة سنة، وكان قد اعتزل قبل موته، وأقام عوضه يف اململكة ابنه الشيخ حسني ملنام رأه 

  .عن امللك، وأقبل يتعبد، فمات كما ذكر له يف نومه نعيت إليه نفسه، وعني له يوم موته، فتخلى
ومات األمري أيدمر الدوادار اآلنوكي الناصري، أتابك العساكر، يف يوم األربعاء سادس عشر ذي القعدة، وكان 

  .مهاباً، سيوساً، حازماً، يبدأ الناس بالسالم، ويتبع األحكام الشرعية
حسني بن قاضي دمشق، عالء الدين علي بن إمساعيل بن يوسف وتويف شيخ خانكاه سعيد السعداء بدر الدين 

القونوي الشافعي، يف يوم السبت، سادس عشر شعبان، وهو ينوب يف احلكم عن قاضي القضاة برهان الدين 
بن مهنا بن مانع بن حديثة بن . إبراهيم بن مجاعة، ويدرس يف املدرسة الشريفية ومات األمري حيار بن مهنا بن عيسى

  .بن فضل بن ربيعة، أمري آل فضل بنواحي َسلَمية، عن بضع وستني سنةغضية 



  .ومات األمري سلطان شاه بن قرا احلاجب من أَمراء الطبلخاناه
وتويف الشيخ مجال الدين عبد اللّه بن حممد بن أمحد احلسيين النيسابوري الشافعي، وهو من أبناء التسعني حبلب، 

  .رع يف العربية واألصولبعد ما أقام بالقاهرة زماناً، وب
وتويف قاضي القضاة احلنابلة بدمشق عالء الدين على بن حممد بن علي بن عبد اللّه ابن أيب الفتح العسقالين 

  .املصري، أحد أعالم احلنابلة، يف ثامن عشر شوال بدمشق
عي، عن مخس ومات قاضي حلب، عالء الدين علي بن الفخر عثمان بن أمحد بن عمرو بن حممد الزرعي الشاف

  .ومثانني سنة بدمشق، وقد باشر هبا وكالة بيت املال وكتابة اإلنشاء
  .ومات األمري قرقماس الَصْرغَتُْمشي، أحد العشرات

  .ومات األمري كََبَك الَصْرغَْتُمشي، أحد أمراء الطبلخاناه
مشس الدين حممد بن عبد وتويف قاضي العسكر مفيت دار العدل، أحد الفقهاء احلنفية، وشيخ العربية واألدب، 

  .الرمحن بن علي بن الصايغ احلنفي، يف يوم الثالثاء ثاين عشر شعبان
وتويف قاضي القضاة صدر الدين حممد بن قاضي القضاة مجال الدين عبد اللّه بن قاضي القضاة عالء الدين على بن 

 احلنفي، يف ليلة اجلمعة رابع ذي فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفى املارديين، املعروف بابن التركماين
القعدة، عن حنو أربعني سنة، مبنزله من ناحية كوم الريش، خارج القاهرة، وقد أقام يف قضاء احلنفية ثالث سنني 

  .وأشهر، وأوصى أن يكتب على قربه من شعره
  نزيل رب كثري العفو ستار... إن الفقري الذي أضحى حبفرته 
  فهم عيال على معروفك الساري... هم يوصيك باألهل واألوالد حتفظ

وتويف مفيت الشام مجال الدين حممد بن احلسن بن حممد بن عمار، املعروف بابن قاضي الزبداين احلارثي الدمشقي، 
  .عن سبع ومثانني سنة

ن وتويف أمني الدين حممد بن قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن علي بن أمحد بن علي بن يوسف بن إبراهيم ب
  .عبد احلق احلنفي، بدمشق، عن بضع وستني سنة

  .وتويف احملدث مشس الدين حممد بن األنصاري املعروف بابن العالف، عن حنو مائة سنة
وتويف رئيس التجار ناصر الدين حممد بن مسلم يف يوم اجلمعة ثاين عشر شوال، وإليه ينسب املدرسة املسلمية 

  .مبصر
السلطنة، يف يوم اخلميس تاسع عشرين ذي احلجة، ودفن من الغد خبانكاته حتت  ومات األمري منجك اليوسفي نائب

  .القلعة

وتويف الوزير الصاحب ناظر اخلاص فخر الدين ماجد، ويدعى عبد اهللا، بن تاج الدين موسى بن علم الدين أيب 
  .شاكر بن سعيد الدولة، يف يوم اجلمعة عاشر ذي القعدة، وأبوه حي

  .ن أيدمر اخلطريي، أحد أمراء العشراتومات األمري موسى ب
ومات األمري الطواشي سابق الدين مثقال اآلنوكي مقدم املماليك، وأحد أمراء الطبلخاناه، يف يوم اجلمعة سابع 

  .عشر ذي القعدة، وإليه تنسب املدرسة السابقية بالقاهرة
د بن هارون، املعروف بابن القارئ التغليب، وتويف املسند زين الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد بن هارون، بن حمم

يف نصف ذي القعدة، حدث بصحيح عن الشهاب أمحد بن إسحاق بن املؤيد األبرقوهي، وهو آخر من حدث عنه، 



  .وله مشيخة، حدث هبا أيضاً
  .وتويف أحد فقهاء املالكية ناصر الدين حممد اهلاروين أبو جابر مبصر، يف يوم األربعاء سادس شعبان

يف كمال الدين أبو الربكات السبكي الشافعي مدرس احلديث بالشيخونية، ومفيت دار العدل، يف يوم اإلثنني ثاين وتو
  .عشرين شوال

وتويف شيخ كتاب املنسوب عز الدين أيبك بن عبد اهللا التركي، عتيق طرغاي اجلاشنكري الناصري يف يوم األحد 
صدر للكتابة باجلامع األزهر دهراً، فكتب الناس عليه وانتفع به بالقاهرة، وكتب على الفخر السنباطي، وجاد، وت

  .مجاعة، وكان خرياً ديناً
ومات الشيخ جمد الدين حممد . ومات األمري يلبغا الناصري، أحد مقدمي األلوف، يف ليلة اجلمعة آخر ذي احلجة

  .يف سابع شوالبن الشيخ جمد الدين أيب بكر بن إمساعيل بن عبد العزيز الزنكلوين الشافعي، 
  .ومات ناصر الدين حممد بن حممد بن حممد بن الكتناين، أحد فضالء امليقاتية، يف يوم الثالثاء خامس عشرين رمضان
  .ومات شرف الدين حممد بن الشيخ ناصر الدين أيب جابر املالكي، أحد نواب املالكية مبصر، يف سادس عشر شوال

  .مدرس املدرسة القمحية مبصر، يف تاسع شوالومات مشس الدين حممد بن ثعلب املالكي، 
ومات شرف الدين حسن بن صدر الدين بن قاضي القضاة تقي الدين أمحد املقدسي احلنبلي، أحد كتاب اإلنشاء 

  .ومدرس احلنابلة باجلامع احلاكمي، يف يوم األربعاء سادس عشر ذي القعدة
  .ومات األمري بيبغا العالى الدوادار، وهو منفي بطرابلس

وتويف صالح الدين يوسف بن حممد، عرف بابن املغريب، رئيس األطباء، يف يوم األربعاء ثامن عشر مجادى اآلخرة، 
  .عن سن عال، وإليه ينسب جامع ابن املغريب، بشاطىء اخلليج الناصري جبانب بركة قرموط

  سنة سبع وسبعني وسبعمائة

  .الَدست، واستقر كاتب السر بسيس خلع على جنم الدين بن الشهيد موقع: يف ثالث احملرم
  .خنت السلطان ولديه أمري علي وأمري حاجي، وعملت األفراح مدة سبعة أيام ليالً وهناراً: ويف يوم األحد تاسعه

قدم قاضي احلنفية بدمشق جنم الدين أبو العباس أمحد، ابن قاضي دمشق عماد الدين : ويف يوم الثالثاء ثامن عشره
أيب العز بن صاحل بن أيب العز وهيب بن عطا بن جبري بن وهيب األذرعي الدمشقي، املعروف  إمساعيل بن حممد بن

بابن أيب العز، ودخل على األمري طشتمر الدوادار، واألمري ناصر الدين حممد بن آقبغا آص، وحمب الدين حممد، 
حتت القلعة، وأقبل األعيان ناظر اجليش، وقاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، ونزل بصهريج منجك 

  .للسالم عليه
  .وفيه قدم قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم األخناي املالكي من احلج وسلم على السلطان، فخلع عليه وأكرمه

استدعى جنم الدين بن أيب العز إىل القلعة، وفوض إليه السلطان قضاء القضاة احلنفية بديار مصر، وخلع : ويف آخره
عوضه يف قضاء احلنفية بدمشق ابن عمه صدر الدين علي بن علي بن حممد بن حممد بن أيب العز صاحل عليه، وقرر 

  .بن أيب العز، فنزل قاضي القضاة جنم الدين يف موكب جليل إىل املدرسة الصاحلية بني القصرين على العادة
ه، وخلع على شرف الدين بن منصور، أنعم على األمري طْيبُغا اجلمايل الصفوي بإمرة طبلخانا: ويف رابع عشرينه

  .واستقر يف قضاء العسكر، عوضاً عن ابن الصايغ
  .وفيه قدم النشو امللكي الوزير من الشام باستدعاء، ولزم بيته، وأنعم على األمري سراي متر اخلاصكي بتقدمة ألف



ل، وشرع يف هدم بيت األمري ابتدأ السلطان بعمارة مدرسة بالصوة جتاه الطبلخاناه من قلعة اجلب: ويف نصف صفر
  .ُسنقر اجلمايل، ليضيفه إليها

جتاه  -حيث كان باب الزمرد أحد أبواب القصر الفاطمي  -وجد يف قصر احلجازية من القاهرة : ويف هذا الشهر
 رحبة باب العيد، عمودان عظيمان إىل الغاية حتت ردم، فرسم بسحبهما إىل عمارة السلطان، فأعيا العتالون أمرمها

وعجزوا عن شحطهما لكربمها، فانتدب ابن عايد رايس اخلالفة، وإليه أمر احلراقة السلطانية لذلك، وعمل حركات 
هندسية، فاجنرا مع تلك احلركات بطول شارع القاهرة إىل حتت القلعة حيث العمارة، يف عدة أيام، كان للعامة فيها 

العامود غناء تداولته ألسنتهم عدة سنني، واقترحوا  اجتماعات بطبوهلم وزمورهم، وقالوا من نزهاهتم يف جر
فلما وصل العمودان إىل العمارة انكسر أكربمها . باإلسكندرية قماشاً مسوه جر العامود، للبس النساء، من احلرير

  .نصفني
ر خلع على األمري مترباي التمرتاشي، واستقر يف نيابة الكرك، عوضاً عن طَيَدُم: ويف خامس شهر ربيع األول

  .البالسي
  .قبض على األمري مترباي أمري جملس، واألمري كَزل وسجنا: ويف سادسه

خلع على الصاحب تاج الدين النشو املالكي وأَعيد إىل الوزارة بعد إبطاهلا، وخلع : ويف يوم اإلثنني ثامن عشرينه
  .ى بن األزكشي من اإلشارةعلى أمني الدين أمني، واستقر يف نظر الدولة مبفرده، وعزل األمري شرف الدين موس

خلع على األمري أقتمر الصاحيب احلنبلي، واستقر نائب السلطان، : ويف يوم اإلثنني سادس عشرين شهر وبيع االخر
عوضاً عن األمري سيف الدين منجك حبكم وفاته، فخرج وجلس بدار النيابة من قلعة اجلبل على العادة، وأمضى 

  .األمور وحكم بني املتخاصمني
ه استقر ويل الدين أبو حممد عبد اللّه بن أيب البقاء يف قضاء القضاة بدمشق بعد موت أبيه، ومحل إليه التقليد وفي

  .واخللعة على الربيد
  .ارتفع سعر اللحم، فأبيع الرطل من حلم الضأن بدرهم ونصف، والرطل من حلم البقر بدرهم ومثن: ويف هذا الشهر

  .قدم األمري قطلوبغا املنصوري من الشام، باستدعاء: ويف سابع عشر شهر مجادى األوىل
خرج قاضي القضاة جنم الدين أمحد بن أيب العز من القاهرة عائداً إىل : ويف يوم اخلميس خامس مجادى اآلخرة

دمشق، من غري أن يعلم به أحد، شبه الفأر، وذلك أنه مل تعجبه القاهرة وال أهلها، فكان إذا دخل عليه أحد 
نقيب احلكم بسم اهللا يشري إليه أن قم فينفض من يف جملسه، وأكثر من التضجر والقلق، ومازال يسأل وجلس، قال 

  .يف اإلعفاء، وأن يستقر ابن عمه صدر الدين عوضاً عنه، حىت أجيب، فاغتنم ذلك وسافر
أفرج عنه قبض على الصاحب كرمي الدين شاكر بن غنام، وأدخل قاعة الصاحب على مال حيمله، مث : ويف نصفه

بعد ثالثة أيام، فاختفى، ومل يقدر عليه، فأوقع امللكي احلوطة على داره، وقبض على أتباعه ومعارفه، وصادرهم، 
ونودي عليه بالقاهرة ومصر، وهدد من أخفاه، وجاء املالكي ليهدم داره، بالقرب من اجلامع األزهر فلم يتهيأ له 

  . اليومذلك، فإنه وجد هبا حمراباً، فصارت مدرسة إىل
قدم صدر الدين علي بن علي بن حممد بن حممد أيب العز احلنفي من دمشق : ويف يوم األربعاء رابع شهر رجب

  .باستدعاء، فخلع عليه من الغد يوم اخلميس خامسه، واستقر يف قضاء احلنفية بدمشق
بن قاضي القضاة علم الدين  خلع على بدر الدين عبد الوهاب بن كمال الدين أمحد: ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه

حممد بن أيب بكر األخناي، واستقر يف قضاء القضاة املالكية بالقاهرة، بعد وفاة الربهان إبراهيم األخناي، وخلع على 



  .األمري قطلوبغا املنصوري، واستقر حاجب احلجاب، وسافر ركب احلجاج الرجبية على العادة
  .لب هبدية جليلة، قدمها للسلطان، فقبلهاقدم األمري آشقتمر نائب ح: ويف أول شعبان

وخلع على ابن عرام، وأعيد إىل نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن جركَتُمر املنجكي بعد وفاته، وعلى الطواشي خمتار 
شاذروان الدمنهوري، واستقر مقدم املماليك بعد وفاة افتخار الدين ياقوت الشيخي، وعلى الطواشي ظهري الدين 

  .مقدم القصر، واستقر مقدم األسياد ولدى السلطان بإمرة عشرة، عوضاً عن خمتار شاذروانخمتار احلسامي 
وقدمت رسل صاحب إصطنبول هبدية فيها صهرج حممل حبركات هندسية، فإذا مضت ساعة من الليل والنهار 

ة سقطت خرجت مثاثيل بىن آدم، وضربت بصنوج يف أيديها، وأنواع من آالت املالهي معها، وإذا مضت درج
  .بندقة

سافر األمري أشقتمر على نيابة حلب بعد ما خلع عليه، وقدم صاحب سنجار بعد ما سلمها : ويف خامس عشره
  .لنواب السلطان، فخلع عليه وأكرم، وخرج األمري أرغون العثماين إلحضار األمري بيدمر نائب الشام

الطواشي، واستقر يف توقيع الدست، عوضاً عن ويف خامس عشرينه خلع على األمري ناصر الدين حممد بن علي بن 
ناصر الدين حممد بن القرشي بعد وفاته، وخلع على علم الدين حيىي كاتب األمري شرف الدين موسى بن الديناري 
بعد ما أسلم، واستقر يف نظر اخلزانة الكربى، عوضاً عن القرشي، وخلع على مشس الدين حممد الدمريي احملتسب، 

  .األحباس، عوضاً عن القاضي القرشيواستقر يف نظر 
خلع على األمري طيبغا الصفوي، وأستقر الال إخوة السلطان، وعلى األمري ناصر الدين حممد بن : ويف تاسع عشرينه

  .قرطاي الكركي، واستقر يف والية قوص، عوضاً عن ركن الدين عمر بن املعني
ابن منصور، واستقر يف قضاء القضاة احلنفية، عوضاً خلع على شرف الدين أمحد بن علي، : ويف تاسع شهر رمضان

عن صدر الدين علي بن أيب العز، وسافر ابن أيب العز إىل دمشق، وخلع على جمد الدين إمساعيل بن إبراهيم 
  .التركماين احلنفي، واستقر يف قضاء العسكر، عوضاً عن شرف الدين أمحد بن منصور

ئب الشام، ومعه هدية للسلطان مل يعهد مثلها للنائب قبله، منها مائتان قدم األمري بيدمر نا: ويف تاسع عشرينه
ومخسون فرساً، وأهدى جلميع األمراء واألعيان عدة هدايا، ونزل بامليدان الكبري على النيل، حىت سافر يف ثالث 

  .عشر شوال بعد ما خلع عليه
ند صاحبة القاعة ابنة عمه السلطان حسن، طلق السلطان نساءه الثالث، وهن خو: ويف ليلة السبت ثالث عشرينه

  .وابنة األمري تنكزبغا، وابنة األمري طغاى متر النظامي
وقدم ابن عرام نائب اإلسكندرية باستدعاء، وقدم طيدمر البالسي من القدس باستدعاء، وظهر الصاحب كرمي 

  .الدين شاكر بن غنام من اختفائه، فخلع عليه، واستقر يف نظر البيوت
عزل امللكي من الوزارة، وخلع من الغد يوم اإلثنني ثالث عشرينه على أمني : م األحد ثاين عشرين ذي القعدةويف يو

الدين أمني، واستقر يف نظر الدولة، بغري وزير، فانفرد الصاحب مشس الدين أبو الفرج املقسي ناظر اخلاص بالتدبري، 
  .جعيص، واستقر مستويف الدولة وخلع عليه، واستقر مشري الدولة، وخلع على أمني الدين

وقدم الربيد بغالء األسعار بدمشق، وأن الغرارة القمح بلغت حنو مخسمائة درهم، وأبيع اخلبز حبلب كل رطل حليب 
بستة دراهم، واملكوك القمح بثالمثائة درهم ونيف، وأكلت امليتات والكالب والقطاط، ومات خلق كثري من 

ياء، وعم الغالء ببالد الشام كلها، حىت أكلت القطاط وبيعت األوالد حبلب املساكني، وانكشف عدة من األغن
  .وأعماهلا



وفيه استناب قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، صهره سرى الدين حممد ابن قاضي املالكية مجال الدين 
مالك إىل مذهب الشافعي،  حممد بن عبد الرحيم بن علي املساليت يف احلكم بالقاهرة، بعد ما انتقل عن مذهب

واستقر الربهان أبو سامل إيراهيم بن حممد بن علي الصنهاجي، يف قضاء املالكية حبلب، عوضاً عن ناصر الدين أيب 
عبد اللّه حممد بن سرى الدين أيب الوليد إمساعيل بن حممد بن حممد بن هاين األندلسي، واستقر بدر الدين أبو عبد 

  .زهر يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن شهاب الدين أمحد بن فضل اهللا بعد وفاتهاهللا حممد بن أمحد بن م
وكان أمري احلاج يف هذه السنة األمري بوري اخلاصكي، فخرج على احلاج بطريق املدينة النبوية قطاع الطريق، 

  .وقتلوا منهم طائفة
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر من األعيان

أبو إسحاق إبراهيم بن علم الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران السعدي قاضي القضاة برهان الدين 
  .اهلذباين األخناي املالكي، يف ليلة الثالثاء ثاين شهر رجب، وكانت مدة واليته قضاء مخس عشرة سنة

  .وتويف ناظر بيت املال برهان الدين إبراهيم بن هباء الدين احللى، يف يوم األربعاء خامس احملرم
تويف الفقري اجملذوب املعتمد أمحد بن عبد اهللا، ويسمى مسعود، خبط املريس فيما بني القاهرة ومصر، يوم اخلميس و

  .تاسع شهر رمضان، كان أسود اللون، ويؤثر عنه كرامات، ورمبا غاب عقله مدة مث حضر
الدين حيىي بن فضل اهللا وتويف كاتب السر بدمشق شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عالء الدين على بن حمىي 

  .العمري، وقد أناف على الثالثني
  .ومات األمري أرغون احملمدي اآلنوكي، أحد الطبلخاناه

ومات األمري سيف الدين أسنبغا بن بكتمر البوبكري، أحد أمراء األلوف، يف يوم األربعاء خامس احملرم، وإليه 
  .تنسب املدرسة البوبكرية بالقاهرة

  .ر املنجكي أمري جملس، وقد ويل قلعة املسلمني حىت مات هباومات األمري جركتم
  .ومات األمري طقبغا العمري، أحد الطبلخاناه

وتويف الشيخ عبد اللّه بن حممد بن أيب بكر بن خليل بن إبراهيم بن حيىي بن أيب عبد اللّه حيىي بن إبراهيم بن سعيد 
عبد الرمحن بن أبان بن أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي  بن طلحة بن موسى بن إسحاق، بن عبد اللّه بن حممد بن

اهللا عنه، يف يوم األحد ثالث مجادى األوىل، خبلوته من سطح جامع احلاكم، وكانت له جنازة عظيمة جداً، ومولده 
كان فقيهاً شافعياً صاحب فنون، قدم من مكة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة إىل . سنة أربع وتسعني وستمائة

اهرة، وأخذ الفقه عن التقي السبكي والعالء القونوي، والنحو عن أيب حيان، واألصفهاين، وعاد إىل مكة بعد الق
سبع سنني، مث قدم منها بعد سنتني إىل البالد الشامية، مسع من مجاعة كالربهان بن سباع، وابن عبد الدامي، مث 

عدة وظائف تنزه عنها، وانقطع للعبادة بسطح اجلامع استوطن القاهرة، ودرس احلديث باملدرسة املنصورية، وباشر 
وتويف كمال الدين أبو حفص عمر بن التقي إبراهيم بن عبد اهللا . احلاكمي حىت مات، وليس له نظري يف حفظه ودينه

بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرحيم بن عبد الرمحن بن احلسن بن العجمي احلليب، الفقيه الشافعي احملدث حبلب، 
  .دم إىل القاهرةوق

وتويف زين الدين عمر بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن أمني الدولة، احلنبلي احلليب، عن بضع 
  .وستني سنة، حبلب، وقدم إىل القاهرة



ومات الشريف عجالن بن رميثة بن أيب منى حممد بن أيب سعد علي بن احلسن بن قتادة ابن إدريس بن مطاعن بن 
الكرمي بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اهللا بن موسى اجلور بن عبد اهللا الكامل بن احلسن املثىن بن  عبد

اإلمام احلسن بن اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، عليهم السالم، بعد ما ويف إمارة مكة شريكاً ألخيه ثقبة، مث 
أمحد بن عجالن، واعتزل حىت مات يف ليلة اإلثنني حادي  انفرد باإلمارة بعد موت أخيه، حىت رغب عنها لولده

  .عشر مجادى األوىل
وتويف قاضي القضاة هباء الدين أبو البقاء حممد بن سديد الدين أيب حممد عبد الرب ابن القاضي صدر الدين أيب زكريا 

ألنصاري السبكي الشافعي، حيىي بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام ابن حامد بن حيىي بن عمر بن عثمان ا
  .يف يوم اخلميس ثاين عشرين شهر ربيع اآلخر بدمشق، ومولده سنة سبع وسبعمائة

وتويف مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن شهاب الدين أمحد بن عبد الرمحن بن خطيب بريوت الدمشقي الشافعي، يف 
ة، ودرس بالشافعي، وويل قضاء املدينة شوال بدمشق، ومولده سنة إحدى وسبعمائة، قدم القاهرة وسكنها مد

  .النبوية
وتويف كمال الدين حممد بن زين الدين أيب القاسم عمر بن احلسن بن عمر بن حبيب احلليب بالقاهرة، عن أربع 

  .وسبعني سنة، وهو أخو شيخنا زين الدين طاهر
  .هرة عن أربع وسبعني سنةوتويف تقي الدين حممد بن كمال الدين الشهاب حممود، أحد موقعي الدست بالقا

الكالئي الشافعي الفرضي النحوي املقرىء، يف يوم الثالثاء  -بعني مهملة  -وتويف الشيخ حممد بن شرف عادي 
  .تاسع شهر رجب، باملدرسة القطبية من القاهرة، ودرس الفرائض زماناً، وصنف فيها، وَمُهر به مجاعة

  .ان احلسامي، أحد الطبلخاناهومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري قري
وتويف صالح الدين حممد بن صوره، مدرس املعزية، مبدينة مصر، وأحد نواب احلكم الشافعية، يف ليلة الثالثاء سابع 

  .عشرين ربيع اآلخر
  .وتويف قاضي اإلسكندرية كمال الدين التنسي املالكي، أحد فقهاء املالكية، يف يوم اإلثنني عاشر احملرم بالقاهرة

وتويف ناصر الدين حممد بن القرشي موقع الدست، وناظر األحباس، وناظر اخلزانة الكربى، يف يوم اإلثنني حادي 
  .عشرين شعبان

  .وتويف التاجر ناصر الدين حممد بن سالم اإلسكندري هبا، يف يوم الثالثاء سادس عشر شهر رجب
ن عمر، أحد نواب املالكية، وهو عائد من احلج مبنزلة وتويف الشريف جنم الدين محزة بن علي بن حممد بن أيب بكر ب

  .رابع يف ذي احلجة

وتويف موقع احلكم علم الدين صاحل بن أمحد بن عبد اهللا اإلسنوي يف ليلة الثالثاء ثالث عشر مجادى األوىل، وقد 
  . إعادةانتهت إليه رياسة جليلة، ورزق حظاً وافراً من األمراء وغريهم بغري علم، وفيه قيل وقد وىل

  وقلت أعد علي تلك احلروف... ومعيد لو كتبت له حروفاً 
  فكيف يعيد يف العلم الشريف... لقصر يف إعادته عليها 

وتويف تاج الدين أبو غالب الكلبشاوي األسلمي ناظر الذخرية، يف نصف شوال، وإليه تنسب املدرسة املعروفة 
  .ة، وكان مشكوراً يف مساملة الكتابمبدرسة أيب غالب جتاه باب اخلوخة من ظاهر القاهر

  .وتويف األمري خليل بن األمري أرغون الكاملي، يف ثاين عشرين رجب
وتويف شيخ الكتاب اجملودين بالقاهرة، شهاب الدين غازي بن قطلوبغا التركي، يف يوم الثالثاء تاسع رجب، وقد 



ة، وكتب على حمتسب مصر مشس الدين حممد بن تصدى لتعليم الناس كتابه املنسوب دهراً طويالً، وخترج به مجاع
  .أيب رقيبة، وكتب ابن أيب رقيبة على ابن العفيف

وتويف مشس الدين حممد بن سامل بن عبد الرمحن اجلبلي الدمشقي احلنبلي األعمى، والد شيخنا صالح الدين حممد بن 
  .ريهااألعمى، يف يوم السبت سادس عشرين شعبان، وقد درس الفقه مبدرسة حسن وغ

والد أخينا . وتويف نور الدين علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن أمحد الكناين العسقالين، الشهري بابن حجر
يف اهللا احلافظ شهاب الدين أيب الفضل قاضي القضاة أمحد بن حجر الشافعي،يف يوم األربعاء عاشر شهر رجب، 

احلاوي، وأخذ الفقه عن البهاء حممد بن عقيل، وقال الشعر،  وكان تاجراً مبدينة مصر، تفقه للشافعي وحفظ كتاب
  .وكثر فضله وأفضاله، ومن شعره يشري إىل صناعة أبيه فإنه كان يبيع البز باإلسكندرية

  يسمو قماشك عزا... إسكندرية كم ذا 
  فلست أطلب بزا... فطمت نفسي عنها 

  .وتويف الطواشي افتخار الدين ياقوت الشيخي مقدم املماليك
  .وتوفيت خوند ابنة األمري منكلى بغا الشمسي، زوجة السلطان

وقف صوفية خانكاة سعيد السعداء إىل السلطان وشكوا من شيخهم : سنة مثان وسبعني و سبعمائة يف أول احملرم//
  .جالل الدين جار اهللا، فرسم بعزله، وعني ملشيختها عالء الدين السراين وكان باحلجاز

اة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة دوادار األمري آقتمر احلنبلي نائب السلطان، وأنكر عليه، وفيه طلب قاضي القض
وهنره يف جملس حكمه، ووضع من أستاذه بسبب ما جيري من أحكامه بني الناس، فإنه بلغه عنه أنه ضرب رب دين 

وفيه أخرج الوزير .لبه منه خوفًاحبضرة مديونه، فترقق له وتلطف به يف املداراة حىت خلص من جملسه، وقد ملىء ق
املالكي إىل الكرك منفيا، وخرجت النجب يف أول صفر إىل مكة إحضار الصاحب كرمي الدين شاكر بن غنام، 

  .وكان قد جاور هبا
خلع على الشريف بكتمر، واستقر يف كشف الوجه البحري عوضاً عن األمري علي خان، وخلع : ويف ثامن عشرينه

السيفي، واستقر يف والية القاهرة، عوضاً عن حسني بن الكوراين، وأنعم على األمري أروس على األمري بكتمر 
  .النظامي، بإمرة يف حلب

  .أعيد األمري حسني بن الكوراين إىل والية القاهرة بعد وفاة األمري بكتمر: ويف يوم اخلميس ثامن عشر ربيع األول
 -با من قناطر األوز؛ سببه أن شهاب الدين بن أمحد بن قامياز انقطع مقطع من اخلليج قري: ويف أوائل هذا الشهر

عمر بركة جبوار اخلليج من شرقيه؛ ليجتمع فيها السمك، وفتح هلا من جانب  -أستادار ابن آقبغا آص األستادار 
 يوم اخلليج كوة يدخل منها املاء، فقوي املاء واتسع اخلرق حىت فاض املاء وأغرق ما يف تلك اجلهة من الدور يف

اجلمعة تاسعه، فخربت عدة حارات كان فيها ما ينيف على ألف دار، وصارت ساحة، وتعب األمري حسني بن 
الكوراين تعباً كبرياً حىت سد املقطع خشية أن تغرق احلسينية بأسرها، وأنفق فيها زيادة على ثالثة آالف درهم يف 

  .وعمل موضع بعضها بساتني، وموضع بعض برك ماء مثن أخشاب وحنوها واستمرت تلك الديار خرابا إىل يومنا،
  .قدم الصاحب كرمي الدين شاكر بن غنام من احلجاز: ويف يوم اجلمعة ثاين عشره
استجد السلطان عدة خاصكية من مماليكه، وأسكنهم يف بيت األمري أنوك جبوار باب : ويف أخريات هذا الشهر

ن خمتص األشريف، وأمره أن يوقفهم بني يديه، وال يدع أحدا الدار من القلعة، وقدم عليهم الطواشي شرف الدي
  .منهم جيلس، فصاروا مضافيه ، منهم األمري بشتاك عبد الكرمي اخلاصكي



ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي
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رسم بإبطال ضمان املغاين، واألفراح جبميع أعمال مصر من أسوان إىل العريش، : ويف مستهل شهر مجادى األوىل
وكان قد أعاده وزراء السوء لكثرة ما يتحصل منه، فإن العرس ما كان يتهيأ حىت يغرم أهله للضامنة مخسمائة درهم 

ا فوقها، حبسب حال أهل العرس، وال تقدر امرأة وإن جلت تنتقش إال بإطالق من الضامنة، وال يضرب بدف فم
يف عرس أو ختان أو حنو ذلك إال بإطالق، وعلى كل إطالق فريضة مال مقررة يف الديوان، وكان على كل مغنية 

نة، وتدور يف كل ليلة على بيوت املغاين مجاعة مبال للضام. قطيعة حتملها إىل الضامنة، فإن باتت يف غري بيتها قامت
من جهة الضامنة ملعرفة من باتت منهن خارج بيتها، وكان على البغايا ضرائب مقررة ؛وأما يف بالد الصعيد والوجه 

مبال مقرر،فيكون هناك من التجاهر بالزنا وشرب .البحري فإنه يفرد حارات للمغاين والبغايا تقوم كل واحدة منهن 
ر ما يشنع ذكره، حىت لو مر غريب بتلك املواضع من غري أن يقصد الزنا أللزم بأن يأيت بغيا من تلك البغايا، اخلم

  .مبال يدفعه إليها،حىت تقوم به مما عليها من الضريبة.ويكره على ذلك، أو يفتدى
ولو  -حد من الناس وأبطل السلطان أيضاً ما أعاده الوزراء من ضمان القراريط بأعمال مصر كلها، فكأن كل أ

ال يقدر أن يشترى دارا حىت يؤخذ منه عن كل ألف درهم من مثنها عشرون درمها، فماذا أدى ما عليه من  -جل 
ذلك طبع له على رق طبع أمحر شبه دائرة، وعلم حوهلا مباشر هذا الديوان عالماهتم، فيشهد بعد ذلك العدول يف 

يف الرق ال يقدر العدول، وإن جلوا عن كتابة املبايعة، خوفا من أن ينكل  هذا الرق بقضية التتابع، ومىت مل يكن هذا
  .النكال هبم العظيم
وفيه كان الوفاء يف خامس عشر مسرى، وبلغت .كان حتويل مغل سنة سبع وتسعني لديوان السنني: ويف هذا الشهر

وعزم األمري ناصر الدين حممد .بطزيادة النيل مثانية أصابع من عشرين ذراعا، وثبت حىت خيف فوات الزرع، مث ه
بن آقبغا آص على إعادة ضمان املغاين، فغضب من ذلك قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، وامتنع من 

بلغين أن ضمان املغاين أعيد : " احلكم، وحضور دار العدل، فاستدعاه السلطان وسأله عن امتناعه من احلكم، فقال
لف له السلطان أنه ما أمر بإعادته، والعنده منه علم، وبعث إىل ابن آقبغا آص يعلمه فح" . وهذا يوجب الفسق 

بذلك، فاعتذر بعذر غري طائل، فرسم بإبطاله، وكتب بذلك تواقيع قرئت على الناس وسريت إىل النواحي، فبطل 
وفيه خرج .شاء اهللا تعاىلذلك ومل يعد، و هللا احلمد، وتنكر السلطان على ابن آقبغا آص، وكان ما يأيت ذكره إن 

الربيد بطلب األمري آقتمر عبد الغىن نايب صفد، فلما قدم أنعم عليه بتقدمة ألف، وأنعم على األمري حاجي بن 
  .األمري أيدغمش بإمرة حبلب، وأخرج إليها

لدمرداشي، خلع على األمري ملكتمر من بركة، واستقر يف نيابة الكرك، عوضا عن مترباي ا: ويف أول مجادى اآلخرة
  .ونقل مترباي إىل نيابة صفد، عوضا عن آقتمر عبد الغىن، فدخل صفد يف يوم اإلثنني خامسه

مبصر . مبوجوده. قبض على األمري ناصر الدين حممد بن آقبغا آص االستادار، وأحيط: ويف يوم اإلثنني ثاين عشره
حىت رسم أن يستقر بالقدس بطاال فسار إليها والشام، وأمر بنفيه وولده إىل طرسوس، فلم يزل األمراء بالسلطان 

من يومه، وحلق به ابنه من الغد، هذا مع شدة متكنه من السلطان،وكثرة اختصاصه به،حىت أنه كان يقول ولده يف 
وفيه خلع على الوزير املالكي، بعدما أحضر، وأعيد إىل الوزارة مرة ثالثة، وقبض " .سيدي حممد " املأل إذا دعاه 

وفيه أخرج األمري ناصر . الدولة أمني الدين أمني، وعوق بقاعة الصاحب من القلعة أياما، مث أفرج عنهعلى ناظر 



  .الدين حممد بن أيبك ألفافا أمري آخور منفيا إىل الشام، وأنعم بإقطاعه على األمري قرابغا
  .ثريبدت األمراض باحلميات يف الناس،واستمرت إىل أخر شعبان،فمات خلق ك:ويف هذا الشهر

خلع على السيد الشريف شرف الدين علي بن السيد فخر الدين، واستقر يف : ويف يوم اإلثنني ثالث شهر وجب
  .نقابة األشراف بعد وفاة أبيه، بسؤال عدة من األشراف واليته

أدير حممل احلاج بالقاهرة ومصر، و مل يعهد دورانه فيما سلف قبل النصف من رجب، : ويف يوم اخلميس سادسه
كان الناس يف شغل عنه بكثرة األمراض، وفيه رسم السلطان بتجهيزه للسفر إىل احلجاز، فبينما هم يف عمل أهبة و

مبوته غري مرة ونكس عدة نكسات، اهتم فيها أطباؤه مبوافقتهم . السفر إذ مرض السلطان مرضا شديدا حىت أرجف
لربكات حممد الفقيه ملالكي، وشيخنا جالل الدين بعض األمراء على هالكه، فقام بعالجه شيخنا زكى الدين أبو ا

جار اهللا، وهو أبو عبد اهللا حممد ابن الشيخ قطب الدين أىب عبد اهللا حممد بن شرف الدين أىب البقاء حممود 
ويف أثناء ذلك ألزم بعض أمراء الدولة قاضى القضاة شرف الدين بن منصور .النيسابوري احلنفي، حىت مت برؤه

مبلك أحسن منه، على مقتضى مذهب أىب حنيفة رمحه اهللا تعاىل، . م له باستبدال بعض الدور املوقوفةاحلنفي أن حيك
وكان االستبدال باألوقاف حينئذ غري معمول به يف مصر والشام، يتركه قضاة احلنفية تنزها وحترجا، ملا فيه من 

ذلك عزل نفسه يف يوم األحد تاسعه، فتحدث اخلالف، فامتنع ابن منصور من االستبدال لألمري، فلما أحل عليه يف 
جلار اهللا بعض من يعىن به مع السلطان يف والية القضاء، وهو إذ ذاك مقيم عند السلطان ليعاجل مرضه، فأجاب إىل 

  .واليته، وخلع عليه يف يوم الثالثاء خامس عشرينه، واستقر عوضا عن شرف الدين بن منصور
 السلطان من مرضه وعرب احلمام، وصلى جبامع القلعة على العادة، فدقت عويف: ويف يوم اجلمعة تاسع عشرينه

البشائر ثالثة أيام، ونودي بزينة القاهرة ومصر، فزينتا زينة عظيمة، ونثر على السلطان ملا خرج إىل اجلمعة ذهب 
  .كثري، فانتكس بعد يومني

مه ذرية قالوون بأمجعهم، ومعهم حرمهم إىل أخرج السلطان إخوته وبىن أعما: ويف يوم األربعاء تاسع عشر شعبان
مدينة الكرك، وكان الوقت شتاء باردا، فتأمل الناس لذلك، وسار هبم األمري سودن الشيخوين، هذا والسلطان 

  .مريض وحركة السفر مستمرة
لى كل من أنعم على كل من األمري يلبغا املنجكي واألمري مغلطاي البدري بإمرة طبلخاناة، وع: ويف سادس عشرينه

  .قطلوبغا البزالرى وطشتمر احملمدي اللفاف وألطنبغا العالئي بإمرة عشرة
خلع على الطواشي ظهري الدين خمتار احلسامي، واستقر منهم املماليك، عوضا عن خمتار : ويف سابع عشرينه

  .ستادارا ثانياشاذروان بعد موته، وأنعم على األمري فخر الدين إياس الصرغتمشى بإمرة طبلخاناة، واستقر أ
عزل األمري أقتمر احلنبلي من نيابة السلطنة، واستقر أمريا كبريا جيلس :ويف يوم اخلميس حادي عشر شهر رمضان

باإليوان وقت اخلدمة، وخلع على األمري آقتمر عبد الغىن، واستقر حاجب احلجاب، وأبطلت النيابة، وخلع على 
اد الشراخباناة، وأنعم على األمري علم دار بتقدمة ألف، وقد قدم األمري بلوط الصرغتمشى أمري مشوى، واستقر ش

  .من دمشق باستدعاء
سقطت نار احترق هبا حاصل مدرسة السلطان اليت يعمرها حتت القلعة، فتلف هبا : ويف ليلة اإلثنني خامس عشره

سيأيت ذكره إن شاء اهللا ماشاء اهللا من آالت العمارة، وتفاءل الناس بذلك على السلطان، وكان كذلك وقتل كما 
  .تعاىل، مث تعطلت سنني، إىل أن خرهبا كلها الناصر فرج بن برقوق، كما سيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل



ارتفع الوباء، وعويف السلطان وركب إىل السرحة باجليزة وعاد إىل قلعة اجلبل، وفيه كثر االهتمام : ويف هذا الشهر
  .قامات من الشعري والدقيق والبشماط لتوضع يف املنازل بطريق مكةحبركة السلطان إىل احلج، وخرجت اإل

خلع على األمري مغلطاي اجلمايل، واستقر يف عوضا عن جرحى البالسي بعد موته، وخلع على : ويف رابع شوال
مر وندب األمري آقت.الشريف عاصم، واستقر يف حسبة مصر والوجه القبلي بعد وفاة مشس الدين حممد بن أىب رقيبة

احلنبلي أن خيرج إىل بالد الصعيد، ومعه عدة من األمراء واألجناد، ويقيم به حلفظه مدة غيبة السلطان باحلجاز، 
مجاعة من األمراء واألجناد يكونوا مركزين هبا  -مثل اإلسكندرية ودمياط ورشيد والربلس  -وندب إىل الثغور 

لة يف أماكن عينت هلم من خارج القاهرة ومصر، ورتب لدفع العدو من الفرنج، وندب عدة أمراء للمبيت كل لي
األمري أيدمر الشمسي لإلقامة بقلعة اجلبل حلفظها، وجعل نائب الغيبة بالقاهرة األمري آقتمر عبد الغىن، ورسم له 

وجلميع األمراء املقيمني أن حضروا يف أيام املواكب اخلدمة عند باب الستارة من القلعة، ويقبلوا أيدي ولدى 
فينصرفوا " بسم اهللا " لسلطان، ويقفوا ساعة لطيفة، مث يقوم أمري على ابن السلطان من جملسه ويقول لألمراء بيده ا

وملا قوى العزم على السفر أشار على السلطان مجاعة من أهل الصالح بأال يسافر، فلم يقبل .بعد أن يسقوا مشروبا
ت أطالب األمراء يف يوم السبت ثاين عشره بتجمل عظم وصمم على السفر ليقضى اهللا أمرا كان مفعوال، وخرج

إىل الغاية، وأناخوا بربكة احلجاج، وخرج من الغد يوم األحد ثالث عشره طلب السلطان، وفيه من احلرير والذهب 
ما ال يقدر على وصفه،وتفنن الغلمان يف حسن ترتيبه وتأنقوا فيه، وأبدوا من صنائعهم العجائب والغرائب، فجروا 

ال عشرين قطارا من الرواحل بقماش من ذهب أكوارها وعرقياهتا وحطمها ومياثرها حرير مزوكش غطس، أو
ومخسة عشر قطارا من الرواحل بعيب حرير، وقطار رواحل قماشها أسود خليفيت، وقطار رواحل قماشها أبيض 

اوتني وتسع حمفات أغشية، برسم اإلحرام ومائة فرس عليها من السروج والكنافيش والعيب ما جيل قيمته، وكج
الكجاوتني مع مخس حمفات حرير كله زركش غطس، وأربع حمفات دوهنا، وستة وأربعني مجال حماير بغشية احلرير، 

وخزانة املال على عشرين مجال، وقطارين حتمل البقل والثمار والنعناع والسلق والكزبرة، املزروع ذلك يف 
واع املآكل امللوكية ما ال يدخل حتت حصر، منها ثالثون ألف علبة حلوى ومن أمحال املطابخ واملشارب وأن.حماير

زنة ما يف كل علبة مخسة أرطال، فيكون ذلك مائة ألف ومخسني ألف رطل، ومجيعها قد عملت من السكر النقي، 
ألعيان مبائة مثقال من املسك، سوى الصندل والعود، وعمل األمراء من احللوى مثل ذلك وأما األجناد وا.وطيبت

فلم ينحصر ما عملوه من هذا الصنف، فانظر عظمة بلد يعمل فيه للسلطان وأمراؤه يف شهر واحد ثالمثائة ألف 
رطل وستني ألف رطل من السكر، سوى من دوهنم ولعله نظري ذلك، و مل يعز مع هذا وجود السكر، بل وال غال 

الهي واملخايلني ،فأنكر الناس ذلك من أجل أنه غري سعره، فقد أدركنا وعلمنا صحته، ومحل معه عدة من أرباب امل
وكان ملشاهدة هذا الطلب يوما مشهودا، ومنظرا بديعا، يتعذر حكايته ووصفه، زادت فيه سعادة . الئق باحلج

  .الدولة

 خلع على الشيخ ضياء الدين عبيد اهللا القرمي، واستقر يف مشيخة املدرسة األشرفية،: ويف يوم اإلثنني رابع عشره
ولقب بشيخ الشيوخ، وأبطل هذا اللقب من متويل مشيخة خانكاة سرياقوس، فسكنها، ودرس هبا قبل أن تكمل 

وفيه أمر بسد باب القلعة مما يلي القرافة، فسد، وأوصى السلطان مماليك ولديه هبما، وحبفظ القلعة، وعهد .عمارهتا
وركب من قلعة اجلبل وسار إىل سرياقوس، فبات .عدهإليهم أنه إن أصابه املوت فولده أمري علي هو السلطان من ب

بقصوره منها ليلة الثالثاء، ونزل إىل بركة احلجاج، فأقام هبا إىل يوم الثالثاء ثاين عشرينه، ورحل منها بكرة النهار 



ومعه من أمراء األلوف أرغون شاه األشريف، وهبادر اجلمايل أمري آخور، وصرغتمش األشريف،وبيبغا 
راي متر احملمدي، وطشتمر لعالي الدوادار، ومبارك الطازي، وقطلو آقتمر العالي الطويل، وبشتاك السابقي،وص

عبد الكرمي األشريف، ومن أمراء الطبلخاناة مجال الدين عبد اهللا بن بكتمر احلاجب، وأيدمر اخلطاي، وبورى 
اصري، وأرغون العزى األفرم، وطغاي األمحدي، وبلوط الصرغتمشى، وأروس احملمودي، ويلبغا احملمدي، ويلبغا الن

متر األشريف، ويلبغا املنجكي، وكزل األرغوين، وقطلوبغا الشعباين، وأمري حاج بن كغلطاي، وعلى بن األمري منجك 
وحممد بن األمري تنكز بغا، ومتر باي احلسىن، وأسندمر العثماين، وقرابغا اإلمحدي، وإينال اليوسفي، وأمحد ابن األمري 

اصكي، وموسى بن دندار بن قرمان، ويدي بن قرطقا بن سيسون، وبكتمر العلمي، ومغلطاي البدري، يلبغا اخل
ومن أمراء العشرات سنقر اجلمايل، وأمحد بن حممد بن الجني، وأقبغابوز الشيخوين، وأسنبغا التلكي، وحممد بن 

د امللك، وقطلوبغا البزالري، بكتمر الشمسي، وحممد بن قطلوبغا احملمدي، وجوبان الطيدمري، وألطنبغا عب
وطوغان العمري، وتلكتمر العيسوي، وحممد بن سنقر احملمدي، وخضر بن عمر بن أمحد ابن األمري بكتمر الساقي، 
ومنجك األشريف، ومعه قاضى القضاة برهان الدين بن مجاعة الشافعي، وقاضى القضاة جالل الدين جار اهللا احلنفي، 

د الوهاب األخناي املالكي، وسراج الدين عمر البلقيين قاضى العسكر، وتوجه أيضاً وقاضى القضاة بدر الدين عب
اخلليفة املتوكل على اهللا، وكاتب السر بدر الدين حممد ابن فضل اهللا، وناظر اجليش تقي الدين عبد الرمحن، وتأخر 

ن معه حىت نزل من عقبة أيلة، مب. فلم يزل السلطان سائرا.قاضى القضاة ناصر الدين نصر اهللا احلنبلي بالقاهرة
  .وأناخ على البحر يف يوم الثالثاء تاسع عشرينه، ونزل بقية احلاج من الغد يوم األربعاء آخره

انتدب إلثارة الفتنة بالقاهرة أينبك البدري،وأسندمر الصرغتمشى، :فلما كان يوم السبت ثالث ذي القعدة
من املماليك السلطانية، ويف مماليك األسياد ولدى السلطان،  وقرطاي، وطشتمر اللفاف، ومشوا حني تأخر بالقلعة

ويف مماليك األمراء املسافرين صحبة السلطان، ويف مجاعة من املماليك البطالة وواعدوهم مجيعا على القيام معهم، 
وا مجيعا ووعدوهم بأن ينفقوا فيهم مخسمائة دينار، عنها عشرة آالف درهم، لكل واحد منهم، فمالوا إليهم وحتالف

ونزل املماليك السلطانية الذين بالطباق من قلعة اجلبل، وصعد الذين كانوا أسفل .على االتفاق، وركبوا بآلة احلرب
القلعة إليها، وصار اجلميع بباب الستارة، ويف داخله الطواشي سابق الدين مثقال زمام الدور، واألمري جلبان الال 

فأغلقوا باب الستارة، وأخذ القوم يطرقون عليهم الباب، ويطلبون أمري علي  األسياد، واألمري أقبغا جركس الالال،
من كبريكم حىت : " فقيل هلم" . قد مات السلطان وحنن نريد نسلطن ابنه أمري علي : " ابن السلطان، ويقولون
طل على تلك اجلهة ، فتآمروا فيما بينهم ساعة ومجعهم يكثر، مث كسروا شباك الزمام امل" نسلم إليه ابن السلطان 

وصعدوا منه فنهبوا ما يف بيت الزمام، ونزلوا إىل رحبة باب الستارة وقبضوا على الطواشي مثفال الزمام، وعلى 
األمري حلبان، ودخلوا من باب الستارة بأجعهم، وأخرجوا أمري علي، وأجلسوه بباب الستارة، وأحضروا األمري 

بلها، وأركبوا أمري علي إىل اإليوان املعروف بدار العدل، وأجلسوه على أيدمر الشمسي، وألزموه بتقبيل األرض، فق
  .ختت امللك، ولقبوه بامللك العادل

فتأخر ناظر اخلاص مشس الدين أبو الفرج املقسي يف داره عن الطلوع إىل القلعة، خوفا من املماليك، فإن رءوس 
اليك رواتبهم من الدراهم واللحم وحنو ذلك، فماطلهم النوب وأكابر املماليك طلبوا منه أن يصرف هلم ولبقية املم

وطلع " .ما لكم عندي شيء حىت جييء أستاذكم خذوا منه : " بالصرف وهم يلحون يف الطلب، فنهرهم، وقال
ناظر الدولة أمني الدين أمني، ومعه مقدم الدولة احلاج سيف، وبقية مباشري الدولة، فقبض املماليك عليهم ظنا 

قسى، وأغلقوا باب القلعة، ووكلوا بناظر الدولة ومن معه عدة من املماليك، مث نزلوا من القلعة ووقفوا منهم أنه امل



على خيوهلم حتتها، وبعثوا طائفة منهم إلحضار املقسي، فلم يظفروا به، فاستدعوا األمري آقتمر عبد الغىن واألمري 
ت القلعة، وأبوا من طلوعها، فأنزل املماليك أمري علي أيدمر الشمسي، واألمري علم دار، وبقية األمراء، فأتوهم حت

من القلعة إىل اإلصطبل، وطلعوا باألمراء إليه، فقبلوا له األرض، وحلفوا على العادة، إال األمري طشتمر الصاحلي، 
يهم وطلبوا واألمري بالط الكبري السيفي،واألمري خطط رأس نوبة،فإهنم مل يوافقوا املماليك على ما فعلوه، فقبضوا عل

واألمري طاز، فاعتذرا عن  -وكان قد تأخر عن السفر ملرض به  -األمري سيف الدين ألطنبغا أبو قورة، أمري سالح 
احلضور بالضعف، وأرسال مماليكهما،وكان قبل ذلك قد بلغ كل من األمري سودن أمري آخور وأمري علي بن قشتمر 

مر عبد الغين،وعلمدار وطشتمر الصاحلي، وبقية األمراء، أن احلاجب، وأبو بكر بن طاز وأيدمر الشمسي، وأقت
مماليك السلطان ومماليك األسياد يريدون إثارة الفتنة والركوب للحرب، فتغافلوا عنهم خوفا على أنفسهم، فلما 

 وقع ما وقع وأتاهم األمراء، ورمسوا عليهم، وأخذوا منهم مماليكهم، وصار دبري القوم أينبك ويشاركه األمري
طشتمر اللفاف، وأسندمر الصرغتمشى، وقرطاي، فأمروا أن ينادى يف الناس باألمان، فنودي يف القاهرة ومصر بني 

األمان واإلطمئنان، افتحو دكاكينكم وبيعوا واشتروا، وترمحوا على امللك األشرف، والدعاء " يدي وإىل القاهرة 
، فكثرت القالة بني الناس، واستمرت الكوسات تدق "  لولده امللك العادل علي، ونائبه األمري آقتمر احلنبلي

بالقلعة حربيا، وطبلخاناة األمراء أيضاً تدق، والقوم وقوف حتت القلعة طول اليوم السبت، وليلة األحد، وأمري 
فلما أصبح هنار األحد رابعه، غريوا لقب أمري علي وجعلوه امللك املنصور، وأخذوا خطوط مجيع .علي باإلصطبل

اء واألمراء أهنم رضوا به سلطانا، ونادوا بالقاهرة وأعماهلما ثانيا باألمان واإلطمئنان والدعاء للملك العلم
املنصور،وخرج الربيد إلحضار األمري آقتمر احلنبلي من بالد الصعيد،وتقسموا األمريات، فأخذ طشتمر اللفاف 

بك تقدمة بيبغا السابقي، وأخذ أسندمر تقدمة أرغون شاه رأس نوبة، وأخذ قرطاي تقدمة صرغتمش، وأخذ أين
واستقر األمري شهاب الدين . الصرغتمشى تقدمة، وأخذ بالط الصغري تقدمة، حىت عموا من أرادوا منهم باألمريات

قرطاي أتابك العساكر، ونصبوا هلم خليفة من بىن عم اخلليفة املتوكل، وأقاموا عز الدين محزة بن عالء الدين على 
حيىي بن فضل اهللا يف وظيفة كتابة السر، حىت حيضر أخوه بدر الدين، وأحضروا ناظر اخلاص مشس بن حمىي الدين 

الدين املقسي حىت فتح هلم خزانة اخلاص من القلعة، وأخرج منها تشاريف األمراء، وخلعهم، وفرقها فيهم، ورتب 
لى اخليول حتت القلعة يترقبون ما أحوال اململكة ومد السماط على العادة، وأعطى الرواتب، هذا وهم بالسالح ع

فاتفق أن السلطان ملا أصبح .يرد من األخبار فإهنم كانوا قد وعدوا أصحاهبم على أن يثريوا الفتنة مع السلطان أيضاً
مبنزلة العقبة جتمع املماليك وطلبوا عليق دواهبم، فوعدهم السلطان بصرفه يف منزلة األزمل ، فسألوه . يف يوم األربعاء

، فرادوه مرارا حىت هنرهم " ما عندي إال البشماط والشعري : " فق فيهم ماال لينفقوه يف غلماهنم، فقالأن ين
وتوعدهم، فمضوا إىل األمري الكبري أرغون شاه رأس نوبة وشكوا ما لقيهم من السلطان، فوعدهم أن يتحدث هلم 

" . إن مل ينفق فينا قتلناه " ا عليه، وقالوا له مع السلطان فانصرفوا من عنده إىل األمري طشتمر الدوادار، وتنمرو
حتكم " فقام إىل السلطان وسأله يف النفقة على املماليك، فامتنع، فمازال يرادده حىت غضب منه وسبه، وقال له 

مبا كان، وأكثرهم حينئذ . ، وهدده، فقام وقد أحدق املماليك خبامه ينتظرونه، فأخربهم" على يف مصر وهنا أيضاً 
  ب ومماليك يلبغا، فهاجتشبا

حفائظهم، وحتركت أحقادهم، وتواعدوا على قتل السلطان وخاصكيته، ولبسوا السالح، وأتوا إىل األمري طشتمر 
وتوعدوه بالقتل إن مل يوافقهم، فألبس مماليكه السالح، وركب معهم هو واألمري مبارك الطازي، واألمري صراي متر 

ويل العالي، وقصدوا السلطان، وكان يف خامة يتحدث مع خاصكيته، وإذا احملمدي، واألمري قطلو آقتمر الط



بضجة، فبعث من يكشف له اخلرب، فقيل قد ركب املماليك، فأمر من عنده بلبس السالح، فما مت كالمه حىت 
ن مبن معه هاربا، وهم األمري أرغو.هجموا على اخلام، وقطعوا األطناب ، فأمر بالشموع فأطفئت، وخرج السلطان

شاه، واألمري صرغتمش، واألمري بيبغا السابقي، واألمري بشتاك اخلاصكي، واألمري أرغون العزي، واألمري يلبغا 
الناصري، واألمري ألطنبغا فرفور، واألمري طشبغا رأس نوبة، وذلك يف ليلة اخلميس، وقد أعد األمري قازان أمري 

فركبوا وطلبوا جهة القاهرة، وليس مع كل واحد منهم آخور للسلطان ما يركبه هو ومن معه من مراكب اخلاص، 
مبقدم اهلجانة حممد بن عيسى ومعه حنو اثين عشر هجينا، فنزل . سوى مملوك واحد، حىت قطعوا العقبة، فإذا

السلطان عن فرسه، وركب منها وأركب من معه بقيتها، وساروا حىت أتوا قبة النصر خارج القاهرة، يف يوم األحد 
يام املماليك بالقلعة، فسمعوا دق الكوسات حربيا، فراهبم ذلك، وبعثوا لكشف اخلرب، وتوجه السلطان ثاين يوم ق

ومعه األمري يلبغا الناصري حنو اجلبل، ودخل بقبة اآلمراء قبة النصر، وناموا، فبينما املماليك راكبني حتت القلعة، إذ 
سلطان، فأتى به إىل أكابرهم فعرفهم خرب وقعة العقبة، قبض بعد الظهر على رحل متنكر امسه قازان ممن قدم مع ال

ودهلم على موضع السلطان، فتوجه األمري أسندمر الصرغتمشى، وطولوا الصرغتمشى يف مجاعة إىل قبة النصر، 
فذحبوا األمري أرغون شاه، واألمري صرغتمش، واألمري بيبغا السابقى، واألمري بشتاك، واألمري أرغون العزى األفرم، 

، مث دفعوا الرءوس إىل أهلها، فذهبوا إىل جثث " صلوا على حممد " توا برءوسهم إىل حتت القلعة وهم يقولون وأ
وقد اضطرب الناس بالقاهرة، وأغلقوا ما فتح من احلوانيت، وكثر ختلقهم للحديث .األمراء اخلمسة وواروها معها

لى السلطان، وتوعد من أخفاه، فاضطرب الناس، يف أمر السلطان والقائمني بالدولة، ونودي بالقاهرة ومصر ع
وباتوا ليلة اإلثنني على ختوف وقلق شديد، فلما طلع هنار اإلثنني، قبض على حممد بن عيسى، وسئل عن السلطان، 

وأما السلطان فإنه ملا أخذ حنو اجلبل ومعه .فذكر أن آخر علمه به أنه فارق األمراء، ومضى هو ويلبغا الناصرى
د حلاجة، وإذا باخليل قد أتت إىل قبة النصر يف طلبه، فاختفي هو والناصرى حىت جنهما الليل، فخرج الناصري قع

به الناصري، وسار إىل بيت أستاداره، فآوامها وحدثهما بقيام املماليك، وما كان منهم وذبح األمراء، فاشتد خوف 
بيت آمنة امرأة املشتوىل حبارة احملمودية من مبفرده من بيت أستادار الناصري، وقصد . السلطان، وخرج من ليلته

القاهرة، وبات عندها بقية ليلة اإلثنني، وأصبح كذلك إىل أخر النهار، فمضت امرأة وأعلمت القائمني بالدولة 
مبكانه، فركب األمري قرطاى يف عدة وافرة، وأتوا بيت أمنة، وقبضوا عليها وأرهبوها، فأشارت إىل بادهنج البيت، 

لسلطان قد لبس ثياب النساء، واختفي فيه، فأخذوه وألبسوه سالحا، وستروا وجهه، وخرجوا به من باب فوجدوا ا
سعادة أحد أبواب القاهرة، حىت صعدوا به قلعة اجلبل، فتسلمه األمري أينبك،وعاقبه حىت دهلم على ذخائره، ومجعوا 

ر وأعادوه إىل داره، مث استدعوا بالقاضي صدر بينه وبني ناظر اخلاص مشس الدين املقسى، حىت حتاققا على الذخائ
يف يوم الثالثاء سادسه، وأرادوه أن يثبت وصية امللك  -أحد خلفاء احلكم  -الدين حممد بن إبراهيم املناوى 

من مماليك أجلاى  -، فدخل إليه مملوك منهم امسه جركس السيفي " البد من إثبات وفاته : " األشرف، فقال
مبوته، وأنه أوصى . مث أدخلوا إليه مجاعة حىت عاينوه ميتا، وعادوا إىل القاضى فشهدوا عندهوخنقه،  -اليوسفي 

مبا فعله من خنق . األمري عز الدين أينبك، مث أنعم على جركس هذا بإمرة عشرة، واستقر شاد العماير، جزاء له
ألقيت يف بئر آخر هنار الثالثاء السلطان، مث أخذت جثة األشرف، ووضعت يف قفة وخيط عليها بالس شعر أسود، و

املذكور، فلما مضت له أيام، ظهر نتنه، فأخرجه جريان تلك البئر، فعرفوه ودفنوه بالكيمان اليت جبانب مشهد 
  السيدة نفيسة، فأتى بعض خدام السلطان ليال، وأخرجه من قربه ومحله إىل تربة



ومولده يف سنة أربع ومخسني، ومدة .ه بالقبة اليت هباأمه خوند بركة من التبانة، وغسله وكفنه وصلى عليه، ودفن
سلطنته أربع عشرة سنة وشهرين ومخسة عشر يوما، وعمره أربع وعشرون سنة، وكان لينا حيب أهل اخلري، ويقف 

عند ما حيسن له من فعل اخلري، إال أنه كان حيب مجع املال وتفرقته، جدد يف أيام دولته األقبية احلرير بالطرز 
ش يف كل سنة على األمراء، مع ركوهبم اخليل وقت لبس األقبية املذكورة بالسروج الذهب، والكنابيش الزرك

الزركشى، فكان يعم بذلك أمراء األلوف والطبلخاناة والعشرات واملماليك اخلاصكية، على قدر رتبهم، و مل 
ان يتحصل منهما مال عظيم، يتقدمه ملك لفعل ذلك، وكانت أيامه يف هدوء وسكون، وأبطل مسكني شنيعني ك

فبطال من بعده، ومل يكن فيه أذى وال جترب، بل يرفع يديه ويسأل اهللا تعإىل أن خيرب ديار من يريد بالناس سوءا، 
باجلملة فكان إىل التشبه بالنساء أميل منه إىل التشبه بالرجال، وترك من األوالد سبعة ذكور، أمري علي، وأمري 

وند بركة من التبانة، وغسله .قامسا، وحممدا، وإمساعيل، وأبا بكر، وأمحد، وسبع بناتحاجى، وكالمها تسلطن، و
ومولده يف سنة أربع ومخسني، ومدة سلطنته أربع عشرة سنة وشهرين .وكفنه وصلى عليه، ودفنه بالقبة اليت هبا

سن له من فعل اخلري، ومخسة عشر يوما، وعمره أربع وعشرون سنة، وكان لينا حيب أهل اخلري، ويقف عند ما حي
إال أنه كان حيب مجع املال وتفرقته، جدد يف أيام دولته األقبية احلرير بالطرز الزركش يف كل سنة على األمراء، مع 
ركوهبم اخليل وقت لبس األقبية املذكورة بالسروج الذهب، والكنابيش الزركشى، فكان يعم بذلك أمراء األلوف 

ك اخلاصكية، على قدر رتبهم، و مل يتقدمه ملك لفعل ذلك، وكانت أيامه يف هدوء والطبلخاناة والعشرات واملمالي
وسكون، وأبطل مسكني شنيعني كان يتحصل منهما مال عظيم، فبطال من بعده، ومل يكن فيه أذى وال جترب، بل 

لنساء أميل منه إىل يرفع يديه ويسأل اهللا تعإىل أن خيرب ديار من يريد بالناس سوءا، باجلملة فكان إىل التشبه با
التشبه بالرجال، وترك من األوالد سبعة ذكور، أمري علي، وأمري حاجى، وكالمها تسلطن، وقامسا، وحممدا، 

  .وإمساعيل، وأبا بكر، وأمحد، وسبع بنات
  السلطان امللك املنصور علي

  .وون الصاحلى األلفيالسلطان امللك املنصور علي بن السلطان امللك األشرف شعبان بن حسني بن حممد بن قال

يف  -كما مر ذكره  -يوم السبت، ثالث ذي القعدة، وأبوه حي، فلما قتل أبوه  -كما تقدم  -أقيم يف السلطنة 
مبن كان معه، فتلقاه األمراء، وأجلوا . ليلة الثالثاء، قدم يف يوم األربعاء سابعه األمري آقتمر احلنبلي من بالد الصعيد

،فوافقهم،ووقف بطلبه مع أطالهبم " نائب السلطان، واملتحدث عنه، وكلنا من حتت أمرك  أنت: " قدره، وقالوا له
وأما الذين بالعقبة، فإن السلطان ملا اهنزم قام األمري طشتمر الدوادار باألمر، وعزم على العود بالناس .حتت القلعة

السوق، فمضى قاضى القضاة برهان  مجيعهم إىل القاهرة، وإبطال احلج، فثارت العامة ورمجته، ووقع النهب يف
الدين إبراهيم بن مجاعة، ومعه قاضى القضاة جالل الدين جار اهللا احلنفي من العقبة إىل جهة القدس، وتوجه معهما 

بعض الزاد والعلف خبان العقبة، وانتهبت املماليك من  -أمري أخور  -ووضع األمري هبادر .طائفة كبرية من احلجاج
عليه، ورحل األمراء واملماليك ومعهم احململ، ومن بقى من احلجاج عائدين إىل القاهرة، ورموا األثقال ما قدرت 

من الزاد والشعري وأنواع املأكل ومن األثقال ما ال يقدر قدره، فلما وصلوا إىل املنزلة املعروفة بأبار العالى، أعيد 
ى األمراء حنو القاهرة، وال علم هلم بالسلطان، حىت احململ مع األمري هبادرإىل مكة، وسار معه قليل من الناس، ومض

نزلوا خنل ، فبلغهم أن عدة من الناس مرت هبم، بعضهم على رواحل وبعضهم على خيل، تريد ناحية القاهرة، 
فعلموا أنه السلطان، فخاف املماليك عاقبة أمرهم، وأن يتفق هلم ما اتفق على األجالب بعد واقعة األمري أسندمر، 



على خزائن السلطان احملمولة يف الطلب وهنبوها، وتقامسوا ما بقى فيها، وتوجه عدة منهم إىل جهة الشام،  فمالوا
وبقيت طائفة صحبة األمري طشتمر الدوادار، ومعه اخلليفة، وكاتب السر، وناظر اجليش، وقاضى القضاة بدر الدين 

دوا اخلليفة أن يقوم باألمر من غري سلطان، ويستبد اإلخناى، واحلرمي السلطاىن، وعدة كبرية من احلجاج، وقد أرا
باململكة، ويكونوا عونا له على من خالفه، فلم يوافقهم على ذلك، وهم يلحون يف سؤاله، حىت نزلوا عجرود بلغهم 
ما وقع من قيام املماليك، وسلطة أمري على ابن السلطان، وظفرهم باألمراء والسلطان، وقتلهم، فساروا وقد أمنوا 

ن السلطان، وكانوا على ختوف شديد منه أن يظفر هبم ويقتلهم، حىت نزلوا بركة احلجاج، بعث األمراء القائمون م
بالدولة طائفة من املماليك األجالب؛ حلرب األمري طشتمر، وعليهم األمري أمحد بن مهز، فلقيهم األمري قطلوا آقتمر 

، وركب أقفيتهم إىل قرب قلعة اجلبل، فتكاثروا عليه فكسرهم -وكان طليعة األمري طشتمر  -العالى الطويل 
وأمسكوه، وذلك يوم الثالثاء سادسه، فبعث األمري طشتمر باألمري قطلوبغا الشعباىن يف تقرير أمره، فلما كان الغد 
 يوم األربعاء سابعه، ركبت عدة من األجالب حملاربة طشتمر، وافترقوا فرقتني، ومضوا، فمالت فرقة على اخلزائن

واألثقال، فنهبوا ما هناك، وامتدت أيديهم إىل حرمي السلطان، وإىل احلجاج، فتجاوزوا احلد يف النهب، وفعلوا ما ال 
يفعل مثله يف أهل اإلسالم، فكان شيئا قبيحا إىل الغاية، ذهب فيه من األموال ما ال حيصيه إال اهللا، وكانت هذه 

وأما الفرقة األخرى فإهنا قاتلت األمري .آل قالوون إىل أخر الدهر السفرة سببا لزوال سعادة الدولة، وذهاب دولة
إىل حتت القلعة، فوصل عصر يوم  -وهو يف طلبهم  -طشتمر ومن معه قتاال عظيما، فكسرهم، ومروا يف اهلزمية 

اخلميس ثامنه، فاجتمع القوم على قتاله من نصف وقت العصر، حىت غابت الشمس، فانكسر منهم ومضى حنو 
ان مصر يف نفر يسري، فأدركه بعض األمراء ممن يثق به، ومازال به حىت قرر معه أن يستقر يف نيابة الشام، كيم

وحلف له القائمون بالدولة، فاطمأن لذلك، ونزل بداره، فقبضوا عليه وحبسوه بقلعة اجلبل، وقبضوا على األمري 
مشى أمري مشوى، وعلى مجاعة كبرية، وباتوا آمنني، سراى متر، وبعثوه إىل الشام، وقبضوا على األمري بلوط الصرغت

  .وقد نزعوا السالح عنهم

قدم اخلليفة وأصعد إىل القلعة، واستدعى قاضى القضاة ناصر الدين نصر اهللا احلنبلي، ونواب : ويف يوم اخلميس هذا
ك املنصور علي، فبايعه القضاة واألمراء القائمون بالدولة، إىل باب الستارة من القلعة، وأخرجوا السلطان املل

اخلليفة، وقبل له البيعة األمري آقتمر احلنبلي، مث أفيضت عليه اخللعة اخلليفة، وهي فرجية حرير بنفسجى بطرازين 
ذهب، وديراها من رأس كميها وعاتقيها وذيلها تركيبة ذهب، وحتتانية حرير أزرق خطاى، وألبس عمامة عربية من 

وأرخى هلا عذبة حرير مزركش، وركب من باب الستارة بأهبة السلطنة إىل إيوان  حرير أسود على قبع حرير أسود،
دار العدل، وجلس على ختت امللك، وسرير السلطنة، ومد السماط باإليوان، فأكل من حضر على العادة، مث قام 

ستقر أمري مائة السلطان عن التخت إىل القصر، وخلع على األمري طشتمر اللفاف احملمدي أحد أمراء العشرات، وا
مقدم ألف، وأنعم عليه بإقطاع أتابك العساكر، وجبميع ما خلفه األمري أرغون شاه من مال وغالل وخيول ومجال 
ومماليك، وغري ذلك، وخلع على األمري قرطاي الطازى أحد املماليك املفاردة، واستقر رأس نوبة كبري على تقدمة 

ورسم له وللفاف أن جيلسا باإليوان يف . صامت وناطق، وعني وغلة مبا خلفه من. صرغتمش وإقطاعه، وأنعم عليه
، واستقر أمري سالح مقدم ألف، ورسم  -أحد املماليك املفاردة  -وخلع على اسندمر الذباح الصرغتمشى .امليمنة

الدوادار  وعلى األمري طشتمر. له أن أن جيلس بامليسرة من اإليوان، وخلع على قطلوبغا البدري، واستقر أمري جملس
واستقر نائب الشام، وسافر من يومه، وخلع على األمري فخر الدين إياس الصرغتمشى، واستقر دواداراً بإمرة 

طبلخاناه، وأنعم على دمرادش اليوسفي أحد املماليك بتقدمة ألف، واستقر رأس نوبة ثانيا، وأنعم على بالط الصغري 



وأنعم على ألطنبغا النظامي بتقدمة ألف، وعلى يلبغا النظامي بتقدمة السيفي، أحد املماليك املفاردة، بتقدمة ألف، 
ألف، وكالمها من مجلة املماليك املفاردة، وأنعم على األمري أينبك بتقدمة ألف، واستقر أمري أخور، وأنعم على كل 

ى وأجلبغا من بيقجا الكمايل، وقطلوبغا البشريى، وطغاي متر الناصري، وصربغا الناصري، وطولوا الصرغتمش
السيفي، وقطلوبك النظامي، وأمحد بن مهز التركماىن، وقطلوخجا أخي أينيك، ومتربغا البدري، وألطنبغا املعلم، 

وتلكتمر عبد ا هللا املنصوري، وأسنبغا الصارمي، وأطلمش الطازى، وأربغا السيفي، وإبراهيم بن قطلو آقتمر 
مي، ومأمور القلمطاوى، وأطلمش األرغوين، ومقبل الرومي، العالى، وعلى بن آقتمر عبد الغىن، وأسنبغا النظا

حممد بن قرطاي الطازي، وخضر بن ألطبغا السلطاين، : وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرة، وهم.بإمرة طبلخاناة
 وتكا الشمسي، وحممد بن شعبان ابن األمري يلبغا العمري، وأسنبغا احملمودي،، وطبج احملمدي، وتلكتمر املنجكي،

وأقبغا السيفي، وجركس السيفي، وطقتمش السيفي، وطوغان العمري، وبكلمش اإلبراهيمي، ويلبغا العالى، 
ويوسف بن شادي الربيدي، وخضر الرسويل، وأسندمر الشريف، ومغلطاي الشريف، وخليل بن أسندمر العالي، 

مسي، وأجلبغا السيفي، ورمضان بن صرغتمش وأخيه حسن صرغتمش، وقطلوبغا حاجي أمري علم، ومنكلى الش
وألطنبغا شادي، وسودون العثماين، فاتفق من ارتفاع األسافل ما فيه عربة ملن اعترب، وأصبح املماليك األجالب 

الذين كانوا باألمس أقل مذكور، مث تتبعوا بالقتل والنفي وأنواع العذاب، ملوكا جتىب إليهم مثرات كل شيء، 
وفيه أيضاً قدم حرمي .أنفسهم، ومن حينئذ تغريت أحوال البالد بتغري أهلها ويتحكمون يف ممالك األرض، مبا هتوى

األشرف من بركة احلجاج، فصعد هبم إىل القلعة من باب السر، بعد ما هنبت خزانة السلطان بالريدانية خارج 
  .قلعة صفدوفيه سار على الربيد األمري قطلوبغا جركس إىل دمشق ليقبض على األمري بيدمر وحيبسه ب.القاهرة

وفيه أفرج عن .استقر األمري طشتمر نائب الشام باملسري من ظاهر القاهرة إىل حمل واليته: ويف يوم السبت عاشره
األمراء املعتقلني بقلعة اجلبل، وهم آقتمر عبد الغين،وعلم دار احملمدي، وأيدمر الشمسي، وسودون جركس وطيبغا 

طشتمر الصاحلي، وبالط الكبري، وحطط السيفي، وإيامى املارديين، الصفوي، ومغلطاي البدري، وصربغا السيفي، و
مث . وبلوط الصرغتمشى، ويلبغا املنجكي، وقرا بغا والد جركتمر، وحاجي خطاي والد غريب، يف مجاعة آخرين

 وقيدوا ومحلوا من ليلتهم إىل اإلسكندرية، -خال آقتمر عبد الغين، وسودون جركس  -قبض عليهم مجيعا من الغد 
وفيه استوىل األمراء القائمون بالدولة على ما كان امللك األشرف وضعه من املال يف مودع احلكم .فسجنوا هبا

  .بالقاهرة، ومحل على مثانية وعشرين مجال
مث . قرئ باإليوان تقليد السلطان، وعلم عليه اخلليفة،وشهد عليه فيه القضاة على العادة: ويف يوم اإلثنني ثاين عشره

اخلليفة وأنعم عليه بألف دينار رسم املبايعة، وخلع على القضاة وأرباب املناصب، واستدعى الوزير تاج  خلع على
الدين النشو امللكي، وخلع عليه، واستقر يف الوزارة، وخلع على الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن الرويهب، 

ري طيدمر البالسي، واستقر حاجب احلجاب واستقر يف نظر الدولة، عوضا عن أمني الدين أمني، وخلع على األم
وفيه .عوضا عن أنتمر عبد الغىن، وخلع على األمري علي ابن قشتمر واستقر حاجبا ثانيا، عوضا عن األمري علم دار

مبائة . وعدوهم به من النفقة فيهم، وهي مبلغ مخسمائة دينار لكل واحد، فرمسوا هلم. طلب املماليك من األمراء
ك، فأبوا وجتمعوا يف يوم الثالثاء ثالث عشره، وقبضوا على األمري طشتمر اللفاف، ومهوا بضرب دينار لكل مملو

عنقه، فقام األمري قرطاي، وضمن هلم أن ينفق فيهم ما عدوا به، وما زال يتلطف هبم حىت أطلقوا اللفاف، وأخذ 
ن يقرضهم من مال األيتام مائيت ألف دينار األمراء يف اإلهتمام بنفقة املماليك، وطلبوا أمني احلكم، وأرادوا منه أ

ذهبا، وإال هنبوا املودع، وكان فيه حينئذ أموال عظيمة جدا، ورمسوا مجاعة حىت أخذوا ما شاءوا، فذهبت على 



األيتام إىل اليوم، وقبضوا على مشس الدين املقسي ناظر اخلاص، وعلى سعد الدين نصر اهللا ابن البقرى، وتاج الدين 
  .تب السعدي، وولده سعد الدينموسى بن كا

محل املقسي وتاج الدين موسى وأمني الدين مني، وعالء الدين علي بن السايس، : ويف يوم األحد ثامن عشره
واملعلم شهاب الدين أمحد بن الطولوين، إىل قاعة الصاحب بالقلعة، وألزموا بأموال جزيلة، وقبض على مجاعة من 

نهم بنفقة عدة من املماليك، وسلموا كل من ألزم بنفقة مجاعة هلم حىت ينفق مباشري الدولة، وألزم كل واحد م
فيهم، فلم يبق أحد من مباشري الدولة واخلاص حىت وزع عليه عدة مماليك، حبسب حاله، وقبض على حمتسب 

. مماليك القاهرة مشس الدين حممد الدمريي ، ومحل على قفص محال إىل القلعة ملرض به، وألزم بالنفقة على عشرة
  .وهنب بيت أخيه، وقبض على مجاعة من التجار

طلع األمري أسندمر الصرغتمشى، واألمري دمرداش اليوسفي إىل الدور السلطانية من : ويف يوم اإلثنني تاسع عشره
وفيه قبض على الطواشي خمتص األشريف، والطواشي جوهر . قلعة اجلبل، وفرقا جواري امللك األشرف على األمراء

دري والطواشي سنبل رأس نوبة، وأدخلوا قاعة الصاحب على مال ألزموا به، وألزم أيضاً الطواشي سابق السكن
وفيه قدم األمري صالح الدين خليل بن .الدين مثقال اجلمايل حبمل ثالمثائة ألف درهم، مث تقرر محله مائة ألف درهم

ألف درهم، مث خلع عليه، واستقر على عادته عرام من ثغر اإلسكندرية باستدعاء، فقبض عليه، وصودر على ألف 
وفيه خلع على األمري آقتمر احلنبلي، واستقر نائب السلطان، وأذن له أن خيرج اإلقطاعات . نائب اإلسكندرية

لألمراء واألجناد ونواب املماليك، وأن ينفرد وحده بالتحدث يف اململكة، بعد ما تقرر ذلك مع األمراء واملماليك 
  .ورضوا به

قبض على مجاعة من خدام السلطان، منهم الطواشي دينار الالال، والطواشي شاهني :  يوم الثالثاء عشرينهويف
  .دست، والطواشي سنبل اللفاف، وأدخلوا قاعة الصاحب على محل مال

وفيه خلع على مجال الدين حممود القيصري العجمي، خطيب مدرسة أحلاي واستقر يف حسبة القاهرة، عوضا عن 
وهو من فقراء العجم، جيلس جتاه  -لدين حممد الدمريى فسخر العامة منه واستهزءوا به، لعهدهم به أمس مشس ا

فلم جيد له بيتا ينزل فيه، حىت نزل يف بيت تاج الدين أمحد بن علي بن  -باب املارستان بالقاهرة، ويبيع التمر 
  .الظريف، إىل أن وجد دارا سكنها

أفرج عن الصاحب مشس الدين املقسي ناظر اخلاص، بعد ما محل ماالً عظيماً، وخلع : ويف يوم السبت رابع عشرينه
  .عليه، واستقر يف نظر اخلاص ووكالة اخلاص، على عادته

قدم قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة وقاضى القضاة جالل الدين جار : ويف يوم اإلثنني سادس عشرينه
حلجاج، بعد ما زاروا بيت املقدس، وعافاهم اهللا مما ابتلى به وقدم من العقبة من اهللا احلنفي، ومن رافقهما من ا

  .النهب واخلوف الشديد والشنعة القبيحة، فعد هذا من سعادة قاضي القضاة برهان الدين
 -أحد نواب احلكم  -خلع على علم الدين سليمان بن خالد بن نعيم البساطي : ويف يوم الثالثاء سابع عشرينه

تقر قاضي القضاة املالكية، عوضاً عن بدر الدين عبد الوهاب األخناى، بواسطة برهان الدين إبراهيم بن اللبان واس
وكان إبراهيم هذا أبوه لبانا، يبيع اللنب خارج القاهرة، فنشأ يف صغره مع الفقهاء املالكية، وتفقه . له، األمري قرطاي

فلما صار قرطاي من األمراء يف هذه النوبة، جعل إبراهيم شاهد على مذهب مالك، وخدم األتراك، ومنهم قرطاي، 
ديوانه، ومن مجلة موقعي الدست، فهرع الناس لبابه يف طلب شفاعاته هلم، وحتدث للبساطي يف والية القضاء مع 

اعة من خمدومه األمري قرطاي وكان الوقت قابال، فواله وظيفة القضاء، فاستناب عنه يف احلكم ابن اللبان، وقدم مج



  .املالكية كانوا يف األعني حمتقرين وعند الناس غري وجيهني، وال معتربين فناسب احلال يف الدولة
استقر يف سلطنة ماردين امللك الظاهر جمد الدين عيسى بن املظفر فخر الدين داود بن الصاحل : ويف هذا الشهر

إيلغازي بن ألىب بن متر تاش بن إبلغازي بن أرتق صاحل بن منصور غازي بن املظفر قرا أرسالن بن أرتق أرسالن بن 
وويل األمري أرغون األسعردي .األرتقى، بعد موت أبيه، وكتب إىل السلطان يعلمه بذلك، فأجيب بتعزيته وهتنأته

واستقر برهان الدين أبو سامل إبراهيم بن حممد بن علي . نيابة طرابلس عوضاً عن منكلي بغا البلدي األمحدي
واستقر جالل . اضي املالكية حبلب يف قضاء املالكية بدمشق،عوضاً عن زين الدين أيب بكر املازوينالصنهاحي ق

الدين أبو املعايل حممد بن قاضي القضاة جنم الدين حممد بن فخر الدين عثمان الزرعي، يف قضاء القضاة الشافعية 
أبو املعايل حممد بن الشيخ كمال الدين أبو  حبلب بعد وفاة ابن عمه فخر الدين عثمان الزرعي، واستقر حمب الدين

الفضل حممد بن الشيخ مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن الشحنة يف قضاء احلنفية حبلب، عوضاً عن اجلمال إبراهيم 
بن العدمي، مث عزل بعد قليل، وأعيد ابن العدمي، واستقر ناصر الدين أبو عبد اهللا حممد بن تقي الدين عمر بن جنم 

. ن حممد بن عمر بن أيب الطيب يف كتابة السر حبلب، عوضاً عن مشس الدين حممد بن أمحد بن مهاجر احلنفيالدي
وفيه كانت النفقة يف املماليك، وعدهتم .ووىل امللك األشرف إمساعيل بن األفضل عباس مملكة اليمن بعد وفاة أبيه

فضة، حساباً عن كل دينار عشرون درمهاً، ومبلغ ثالثة أالف، لكل واحد مخسمائة دينار، عنها عشرة أالف درهم 
ذلك ألف ألف ومخسمائة ألف دينار، صودر فيها عامة كتاب الدولة، وأعيان الطواشية، وطرح فيها عدة بضائع من 

مبثل هذه النفقة يف . أصناف اخلاص على التجار، وألزموا حبمل أمثاهنا، فناهلم بسبب ذلك عناء شديد، ومل يسمع
  .ركيةالدولة الت

خلع علي تقي الدين عبد الرمحن بن حمب الدين حممد ناظر اجليش واستقر : ويف يوم اخلميس رابع عشر ذي احلجة
  .يف اجليش بعد وفاة أبيه

توجه قاضي القضاة شرف الدين حممد بن منصور احلنفي من القاهرة، عائداً إىل مدينة دمشق، وهو : ويف آخره
  .متضعف منذ رغب عن منصب القضاء

  .ابتدأ الوباء من ذي القعدة، فمات مجاعة كثرية بالطاعون، وخرجت السنة والوباء شديد: ويف هذه السنة
  ومات يف هذه السنة من األعيان

السيد الشريف نقيب األشراف حبلب، شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن علي بن حممد ابن علي بن حممد بن 
وقال العالمة .إبراهيم املمدوح احلسيين احلليب، وقد أناف على سبعني سنة عبد اهللا بن جعفر بن زيد بن جعفر بن

  :حسن بن زين الدين طاهر بن عمر بن احلسن بن عمر بن حبيب احلليب يومئذ
  .ملا قضى العمرمدى حده... مضى إىل اهللا مجيل الثنا 

  .كان لنا األسوة يف جده... فال حرمنا منه أجرا وقد 
  :لد طاهر املذكوروفيه يقول العالمة وا

  .سليل الكرام السيد الشامخ الذرا... جرت أعني الشهبا بعد شهاهبا 
  .لكم أسوة يف جدكم سيد الورا... فقل لبنيه الطاهرين تثبتوا 

وتويف احملدث شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن قاسم العرياين، الفقيه الشافعي، شيخ خانكاه األمري طيبغا 
إلثنني ثاين عشر مجادى اآلخرة، ومات األمري شهاب الدين أمحد بن األمري الجني، أحد الطبلخاناه الطويل، يف يوم ا

  .يف يوم السبت ثامن شهررجب



  .ومات األمري أستبغا العزي، أحد الطبلخاناه
  .ومات األمري أستبغا عبد الغين، أحد العشرات
  .ومات األمري ألطنبغا اإلبراهيمي، أحد العشرات

  . إياس املرديين، أحد العشراتومات األمري
ومات األمري جركتمر اخلاصكي، أحد أمراء األلوف، يوم األربعاء تاسع عشر ومات األمري صالح الدين خليل بن 

ومات األمري طاز العثماين، أحد أمراء .األمري قوصون، أحد أمراء األلوف، يف يوم الثالثاء خامس عشرين رجب
  .شر ذي احلجةاأللوف، يف يوم اخلميس رابع ع

  .ومات األمري طيدمر البالسي، أحد أمراء األلوف
  .ومات األمري طغيتمر العثماين، أحد أمراء الطبلخاناه

  .ومات األمري جرجي البالسي، أمري جندار
  .ومات األمري شاهني أمري علم، أحد العشرات

عماد الدين أيب الفدا إمساعيل بن تاج الدين  وتويف مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن كمال الدين أيب املعايل حممد بن
أيب العباس حممد بن شرف الدين بن أيب الفضل أمحد بن سعيد بن حممد بن سعيد بن األثري احلليب األصل، املصري 

املنشأ والوفاة، يف يوم اخلميس ثاين عشرين مجادى اآلخرة بالقاهرة، عن أربع وسبعني سنة، ووىل كتابة السر بدمشق 
وتويف ناظر .اإلنشاء بقلعة اجلبل، مث تنزه عن ذلك، وانقطع إىل ربه حىت مات، وكان فاضالً له عدة مصنفاتوكتب 

اجليش حبلب ودمشق، تاج الدين عبد اهللا بن مشكور، يف مجادى اآلخرة بدمشق، وكان مشكور السرية، وله 
راغي األصل، احلليب الدمشقي، يف يوم وتويف مسند الشام زين الدين عمر بن احلسن بن مزيد بن أمية، امل.مروءة

  .اإلثنني ثامن ربيع اآلخر بدمشق، ومولده يف رجب سنة مثانني وستمائة، تفرد بأشياء رواها عنه الناس
وتويف قاضي القضاة الشافعية حبلب، فخر الدين عثمان بن صدر الدين أمحد بن أمحد بن عثمان الزرعي الشافعي، يف 

طيب حلب، عالء الدين علي بن حممد بن هاشم بن عبد الواحد بن عشاير، احلليب وتويف خ.سادس شعبان حبلب
  .الشافعي، عن ستني سنة حبلب

ومات بدمشق خواجا عالء الدين علي بن ذي النون األسعردي، صاحب اخلان خارج دمشق، وأحد أعيان التجار، 
  .يف ذي القعدة

سعيد بن صاحل القرقشندي املصري الشافعي، مفيت القدس، وتويف الشيخ تقي الدين إمساعيل بن علي بن احلسن بن 
كان يستحضر كتاب الروضة يف . ومدرس الصالحية هبا، يف سادس مجادى اآلخرة، ومولده سنة اثنتني وسبعمائة

  .الفقه، وحدث عن و زيره
وتويف .ذي القعدة وتويف فقيه دمشق عماد الدين إمساعيل بن خليفة بن عبد العال بن خليفة احلسباين الشافعي، يف

األديب البارع مجال الدين أبو الربيع سليمان بن داود بن يعقوب بن أيب سعيد املصري حبلب عن حنو مخسني سنة، 
  :وهو كاتب أديب منشئ ومن شعره

  .خبلت على اإلخوان بالكتب والرسل... بعدت ومل تقنع بذاك وإمنا 
  .لوداد على رسلوإن كنت متشي يف ا... وإنا لنجري يف ودادك جهدنا 

وتويف القاضي حمب الدين أبو عبد اهللا . ومات األمري قبالي نائب محص وحاجب دمشق، يف شهر ربيع اآلخر حبمص
أخذ . حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدامي التيمي احلليب، ناظر اجليش، يف يوم الثالثاء ثاين عشر ذي احلجة



يث على نصر املنبجي، وعلى احلجاز ووزيره، والشريف أخى القراءات السبع عن التقي الصايغ، ومسع احلد
عطوف، ومجاعة، وبرع يف الفقه والنحو والتفسري، وصنف كتباً عديدة ودرس عدة سنني، وكتب اخلط املنسوب، 
وفاق يف معرفة احلساب، وباشر ديوان األمري جنكلي بن البابا، مث ديوان األمري منكلي بغا الفخري، مث ديوان قجاه 

ري شكار، وويل نظر البيوت، مث ويل نظر اجليش، بعد ابن خصيب، فبلغ فيه من نفوذ الكلمة، وشهرة الذكر، أم
  .وارتفاع القدر، مبلغاً عظيماً يف عدة دول

  .وتويف حمتسب مصر،مشس الدين حممد، املعروف بابن أيب رقيبة الشافعي
  .وتويف األمري ناصر الدين حممد بن سرتقطاي، أحد العشرات

  .تويف األمري شرف الدين موسى بن األمري قبالى أحد الطبلخاناةو
وتويف قاضي القضاة احلنابلة حبلب، شرف الدين موسى بن فياض بن عبد العزيز بن فياض املقدسي الصاحلي، وهو 

باشر وظيفة القضاء هبا نيفا وعشرين سنة، حىت مات يف ذي القعدة، وقد . أول من ويل قضاء حلب من احلنابلة
  .أناف على تسعني سنة

  .ومات األمري الطواشي ظهري الدين خمتار الدمنزوري، مقدم املماليك
  .وتويف الشيخ أبو العباس أمحد بن عبد الرحيم التونسي النحوي املالكي، يف ليلة اجلمعة رابع عشر شعبان بالقاهرة

ين وتويف األمري أرغون شاه اجلمايل ومات األمري قطلوبغا املنصوري، حاجب احلجاب، يف يوم األربعاء سادس عشر
اخلاصكي، رأس نوبة، مذبوحا هو واألمري صرغتمش، واألمري بيبغا السابقي، واألمري بشتاك، واألمري أرغون املعزي 

  .األقرم، يف يوم األحد رابع ذي القعدة
  .مجادى اآلخرةوتويف حمتسب القاهرة هباء الدين حممد بن حممد بن حممد بن املفسر، يف يوم اجلمعة آخر 

وتويف السيد الشريف نقيب األشراف وموقع الدست فخر الدين أمحد بن علي احلسني بن حسن بن حممد بن حسني 
  .بن حسن بن زيد، يف يوم السبت أول شهر رجب

وتويف ناصر الدين حممد املقسى، أستادار األمري صرغتمش، يف يوم اإلثنني سابع عشر رجب، وله مسجد باملقس 
  .قاهرةخارج ال

  .وتويف الفقري املعتقد على السدار صاحب الزاوية حبارة الروم من القاهرة، يف يوم اخلميس سابع عشرين رجب
  .وتويف مشس الدين حممد بن براق الدمشقي، أحد موقعي الدست يف أخر شهررجب

  .وتويف األمري ناصر الدين حممد بن األمري الكبري ظاز، يوم السبت ثامن عشرين شعبان
  .ويف األمري ناصر الدين حممد بن قماري، يف يوم اخلميس حادي عشر رمضانوت

  .وتويف األمري بكتمر السيفي، وايل القاهرة، يف يوم األربعاء سابع عشر ربيع األول
  .ومات الطواشي شرف الدين خمتص، املعروف بشاذروان، مقدم املماليك، يف يوم الثالثاء سابع عشر شعبان

  .البارنباري، أحد موقعي اإلنشاء، يف يوم الثالثاء ثالث شعبان ومات صدر الدين بن
  .وتويف بدر الدين حسن املليكشي املالكي، يف تاسع ذي احلجة

وتويف خطيب املدينة النبوية شهاب الدين أمحد بن سليمان الصقيلي الشافعي بالقاهرة، يف يوم اإلثنني ثامن ربيع 
  .اآلخر، وهو من ناحية صقيل باجليزة

  .ويف قاضي املالكية بدمشق، زين الدين أبو بكر بن علي بن عبد امللك املازوين، يف شوالوت
  .أحد الطبلخاناه. وتويف األمري يونس العمري



  .وتويف األمري يعقوب شاه أحد األلوف، يف يوم اإلثنني سابع عشر شهر رجب
  .وتويف مؤدب األطفال مشس الدين حممد بن عمر اخلزرجي

  .ملعتقد علي العقيدي، بائع العقيد بالقاهرة، يف يوم الثالثاء رابع رجب، وحكيت له كراماتوتويف الفقري ا
  .وتويف التاجر زكي الدين أبو بكر بن احلمامية يف رابع رجب، وترك ماالً جزيال

  .وتويف الفقري املعتقد مجال الدين األصفهاين بسطح اجلامع األزهر، يف ثالث عشر ذي احلجة
مجال الدين يوسف بن عبد اهللا بن حامت بن حممد بن يوسف بن احلبال البعلبكي، ومولده يف صفر سنة وتويف املسند 

  .مثانني وستمائة، حدث عن مجاعة
ومات سلطان بىن مرين، صاحب فاس وبالد املغرب، السلطان أبوالعباس أمحد بن أيب سامل إبراهيم بن أيب احلسن يف 

  .لواثق حممد ابن أيب الفضل بن أيب احلسنمجادى اآلخرة، وملك بعده السلطان ا
  سنة تسع وسبعني وسبعمائة

  .أهلت واألمراض يف الناس فاشية، فتزايد الوباء يف هذا الشهر، ومات مجاعة من الناس بالطاعون
وخلع على األمري زين الدين . خلع علي األمري شهاب الدين قرطاي، واستقر أتابك العساكر: ويف خامس احملرم

لطازي، واستقر رأس نوبة كبريا، وخلع على األمري سودن جركس، واستقر أستادار، وخلع على األمري مبارك ا
ناصر الدين حممد بن األمري قرابغا األناقي، أحد العشرات، واستقر يف والية مصر، وأفرج عن األمري قطلو أقتمر 

الصرغتمشى بقطيا وقد عاد من الشام، ملا الطويل العالي، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه، وقبض علي األمري طولوا 
  .كان من ظلمه وعسفه

وصل أوالد قالوون من الكرك وهم امللك املنصور حممد بن حاجي ابن حممد بن قالوون، وأوالد : ويف تاسعه
الناصر حسن وهم أمحد وقاسم وعلي واسكندر وموسى وإمساعيل ويوسف وحيىي وشعبان وحممد، وأوالد حسن بن 

وون، وهم أنوك وأمحد وإبراهيم وجان بك وحممد بن الصاحل صاحل بن حممد بن قالوون وقاسم بن أمري حممد بن قال
  .علي بن يوسف، فأدخلوا حبرميهم وأوالدهم إىل قلعة اجلبل ليال، وأنزلوا بدورهم منها

  .قدم األمري ناصر الدين حممد آقبغا آص، فأمر أن يقيم بداره: ويف عاشره
ونزل إليه بتشريفة، فنظر يف أحوال . ع على األمري الكبري قرطاي، واستقر يف نظر املارستانخل: ويف تاسع عشره

  .املرضى وغريهم على العادة، مث عاد إىل منزله
  .وعلى أستبغا النظامي، أحد أمراء الطبلخاناه -أحد األمراء اآللوف  -وفيه قبض على األمري يلبغا النظامي 

سودن الشيخوين، وعلى األمري بلوط الصرغتمشى، واستقرا حاحبني، حيكمان بني خلع على األمري : ويف عشرينه
  .الناس

وفيه قدم حممل .عزل األمري منكلي بغا البلدي من نيابة طرابلس، واألمري مترباى من نيابة صفد: ويف رابع عشرينه
ره خلع على األمري عز الدين احلاج صحبة األمري هبادر اجلمايل، وقدم اخلرب بأن أهل البحرية قد عصوا، ويف أخ

  .أينبك البدري، واستقر ناظر املارستان، عوضاً عن األمري الكبري قرطاي
  .قدم الربيد بسيف منكلي بغا البلدي من طرابلس وأنه سجن بالكرك: ويف خامس صفر

  .رة طبلخاناهيلبغا الناصري من الشام باستدعاء، بعد ما نفي إليها، فأنعم عليه بإم. قدم األمري: ويف تاسعه



أخذ قاع النيل، وكان مخس أذرع وأربع وعشرين إصبعا، وكان يف العام املاضي مخس أذرع وست : ويف عاشره
وفيه استقر .وفيه ورد الربيد بأن متر باى الدمرداشي مل يسمع لعزله عن نيابة صفد، وخرج عن الطاعة.عشرة إصبعا

واستقر األمري متراز الطازي يف نيابة محاة، . ن منكلي بغا البلدياألمري أرغون األسعردي يف نيابة طرابلس، عوضاً ع
واتفق أن األمري قرطاي تزوج بابنة األمري أينبك، وشرع يف عمل املهم للعرس، فأخذ أينبك يف العمل عليه، 
رات واستمال مجاعة من أصحابه، منهم برقوق العثماين، أحد املماليك األجالب اليلبغاوية، وبركة، ووعدهم بإم

طبلخاناه، فمالوا إليه، وواعدوه على الفتك به، فلما كان يوم األحد عشرينه، محل األمري أينبك تقدمة برسم عرس 
األمري قرطاي، وجهزها إليه، ما بني خراف ودجاج وأوز وسكر، ومن مجلتها عدة جرار محر قد عمل فيه بنج، 

حابه من اخلمر الذي بعث به إليه أينبك، فاختلط، فقدمت إليه فقبلها، وخلع على حمضرها، وجلس للشرب مع أص
مبا صار إليه، وأهنم قد . وصار كاحلجر امللقى ال حيس وال يدري، فبعث أصحابه الذين استماهلم أينبك إليه يعلموه

احترزوا على أنفسهم حىت مل يصبهم شيء مما أصابه، فركب يف احلال بآلة احلرب، وأنزل بالسلطان من قصره إىل 
بل، وأمر بدق الكوسات فدقت حربيا، حىت اجتمع األمراء واملماليك للقتال مع السلطان على العادة، فلم اإلصط

هذا وقرطاي ومن معه من . يزل األمري أينبك راكبا حتت القلعة من عصر يوم األحد، حىت أصبح هنار يوم اإلثنني
 يفيقون، وهم األمري أسندمر الصرغتمشى، األمراء األلوف والطبلخاناه وغريهم يف غيبة من السكر اليعون وال

واألمري سودن جركس، واألمري قطلوبغا البدري، واألمري قطلوبغا جركس أمري سالح، واألمري مبارك الطازي، يف 
آخرين فلما أصبحوا أفاق قرطاي إفاقة ما، وبعث يسأل األمري أينبك أن ينعم عليه بنيابة حلب، فأرسل إليه 

ج من وقته، وكان أينبك قد أحاط يف الليل بإصطبالت األمراء الذين عند قرطاي وخواص التشريف ليلبسه وخير
مماليكه أيضاً، وأخذ خيوهلم بأمجعها، وكان مماليك قرطاي قد أعياهم أمره، وعجزوا عن إيقاظه، وأتوه يف الليل 

لتشريف بنيابة حلب مع عدة من برئيس األطباء، فعاجله ومن معه من األمراء، فلم ينجع فيهم الدواء، فلما جاءه ا
أصحاب أينبك، أخذوا قرطاي وأخرجوه من باب سرداره، ومروا به، وهو ال يعي حىت أوصلوه إىل سرياقوس وعرب 

وقبض على األمراء وعلى عامة أصحاب قرطاي، وحبسهم  -بعد إخراجه منه  -األمري أينبك إىل بيت قرطاي 
األمان واإلطمئنان، والبيع " رية، فسجنوا هبا، ونودي يف القاهرة مقيدين، وبعث بعدة منهم إىل ثغر اإلسكند
  .ففتحت األسواق" . والشراء، والدعاء للسلطان امللك املنصور 

وفيه خلع على بدر الدين عبد الوهاب .أخرج األمري أمتر احلنبلي نائب السلطان إىل الشام منفيا: ويف ثاين عشرينه
من " وفيه نودي بالقاهرة ومصر .عوضاً عن علم الدين سليمان البساطي. املالكيةاألخناي، وأعيد إىل قضاء القضاة 

  " .كانت له ظالمة، فعليه بباب األمري أينبك 
أشيع بأن األمراء تركب للحرب، فرسم لألمري حسني بن الكوراين وإىل القاهرة بقتل مجاعة إلرهاب : ويف آخره

. وهذا جزاء من يكثر فضوله" ليهم القتل، وحنرهم، ونودي عليهم العامة، فأخرج عدة من خزانة مشايل قد وجب ع
  .مث وسطهم حتت القلعة" . ويتكلم فيما ال يعنيه 
مسر ثالثة مماليك صبيان، من أجل أهنم هنبوا من خيول األمري أقتمر احلنبلي، وطيف هبم القاهرة :ويف ثالث عشرينه

  .ياوفيه أخرج األمري بيقجا الكمايل منف.وحتت القلعة
خلع على األمري أينبك، واستقر أتابك العساكر، عوضا عن قرطاى، وخلع على : ويف يوم اخلميس رابع عشرينه

األمري أقتمر عبد الغين، واستقر نائب السلطان، عوضا عن أقتمر احلنبلي، وخلع على األمري هبادر اجلمايل، املعروف 
. ع على األمري بالط السيفي، واستقر أمري سالحباملشرف، واستقر أستادارا، عوضا عن سودون جركس، وخل



وخلع على األمري ألطنبغا السلطاين، واستقر أمري جملس، وخلع على األمري دمرداش اليوسفي، واستقر رأس نوبة 
كبري، وخلع على األمري أطلمش األرغوين، واستقر دوادارا، عوضا عن فخر الدين إياس الصرغتمشى، وخلع على 

وأنعم عليه بتقدمة، وخلع على األمري يلبغا الناصري، وأنعم عليه بتقدمة ألف، واستقر رأس  قطلوخجا السيفي،
  نوبة ثانيا، وخلع على الطواشي مقبل

الدواداري، واستقر زام الدار، عوضا عن مثقال اجلمايل، وخلع على األمري أربوز السيفي، واستقر مهمندار بإمرة 
بإمرة طبلخاناه، وعلى بركة بإمرة طبلخاناه وكان من مجلة املماليك، صارا من وفيه أنعم على برقوق العثماين .عشرة

وفيه خلع على عبد العال، شاهد مطبخ األمري .إقطاع احللقة إىل إمرة طبلخاناه من غري أن يكونا من أمراء العشرات
وفيه سكن األمري الكبري .يأينبك، واستقر يف توقيع الدست، عوضاً عن برهان الدين إبراهيم بن اللبان، شاهد قرطا

وفيه أنعم على ولديه أمحد وأيب بكر بتقدميت ألف، . أينبك باإلصطبل السلطاين، ومل جتر عادة من تقدموا بذلك
واستقر األمري عالء الدين علي بن قشتمر يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً .وسكنا يف بيت قرطاي جتاه باب السلسلة

  .استدعي ابن عرام إىل القاهرةعن صالح الدين خليل بن عرام، و
  .خلع على األمري هبادر اجلمايل، واستقر يف نظر املارستان: ويف أول شهر وبيع األول

استدعى األمري الكبري أينبك، اخلليفة املتوكل على اهللا حممد إىل حضرته، وأراد أن جيعل يف : ويف يوم األحد رابعه
إمنا هو ابن : " ، فاعتذر بأنه ابن أمري وليس من بيت امللك، فقال له أينبكالسلطة األمري أمحد بن األمري يلبغا العمري

فلم يوافقه على ذلك، " . السلطان حسن، محلت به أمه، فلما قتل السلطان أخذها األمري يلبغا فولدته على فراشه 
" املغنيات، والضرب بالعود  ما أنت فاره إال يف اللعب باحلمام، واإلشتغال باجلواري: " فسبه األمري أينبك، وقال له

، وهنره، وأمر به فأخرج منفياً إىل قوص ، فنزل برباط اآلثار خارج مدينة مصر، ليجهز حاله للسفر، وبات الناس 
يف قلق، وعلى ختوف من ركوب األمراء للحرب، ويف يوم اإلثنني خامسه استدعى األمري الكبري أينبك بزكريا بن 

اكم وخلع عليه، واستقر به خليفة، عوضاً عن املتوكل على اهللا، ولقبه املستعصم باهللا، إبراهيم بن حممد بن أمحد احل
ويف عصر هذا اليوم بعث األمري أينبك باألمري بلوط احلاجب إىل اخلليفة املتوكل حىت عاد من رباط اآلثار إىل داره، 

وخلع على األمري مجال الدين . جابوفيه خلع على األمري صالح الدين خليل بن عرام، واستقر حاجب احل.فلزمها
  .عبد اهللا بن بكتمر، واستقر حاجبا ثانيا

مبائيت مملوك، أسكن مائة . وفيه أنزل األمري الكبري أينبك.أخرج باألمري أرغون العثماين منفيا إىل الشام: ويف ثامنه
  .مبدرسة األشراف. مبدرسة حسن، ومائة

األمري طشتمر نائب الشام، واألمري أشقتمر نائب حلب، واألمري مترباى ورد اخلرب بأن : ويف يوم السبت سابع عشره
وقد خرج من سجن الكرك، وأنعم عليه بإقطاع جنتمر أخي طاز وتقدمته  -نائب صفد، واألمري منكلي بغا البلدي 

والعربان واألمري أرغون األسعردي، واألمري قرطاي، قد خرجوا عن الطاعة، وصاروا يف مجع كبري من املماليك  -
وأهنم مجيعا يف طاعة األمري طشتمر، وقد عزموا على املسري إىل " . " ال ترضى بتحكم أبنبك : " والتركمان، وقالوا

  .وقد منعوا الربيد بأن يرد إىل مصر. ،" مصر، وأخذها من أينبك 
امها األمري طشتمر، وبالغ يف قدم األمري أقتمر احلنبلي، واألمري قرطاي إىل دمشق، فتلق: ويف يوم اإلثنني تاسع عشره

إكرامهما، وفيه مجع األمري أينبك األمراء والقضاة، وحلف األمراء لنفسه وللسلطان، وأمرهم بأن يتجهزوا إىل 
  .الشام، وأمر باجلاليش السلطاين، فعلق على الطبلخاناه من قلعة اجلبل

سال منه جبل املقطم، وكان مع ذلك رعد وقع مطر كبري جداً، :  -وهو سابع عشرين متوز وثالث مسرى  -وفيه 



  .قوي وبرق متواتر، وتساقطت يف الليل جنوم عديدة
  .خلع على اخلليفة املتوكل على اهللا، واستقر خليفة على عادته: ويف يوم الثالثاء عشرينه

مجال خلع على مشس الدين حممد الدمريي وأعيد إىل حسبة القاهرة، عوضا عن : ويف يوم اجلمعة ثالث عشرينه
وفيه خرج األمري صالح الدين خليل بن عرام، ليقف على رأس الرمل بطريق الشام؛ لريد من .الدين حممود العجمي

  .عساه يتسحب من املماليك إىل الشام
قطلوخجا، واألمري : خرج اجلاليش سائرا إىل الشام، وهم مخسة أمراء مقدمي ألوف: ويف يوم اإلثنني سادس عشرينه

بن األمري الكبري أينبك، واألمري يلبغا الناصري، واألمري دمرداش اليوسفي، واألمري بالط الصغري،  شهاب الدين أمحد
بورى األمحدي، وآقبغا آص الشيخوين، وبرقوق العثماين، : واألمري متر باي احلسين، وأربعة أمراء طبلخاناه، وهم

  .ينبكوبركة، ومائة من املماليك السلطانية، ومائة من مماليك األمري أ

  .خرج طلب السلطان، وطلب األمري الكبري أينبك، وسائر أطالب األمراء وغريهم: ويف يوم اخلميس تاسع عشرينه
ركب السلطان واألمري قطلوأقتمر الطويل، واألمري مبارك الطازي، واألمري : ويف يوم السبت أول شهر ربيع اآلخر

مبخيمه على ناجية . واملماليك، وسار من قلعة اجلبل حىت نزلألطنبغا السلطاين، واألمري إينال، يف بقية األمراء 
وفيه نودي أن النيل أربعا وعشرين إصبعا من أول النهار، مث نودي عند العصربزيادة . العكرشا، مشايل سرياقوس

اثنيت عشرة إصبعا، لتتمة ست عشرة ذراعاً، وزيادة إصبع من سبع عشرة ذراعا، وذلك هو اليوم اخلامس عشر من 
شهر مسرى، فسر الناس الوفاء وخروج أينبك من البلد، وكان أينبك قد ثقل على الناس وتطريوا له بذلك، 

  .، فوقعت عليه الطرية" خرج يف يوم الكسر : " فقالوا
  .فتح اخلليج على العادة، فنودي بزيادة مخس أصابع: ويف يوم األحد ثانيه

بالسلطان إىل القلعة ومعه األمري قطلو أقتمر الطويل، واألمري فلما كان بعد عصر هذا اليوم رجع األمري أينبك 
مكاتبتهم إىل أمراء مصر، تتضمن توبيخهم . ألطنبغا السلطاين، وقد اضطربت القاهرة، وذلك أن أمراء الشام وردت

ن الطاعة، على تقدميهم أينبك ومتكينمه من اإلنفراد بالتدبري، وقرروا معهم إشاعة خمامرة نواب الشام، وخروجهم ع
وعمل احليلة يف إزعاج أينبك حىت خيرج حملاربتهم بالشام، ليحصل التمكن من القبض عليه، فدبروا على أينبك، 

حىت خرج بالسلطان، وسار جاليش العسكر حىت نزل بالصاحلية فبلغ األمري قطلوخجا، أخوأينبك وهو مقدم 
على أن يكبسوه، فجمع مماليكه ومماليك األمري أمحد بن اجلاليش، أن الذين معه من األمراء واملماليك قد اتفقوا 

أينبك، وبادر ليأخذهم قبل أن يأخذوه، وركب إليهم وهم متهيئون له، فقاتلوه وكسروه كسرة قبيحة، مل ينج منها 
إال بنفسه وثالثة معه، وأقبل إىل أخيه أينبك فلم يثبت، ورجع من فوره بالسلطان، وكان رأس هذه احلركة وحمرك 

  .لسلتها األمري برقوق العثماينس
أنزل األمري أينبك بالسلطان من قصره إىل األصيل، ودقت الكوسات حربيا، :  -يوم اإلثنني ثالثه  -ويف غده 

هو واألمري ألطنبغا السلطاين، ومجاعة  -ليجتمع العسكر على العادة، وكان قد اتفق األمري قطلو أقتمر الطويل 
وتوجها نصف الليل إىل قبة النصر، خارج القاهرة، ووقفوا هناك للحرب، فبعث إليهم  على خمالفة أينبك، -كبرية 

فبعث إليهم من . األمري أينبك بأخيه األمري قطلوخجا، ومعه حنو مائيت فارس، فلقيه القوم وقاتلوه، وأخدوه أسرياً
 يثبت، وفر إىل جهة كيمان مصر، األمراء أقتمر عبد الغين، وهبادر اجلمايل،ومبارك الطازي، فعندما ساروا عنه مل

فتبعه األمري أيدمر اخلطاي يف مجاعة، فلم يقفوا له على خرب، مث رأوا فرسه وقباه وآلة حربه، فعادوا بذلك، وقد بلغ 
مبا . قطلو أقتمر الطويل فرار أينبك، فعاد مبن معه، وضرب رنكة على بيت أمحد بن أينبك بالرميلة ليستويل عليه



كان سكن أينبك من اإلصطبل السلطاين، وظن أنه قد أمن، وقلع عنه السالح، وأقام ينتظر قدوم  فيه، وسكن حيث
قدم أمراء  -يوم الثالثاء رابعه  -فلما كان بكرة الغد .من خرج من األمراء واملماليك يف اجلاليش، ليقوى هبم

األمري يلبغا الناصري، وثالثتهم مقدموا مبن معهم، وهم األمري دمرداش اليوسفي، واألمري بالط الصغري، و. اجلاليش
ألوف، واألمري برقوق العثماين، واألمري بركة، ومها طبلخاناه، وطلعوا إىل اإلصطبل، ودار بينهم وبني األمري قطلو 

أقتمر الطويل كالم آل إىل اختالفهم وتنازعهم، فقبضوا عليه وعلى األمري ألطنبغا السلطاين، واألمري مبارك الطازي، 
دوهم ثالثتهم ، وبعثوا هبم عشية النهار إىل سجن اإلسكندرية، مع األمري مجال الدين عبد اهللا بن بكتمر احلاجب وقي

فسجنوا به، وصار التحدث من األمراء يف الدولة لألمري يلبغا الناصري، وأخرج الربيد من وقته وساعته إلحضار 
  .األمري طشتمر نائب الشام
العامة تطلب عزل الدمريي وإعادة العجمي إىل احلسبة، فأجيبوا إىل ذلك، وخلع  وقفت: ويف يوم اخلميس سادسه

وفيه أنعم على كل من .على مجال الدين حممود العجمي وأعيد إىل احلسبة، عوضا عن مشس الدين حممد الدمريي
سكن بإصطبل، كما األمري برقوق العثماين واألمري بركة بتقدمة ألف واستقر األمري يلبغا الناصري أمري أخور، 

  .سكن أينبك، وقطلو أقتمر الطويل
و

فطلع به إىل األمري يلبغا الناصري، . مبفرده إىل بيت األمري بالط الصغري. جاء األمري أينبك: ويف يوم األحد تاسعه
ا وقد سكن أيضاً باإلصطبل، فقيده، وقبض معه على أمري امسه نعناع، وبعث هبما مقيدين إىل اإلسكندرية فسجنا هب

  .أيضاً
وقد برز  -خارج املدينة  -قدم الربيد إىل دمشق بطلب األمري قشتمر وهو بقبة يلبغا : ويف يوم األربعاء ثاين عشره

فلما قرأ كتاب . ومعه العساكر ونواب الشام، يريد املسري إىل مصر وحماربة أينبك، ونزع يده من التصرف
سكندرية، واملرسوم له بأن حيضر إىل مصر ليكون األمري مبا كان من القبض على أينبك، وسجنه باإل. السلطان

الكبرياألتابك، وحيضر صحبته األمري مترباى ليستقر رأس نوبة كبري، وأن يستقر األمري أقتمر احلنبلي يف نيابة الشام، 
ب غزة يف نيابة واألمري أشقتمر يف نيابة حلب، واألمريمنكلي بغا األمحدي يف نيابة محاة واألمري أقبغا الدوادار نائ

صفد فسر بذلك وتفرقت تلك العساكر، وتوجه األمري طشتمر إىل مصر، واستقر األمري أقتمر احلنبلي يف نيابة 
  .الشام، عوضاً عن األمري طشتمر
يلبغا الناصري، وبرقوق، وبركة، أن مجاعة : بلغ األمراء القائمني بأمر الدولة، وهم: ويف يوم األحد سادس عشره

قد عزموا على الفتك هبم، فركب األمراء الثالثة يف عدة من اليلبغاوية، وقبضوا على األمري دمرداش  من األمراء
اليوسفي، وعلى األمري متر باى احلسين، وعلى األمري آقبغا آص الشيخوين، وعلى األمري قطلوبغا الشعباين، وعلى 

، وعلى األمري جبمان العالي، وعلى األمري أسنبغا األمري دمرداش التمان مترى املعلم، وعلى األمري أسندمر العثماين
التلكي، وقيدوهم، وبعثوا هبم إىل اإلسكندرية، فسجنوا هبا وهؤالء ممن وثب من املماليك يف هذه الفتنة، وعمل 

  .وفيه قبض على الطواشي خمتار احلسامي مقدم املماليك، وسجن بالربج من القلعة. أمريا
وقت  -وفيه ركب األمري برقوق العثماين .خلع على خمتار، وأعيد إىل تقدمة املماليك :ويف يوم األحد ثالث عشرينه

يف مجاعة من أصحابه، وصعد إىل اإلصطبل، وأنزل األمري يلبغا الناصري منه، ونزعه من وظيفته، وسكن  -القايلة 
ة اجلوباين أمري جملس، يف موضعه من األصطبل السلطاين، واستقر عوضه أمري أخور، واستقر بأخيه األمري برك

  .وأسكنه يف بيت األمري قوصون، جتاه باب السلسلة من الرميلة، واقتسما احلكم يف الدولة بينهما
وكانت الفنت اليت تقدم ذكرها، وثورات املماليك، وتغري دوهلم، إمنا هي توطئة لربقوق، ومتهيد له حىت ملك البالد، 



اهللا تعاىل، فإنه من يومه هذا استقر قراره باإلصطبل ورسخت قدمه يف وقام بدولة اجلراكسة، كما ستراه إن شاء 
الدولة، وثبت أوتاده هبا، وما زالت األقدار تساعده، واأليام تساعده، حىت استبد باململكة، وانفرد بتدبري السلطة، 

حان من يدبر األمر وصعد من اإلصطبل، فسكن القصر حىت نقل منه إىل القرب عزيزا منيعا، عايل القدر رفيعا، فسب
  .كله، ال إله إال هو

خلع على األمري مجال الدين مغلطاي الشريف واستقر يف والية القاهرة، عوضاً عن : ويف يوم اإلثنني رابع عشرينه
  .حسني بن علي الكوراين، وقبض على حسني واعتقل

السلطان واألمراء إىل لقائه، فلما  قدم األمري طشتمر العالي من دمشق، فركب: ويف يوم اإلثنني أول مجادى األوىل
رأى السلطان بالريدانية، خارج القاهرة، نزل عن فرسه وقبل األرض وبكى، فنزل إليه األمراء وسلموا عليه 
وقد  -وأركبوه، وساروا به إىل القلعة، فخلع عليه، واستقر أتابك العساكر، وخلع على األمري متر باي الدمرداشي 

  .س نوبة كبريا، وأنعم على األمري تغرى بتقدمة ألف، فكان يوما مشهوداواستقر رأ -قدم أيضاً 
وفيه خلع على األمري " .من ظلم فعليه بباب األمري طشتمر األتابك : " نودي بالقاهرة ومصر: ويف يوم األربعاء ثالثه

ري أطلمش األرغوين وفيه أنعم على األم.برقوق، واستقر أمري أخور، وخلع على األمري بركة، واستقر أمري جملس
وعلى األمري بالط، واستقر أمري . بتقدمة ألف، واستقر دوادار، وعلي يلبغا املنجكي، واستقر شاد الشراب خاناه

  .سالح، ورسم أن جيلس باإليوان يف وقت اخلدمة
دري، أفرج عن األمري سودن جركس،واألمري قطلوبغا جركس، واألمري قطلوبغا الب: ويف يوم اإلثنني خامس عشره

واألمري ألطنبغا السلطاين، واألمري طغيتمر الناصري، واألمري أجلبغا السيفي، واألمري إياس الصرغتمشى واألمري 
  .قطلوبغا البشريي، واألمري أسنبغا، ورسم إحضارهم من اإلسكندرية

يف مشيخة خانكاه واستقر  -من أعيان الفقهاء الشافعية  -خلع على برهان الدين إبراهيم األبناسي : ويف عشرينه
ونزل معه مشس الدين أبو الفرج املقسي ناظر اخلاص . سعيد السعداء، بعد وفاة عالء الدين أمحد بن حممد السراي

  .وفيه محل إىل األمري أقتمر احلنبلي تشريف نيابة دمشق وتقليده هبا.إىل اخلانكاه
و األمري أقتمر احلنبلي، واألمري عالء الدين علي قدم األمري قطلو أقتمر العالي أمري جاندار، أخ: ويف خامس عشرينه

وفيه أعيد األمري صالح الدين خليل بن .بن تشتمر نائب اإلسكندرية، فأنعم على كل منهما بإمرة مائة تقدمة ألف
  .عرام إىل نيابة اإلسكندرية

كلفيت منفيا، وخلع استقر الطواشي دينار الناصري الال السلطان، وأخرج الطواشي مقبل ال: ويف سادس عشرينه
  .على األمري مترباي الدمرداشي، واستقر ناظر املارستان

خلع على األمري تغرى برمش، واستقر حاجب احلجاب، وعزل األمري أقتمر عبد الغين من نيابة : ويف سلخه
  .السلطنة، وخلع على األمري علي بن قشتمر، واستقر حاجبا هلا

مري قطلو أقتمر الطويل، من مكان بسجنه من اإلسكندرية، فمات، وقيل تردى األ: ويف ليلة الرابع من شهر رجب
  .إنه كان سكرانا، ومنه تفرعت الفنت اليت نرد ذكرها، ودفن من الغد ومل يصل عليه أحد

قدم األمري أيتمش البجاسى إىل ثغر اإلسكندرية، باإلفراج عن مجيع األمراء املعتقلني، ما عدا : ويف يوم األحد خامسه
األمري أينبك، واألمري قطلو خجا، واألمري أسندمر الصرغتمشى، واألمري جركس اإلجلاوي، وأفرج عنهم، : ةأربع

وتوجه هبم إىل القاهرة،فلما وصلوا قريبا منها رسم بتفرقهم يف البالد الشامية، فساروا إىل حيث أمروا، وأحضر إىل 
  .قلعة اجلبل منهم بأمحد بن مهز وأسنبغا التلكي



خلع على علم الدين سليمان البساطي، وأعيد إىل قضاء القضاة املالكية، عوضا عن : اإلثنني ثالث عشرهويف يوم 
بدر الدين عبد الوهاب األخناي، وكتب باستقرار األمري بيدمر اخلوارزمي يف نيابة الشام،عوضا عن األمري أقتمر 

  .املشطوب يف نيابة غزة واستقر األمري زين الدين مبارك شاه العالي . احلنبلي بعد وفاته
خلع على صاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن الرويهب، واستقر يف الوزارة، عوضا : ويف يوم اإلثنني سابع عشرينه

عن التاج النشو امللكي، وسجن امللكي بقاعة الصاحب من القلعة، وفيه خلع على األمري قطلو أقتمر أمري جندار 
الست مسراء  -سكندرية، عوضاً عن ابن عرام، ورسم بإحضار ابن عرام وزوجته أخي احلنبلي، واستقر يف نيابة اإل

  .ليصادرا -
وفيه جهزت خلعة نيابة طرابلس إىل األمري بالط السيفي، وقد خرج إىل، ناحية العكرشا، ورسم له أن يتوجه من 

  .موضعه إىل طرابلس، مث انتقض ذلك، واستعيدت اخللعة واستقر على حاله
ارجتعت إمرية طيبغا اجلمايل، وكان قد جرد لكبس الغربان بناحية أطفيح فكبسه العرب وجرحوه، : بانويف ثاين شع

  .وعاد مريضا من جراحته
عزل قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة نفسه من وظيفة قضاء القضاة، وخرج إىل تربة : ويف هذه األيام

عن أهل الدولة، وترك حضور اخلدمة السلطانية باإليوان يف يومي  كوكاى، بنية العود إىل القدس، بعد أن اجنمع
اإلثنني واخلميس مع األمراء مدة أيام، تورعا واحتياط لدينه، ملا دهم الناس من تغري األحوال، وحدوث ما مل يعهد، 

ج الدين عمر البلقيين وهتاون القائمون بالدولة باألمور الدينية فعني األمري األتابك طشتمر العالي لقضاء القضاة سرا
مبال قام به، فشق ذلك .قاضي العسكر، فلم توافقه بعض األمراء، فتحدث لبدر الدين حممد بن أيب البقاء يف واليته

على البلقيين وترك قضاء العسكر لولده؛ فلما كان يوم اإلثنني ثامن عشره، خلع علي بدر الدين حممد ابن قاضي 
واستقر يف قضاء القضاة، عوضا عن برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، وخلع علي بدر القضاة هباء الدين أيب البقاء، 

  .الدين حممد بن سراج الدين عمر البلقيين، واستقر يف قضاء العسكر برغبة أبيه له عن ذلك

لقرافة، من ا -رمحه اهللا  -واستقر الشيخ سراج الدين عمر البلقيين يف تدريس املدرسة الناصرية جبوار قبة الشافعي 
يف تدريس الفقه وتدريس احلديث  -شيخ اخلانكاه الركنية بيربس  -واستقر الشيخ ضياء الدين عبيد اهللا القرمي 

باملدرسة املنصورية، عوضاً عن ابن أيب البقاء، واستقر جالل الدين عبد الرمحن بن البلقيين يف توقيع الدست، عوضا 
يف إفتاء دار  -أحد نواب القضاة الشافعية  -بن إبراهيم املناوي  عن أخيه بدر الدين، واستقر صدر الدين حممد

العدل، عوضا عن أىب البقاء، وخلع على اجلميع، ونزلوا بني يدي قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء، 
وفيه استقر .ممنفيا إىل الشا -أحد أمراء الطبلخاناه  -وفيه أخرج األمري بيبغا الطويل العالي .فكان يوما مشهودا

األمري منكلي بغا البلدي يف نيابة طرابلس، عوضاً عن أرغون األسعردي، واستقر األسعردي يف نيابة محاة، عوضاً 
يف نيابة غزة، عوًضا عن مبارك شاه املشطوب  -حاجب طرابلس  -عن منكلي بغا البلدي، واستقر أقبغا اجلوهري 

  .واستقر مبارك شاه حاجبا بطرابلس -
  .ارجتعت طبلخاناه طينال املارديين ،وعوض عنها بإمرة عشرة، ورسم أن يكون طرخانا: ن عشرينهويف ثام

أمر األمري برقوق بتسمري مملوك من مماليك السلطان السالح دارية، امسه تكا، فسمر : ويف يوم اإلثنني ثاين شوال
من أجل أنه وشى به إىل " لم فيما ال يعنيه هذا جزاء من يرمي الفنت بني امللوك، ويتك. " وطيف به، وهو ينادي عليه

األمري طشتمر األتابك بأن األمري برقوق قد عزم أن يركب عليه، فبعث يعتبه على ذلك، فأنكر، وحلف، وطلب 
  .منه الناقل هذا عنه، فبعث به إليه، ففعل به ما ذكر



  .على الربيد إىل القدس صار قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة:ويف يوم السبت رابع عشره
خلع على األمري صالح الدين خليل بن عرام، فاستقر يف الوزارة، عوضاً عن ابن : ويف يوم اإلثنني سادس عشره

الرويهب، وخلع على التاج عبد الوهاب النشو امللكي، واستقر بعد الوزارة يف نظر الدولة، عوضا عن سعد الدين 
وصادر . ظر األسواق ودار الضيافة، وألزم ابن الرويهب حبمل مائة ألف درهمبن الريشة، واستقر ابن الريشة يف ن

وكان األمري بالط أمري سالح قد عدى النيل إىل اجليزة .الوزير ابن عرام مباشري اجلهات مجيعهم، فهرب أكثرهم
وقت عنه املعادي يف ونزل عند مرابط خيله على الربيع، ليتنزه هناك، فبعث إليه األمراء خبلعة لنيابة طرابلس، وع

يوم اإلثنني ثالث عشرينه وبعث من الغد إليه األمري برقوق أمري أخور خيريه يف نيابات البالد، فامتنع من ذلك، وعزم 
على احلرب، وأقبل إىل ساحل النيل ليعديه، فوجد املعادي قد احنازت عنه إىل جهة بر مصر فسقط يف يده، وأذعن 

ال، وأنعم عليه بضيعة تغل يف السنة حنو مائيت ألف درهم، فلما صار يف أثناء الطريق، للطاعة، فأخرج إىل القدس بطا
كتب بأن يتوجه إىل الكرك، ويقيم هبا بطاال، ومل جير يف ذلك فتنة، إال أن األمري برقوق ألبس مماليكه آلة احلرب، 

  .ألمراء من استخدام مماليكه عندهمحىت سار بالط، مث قبض على إخوته وحاشيته وأكابر مماليكه، وسجنوا، ومنع ا
خلع على األمري يلبغا الناصري، واستقر أمري سالح، عوضا عن بالط، وخلع : ويف يوم اخلميس ثالث ذي القعدة

على األمري إينال اليوسفي، واستقر رأس نوبة ثانيا، عوضا عن يلبغا الناصري، وكثر الرخاء يف هذا الشهر، حىت 
بفلس، واجلنب اجلاموسي  -وهو رغيف  -بعة وعشرين رطال بدرهم، حسابا عن كل رطل أبيع اخلبز البايت كل أر

  .الطري كل عشرة أرطال بثالثة دراهم ونصف درهم، والبيض كل أربعني بيضة بدرهم
خلع على الوزير صاحب تاج الدين عبد الوهاب النشو امللكي ناظر الدولة، واستقر يف نظر : ويف ثامن عشرينه
  .عن تقي الدين عبد الرمحن بن حمب الدين حممد اجليش، عوضا

توحش ما بني األمري الكبري طشتمر األتابك، وبني األمري برقوق أمري أخور، وأخذ األمري برقوق يف : ويف ذي احلجة
التعنت عليه حىت خيالفه، فيجعل ذلك سببا إلثارة الفتنة، وصار برسل إليه بأن ينفي فالنا من مماليكه عنه، فيمتثل 

إشارته وينفي ذلك اململوك قصدا إلمخاد الفتنة، حىت بعث إليه هو واألمري بركة بأن يقبض على مملوكه رأس نوبته 
وجلس بعد صالة العشاء من ليلة عرفة على . كمشبغا، وخيرجه منفيا، فلم جيد بداً من ذلك، وأمر به فقبض عليه

بسني السالح، وعنفوه على موافقة برقوق على مسك عادته مع خواصه يتحدث، وإذا مبماليكه قد دخلوا عليه ال
مماليكه، وأظهروا الغضب لذلك، وأرادوه أن يركب للحرب، فقام إىل حرميه وأغلق عليه بابه، فخرجوا عنه يدا 
واحدة، وركبوا خيوهلم، ووقفوا حتت القلعة، فأمر برقوق بالكوسات فدقت، وركب هو واألمري بركة، ووقعت 

. لك الليلة إىل الصباح، فقتل مجاعة، وجرح كمشبغا رأس نوبة طشتمر، مات منها بعد ذلكاحلرب بينهم طول ت
 -صبيحة الوقعة  -وانكسرت بقية الطشتمرية، فخرج األمري طشتمر من داره يف يوم اخلميس تاسع ذي احلجة 

أطلمش الدوادار، ويف عنقه منديل، ومضى إىل األمري برقوق، وهو قد تزوج بابنته، فقبض عليه وعلى األمري 
وأالبغا رأس نوبته، وعلى أمري حاج بن مغلطاي، وبعثهم مجيعا مقيدين  -دوادار طشتمر  -واألمري بزالر، وأرغون 

وكان قد قاتل تلك الليلة قتاالً  -إىل اإلسكندرية، فسجنوا هبا، وتتبع حواشي طشتمر، فقبض على طواشيه تقطاي 
  .نفاهم إىل قوص  وقبض عدة من مماليكه أيضاً، -شديداً 

خلع على األمري سيف الدين برقوق العثماين أمري آخور، واستقر أمرياً كبرياً أتابك : ويف يوم اإلثنني ثالث عشره
العساكر، عوًضا عن أيب زوجته، األمري طشتمرالعالي، وخلع على صديقه األمري أيتمش البجاسي، واستقر عوضه 

مر سكىن األمري برقوق حيث كان من اإلصطبل، وصار يطلع إىل األشرفية أمري آخور بإمرة مائة تقدمة ألف، واست



من قلعة اجلبل يف يومي اإلثنني واخلميس، وتقاسم األمر هو واألمري بركة، فصارا فحلي الشول، إليهما ترجع أمور 
يدي األمري الكبري الدولة بأسرها، إال أن الواليات والعزل إذا انتظمت عند األمري بركة يف بيته كان أمضاها بني 

برقوق باإلصطبل، فإذا أراد أحد والية شيء من األمور حتدث مع حاشية األمري بركة حىت يتقرر له ما يريد، مث 
مما أراد فريضيه أيضاً، مث يستقر فيما يقرر فيه من . بيعت بذلك الرجل إىل أخيه األمري الكبري برقوق، ويعلمه

و يف جملس األمري الكبري برقوق، فكان هذا حال الناس مجيعا فيما يريدونه من الوظائف، إما يف اخلدمة السلطانية أ
الدولة، ويف الظاهر صاحب األمر األمري برقوق، غري أن الواليات كلها من القضاء واحلسبة ووالية احلرب يف 

ب به خطه، فتطاول األعمال والكشف، وسائر الوظائف، ال سبيل أن يناهلا أحد إالمبال ،يقوم به أو بأدائه، ويكت
كل نذل رذل وسفلة إىل ما سنح خباطره عن األعمال اجلليلة والرتب العلية، فدهى الناس من ذلك بداهية دهياء، 

  .أوجبت خراب مصر والشام، كما ستراه فيما مير بك على طول السنني يف أوقاته، إن شاء اهللا تعاىل
رقوق يستدعي األمري يلبغا الناصري، ليأخذ رأيه يف شيء عن أرسل األمري الكبري ب: ويف يوم األربعاء خامس عشره

له فظن أن األمر على هذا، وركب إليه غري مستعد، يف قليل من مماليكه، فلما صار إليه عزم عليه أن يتخفف من 
ض ثيابه، ويظل هناره عنده ليفاوضه يف مهماته، فقام ليخلع عنه ثياب ركوبه يف بعض خمادع الدار، فأحيط به وقب
  .عليه، وقيد ومحل من وقته إىل اإلسكندرية، فسجن هبا، وقبض معه على كجلي، أحد أمراء الطبلخاناه أيضاً

خلع على األمري إينال اليوسفي، واستقر أمري سالح، عوضاً عن يلبغا الناصري، واستقر حممد بن : ويف عشرينه
ن ناصر الدين حممد القفصي املصري يف قضاء املالكية طاجار يف والية دمياط، واستقر علم الدين أبو عبد اهللا حممد ب

بدمشق، عوضاً عن الربهان إبراهيم الصنهاجي، واستقر كمال الدين عمر بن الفخر عثمان بن هبة اهللا املعري يف 
وفيها ويل حمب الدين أبو املعايل حممد .قضاء القضاة الشافعية حبلب، عوضاً عن جالل الدين حممد بن حممد الزرعي

  .حممد بن الشحنة قضاء احلنفية حبلب، عوضاً عن اجلمال إبراهيم بن العدمي، وعزل بعد أشهر قالئل بابن العدمي بن
  ومات يف هذه السنة من األعيان

شهاب الدين أبو جعفر أمحد بن يوسف بن مالك الرعيين الغرناطي النحوي حبلب، عن سبعني سنة، وكان حسن 
والبديع، له مشاركة يف علم احلديث وغريه، ويد طوىل يف األدب، وله عدة األخالق عاملا بالنحو والتصريف 

. مصنفات يف النحو والبديع والعروض، منها شرح ألفية ابن معطي، وله شعر، أقام حبلب ثالثني سنة، وحج مرارا
  .ومات األمري أمحد بن األمري قوصون، يف ثاين عشر ذي احلجة

وهو على  -وف باحلنبلي، لكثرة مبالغتنا يف الطهارة باملاء، وتشدده يف ذلك املعر -ومات األمري أقتمر الصاحيب 
  .نيابة دمشق، يف ليلة احلادي عشر من رجب
  .ومات األمري ألطنبغا أبو قورة، أمري سالح

وتويف صالح الدين صاحل بن أمحد بن عمر بن السفاح احلليب، وهو عائد من احلج، مبدينة بصرى، عن سبع وستني 
  .سنة
  .مات األمري طشتمر اللفاف، أحد رؤوس الفنت، يف يوم الثالثاء ثالث احملرم بالطاعونو

  .وتويف بدر الدين حسن بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب احلليب املؤرخ حبلب، عن سبعني سنة
إىل  ومات األمري قرطاي، أحد مثريي الفنت، مث أتابك العساكر، خمنوقا بطرابلس، يف شهر رمضان، ومحلت رأسه

  .القاهرة
وتويف والدي، عالء الدين علي بن حمىي الدين عبد القادر بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن متيم بن عبد الصمد بن 



. أيب احلسن بن عبد الصمد بن متيم املقريزي الشافعي، يف يوم األحد خامس عشرين شهر رمضان عن مخسني سنة
ن األغلب عليه صناعة كتابة اإلنشاء واحلساب، مع دين متني، وقد باشر التوقيع السلطاين وعدة وظائف، وكا

  .وعقل راجح رصني، واهللا تعاىل أعلم
  سنة مثانني و سبعمائة

وفيه خلع على األمري أقتمر العثماين، واستقر دوادارا بتقدمة ألف، عوًضا عن أطلمش : أهلت بيوم اخلميس
  .األرغوين

رك شاه الطازي يف نيابة غزة، عوضاً عن أقبغا اجلوهري، واستقر أقبغا استقر األمري مبا: ويف يوم اإلثنني خامسه
  .اجلوهري يف نيابة صفد، عوضاً عن صُراي َتُمر احملمدي، وقبض على صرا متر وسجن بالكرك

مات األمري أينََبك، مثريالفنت، بسجن اإلسكندرية، وصودرت زوجته وأخذ منها مال عظيم، فكان هذا : ويف عاشره
  .نع فعله، فإنه مل جتر العادة بالتعرض للحرممما استش

خلع على كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد الرازق بن إبراهيم بن مكانس، واستقر يف : ويف يوم اإلثنني ثاين عشره
  .نظر الدولة، عوضاً عن تاج الدين نشو امللكي، وأفرد امللكي بنظر اجليش

ن عبد الرمحن بن حمب الدين حممد، وأعيد إىل نظر اجليش، عوضاً خلع على تقي الدي: ويف يوم اإلثنني تاسع عشره
  .وقبض على امللكي وسجن بقاعة الصاحب من القلعة، حىت مائة ألف درهم فضة، مث أفرج عنه. عن امللكي

وقع حريق عظيم خارج باب زويلة، احترق منه دكاكني الفاكهانيني والنقليني، : ويف ليلة األحد خامس عشرينه
عيني، والرابع املعروف بالدهيشة جتاه باب زويلة، وامتدت النار إىل سور القاهرة، فركب األمري بركة والرباد

اجلوباين، واألمري أيتمش البجاسي، واألمري دمرداش األمحدي، واألمري تغرى برمش حاجب احلجاب، وطفوه 
كن جليلة كبرية، كانت من أهبج املواضع بأنفسهم ومماليكهم، فكان أمرا مهوال، أقامت النار فيه يومني، وخربت أما

وحتدث الناس أن هذا مبدأ خراب القاهرة، وكثر ذلك على األلسنة، فكان كذلك، مث إن الناس أخذوا . وأحسنها
  .يف عمارة ما احترق حىت عادوه كما كان، وقال يف هذا احلريق القاضي زين الدين طاهر

  .املصونأزال معاين احلسن ... بباب زويلة وايف حريق 
  .وصري كل عال مُقلّ دون... ودمر كل عال من ذراه 

  .يقينا كالعيون من العيون... وعربة عربة الرائني أجدى 
  .حملى األرض من بعد املنون... وما برح اخلالئق يف ابتهال 
  .وفضل عناية يانار كوين... إىل أن قال يف لطف خفي 

عم عليه بإمرة مائة تقدمة ألف بدمشق، عوضاً عن األمري َجنتُمر أخي أفرج عن األمري يلبغا الناصري، وأن: ويف آخره
  .طاز، وقبض على َجنتمر وسجن بقلعة املرقب

خلع على كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس ناظر الدولة، واستقر يف الوزارة، : ويف يوم اخلميس سادس صفر
  .امه واآلخر وراءه، كما كانت عادة الوزراءعوضاً عن صالح الدين خليل بن عرام، وركب بنجيبني أحدمها قد

خلع على فخر الدين عبد الرمحن بن عبد الرازق بن إبراهيم بن مكانس واستقر يف نظر : ويف يوم اإلثنني عاشره
وخلع على تاج الدين فضل اللّه بن الرملي، واستقر يف وزارة دمشق، . الدولة مكان أخيه الصاحب كرمي الدين

  .من شياطني كتاب مصر املساملة وكان. وتوجه إليها



  .مبال كبري. وفيه قبض على الوزير امللكي، وسجن بقاعة الصاحب، وألزم
وركب األمري ألطنُبغا . وقع حريق يف خارج باب النصر؛ وحريق جتاه اليانسية خارج باب زويلة: ويف هذه األيام

  .املعلم الربيد إىل حلب، ليقبض على األمري أَشَقتُمر النائب
خلع عن الركن وإىل الفيوم واستقر يف والية الفيوم والبهنسي، وعلي حممد بن طاجار، واستقر يف :  عشرينهويف

  .والية املنوفية
  .أخذ قاع النيل، فكان ستة أذرع واثنتني وعشرين إصبعاً: ويف ثامن عشرينه
عة دراهم ونصف درهم، رخصت األسعار، حىت أبيع حلم الضأن السليخ، كل عشرة أرطال بسب: ويف هذا الشهر

  .وكل عشرة أرطال إليه بستة دراهم
ُرسم لألمري تَلَكتُمر من بركة أن جيلس يف اخلدمة السلطانية باإليوان، فيمن جيلس من : ويف أول شهر ربيع األول

  .األمراء الكبار
الدولة، وسلم قبض على احلاج سيف مقدم الدولة، وخلع على احلاج حممد بن يوسف، واستقر مقدم : ويف سادسه

له سيف، مث نقل دار الوايل، فُعوقب حىت التزم حبمل مائًة ألف دينار، محل منها مخسمائة ألف درهم عنها مخسة 
وعشرون ألف دينار، وأخذ مجيع ماله من مراكب حبرية ودواليب، وقيمتها أكثر منذ لك، مث أفرج عنه يف سابع 

ليم من يصادر لوايل القاهرة، وإٍ منا كان يتسلم املصادر شاد عشره، فكان هذا مما مل يعهد قبل ذلك، أعين تس
مبرسوم الوزير، وال يتعدى حكم الوايل العامة وأهل اجلرائم منهم، وأما األجناد والكتاب . الدواوين أو مقدم الدولة

احلجاب، ألن وأعيان التجار فال متتد يده إىل احلكم فيهم، ويرجع أمرهم إىل نائب السلطان؛ فإن مل يكن فحاجب 
  .كل أحد له رتبة حمفوظة ال يتعداها، فاخنرق السياج، وأخذ كل أحد يتعدى طوره، وجيهل قدره

واستقر األمري . ُنقل األمري مَْنكلي ُبغا البلدي من نيابة طرابلس إىل نيابة حلب، عوضاً عن أَشقتمُر: ويف هذه األيام
  .يلبغا الناصري عوضه يف نيابة طرابلس

أن املماليك األجلائية، وهم حنو مثامنائة مملوك، اتفقوا مع مجاعة على إثارة الفتنة، فقبض على عدة من وفيها أشيع 
األمراء ومماليك السلطان، ورسم للجميع بالقبض على من يف خدمتهم من مماليك أجلاي اليوسفي، فقبضوهم وبالغوا 

 -نني منهم يف خشبة، وسجنوا خبزانة مشايل يف إهانتهم، بأن وضعت الزناجري يف أعناقهم، وعملت يدي كل اث
فلم يعهد قبل ذلك أن الترك رجال الدولة أهينوا هذه اإلهانة، مث أشيع أن مجاعة من مماليك  -سجن أهل اجلرائم 

  .األمراء عزموا على الفتك بأستاذيهم، فقبض على كثري منهم
  .من مماليك أجلاي وعدة -من أمراء العشرات  -قبض على ألطنُبغا شادي : ويف ثامنه
قبض على قطلوبغا حاجي أمري علم، وألطنيغا العالي، وأََسْنُبغا التلكي، وتلك األمحدي، وألطنبغا عبد : ويف تاسعه

امللك، وغريب األشريف، وأَسندُمر األشريف، وجوبان الطيدَُمري، وآقُسنقُر األشريف، وأقبغا القَطلقَتُمري، ومتان متر 
مدي، وسودن العثماين، وبدى قُُرطُقا بن سوسون، وبك يونس، وجبمان العالي، وآقبغا املوسوي، وجنتُمر احمل

  .ينسون، ومحلوا مقيدين إىل اإلسكندرية
قبض على األمري َتُمر باى الدمرداشي رأس نوبه، حبيلة، وهي أن األمري بركة بعث إليه فرسا بسرج : ويف عاشره

يعه فأخذه وطلع إىل األمري الكبري برقوق ليصلح بينهما وكانا قد ذهب وكنبوش ذهب، فركبه، وأ َتاه متشكرا لصن
تنافرا، وكان متر باى بثياب جلوسه، ليس معه كثري أحد من مماليكه، فلما استقر هبم اجمللس، قبض عليه، وقيد 

  .وأخرج يف الليل إىل ثغر اإلسكندرية فسجن هبا، وأنعم على األمري ألطنبغا اجلوباين بإقطاع متر باى



وفيه خلع على جال الدين حممود العجمي، وأضيف غليه حسبة مصر، عوضاً عن الشريف عاصم، فرغب عنها 
  .لصديقه سراج الدين عمر بن منصور بن سليمان القرمي، فخلع عليه وباشرها

ويبعث به نزل األمري أَشَقتمر نائب حلب على بلبيس وكان ملا قدم عليه أَلطنبُغا املعلم، ليقبض عليه : ويف عشرينه
إىل القدس بطاال، قدم عليه مرسوم بأن حيضر إىل األبواب السلطانية، فسار من حلب ومعه تقدمة جليلة، فبينما هو 

  .على بلبيس، أتاه من قبض عليه وقيده ومحله إىل اإلسكندرية، فسجن هبا

منهم ستة، وهم األمري أقبغا ُسمر اثنا عشر من األتراك، وطيف هبم القاهرة،مث وسط : ويف يوم األحد حادي عشرينه
البجمقدار خازن دار األمري أجلاي، واألمري قَراكََسك، وأسْنبُغا، من مماليك أجلاي، وَبكتُمر الفقيه، وأسنَدُمر الذي 

  .محل رأس األمري أرغون شاه، ملا قتل بقبة النصر
  .وفيه أفرج عن غريب األشريف، أحد أمراء العشرات

هني السيد الشريف علي نقيب األشراف، من األمريين بركة وبرقوق إهانة بالغة، ملنعه أ: ويف أول شهر ربيع اآلخر
عنهم كتاب وقف ناحية بلقس على األشراف ليتسلمه الشريف مرتضى صدر الدين مرتضى، وقد استقر يف نظر 

  .وقف األشراف عوضا عنه، ومنع من التحدث يف نقابة األشراف
وخلع على األمري بزالر، واستقر . لى الشريف عاصم واستقر نقيب األشرافخلع ع: ويف يوم اخلميس سابع عشره

يف نيابة اإلسكندرية، عوضا عن األمري قطلو أقَتُمر، وأنعم عليه بتقدمة تلكتمر بن بركة، واسنقر قطلو أقَتُمر أمري 
  .وخلع على عالء الدين على العمري، واستقر كاشفا بالوجه البحري. جاندار على تقدمته

  .يه كان وفاء النيل، وهو عاشر مسرىوف
وفيه عني الشيخ راج الدين عمر بن امللقن أحد نواب احلكم بقضاء القضاة الشافعية، عوضا عن بدر الدين حممد بن 

  .أيب البقاء، ليلبس يف يوم اإلثنني
بري برقوق كان قد عينه طلع إىل القلعة فلم يتهيأ له لبس، وذلك أن األمري الك: فلما كان يوم اإلثنني حادي عشرينه

لذلك بغري مال، فسعى عليه يقوم به إذا استقر يف قضاء القضاة كما قد جرت به العادة يف هذا الزمان، فبعث هبا 
األمري بركة إىل األمري برقوق، فلما بلغته الورقة غضب وأمر جبمع القضاة والفقهاء، فتجمعوا بني يديه باحلراقة من 

ثاين عشرينه، وطلبه، وأخرج الورقة اليت بعثها إليه األمري بركة، تتضمن التزامه بأربعة  اإلصطبل يف يوم الثالثاء
فأنكر أن يكون خطه، فزاد حنق األمري برقوق، وأمر به، . آالف دينار يقوم هبا إذا استقر قاضي القضاة الشافعية

ر، وانفض اجمللس، فرفق به ابن فسلم إىل احلاج حممد بن يوسف مقدم الدولة ليستلخص منه األربعة آالف دينا
فحكم ابن امللقن حبقن دمه، فرعى . يوسف من أجل أنه كان قد اهتم بأنه وقع يف واقع يقتضي إراقة دمه عند املالكية

مبكروه، إىل أن طلع الشيخ سراج الدين عمر البلقيين . له ذلك، ودافع عند شاد الدواوين، وخوفه من التعرض له
شرينه إىل األمري برقوق، هو والشيخ املعتقد أبو عبد اللّه حممد الركراكي املغريب، يف عدة من يف يوم اخلميس رابع ع

الفقهاء، وسأله يف اإلفراج عن ابن امللقن، فوعده بإرساله إليه، فحلف البلقيين ثالثة أميان يف ثالث مرات أنه ما 
  .لّه احلمدينصرف إال به، فأجابه إىل ذلك، وأمر بتسليمه إليه، فمضى به، ول

أفرج عن األمري طشتمر األتابك من سجنه باإلسكندرية، ورسم بإقامته بثغر دمياط، : ويف أخريات هذا الشهر
  .وأقطع بلدا بالقرب منه

  .خلع على األمري منكلي الطرخاين، واستقر نائب الكرك، عوضا عن مترباي الطازي: ويف سابع عشرينه
ن القوام أمري كاتب األنقاين األتراري احلنفي حمتسب دمشق، واستقر يف وفيه خلع على مهام الدين أمري غالب ب



  .مبال التزم به وسافر إليها. قضاء القضاة احلنفية هبا، عوضا عن جنم الدين أيب العباس أمحد بن أيب العز
. عن متربايخلع على األمري بركة، واسثقر يف نظر املارستان، واستقر رأس نوبة كبريا، عوضا : ويف تاسع عشرينه

. وخلع على األمري ألطنبغا اجلوباين، واستقر رأس نوبة ثانيا. وخلع على قرا دمرداش األمحدي، واسنقر أمري جملس
وخلع على حمتسب القاهرة مجال الدين حممود العجمي، واستقر يف نظر املارستان، نيابة عن األمري بركة، عَوضا عن 

  .بدر الدين حممد بن عثمان األنفهسى
ه ورد الربيد من طرابلس بقدوم الفرنج إليها يف عشرة مراكب، ونزوهلم إىل الرب، فحارهبم األمري يلبغا الناصري وفي

  .نائب طرابلس، وقتل منهم عدة، ويف باقيهم إىل مراكبهم و ساروا
و . به العادةركب السلطان ثالثة سبوت متوالية إىل امليدان برسم امللعب بالكرة، على ما جرت : ويف مجادى األوىل

مل يتفق يف السنة املاضية الركوب إىل امليدان ملا كان من اإلشتغال باحلروب والفنت، وأنعم األمريان بركة وبرقوق يف 
  .وفيه قدم زامل بن موسى بن مهنا.امليدان على أكابر مماليكهما بأقبية بطرز زركش

  .قاهرةوفيه قبض على سالم بن التركية من البحرية، وقيد ومحل إىل ال

قدم الربيد بأن خليل بن دلغادر أمري التركمان قتل األمري مبارك الطازي نائب : ويف يوم اإلثنني حادي عشره
األبلستني وذلك أنه ركب يف عسكر من حلب لقتال ابن دلغادر فهزمه وأخذ ما معه، مث ركب قفاه يف مجاعة، فمال 

  .ب عنقهعليه ابن دلغادر وقاتله، فوقع يف قبضته، فقدمه وضر
وفيه قبض على الصاحب مشس الدين أيب الفرج عبد اهللا املقسي ناظر اخلاص، وعلى كثري من ألزامه وحبس يف بيت 

مبوجوده، ونقل من الغد ما يف داره، فوجد له شيء .مبرافعة الوزير كرمي الدين بن مكانس إياه، وأحبط.األمري بركة
  .األلفي بدن فرو سنجاب كثري من املال والثياب والقماش، من مجلته حنو

  .وفيه أفرج عن األمري متر باي الدمرداشي وأخرج إىل القدس، وأفرج عن األمراء الذين سجنوا قبله أيضاً
أعيد املقدم سيف إىل تقدمة الدولة، وقبض على حممد بن يوسف وسلم إليه، فعاقبه : ويف يوم األحد سابع عشره

  .حىت مات حتت العقوبة
خلع على الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي ابن مكانس، واستقر يف نظر : امن عشرهويف يوم اإلثنني ث

مث خلع على سعد الدين سعد ا للّه . اخلاص، عوضا عن املقسي، مضافا ملا معه من نظر ديواين األمريين برقوق وبركة
الدين خليل بن عرام، واستقر  بن البقري، واستقر يف نظر ديوان األمري الكبري برقوق، وخلع على األمري صالح

  .أستادار األمري بركة، فكان هذا أيضاً من األمور اليت مل تعهد أن أمًريا من أمراء األلوف يكون أستادار أمري
  .وفيه ظهر يف السماء كوكب من كواكب الذوابة، له وجه وذنب

وفيه استقر األمري بركة ناظر .رهخرج الربيد بالقبض على األمري بيدمر نائب الشام، وإحضا: ويف ثاين عشرينه
األوقاف مجيعها، واستناب يف التحدث عنه مجال الدين حممود احملتسب، فلم يبق وقف حكمي وال أهلي، إال وطلب 

  .مباشرته، وحتد فيه استضعافا جلانب قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء
ن، واستقر وايل اجليزة،مث عزل من الغد، واستقر على خلع على األمري موسى بن قرما: ويف ثالث مجادى اآلخرة

  .عادته أمري طرب
  .وفيه أفرج عن األمري أََشقتُمر نائب حلب، ورسم بإقامته بالقدس

  .انتهت زيادة ماء النيل إىل تسعة عشر ذراعا وست أصابع: ويف سادسه
ّرف األمري بركة سوء سرية بىن أخرج األمري تغري َبرْمش حاجب احلجاب إىل حلب، وسببه أنه ع: ويف تاسعه



فشق ذلك عليه، وعزل نفسه من احلجوبية، " أصلح أنت نفسك : " مكانس وكثرة ظلمهم وفسادهم، فقال له
وخلع قباه وألقى مهمازه من رجله، وخرج عنه، فأمر به، فخرج " ما عدت أعمل أمًريا : " ورمى اإلمرة، وقال

  .حاجبا حبلب، فلما وصل دمشق عزل عنها
خلع على األمري مأمور القلمطاي، واستقر حاجب احلجاب، عوضا عن تغري برمش، وقدم األمري :  ثالث عشرهويف

بْيَدُمر نائب الشام، من دمشق، فحمل إىل اإلسكندرية مقيدا، وسجن هبا، واستقر عوضه يف نيابة الشام األمري 
  . مترباي الدمرداشيكُُمشبَغا احلموي، نائب محاة، واستقر عوضه يف نيابة محاة األمري

  .أنعم على األمري أزدمر الصفوي بإمرة عشرة بدمشق، وأخرج إليها: ويف ثامن عشره
توجه الشيخ برهان الدين إبراهيم األبناسي إىل احلجاز معتمرا، واستناب عنه يف مشيخة خانكاه : ويف العشرين منه

ي وقدم اخلرب بأن رجالً بدمشق من آحاد العامة سعيد السعداء، الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراق
مبقربة باب الفراديس، فعندما أضجع بالقرب عطس، فأخرج وعويف، .مات باملارستان فُغسل وكفن، وأرخى يف قربه

  .مبا جرى له، وعاش بعد ذلك حنو ثالث سنني.وحدث الناس
  . منكلي بغا البلدي نائب حلبخرج األمري قَراكَسَك على الربيد إلحضار األمري: ويف ثالث شهر رجب

وفيه خلع على .أخرج األمري بُورى األمحدي إىل القدس منفيا وأنعم عليه بنظر مسجدي القدس واخلليل: ويف سابعه
مشس الدين حممد النيسابوري، ابن أخي جار ا للّه، واستقر يف مشيخة خانكاه سعيد السعداء عوضا عن الربهان 

  .األبناسي
بسيف منكلي بغا البلدي نائب حلب، وأنه سجن بقلعتها، فكتب باستقرار األمري مترباي وفيه قدم الربيد 

الدمرداشي يف نيابة حلب، واستقر األمري َجنتُمر أخو طاز يف نيابة محاة وكان بطاال بدمشق، ومحل إىل كل منهما 
  .تشريفه وتقليده على الربيد

  . صالح الدين خليل بن عرام، مث أفرج عنهقبض على املقدم سيف، وسلم لألمري: ويف سادس عشرينه

قبض على الوزير كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس، مث أفرج عنه من يومه، ورسم باستقرار : ويف ثامن عشرينه
  .األمري تغرى برمش، حاجب احلجاب يف نيابة غزة

الد الكنز ومائيت رجل منهم يف أحد عشر رأسا من رؤوس أمراء أو -متويل ثغر أسوان  -وفيه قدم من األمري قُرط 
كبريهم  -وقدم اخلرب بأن طائفة من أهل البحرية . احلديد، فعلقت الرؤوس على باب زويلة، و مل يعهد هذا من قبل

وفيه . ساروا إىل الصعيد، فلقيهم األمري مراد كاشف الوجه القبلي، وقاتلهم، فقتل يف احلرب معهم -بدر بن سالم 
حممد بن حممد بن حممد النسفي اخلوارزمي اخللويت، من بالد خوارزم، يف طائفة من الفقراء،  قدم الشيخ أمني الدين

شيخ خانكاه سرياقوس مبدرسته اليت على طارف اجلبل،  -فأنزله شيخ الشيوخ نظام الدين إسحاق األصفهاين 
إكرامه، وبعثوا له بضيافات كثرية خارج باب احملروق من القاهرة، حتت دار الضيافة، فأقبل إليه األمراء وبالغوا يف 

وصالت سنية، فلم يدخر منها شيئاً وعمل به أوقاتا جيمع عنده فيها الناس، فيطعمهم املآكل الطيبة، وذكر أنه عرب 
إىل اإلسالم  -وهم قوم ال يعلمون شيئًا  -يف سياحته إىل بلد بلغار حيث ال تطلع الشمس عدة أشهر، فدعا سكانه 

  .منهم وأسلم، فعلمهم شرائع اإلسالم، ومضى عنهم، وكان من خري من أدركناهفاستجاب له كثري 
قدم األمري َمْنكَلي ُبغا البلدي إىل دمشق، وقد أفرج عنه من سجنه بقلعة حلب، فأقام : ويف أول شهر رمضان

  .بدمشق بطاال
القبلي، ورسم أن  خلع على األمري شرف الدين موسى بن قرمان أطلسني، واستقر نائب الوجه: ويف سادسه



مبلك األمراء، وأنعم عليه لتقدمة ألف، وعمل يف خدمته حاجب أمري طبلخاناه، وهو أول من ويل من .يكاتب
كشاف الصعيد نيابة السلطنة، واستمر احلال كذلك فيما بعد، وخلع على األمري علي خان، واستقر وايل البحرية، 

  .قر أيدمر على عادتهعوضاً عن أيدمر الشمسي، مث عزل من يومه، واست
كانت واقعة كنيسة ناحية بو النمرس من اجليزة وذلك أن رجالً من فقراء الزيلع بات بناحية : ويف يوم األربعاء ثامنه

بو النمرس، فسمع لنواقيس كنيستها صوتا عاليا، وقيل له إهنم يضربون بنواقيسهم عند خطبة اإلمام للجمعة، حبيث 
فوقف للسلطان امللك األشرف شعبان ، فلم ينل غرضا، فتوجه إىل احلجاز وعاد بعد  ال تكاد تسمع خطبة اخلطيب،

مدة طويلة، وبيده أوراق تتضمن أنه تشفع برسول اللّه وهو نائم عند قربه املقدس يف هدم كنيسة بو النمرس، 
يتوجه إىل الكنيسة ووقف هبا إىل األمري الكبري برقوق األتابك، فرسم للمحتسب مجال الدين حممود العجمي أن 

املذكورة، وينظر يف أمرها، فسار إليها وكشف عن أمرها، فبلغه من أهل الناحية ما اقتضى عنده غلقها، فأغلقها، 
وعاد إىل األمري الكبري وعرفه ما قيل عن نصارى الكنيسة، فطلب مىت بطريق النصارى اليعاقبة وأهانه، فسعى 

كبرياً، فعرف احملتسب األمري الكبري بذلك، فرسم هبدمها بتحسني احملتسب  النصارى يف فتح الكنيسة، وبذلوا ماالً
  .له ذلك، فسار إليها وهدمها، وعملها مسجداً

قبض على الطواشي سابق الدين مثقال اجلمايل َزَمامِ الدور، وأخذ منه ثالثة آالف دينار، مث أفرج : ويف ثاين شوال
  .عنه

مري شهاب الدين أمحد بن ُهُمز التركماين، خشية من فراره إىل التركمان، قبض على األ: ويف يوم األربعاء سادسه
  .وقد ورد الربيد خبروجهم عن الطاعة

قبض على األمري مجال الدين عبد اللّه بن َبكتُمر احلاجب، وولده األمري ناصر الدين حممد، وأخرجهما : ويف سابعه
هما عشر آالف دينار، وأنعم على األمري مجال الدين بإمرة برقوق إىل الشام مث ردمها بعد ثالثة أيام، وأخذ من

طبلخاناه، وترك ولده بطاال، وسبب ذلك أنه أهدى إىل األمري بركة عندما صرع بالبندق طائراً من طيور الواجب، 
وادعى له يف رمي البندق، يشتمل اإلهداء على مخس بقج حرير أطلس، ضمنها قماش حرير وصوف وفرو، وبدلة 

لصيد غيار بذهب، وجراوات برسم بندق الرمي عدهتا أربعون مزركشة، وكمرانات عدة أربعني، ومن قسي برسم ا
احللقةَ اثنني، ومن قسي البندق مائيت قوس، ومن بندق الرمي ستني بندقة من ذهب صامت، ومائة بندقة من فضة 

غرق وعرقية صوف مسك ، خالصة، واثين عشر فرساً، منها واحد بسرج ذهب وكنبوش زركش، وآخر بسرج م
وسبعة أرءوس بعيب، وفرسني عراه وعشر ُجفَن سكر، ومائيت طائر دجاج، وثالثني مجالً ومائة رأس غنم، فلما 

ما : " فغضب برقوق وقال" . أنه قََدَم لألمري صرغَتُمش تقدمة أكثر من هذه : " قدمت بني يديه قال له من حضر
  .رة، مث أمر به فنفي كما تَقدم ذكرهوأخذ اهلدية املذكو" ساواين بصرغتمش 
  .سار حممل احلاج والركب صحبة األمري هبادر: ويف ثاين عشرينه

  .توجه األمري قرا دمرداش األمحدي أمري جملس إىل احلجاز حاجاً: ويف سادس عشرينه
يداً ففرا بعد وفيه قبض على الوزير كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس، وعلى أخيه فخر الدين، وعذبا عذابا شد

أيام، و مل يوقف هلما على خرب، وكان ابن مكانس كرمي الدين هو وأخوه فخر الدين قد أحدثا عدة مظامل قبيحة، 
منها أن األمري يلبغا اخلاصكي ملا أبطل املكس من مكة، عوض الشريف أمري مكة عن ذلك يف كل سنة مائة وسبعني 

 -ذلك من مباشري الدولة واخلاص على قدر حاهلم، وكان املقسي  ألف درهم، حتمل إليه، فكان ابن مكانس جييب
مببلغ ستة عشر ألف درهم، ومنها أنه ختم على قيسارية جهاركس . يقوم عن مباشري اخلاص -وهو ناظر اخلاص 



بالقاهرة، يف أخريات شهر رمضان، وزعم أن عند التجار ثياباً بغري ختم، فتعطل بيع الناس وشرائهم على عيد 
مبال يقوم به، فلما محلوه إليه رفع ختمه بعد مثانية أيام، ومنها أنه صار خيرج إىل بركة احلاج . طر، حىت ألتزموا لهالف

عند تكامل احلج هبا يف شهر شوال، ويلزم مقومي احلجاج بإحضار أوراق ُمشتَرى مجاهلم من سوق اجلمال، فمن مل 
ماال، فأضر ذلك بكثر من اجلمالة، وتعطل حجاجهم عن  حيضر ورقة مباشري مكسي سوق اجلمال نكل به وغرمه

مبال كبري محلوه إليه، واقتدى به من . احلج، وعادوا من الربكة إىل القاهرة، ومنها أنه عمل بعد ذلك دائرة كبرية
بعده من الوزراء يف ذلك، صار خيرج إىل بركة احلجاج يف كل سنة، ويطالب املقومني بأوراق املكس، وملا قبض 

هذا مع تظاهر . يه، وقف التجار إىل األمري الكبري برقوق، فرسم برد ما أخذ منهم أبناء مكانس، فردا عليهم املالعل
بىن مكانس بالفسق على أنواعه تظاهراً بغري احتشام، وبقاء نسائهم وبناهتم على النصرانية، واستخفاف رجاهلم 

  .لدين النشو املالكي، وأعيد إىل الوزارةوفيه خلع على الصاحب تاج ا.بكتاب اللّه ودينه ورسوله
خلع على الصاحب مشس الدين أيب الفرج عبد اللّه املقسي، وأعيد إىل نظر اخلاص، وخلع على : ويف ثامن عشرينه

  .علم الدين عبد اللّه بن الصاحب كرمي الدين بن غنام، واستقر يف نظر األسواق
 طباهجة بن رزق اللّه، بن إبراهيم ابن الفخر، واستقر يف نظر خلع على علم الدين حيىي: ويف ثالث يف ذي القعدة

  .الدولة، عوضاً عن الفخر بن مكانس
وفيه استقر .أمري عرب البحرية فسجن خبزانة مشايل من القاهرة -قبض على سالم بن التركية : ويف ثاين ذي احلجة

ن حممد بن حممد بن عطا اللّه التنسي املالكي ناصر الدين أمحد بن مجال الدين حممد بن قاضي اإلسكندرية مشس الدي
  .يف قضاء مدينة اإلسكندرية، عوضا عن عز الدين الربعي

  .نقل األمري كُْرجى الشمسي من والية قليوب إىل والية الغربية: ويف سادسه

، وأقتُمر خرج األمري إينال اليوسفي أمري سالحِ، وأالن الشعباين، وأمحد بن يلبغا، وطبج احملمدي: ويف سابعه
العثماين، وطَقتُمر، وطقتُمش، وأَطْلَِمش ألطازي، وطُغاي َتُمر القبالوي، يف عدة وافرة، لقتال عرب البحرية ففروا 

وملا وصل ركب احلجاج إىل مكة بلغهم قدوم . منهم وعادوا بعد ما وصلوا إىل الفيوم وقد ساقوا أنعاما كثرية جداً
األمري قرا دمرداش حجاج اليمن من دخول مكة، فلم يزل الشريف أمحد  حممل، من اليمن، وكسوة للكعبة فمنع

مبحلهم، ووقفوا بعرفة، و مل تكن فتنة حبمد . بن عجالن يتوسط بني حاج اليمن وحاج مصر حىت دخل أهل اليمن
  .اللّه، فلما كسا األمري قرا دمرداش الكعبة يف يوم النحر على العادة، خرج من مكة عائداً إىل مصر

استدعى األمري الكبري برقوق القضاة وشيوخ العلم، وحتدث معهم يف حل األراضي األوقاف :  سادس عشرهويف
على اجلوامع واملساجد واملدارس واخلوانك والزوايا والربط وعلى أوالد امللوك واألمراء وغريهم وعلى الرزق 

مبا أوقف من بالد . ل، وأحضرت أوراقاألحباسية، وكيف جيوز بيع أراضي مصر والشام اخلراجية على بيت املا
فلما قرئت على من قد حضر من األمراء  -ومبلغها يف كل سنة مال كبري جداً  -مصر والشام، ومبا متلك منها 
فقال قاضي القضاة بدر الدين حممد بن " . هذا هو الذي أضعف جيش املسلمني : " وأهل العلم، قال األمري برقوق

، فأخذ الشيخ أكمل الدين يف الكالم مع األمريين بركة " جيش الليل، وجيش النهار  مها جيشان: " أيب البقاء
مل ال " وبرقوق يف ذلك باللغة التركية، حىت غضبا منه، فقال بعضهم لشيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين 

طال كالمه على عادته، فأشار له األمري برقوق أن يتكلم، ف" . ما استفتاين أحد حىت أفتيه : " فقال" تتكلم 
أن أوقاف اجلوامع واملساجد واملدارس واخلوانك، اليت هي على علماء الشريعة وفقهاء اإلسالم، وعلى " وملخصه 

املؤذنني وأئمة الصلوات وحنو ذلك، ال حيل ألحد أن يتعرض حبلها بوجه من الوجوه، فإن للمسلمني حق مل يدفع 



سبه على حقنا، حىت يظهر لكم أن ما نستحقه أكثر مما هو موقوف علينا، وأما ما إليهم، وإال فانصبوا لنا ديوانا حنا
وقف على عويشة وفطيمة، واشترى من بيت املال حبيلة أن يؤخذ املال صورة مث يعاد، فإنه حيتاج إىل أن ينظر يف 

يا : " بن أيب البقاءفقال ا" . ذلك، فإن كان قد أخذ بطريق شرعي، فال سبيل إىل نقضه، وإن كان غري ذلك نقض 
فسأل األمري بركة " . اسكت ما أنت وهذا " فقال له البلقيين " . أمراء، أنتم أصحاب الشوكة، واألمر لكم 

فقال له البدر " . األرض كلها للسلطان : " فقال" من أين يشتري السلطان هذا " واألمري برقوق بن أيب البقاء 
فقال " . يف تقول هذا من أين للسلطان ذلك وإمنا هو كآحاد الناس ك"  -قاضي العسكر  -حممد بن البلقيين 

يا أمراء أنتم تأمرون القضاة، فإن مل يفعلوا ما ترمسوا به عزلتموهم، كما جرى لشرف الدين بن منصور : " البلقيين
  .عاتمث انفضوا وأخرجوا عدة أوقاف وأقطعوها إقطا" مع امللك األشرف، ملا مل يفعل له ما أراد، عزله 

  .وفيه خلع على شهاب الدين أمحد الدفري املالكي، واستقر مفيت دار العدل
  .وفيه أخرج األمري سودون العالي، واألمري هبادر األْشقََتُمري، منفيني إىل صفد

 استقر األمري منكلي ُبغا البلدي يف نيابة صفد عوضا عن أقبغا اجلوهري، واستقر األمري يف والية: ويف ثاين عشرينه 
  .منفلوط 

أن " وفيه وجد األمري الكبري برقوق ورقة فيها .قدم األمري قرا دمرداش أمري جملس من احلجاز: ويف خامس عشرينه
فطلب غالم اللّه ورسم عليه وسجن خبزانة مشايل، " مبائيت عبد .غالم اللّه يريد أن يكبس عليك يف صالة اجلمعة

 يوم اجلمعة سابع عشرينه أن يعجل يف اخلطبة، وقبض على ووقع التحرز حبيث أمر خطيب مدرسة السلطان يف
  .وقتل العامة، فنودي باألمان -يف يوم اجلمعة هذا  -مجاعة العبيد وكثر األرجاف بكبس اجلوامع 

يف نظر خزانة اخلاص،  -موقع األمري الكبري برقوق  -وفيه استقر أوحد الدين عبد الواحد بن إمساعيل بن ياسني 
سار بالعسكر  -نائب حلب  -الدين علي بن عرب، وقدم الربيد بأن األمري متر باي الدمرداشي  بعد موت عالء

احلليب وعدة من عسكر دمشق ومحاة إىل جهة سيس وقد كثر فساد طائفة التركمان األجقية واألغاجرية، حىت قرب 
ألصحاهبم، والتزموا بالدرك على العادة، من مدينة إياس أتاهم من أمراء التركمان حنو األربعني هبدية، وسألوا األمان 

مبن معه، فنهب أمواهلم، وسىب حرميهم، وقتل رجاهلم، وارتكب . فقبض عليهم وقيدهم، وركب يف احلال إىل بيوهتم
 -على شط البحر  -مبضيق يقال له باب امللك .منهم كل قبيح، وعاد فجمع التركمان مجائعهم، وكمنوا للعسكر

وقليل ما هم  -ما بني غريق وقتيل، و مل ينج منهم إال طريح أو جريح، أومن جنا خباصة نفسه وأوقعوا هبم، فهلكوا 
وحاز التركمان من املال واآلالت واخليول واجلمال واألسلحة ما جيل وصفه من ذلك ثالثون ألف مجل بأمحاهلا،  -

أيضاً من الوهن يف الدولة، فإن وثالثة عشر ألف رأس من اخليل غالبها مسرجة ملجمة إىل غري ذلك، فكان هذا 
مبنزلة السور عليها، ويتحصل منهم يف كل سنة عشرات آالف من الغنم، يؤخذ منهم عن . التراكمني كانوا للدولة
، وينال أهل حلب منهم منافع ال حتصى، وإذا ندهبم السلطان حلرب بادروا إىل " العداد " زكاة أغنامهم يقال له 

طاعة وعبادة، فصريهم سوء التدبري وكثرة الظلم، أعداء لدولة تقتل رجاهلا وتنهب أمواهلا امتثال أمره، وعدوا ذلك 
واتفق أيضاً للحاج يف عودهم حمن شديدة، من موت اجلمال وتزايد .وتستويل على أعماهلا، و للّه عاقبة األمور

عري والبشماط احملمول إليهم من ويف ظنهم أهنم جيدوا ما جرت به العادة من الش -األسعار، فلما نزلوا باألزمل 
فلم جيدوا شيئاً من ذلك، وذلك أن العربان تعرضت لإلقامات تريد هنبها، فلم تتجاوز مغارة شعيب،  -القاهرة 

مما معهم من زادهم الذي هو قوهتم، وانقطع كثري منهم يف الطرقات . فاشتد األمر على احلجاج، وعلفوا مجاهلم
الشعري إىل مخسني درمها فضة، مث تزايد سعرها حىت بلغت مائة درهم، وغال عامة ما يباع  جوعاً وتعباً، وبلغت الويبة



  .أيضاً
وفيها أعيد الربهان إبراهيم الصنهاجي إىل قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن علم الدين القفصي، وأعيد فتح الدين 

حممد بن الشهيد إىل كتابة السر بدمشق،  أبو بكر بن عماد الدين أيب إسحاق بن إبراهيم مجال الدين أيب الكرم
عوضا عن بدر الدين حممد ابن ُمْزِهر، وأعيد اجلالل حممد بن حممد بن عثمان الزرعي إىل قضاء الشافعية حبلب، 

عوضاً عن الكمال عمر بن عثمان املعري، وأعيد مشس الدين حممد بن أمحد بن ُمهاجر إىل كتابة السر حبلب، عوضا 
  .يبعن ابن أيب الط

  ومات يف هذه السنة من األعيان

الشيخ أمحد بادار العجمي نزيل القاهرة بالقدس وقد عمى وأناف على السبعني، وكانت له أحوال عجيبة، وللناس 
  .فيه اعتقاد

  .ومات األمري أطْلمش الدوادار أحد أمراء األلوف، يف ربيع اآلخر بدمشق، وقد أخرج إليها على إمرة هبا
عتقد الصاحل بن جنم بن صاحل نزيل منية السريج، يف يوم األربعاء خامس عشر رمضان، وكان يُقصد وتويف الفقري امل
  .للتربك بزيارته

وتويف الشيخ ضياء الدين عبيد اللّه بن سعد اهللا العفيفي القزويين، املعروف بقاضي قرم، شيخ اخلانكاه الركنية 
تصدى للتدريس على مذهب الشافعي وأيب حنيفة، وإقراء بيربس، يف يوم اإلثنني ثالث عشرين ذي احلجة، وقد 

. النحو واألصول وغري ذلك عدة سنني، وانتفع به مجاعة كثرية، مع صدق يف الديانة، وتواضع وبر وخري كثري
  .وتويف الفقري املعتقد عبد اللّه اجلربيت الزيلعي، يف ليلة اجلمعة سادس عشر احملرم، وقربه يزار بالقرافة

  .ل الدين عبد اهللا بن خمتار يف تاسع صفروتويف مجا
وتويف عالء الدين علي بن عبد الوهاب بن عثمان بن حممد بن هبة اللّه بن عرب، حمتسب القاهرة، يف ثالث عشر 

  .مبكة، بعد قضاء احلج ودفن باملعال. ذي احلجة
د من حلب إىل دمشق، وكان ومات األمري عالء الدين علي بن كلفت، شاد الدواوين، يف مجادى اآلخرة وهو عائ

  .عفيفاً ال يقبل رشوة أحد

وتويف الشيخ أبو عبد اللّه حممد بن أيب العباس أمحد بن علي بن جابر اهلواري األندلسي، النحوي األديب حبلب عن 
سبعني سنة، وهو عالمة وقته يف األدب والنحو والتصريف، مع كثرة العبادة، وكان هو ورفيقه أبو جعفر 

  :، ال يزاالن سفرا وحضرا، وله مصنفات، ومن شعرهكاخلالدين
  .َرَحل الركُب واملدامُع ُتْسكَْب... وقفْت للوداع زينُب ملا 

  َسكب دمعي على أصابع َزيَنب... فالتقْت بالبََناِن َدمعي وُحلْو 
سي، آخر من بقي وتويف مسند الوقت صالح الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اللّه بن الشيخ أيب عمر املقد

  .مبسند أمحد وغريه. من أصحاب ابن البخاري، يف شوال بصاحلية دمشق، حدث
ومات األمري شرف الدين موسى بن حممد بن شهرى، نائب سيس، بعد عوده من القاهرة ، إليها وكان فقيهاً شافعياً 

  .أذن له يف الفتيا، وكتب اخلط املنسوب، وله ترمجة
سى بن األزكَِشي، يف سادس عشر من ذي القعدة، باحمللة من قرى مصر، بعد ما ويل ومات األمري شرف الدين مو

  .أستادارا ومشًريا يف األيام األشرفية



  .وتويف الفقيه املعتقد هنار املغريب باإلسكندرية، يف يوم الثالثاء حادي عشر مجادى اآلخرة
يم بن سنبكي بن أيوب بن قراجا، املقرئ بن اجلمال ومات املقرئ حافظ الدين أبو عبد اهللا حممد بن تاج الدين إبراه

يوسف القصريي احلنفي، أخذ القراءات عن ابن نصحان، وبرع يف القراءات وغريها، وويل قضاء العسكر حبلب، 
  .مث بدمشق، مث انقطع بداره حىت مات عن نيف وسبعني سنة

  سنة إحدى ومثانني وسبعمائة

بعدما أفرج عنه، وأعيد إىل خزانة  -الطشت خاناه السلطانية  -لّه مهتار قبض على غالم ال: يف حادي عشر احملرم
وجد عدة سيوف قد بعث هبا من القاهرة، مكتوب عليها  -متويل أسوان  -مشايل، وسبب ذلك أن األمري قُُرط 

  .غالم اللّه، وهي ُمتَوجه هبا إىل أوالد الكنز، فأحضرها معه ملا قدم
من أوالد الكنز، وطيف هبما القاهرة ومصر، مث وسطا، وهذا أيضاً مما أوجب وهن ُسمر رجالن : ويف سابع عشره

الدولة، فإن قُُرط لشدة عسفه وكثرة عتوه أوجب خروج أوالد الكنز على الطاعة، وكثرة فسادهم، حىت خرجت 
  .أسوان من أيدي الدولة، مث خربت

كان قد ساءت سريته وشرهه يف أخذ أموال الرعية، وفيه قبض على األمري قُُرط وصودر وأخذ منه مال كثري، فإنه 
  .مث أفرج عنه

ويف هذه األيام كثر ختوف العامة من أن يركب عليهم األمري بركة، ويبذل فيهم السيف ويقتلهم، وأغلقوا حوانيت 
امة، حىت معايشهم من أول الليل، مث أمر وايل القاهرة بقبض الزعر والعبيد، فتطلبهم بعدة مواضع، فازداد خوف الع

من سخركم يا عوام اقبضوا عليه، واحضروا به إىل األمري " نودي على لسان األمري الكبري برقوق باألمان، وأن 
  .فاطمئنوا، وكان برقوق دائما يقصد التحبب إىل العامة، ويذب عنهم، حىت أحبوه وتعصبوا له" الكبري 

  .ا باحلجاج من املشقةقدم حممل احلاج، وقد تأخر عن عادته مل: ويف رابع عشرينه
وفيه خلع على األمري قُُرط، واستقر نائب الوجه القبلي، وخلع على ولده حسني بوالية قوص فانفرد بالتحكم يف 

  .بالد الصعيد بأسرها من اجليزة إىل بالد النوبة
ي، ونفي بُْزالر إىل وفيه خلع على األمري َبلوط الصَّرغَتُْمشى، فاستقر نائب اإلسكندرية، عوضا عن بُْزالر الناصر

  .الشام
  .أفرج عن غالم اللّه: ويف سابع عشرينه
  .عزل قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء عن احلكم: ويف رابع صفر

ويف هذا الشهر استقر عز الدين يوسف بن حممود بن حممد الرازي يف مشيخة اخلانكاه الركنية بيربس، عوضا عن 
  .ويف درس احلديث باملنصورية، فافتضح بني الناس جلهله باحلديث الشيخ ضياء الدين القرمي،

ويف رابع صفر عزل قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء عن احلكم وخرج األمري فخر الدين إياس أمري 
  .أخور على الربيد إلحضار قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة من القدس

مثقال اجلمايل الزمام بإظهار ذخاير امللك األشرف، فدل على صندوق يف موضع من  ألزم الطواشي: ويف سابعه
الدور السلطانية، فوجد فيه مبلغ ثالثني ألف دينار، مث أشار إىل موضع آخر، فوجد فيه مخسة عشر ألف دينار 

وجدت أوراق عند وبرنية ، هبا جواهر، منها فص عني اهلر، زنته ستة عشر درمها، مث عوقب فلم يعترف بشيء، و
بعض جواري امللك األشرف خبطه، تتضمن أماكن أمواله وتفصيلها فاعتربت، فإذا تلك األموال قد أخذت من 



بعده، و مل يتأخر منها سوى مبلغ ثالثني ألف دينار، وعلبة هبا جواهر، وعلبة هبا لؤلؤ عند األمري طشتمر الدوادار، 
  .فأفرج عن الزمام مثقال

قدم قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة من القدس، فركب األمري بركة إىل : ثاين عشرينه ويف يوم األربعاء
لقائه، وبالغ يف التأدب معه، والتواضع له، وسار به حىت طلع إىل األمري الكبري برقوق، فأجله، وقام بواجب حقه، 

الث عشرينه استدعى به إىل حضرة السلطان وأنزله بصهريج األمري منجك حتت القلعة، فلما أصبح هنار اخلميس ث
بقلعة اجلبل، وخلع عليه، واستقر قاضي القضاة على عادته يف األيام األشرفية، ونزل ويف خدمته من أمراء الدرك 

ثالثة عشر أمرياً، منهم دوادار السلطان، وركب معه قضاة القضاة وأعيان الناس، وأشعلت القاهرة لنزوله 
وكان يوما عظيما إىل الغاية يف كثرة مجع الناس ملشاهدته، فأرضى من يومه شيخ اإلسالم بالشموع والقناديل، 

سراج الدين عمر البلقيين وصاحله من نفره كانت بينهما، ونزل له عن وقف السيفي ، بالقبة املنصورية، عوضا عن 
  .تدريس الشافعي، وأركبه بغلة رائعة بقماش فاخر

على متوليهم عدة مرافعات، فطلبه األمري الكبري برقوق، وبعث بالكشف عليه، رفع أهل منوف : ويف هذا الشهر
  .مبا أخذ من أمواهلم.فعادوا عليه بشنايع، فضربه باملقارع، وألزمه أن يقوم للناس

وفيه ألزم األمري بركة مجيع األمراء أن يأتوه بالكالب، وقرر على كل أمري عددا من الكالب، وألزم أرباب 
حيضر كل صاحب حانوت كلبا، فتتبعت الكالب بالقاهرة ومصر وظواهرها، وقد كانت كثرت إىل  احلوانيت أن

الغاية يف األزقة والشوارع، فأخذت من كل موضع وعدى هبا النيل إىل بر اجليزة، فكان يباع كل كلب بدرهم، 
  .وقيلت يف ذلك عدة أشعار

قه وتنظيفه، فإنه كان قد هجر منذ زالت الدولة األشرفية وفيه فرق امليدان حتت القلعة على األمراء، وألزموا بعز
  .حىت توحش، فعادت إليه نضارته

  .أخذ قاع النيل فكان ستة أذرع وعشرين إصبعا: ويف رابع شهر ربيع األول
خلع على األمري حممد بن قرطاي الكركي، واستقر نقيب اجليش، عوضا عن علي خان بن : ويف سادس عشره

  .قرمان
قدم الربيد بأن أقبغا عبد اللّه وقُطوُبَغا َجركس وأَلْطنبَغا شادي، وأسنبغا األجلاوي ثاروا يف مجاعة : شرهويف ثامن ع

من املماليك حبلب يريدون قتل نائبها، فلما فطن هبم ركب حلرهبم وقاتلهم، فانكسروا، وفر أقبغا عبد اهللا إىل األمري 
  .ُنَعْير بن حيار بن مهنا فأجاره

مري أقبغا صيوان الربيد إلحضار األمري حممد بن أجلبغا املظفري من دمشق، واستقراره نائب غزة، وفيه ركب األ
عوضا عن تغري برمش، والتوجه بتغري برمش إىل دمشق واستقراره هبا أمري مائة مقدم ألف، وكتب باستقرار زامل 

يف إمرة  -بن فضل بن ربيعة ولدي عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غضية  -بن موسى ومعيقل بن فضل 
  .العرب، عوضا عن األمري قار بن مهنا بعد موته

قدم قاصد األمري ناصر الدين حممد نعري بن حيار يسأل يف إمرة العرب، وأن ينعم على أقبغا عبد : ويف تاسع عشره
  .إحضار األمري أََشقتُمروفيه سار الربيد ب.اللّه بن حممد بنيابة بعض األطراف، فقبض عليه وسجن بالربج من القلعة

استقر مشس الدين حممد الركراكي يف تدريس املالكية خبانكاه شَْيخو بعد موت ابن مرزوق، : ويف هذا الشهر
واستقر مجال الدين حممود احملتسب يف تدريس احلديث باملدرسة الصَّْرغَْتُمشية، عوضا عن ابن مرزوق، واستقر 

  .قمحيةشيخنا أبو الربكات عوضه يف تدريس ال



مبوردة اجليش ملنع مراكب . ركبت سلسلة على فم قنطرة اخلور وعلى قنطرة الفخر: ويف أول شهر ربيع اآلخر
  .املتفرجني من دخول اخلليج الناصري وبركة الرطلي من أراضي الطبالة بقيام الشيخ حممد صائم الدهر يف ذلك

  .كة إىل مكة، لعمارة احلرم، وأجرى عني عرفةتوجه األمري سودن باشاه دوادار األمري بر: ويف ثامن عشره

كبست بيوت كثرية حبارة األسرى خارج مدينة مصر، وأريقت مخور كثرية جداً على يد األمري : ويف تاسع عشره
  .مأمور حاجب احلجاب

  .فتح اخلليج بعد الوفاء على يد األمري بركة:  -وهو ثالث عشر مسرى  -ويف عشرينه 
  .مخرا كثريا من بيوت األقباط وفيه أراق األمري بركة
ورد اخلرب بأن عربان الصعيد كبسوا على األمري قرط وقتلوا من عسكره سبعني فارسا، : ويف سادس عشرينه
  .فحارهبم وهزمهم

قدم األمري أشقتمر املارديين من القدس، فركب األمريان بركة وبرقوق إىل لقائه بالريدانية، : ويف أول مجادى األوىل
وفيه خلع .مبا يليق به. ، فنزل إليهما وسلم عليهما وسار معهما إىل القلعة، فأنزله األمري برقوق، وقام لهوترجال له

  .على األمري سودن الشيخوين، واستقر حاجبا ثالثا
وخلع عليه من الغد خلعة السفر، فركب . خلع على األمري أشقتمر، واستقر يف نيابة حلب: ويف يوم اخلميس رابعه

  .مبجيء مترباي من حلب إىل القدس، وإقامته هبا. وكتب. ليلة األحد سابعه، وتوجه إىل حلب الربيد يف
خلع على قاضي القضاة جالل الدين جار اللّه احلنفي، ورسم له أن يلبس الطرحة يف أيام : ويف يوم اإلثنني ثامنه

عمال مصر قبليها وحبريها قضاة حنفية اخلدمة السلطانية، كما يلبسها قاضي القضاة الشافعي، وأن يستنيب عنه يف أ
وأن يتخذ أليتام احلنفية مودعا يودع فيه أمواهلم، حىت ال خيرج منها زكاة، فشق ذلك على قاضي القضاة برهان 
الدين إبراهيم بن مجاعة، وحتدث يف إبطال ذلك، فعقد جملس عند األمري برقوق الكبري بسبب ذلك يف يوم اإلثنني 

فقام الشيخ أكمل الدين شيخ خانكاه شيخو  -إال البلقيين  -مراء والقضاة ومشايخ العلم خامس عشره،حضره األ
يف إبطال ما أراد اجلار بإحداثه، قياًما بالغا مع األمري الكبري، ودار بينه وبني اجلار يف ذلك كالم غري الئق، فتم 

ف الطوخي قد اجتمع باألمري الكبري برقوق مبنع اجلار مما طلبه، وكان الفقري املعتمد خل. لألكمل ما أراد، ورسم
إن مل ترجع وإال بيننا وبينك سهام الليل، فانفعل األمري : حىت قال له. باألمس، وكلمه يف إبطال ذلك وبالغ معه فيه

  .الكبري لكالمه، وخاف عاقبته
ستقر على عادته، وأال خلع على قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، وا: ويف يوم اإلثنني ثاين عشرينه

  .خيرج شيء عن حكمه وهذه مرة ثانية سعى العجم يف إفراد مودع للحنفية ووالية قضاة حنفية بأعمال مصر
فلم ينجح سعيهم األوىل يف والية السراج اهلندي، عاقه عن إمتامه مرضه حىت مات، وثانيها هذه فكثرت الشناعة 

  .ار كثريةبأهنم أرادوا منع الزكاة وقيلت يف ذلك أشع
كتب باستقرار األمري حطط يف نيابة محاة وخلع على قراجا العالى أحد مقدمي احللقة، واستقر : ويف ثالث عشرينه

  .يف والية اجليزة بإمرة عشرة
فاض اخلليج الناصري، وأغرق عدة بساتني وأغرق كوم الريش وما حول تلك األراضي : ويف أوائل مجادى اآلخرة
  .حبيث صارت جلة ماء

  .أفرج عن األمري بيدمر اخلوارزمي من سجن اإلسكندرية، وتوجه ليقيم بالقدس: ويف خامسه
  .واستقر نائب غزة بعد وفاة حممد بن أجلبغا. قدم األمري أقبغا عبد اللّه طائعا، فخلع عليه: ويف تاسعه



وخلع على أمحد بن غرلو، . وفيه خلع على حممد بن أياز الدوادارى، واستقر يف نيابة الوجه القبلي عوضاً عن قرط
وانتهت زيادة ماء النيل إىل إصبعني من عشرين ذراعا، ورسم . مبال التزما به. واستقر يف والية البهنسا وكل ذلك

لقاضي القضاة جالل الدين جار اللّه احلنفي بعزل نائبني من نوابه بالقاهرة، ومها مجال الدين عبد الرحيم بن الوراق 
ي أما ابن الوراق فإن امرأة اعترفت عنده بانقضاء عدهتا بسقط ختلق، فحكم به، مث ادعت وزين الدين السكندر

  .ثانيا بعد ذلك على مطلقها عنده أهنا حامل منه، فقرر عليه فرض احلمل، وهذا غري مذهبه

ن وأما السكندري فإن رجال احتمى به خوفا بطش األمري مأمور احلاجب، كما جرت العادة بأن من خاف جور م
يعتدي عليه يركن إىل قاض من القضاة، فيصري يف محاية الشرع النبوي ما أقام، وال جيسر أحد على أخذه من ذلك 
القاضي، احتراما له وتعظيما حلرمة الدين، فشكى األمري مأمور ذلك إىل األمري الكبري برقوق، فرسم بعزله، وطلب 

هذا جزاء : " هو وولده وشهرمها بالقاهرة، ونودي عليهما الرجل احملتمي بالقاضي، وضربه ضربا مربحا باملقارع،
فكان هذا أيضاً من احلوادث اليت مل تعهد، واتضع هبا جانب القضاة، وانبسطت أيدي " . من يتجاهى على احلاجب 

  .مبا هتوى أنفسهم، وزين هلم شيطاهنم بغري علم وال دين يزعهم. احلجاب يف األحكام
مستغربة، وهي أن بعض من يتكسب بتحمل الشهادة جبلوسه يف حوانيت الشهود اتفقت حادثة : ويف شهر رجب

من رحبة باب العيد بالقاهرة، يعرف بالشهاب أمحد بن الفيشي، من احلنفية دخل إىل منزله بالقرب من اجلامع 
اجلان، فإنه مل فظن أن هذا من " اتق اللّه، وعاشر زوجتك باملعروف : " األزهر، فسمع صوتا من جدار بيته يقول له

ير شيئًا، وحدث أصحابه بذلك فصاروا معه إىل بيته، فسمعوا الكالم من اجلدار، فسألوا عما بدا هلم، فأجاهبم 
املتكلم من غري أن يروا شيئاً، فغلب على ظنهم أن هذا من اجلان، وأشاعوه يف الناس، فارجتت القاهرة ومصر، 

لسماع كالم احلائط، وصاروا حيادثون احلائط بزعمهم وحيادثهم،  وأقبل الناس من كل جهة إىل بيت ابن الفيشي
، وكاد الناس أن يفتتنوا هبذا، وجلبوا إىل ذلك اجلدار من " يا سالم سلم احلائط بيتكلم : " فكثر بني الناس قوهلم

إىل بيت  فركب حمتسب القاهرة مجال الدين حممود العجمي. الطب شيئًا كثًريا، وحضرت العذراء من خدرها إليه
ابن الفيشي هذا، ليخترب ما يقال، ووكل بابن الفيشي أحد أعوانه، فإذا بالبيت مرتفع، وحتته إصطبل فيه بعض 

اخرب فإنه ما ينزل : " األجناد، فوكل به أيضاً، وطلع إىل عند احلائط، وحدثه فحادثه، فأمر هبدم احلائط، فقال له
 ير شيئا، فعاد إىل بيته وقد كثر تعجبه، وازدادت فتنة الناس باحلائط ال فلما هدم احلائط مل" على شيء، وال أبايل 

هل انقطع الكالم بعد ختريب احلائط أو ال : وأخذ احملتسب مع أصحابه يف ذكر ذلك فبعث من يكشف له اخلرب
ور فوجده قاصده يتكلم كما كان قبل خرابه، فتحري من ذلك، وكان هذا احملتسب شهما جريئًا، قد مارس األم

وحلب الدهر أشطره، والحظته مع ذلك السعود، فال يتحرك حركة إال محد عليها، وال باشر جهة وقف إال عمر 
وإذا باشر حسبة القاهرة رخت األسعار، فإذا عزل . خرابه، وأنفق على مستحقيه معاليمهم بعد تأخر صرفها هلم

نفس عصام سودت " ع ذلك فكان كما قيل وم. ارتفعت، فتقف العامة وتطلب عوده لسعادة جده، ومين إقباله
فلما عاد قاصده إليه أخربه بأن الكالم مستمر، قام من فوره ومعه عدة من أصحابه، حىت جلسوا عند " عصاما 

القاضي مجال : قل هلذا املتكلم: " اجلدار، وأخذوا يف قراءة شيء من القرآن، مث طلب صاحب البيت، وقال له
وعليه السالم ورمحة اهللا : " فقال اجلدار" . يا سيدي الشيخ القاضي يسلم عليك "  :فقال" . الدين يسلم عليك 

: " إىل أن يريد اللّه تعاىل فقال لصاحب البيت: " فأجابه" . قل له إىل مىت هذا الفساد : " فقال احملتسب" . وبركاته 
  " .هذا الذي تفعله فتنة للناس، وهذا ما هو جيد : قل له
  .يا سيدي الشيخ فلم يكلمهم بعدها" ، وسكت وهم يقولون له " ي بعد هذا كالم ما بق: " فأجابه



وكان يف صوته غلظ يوهم أنه ليس بكالم إنس، فلما أيس من مكاملته قام عنه وقد اشتدت فتنة الناس باحلائط، حىت 
لك يوم اإلثنني ثاين كادوا يتخذوه معبودا هلم، وغلوا فيه كعادهتم، وزعموا له ما شاءوا من ترهاهتم، وكان ذ

مث ذلك عاد إىل احلديث مع الناس، فنزل إليه عدة من األمراء واألعيان، ومحلوا إليه املأكل، وغريها إىل يوم . عشره
  .اإلثنني ثالث شعبان، واحملتسب يدبر يف كشف هذه احليلة

مجاعة،إىل بيت الفيشي، ودس إىل الفيشي من استدرجه حىت اعترف بأهنا حيلة، فركب احملتسب يف يومه، ومعه 
وقبض عليه وعلى امرأته وعلى فقري عندهم للناس فيه اعتقاد، يعرف بالركن عمر، وعاد هبم إىل داره، وما زال 

واملرأة إىل أن أعلمته أهنا هي اليت كانت تتكلم، وسبب ذلك أن ابن الفيشي زوجها كان يسيء عشرهتا، فاحتالت 
مبا كان منها، فرأى أن . توصيه هبا، فتمت حيلتها عليه وانفعل هلا، فأعلمته  عليه هبذه احليلة، تومهه بأن اجلان

  .تستمر على ذلك ليناال به جاها وماال، فوافقته على ذلك حىت كان ما كان
فركب وأعلم األمري الكبري بقول املرأة وأخذها وزوجها والشيخ عمر معه، فضرب األمري الكبري الرجلني باملقارع، 

بالعصى حنوا من ستمائة ضربة، وأمر هبم فسمروا ثالثتهم على مجال، وشهروا بالقاهرة ومصر يف يوم  وضرب املرأة
اإلثنني هذا، فكان يوما شنيعا عظم فيه بكاء الناس على املرأة، فإهنا أركبت على اجلمل، ومدت يداها، ومسرتا يف 

  .اخلشب، وهي بإزارها ونقاهبا، و مل يعهد قط امرأة مسرت
  .أي على املرأة -زول احملسب خبلعة خلعت عليه، فكثر دعاء العامة امتعاضا عليها واتفق ن

وكان قبل ذلك قد طلع ابن الفيشي هذا إىل األمري الكبري وعلى رأسه طيلسان و صوف، وقدم له شيئا من كعك، 
اتق اللّه : " ها وقال له، وأخذ بيده يد األمري وقبض عليها وهز" الشيخ حممد شيخ احلائط أرسل لك هذا : " قال له

  " .وأعدل يف الرعية 
فانفعل بكالمه، ومشى ذلك عليه، مث طلع إليه بعده الشيخ عمر الركن، وكان مشهورا، قد انقطع بسطح جامع 

عمرو بن العاص من مصرا حنو من ثالثني سنة، والناس تتردد إليه ما بني أمري ورئيس وغري ذلك، ويلتمسون بركة 
شتهر كالم احلائط فأتى إىل ابن الفيشي ولزمه، ومجع عليه الناس، فلما رآه األمري الكبري أكرمه، دعائه، إىل أن ا

وأخذ هو يف خزعبالته، وانصرف، فلما طلع هبما إليه احملتسب اشتد غضبه عليهما، ملا تبني له من حمرفتهما، 
  .وانكشفا عن حيلة شنيعة أوقع هبما ما أوقع

أن امرأة ابن الفيشي هذه رأت يف منامها قبل هذه احلادثة بأيام أهنا ختطب على منرب، فعربه ومما اتفق يف هذه احلادثة 
هلا بعض من عاصرناه من حذاق املعربين بأنه حيصل هلا شهرة قبيحة، فإن املرأة ليس من شأهنا ركوب املنابر، وتعاطي 

لناس بلسان حاهلا، نعوذ باللّه من سوء اخلطب، فكان كذلك، وركبت اجلمل يوما كامال، وهي مسمرة كأهنا تعظ ا
  .القضاء

استقر األمري كرجي يف والية الشرقية، عوضا عن علي القرمي، وأخرج من السجن حىت خلع : ويف سادس عشرينه
  .مبال التزم به.عليه

مطعم ركب األمري الكبري برقوق من احلراقة، حيث سكنه من اإلصطبل، ومضى حنو : ويف يوم اإلثنني رابع عشرينه
  .الطيور اجلوارح بالريدانية خارج القاهرة

قد انقطع بداره على أنه مريض، ونزل األمري الكبري حىت عاده، فركب  -أمري سالح  -وكان األمري إينال اليوسفي 
ومعه األمري سودن جركس املنجكي واألمري صصالن اجلمايل، واألمري سودن النوروزي، واألمري مجق الناصري يف 

ماليك، وقصد إىل اإلصطبل، فطلع إىل احلراقة، وملك بيت األمري الكبري برقوق وقبض على األمري عمق من امل



جركس اخلليجي، فمال أصحابه على ما هناك من العدد واآلالت واألموال ينهبوها، وبعث إينال بقماري اخلازندار 
صطبل من مماليك برقوق السالح، يف طلب السلطان لينزل إىل اإلصطبل، فلم يوافقه على ذلك، فألبس من باإل

وطار اخلرب إىل األمري برقوق، . ووعدهم بأموال مجة ينفقها فيهم، وأمر بالكوسات فدقت حربيا بالطلخاناه من القلعة
فأيس من احلياة، وكاد ينهزم، إال أن األمري أيتمش البجاسي شجعه وعاد به إىل بيته حتت القلعة، وأنزله فيه، ومجع 

وركب به يف عدة وافرة، وخرج معه من باب الوزير يريد القلعة، فلم يشعر . وألبسهم آلة احلرب عليه مماليكه
إينال حىت وافاه وقد تفرق عنه أصحابه يف هنب ما وجدوه، وغصت الرميلة حتت القلعة بالعامة، فهموا برمجه، ظنا 

  .منهم أن أيتمش قد خامر مع إينال، عصبية منه لألمري برقوق
فأماط " حىت نرى وجهه : " وأشار إليه وقد تلثم، فقالوا" يا مجاعة، هذا أخوكم برقوق معنا " يتمش فصاح هبم أ

  يا إخويت، هذا وقت املروءة: " لثامه، وقال هلم

فسار وهم حوله " . امش قدامنا : " وكان كثري الدهاء واملكر، فثاروا ثورة واحدة وصرخوا مجيعا" والعصبية 
وقف على باب سر اإلصطبل أضرموا فيه النار وأحرقوه وتسلق األمري قرط الكاشف وقد  كاجلراد املنتشر، حىت

حلق بربقوق ونزل إىل اإلصطبل، حىت فتح الباب، فدخلوا منه مجيعا، وقاتلوا أصحاب إينال، فمال معهم من كان 
إىل بيته، فبعث األمري  من أصحاب برقوق هناك، فاشتد القتال وجرح األمري إينال يف عنقه بسهم رمى به، فاهنزم

وهذا واألمري بركة غائب يف الصعيد، وتتبع األمري برقوق أصحاب إينال، . برقوق من قبض عليه، ومحله إليه وسجنه
  .فقبض عليهم، ونودي يف القاهرة على مماليك إينال فقبض منهم على عدة
، وفر برهان الدين إبراهيم بن اللبان يف ومحل األمري إينال مقيًدا إىل اإلسكندرية، هو وسودن جركس، وسجنا هبا

فلما ملك إينال . هذه الواقعة إىل بالد التكرور وذُلك أنه كان قد قبض عليه بسبب مال األمري قرطاي مث أفرج عنه
  .اإلصطبل، صعد إليه، وأمسع األمري جركس ما يكره، فخاف على نفسه، وضاقت به أرض مصر

من سرحة البحرية فخرج األمري الكبري برقوق وتلقاه، فنزال مجيعا عن فرسيهما قدم األمري بركة : ويف ثامن عشرينه
  .وتعانقا فرحا بالسالمة، وعادا، فأمر بزينة القاهرة ومصر، فزينتا

وعلى األمري أزبك، وسجنا، وأخرج األمري قطلوبغا الكوكاي منفيا  -أحد العاشرات  -وفيه قبض على األمري مجق 
  .إىل الشام
أنعم على كل من يذكر بإمرة طبلخاناه، وهم األمري قرط ابن عمر التركماين، وشاهني : شهر رمضانويف ثاين 

: الصرغتمشى، وجملس النوروزي، وطوجى العالي، وقردم احلسين، وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرة، وهم
  .وكمشبغا، وبكبالط الصاحلي، وطوجى -رأس نوبة األمري برقوق  -أقبغا الناصري 

كتب باستقرار األمري منكلي البلدي يف نيابة طرابلس عوًضا عن يلبغا الناصري، ورسم بإحضار الناصري إىل قلعة و
  .اجلبل

شهر رجالن بعدما ضربا، وأركبا مجال، وظهر أحدمها إىل ظهر اآلخر، ونودي عليهما : ويف يوم السبت سابعه
وكان سبب ذلك أن أحدمها يعرف بالكمال ابن بنت . " هذا جزاء من يتحدث فيما ال يعنيه : " بالقاهرة ومصر

اخلرويب، من أهل مصر، معروف بقلة العقل والفقر من املال، حتدث مع األمري خضر رأس نوبة األمري بركة أن 
يستقر يف الوزارة، وعني رجال من آحاد معلمي املماليك القراءة لنظر الدولة، وعني رجال من آحاد اجلند يقال له 

خاص ترك لشد الدواوين، وعني آخر لنظر اجلهات، وآخر من أطراف العامة لتقدمة الدولة، ووعد على كراي بن 
ذلك مبال عظيم، وضمن تكفية الدولة ستة أشهر، فأتقن خضر األمر مع أستاذه األمري بركة، حىت مل يبق إال وقوع 



ربة التجار، وقد بلغهم عنه أنه عينهم فيمن ذلك يف اخلارج، وجهز له تشريف الوزارة، ففطن به الوزير ومجاعة اخلرا
عني ألخذ أمواهلم، وعرفوا أهل الدولة حباله، فقبض عليه األمري الكبري برقوق، وضربه وجرسه هو ورفيقه، وفر بقية 

  .أصحابه
  .قدم األمري يلبغا الناصري، وأنعم عليه بإقطاع األمري إينال، واستقر أمري سالح: ويف عاشره

خلع على حممد بن طاجار، واستقر يف والية الغربية، عوًضا عن أيدمر السيفي، وخلع على : هويف تاسع عشرين
  .خان، واستقر يف والية قوص

بريم، كل ذلك مبال التزموا . خلع على حممد بن اجلليب، واستقر يف والية منفلوط عوضا عن: ويف سابع شوال
  .بالقيام به من مظامل العباد
  .قبض على رجل ادعى النبوة، وأنه النيب األمي، وأنه مصدق بنبوة نبينا: عشرهويف يوم الثالثاء خامس 

وزعم أن حروف القرآن تنطق له مع أنه أمي، وأن الذي يأتيه بالوحي جربائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
لكوه عليهم، ورضوان ومالك ودرديائيل، وزعم أنه عريب من مصر وأنه أرسل بقتل الكفرة، وأن الترك حيكموه ومي

وأنه أنزل عليه القرآن فسجن عند اجملانني باملارستان، مث أخرجه األمري بركة وسأله عن نبوته، فأخربه، فأمر به 
قوله، مث أفرج عنه بعد أيام، وكنت أراه زمانا طويال، وله مست وينمسة وحدثين عنه بعض . فضرب حىت رجع عن

  .به، مث فقدناهالثقات أنه كان يتلو عليه من قرآنه لنفسه 
عوقبت دادة السلطان حىت أظهرت قبع السلطان الذي عمله له أبوه امللك األشرف عند ختانه، : ويف ثاين عشرينه

وطراز ذهب، وطشت من ذهب، وهذه الثالثة مرصعة جبواهر نفيسة، وأظهرت أيًضا تركة أم السلطان امللك 
  .املنصور علي

ربيد، بتقليد األمري ُنَعْير بن حيار بن مهنا إمرة العرب، عوضا عن زامل وفيه خرج األمري متربغا احلاجب على ال
  .وُمَعيقْلِ

  .وفيه أخرج أسنُبَغا القوصوين، من أمراء العشرات، منفيا
وفيه أراد األمري بركة أخذ مال أوالد ابن سالم التاجر، وأوالد ابن األنصاري، وكان شيئاً كثًريا، فركب إليه قاضي 

  .الدين إبراهيم بن مجاعة، وما زال به حىت رجع عن ذلكالقضاة برهان 
  .رسم بإحضار األمري بزالر، الذي كان متويل اإلسكندرية: ويف أول ذي القعدة

وفيه قام احملتسب مجال الدين العجمي على الشيخ زين الدين عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر القرشي، وكان قد 
ع األزهري، وظهر عن حفظ جم لألحاديث النبوية، وتفسري القرآن قدم من دمشق وعمل ميعادا للوعظ باجلام

العزيز، من أجل أنه اهتم بأن الزم ما يورده من األحاديث أنه يثبت الصفات اإلهلية، وأقام شخصا ادعى عليه بشيء 
وكف يد  من هذا، ورسم عليه وعلى ولده عدة أيام، فقام قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة يف نصرته،

  .احملتسب عنه، ومنعه من التعرض له
  .قدم األمري بزالر: ويف عشرينه

كرمي الدين عبد الكرمي بن الرويهب، : طلب األمري بركة الوزراء املعزولني، وهم. ويف يوم األربعاء سابع عشرينه
  .وكرمي الدين شاكر بن غنام، وكرمي عبد الكرمي بن مكانس وقد ظهر من اختفائه

الرويهب فنزعت عنه ثيابه ليضربه، مث أعاد ثيابه عليه و مل يضربه، وأخرجه منفيا إىل طرسوس، وجرد ابن  وأمر بابن
مبال، فكتب خطه أن كل ما ميلكه فهو .مكانس من ثيابه، وضربه عريانا باملقارع حنو العشرين شيبا، وألزم ابن غنام



مث أفرج عن ابن . منه شيء، وأخرج إىل القدس منفياللسلطان، وكان لألمري أيتمش البجاسي به عناية، فلم يأخذ 
وقدم الربيد . واهتم الوزير املالكي بأنه احلامل لألمري بركة على هذا. مكانس بشفاعة األمري يلبغا الناصري فيه

  .بتجمع التراكمني لقصد أخذ ملطة فركب األمري طاش الربيد لكشف اخلرب
واستقر يف والية األمشونني  -من مقدمي احللقة  -مد بن سليمان خلع على حم: ويف يوم السبت ثاين ذي احلجة

وسلم الركن للمقدم سيف، ليستخلص منه . وعلى أسنبغا املنجكي، واستقر يف والية الفيوم، عوضا عن الركن
  .املال

قاهرة، واستقر يف والية ال -أحد الطربدارية  -خلع على هباء الدين باد الكردي : ويف يوم األربعاء ثالث عشره
عوضا عن األمري حسام الدين حسني علي بن الكوراين، وسلم حسني لشاد الدواوين على مال، فباع ثيابه، مث أفرج 

  .عنه يف خامس عشره
استعفى األمري أيتمش البجاسي من نظر خانكاه سرياقوس فأعفى، وخلع على األمري : ويف يوم السبت سادس عشره

  .هامأمور احلاجب، واستقر عوضه يف نظر
خلع على معني الدين حممد بن عبد اللّه بن أيب بكر الدماميين السكندري، واستقر يف نظر األسواق، : ويف عشرينه

  .عوضا عن علم الدين بن غنام
خلع على بريم، واستقر يف والية الغربية، عوضا عن حممد بن طاجار، وخلع على األمري قادوس، : ويف ثالث عشرينه

ونني عوضا عن حممد بن العاديل، وخلع على ابن العاديل، واستقر يف والية منوف عوضا عن واستقر يف والية األمش
مبال يقومون به، إذا صاروا إىل األعمال، فكانوا جيبون الناس من أهل النواحي أوال، . أيب بكر بن خطاب كل ذلك

لك، أخذ يف حتصيل املال من املظامل، ويسمون ذلك القدوم، فيفرض الوايل على كل بلد قدًرا من املال، مث إذا جىب ذ
مباله من خيل وخام وثياب وآالت . مبال التزم به، فيقبض عليه، وحياط. وبينما هو يف ذلك إذ استقر غريه يف عمله 

فعندما جيد، وهو يف العقوبة، سبيال إىل . وغري ذلك مما قد استدانه بأضعاف مثنه، وُيعاقب على بقية ما تأخر عليه
مبال واستمر فيه، وسلط على الناس بسفك دمائهم، وبضرب أبشارهم وبأخذ . مله أو عمل آخر، وعدعوده إىل ع

  .ماهلم، فأخذ إقليم مصر يف االختالل هبذا السبب
جرت عني األزرق املستمدة من عني ثقبة وعني ابن َرَخم من عرفة إىل الربكتني خارج باب املعالة : ويف هذا الشهر

جدت ميضأة عند باب بين شيبة، وربع وحوانيت، وأصلحت زمزم وحجر إمساعيل وامليزاب، واست. مبكة املشرفة. 
  .كل ذلك على يد األمري باشاه، دوادار األمري بركة. وسطح الكعبة

  وفيه حضر إىل القاهرة طائفة ما بني رجال ونساء، ذْكروا أهنم ارتدوا عن اإلسالم

التقرب إىل املسيح بسفك دمائهم، فعرض عليهم اإلسالم  رتدادهموقد كانوا قبل ذلك على النصرانية، يريدون با
فقدم الرجال حتت شباك املدرسة " إمنا جئنا لنتطهر ونتقرب بنفوسنا إىل السيد املسيح : " مرارا فلم يقبلوا، وقالوا

لكي الصاحلية بني القصرين، وُضربت أعناقهم، وعرض اإلسالم على النساء، فأبني أن يسلمن، فأخذهن القاضي املا
  .إىل حتت القلعة، وضرب أعناقهن، فشّنع الفقهاء على القاضي املالكي ضرب أعناق النساء، وأنكروا عليه ذلك
وفيه قدم أيضا بعض رهبان النصارى وقدح يف اإلسالم، وأصر على قبيحه، فضربت عنقه، وكان هناك ثالث 

، واستبشارا بقتل الراهب، وأظهرن شغفا به، نسوة، فرفعن أصواهتن بلقلقة ألسنتهن، كما تفعل النساء عند فرحهن
مث ضربت رقبة رفيق . وهياما ملا جرى له، وصنعن كصنيعه، من القدح يف اإلسالم، وأردن تطهريهن بالسيف أيضا

الراهب يف يوم اجلمعة ثاين عشرينه حتت شباك الصاحلية، وضربت رقاب النسوة الثالث من الغد، يوم السبت ثالث 



عة بيد األمري سودن الشيخوين احلاجب، وأحرقت جثثهن حبكم أهنن ارتددن عن اِإلسالم، وأظهرن عشرينه حتت القل
و مل نسمع يف أخبار العشاق خًربا أغرب من . وكان يعرف بأيب نفيفة. أهنن فعلن هذا لعشقهن يف الراهب املذكور

سيف، فإين مرتد عن اإلسالم طهرين بال: " هذا، مث جاء بعد ذلك رجل من األجناد على فرس، وقال للقاضي
  .فضرب وسجن

وفيه عزم األمري بركة على السفر حملاربة التركمان، وقد عاد للكشف عن أخبارهم خبروجهم عن الطاعة، مث اقتضى 
الرأي أن يتوىل حماربتهم األمري َبيَدُمر اخلوارزمي، فرسم بإحضاره، وخرج األمريان برقوق وبركة وسائر األمراء إىل 

ترجلوا له مجيعا حىت األمريان، وأتوا به إىل منزل أعد له، ومحلت له تقادم كثرية جدا، وخلع عليه، واستقر لقائه، و
يف نيابة الشام على إعادته عوضا عن كمشبغا احلموي، واستقر األمري طَْشَتُمر السيفي يف نيابة محاة بعد وفاة األمري 

  .َحطَطَ
  .قلعة دمشق وفيه قتل حممد بن مكي داعية الرافضة حتت

وفيه قطع الوزير امللكي معاليم الناس ومرتباهتم على الدولة، ومنع مباشري اجلهات من املباشرة، ظنا منه أنه متشى 
مببلغه، فأخرج . مبا وفره من ذلك، فبلغ األمري الكبري برقوق ما عمله، فسأله عن مقدار ما وفره، فأخربه. أحواله

ما وفره، فعاد ذلك عليه بضرر كبري، فإن الوزراء كانوا يوفرون من ذلك  عن الوزارة بالدا يتحصل منها بقدر
  .معلوم من استضعفوا جانبه، ليتوسعوا به، ففات امللكي ذلك، وباء بقبح القالة، ومقت الناس له

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

ظفر بن جنم بن شادي بن هالل برهان الدين إبراهيم بن شرف الدين أيب حممد عبد اللّه بن حممد بن عسكر بن م
الطائي الطريفي، الشهري بالقرياطي، األديب الشافعي، مبكة يف ليلة اجلمعة العشرين من شهر ربيع اآلخر، ومولده 

  .يوم األحد حادي عشرين صفر سنة ست وعشرين وسبعمائة
عدما عمى، يف يوم األربعاء وتوىف الشيخ شرف الدين أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي املالكي، ب

ودرس باملستنصرية، مث قدم الشام، . سادس عشرين شعبان بالقاهرة، ومولده ببغداد يف سنة سبع وتسعني وستمائة
ووىل قضاء املالكية بدمشق، بعد اجلمال املساليت، سنة تسع ومخسني، مث صرف يف سنة ستني، وسكن القاهرة، وويل 

  .بابن عرب، فلزم بيته حىت مات نظر خزانة اخلاص، مث صرف عنها
  .ومات األمري َحطَطَ اليلبغاوي نائب محاة يف مجادى اآلخرة

  .ومات األمري حاجي بك، من أمراء الطبلخاناه
وتويف الشيخ املعتقد حسن الصبان املغريب، يف ثاين عشرين ربيع األول بعدما أقعد وتوىف الفقري املعتقد صاحل 

  .ألول، ودفن بزاويته من جزيرة أروى، املعروفة باجلزيرة الوسطىاجلزيري يف رابع عشر ربيع ا
وتوىف شيخ القراء تقي الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد بن علي، املعروف بابن البغدادي ، الواسطي األصل، 

ى بن مهنا ومات األمري قارا بن مهنا بن عيس -ومولده سنة ثالث وسبع مائة . بالقاهرة، يف يوم اخلميس تاسع صفر
  .بن مانع بن حديثة بن غُضية بن فضل بن ربيعة، أمري آل فضل

ومات األمري ناصر الدين حممد بن أجلُْبغا العاديل نائب غزة وقد استعفى، ورجع إىل دمشق يف سلخ مجادى اآلخرة، 
  .وهو يف عشر اخلمسني بشقحب، فدفن بدمشق



بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن حممد بن مرزوق العجيسي  وتوىف الفقيه مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد
التلمساين املغريب املالكي، وزير املغرب، ومدرس الفقه باملدرسة اخلانكاه الشيخونية، ومدرس املدرسة القمحية، يف 

  .يوم اجلمعة ثامن شهر ربيع األول بالقاهرة
ان أوالد الناصر حسن، يف ثاين عشرين مجادى وتوىف هباء الدين بن يوسف بن عبد اللّه بن قريش، شاهد ديو

  .اآلخرة
  .ومات شيخنا ناصر الدين حممد بن يوسف بن علي احلراوي الكردي الطربدار، يف ثامن عشر ربيع األول

ومات األمري ماماق، أحد أمراء الطبلخاناه، يف يوم اخلميس ثالث شعبان، ودفن بتربة أنشأها له األمري الكبري برقوق 
  .الضيافةحتت دار 

ومات الطواشي افتخار الدين ياقوت الرسويل، شيخ خدام احلجرة النبوية، يف ليلة سابع عشرين شهر رمضان، 
  .وكان خريا صاحلا

  .ومات األمري ساطلِمش اجلاليل بدمشق يف ذي القعدة، وهو من أبناء السبعني
الدين كاتب السر هبا يف شوال عن حنو ومات مشس الدين حممد بن أمحد بن ُمزِهر، أحد موقعي دمشق، وأخو بدر 

  .أربعني سنة
  سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة

خلع على الركن متويل الفيوم واستقر يف نيابة الوجه القبلي، عوضا عن حممد بن إياز : يف يوم اإلثنني ثاين احملرم
لسفر، وسار إىل دمشق ومعه األمري وخلع على األمري َبْيَدُمر نائب الشام خلعة ا. مبال كبري التزم به. الدوادارى،

  .خضر متسفرا على العادة، وقدم الربيد من حلب بكثرة مجائع التركمان، واتفاقهم على قصد البالد احللبية
أعاد األمري بركة األمري أقبغا صيوان إىل استاداريته، وعزل عنها األمري صالح الدين خليل بن عرام ويف : ويف تاسعه
  .د الشريف علي، وأعيد إىل نقابة األشراف، بعد وفاة الشريف عاصمخلع على السي: عاشره

وفيه محل جهاز خوند ابنة األمري طَْشَتُمر إىل األمري الكبري برقوق، فبىن عليها ليلة اجلمعة حادي عشر ويف تاسع 
  .ُخلع على حممد بن طاجار، واستقر يف والية البهنسي، عوضا عن أمحد بن غُرلوا: عشره

ضرب األمري بركة الوزير املالكي حنو السبعني ضربة بالعصى، مث خلع عليه من الغد، ونودي بأن : عشرينهويف رابع 
  .أحدا ال يتجاهى عليه

قدم الربيد من حلب، بأن رجال قام : خلع على أيب بكر بن خطاب، واستقر يف والية منوف ويف آخره: ويف عشرينه
يف صالته ومل يقطعها حىت سلم منها يف آخرها، فتحول وجه يصلي بقوم، فتعرض له شخص يعبث به، فتمادى 

  .الشخص الذي عبث به وجه خنزير، ومر على وجهه هاربا إىل غابة بالقرب من ذلك املسجد فعربها
وعرض ما أنعم به عليه، وهو  -متسفر األمري بيدمر نائب الشام  -قدم األمري خضر : ويف يوم اإلثنني ثامن صفر

درهم فضة عنها مخسة عشر ألف مثقال من الذهب، وعشرة أرءوس من اخليل بسروج ذهب مبلغ مائتني ألف 
وكنابيش ذهب وسالسل ذهب، وعشرة أرءوس خيل بقماش دون ذلك، ومثانون أكديش عريا، ومائة ناقة، ومائة 

مور ومخسون مجال، وعشرون مملوكا، وعشرون جارية، ومخسون بقجة فيها ثياب الصوف وأنواع الفرو من الس
  .والقاقم والسنجاب، والفوط والثياب القطنية، من النصايف والبعلبكي، وغري ذلك

  .هذا جزاء من تتزوج برجلني يف وقت واحد: " شهرت امرأة على رأسها طرطور أمحر، ونودي عليها: ويف عاشره
حربيا، فكشف عن ذلك  بعث األمري بركة إىل األمري برقوق بأن األمري أَيتمش قد ألبس مماليكه: ويف سابع عشره



فلم يظهر له صحة، وطلع أَْيتمش إليه وأقام عنده خوفا من الفتنة، فترددت الرسل بينهم يف الصلح مرارا، حىت 
ركب بينهما الشيخ أكمل الدين، والشيخ أمني الدين اخللوى، وقررا الصلح، ونزال باألمري أيتمش إليه، فخلع عليه 

  .األمري بركة
غرب، وهو أن رجال من الفرنج خاصم شخصا على مال ادعى به عليه بني يدي األمري بركة، وفيه اتفق شيء ُيست

فلم يثبت له عليه شيء، فغضب، وأخرج سكينا، وضرب هبا بلبان الترمجان، فقتله يف موقف الدعوى بني يدي 
ور على اجلمل، مث قطعت األمري بركة، حبضرة املأل العظيم من الناس، ومل خيش عاقبة، فأمسك ومسر على لطليطة، فد

  .يداه ورجاله، وأحرق خارج القاهرة

لبس األمري بركة السالح، هو ومماليكه، ولبس األمراء أيضا، وباتوا يف اصطبالهتم : ويف ليلة اجلمعة تاسع عشره
بينه على احتراز، فلما أصبح هنار يوم اجلمعة، طلب األمري الكبري برقوق القضاة ومشايخ العلم، وندهبم للدخول 

وبني األمري بركة يف الصلح، مكيدة منه ودهاء، فما زالوا يترددون بينهما عدة مرار، حىت وقع الصلح على دخن 
وحلف كل منهم لصاحبه، ونزعوا عنهم السالح، فبعث األمري برقوق باألمري أَْيَتِمش إىل األمري بركة، فنزل إليه ويف 

غري ذلك، وخضع له خضوعا زائدا، فلم جيد بركة بدا من اإلغضاء  عنقه منديل، ليفعل ما يريد من قتل أو حبس أو
عنه وقبول معذرته، وخلع عليه، وأعاده إىل األمري برقوق، والقلوب ممتلئة حنقا، ونودي يف القاهرة باألمان، وفتح 

  .األسواق، فسكن انزعاج الناس
الدين إبراهيم بن مجاعة الشافعي، وجالل برهان : خلع على قضاة القضاة الثالث: ويف يوم اإلثنني ثاين عشرينه

الدين جار اهللا احلنفي، وناصر الدين نصر اللّه احلنبلي وخلع على الشيخ أكمل الدين حممد احلنفي شيخ الشيخونية 
وأن يستقر األمري . لكوهنم سعوا يف الصلح بني األمريين والتزم األمري بركة بأنه ال يتحدث يف شيء من أمور الدولة

مبفرده، وانفضوا من اخلدمة السلطانية بالقصر على هذا، فشق على علم . برقوق متحدثا يف مجيع األمور الكبري
الدين سليمان البساطي املالكي حرمانه من لبس اخللعة، وكثرت اإلشاعة بعزله، وكانت شائعة، فوعد مبال على 

  .استقراره، حىت استقر، وخلع عليه يف يوم اخلميس ثالث ربيع األول
  .فيه أنعم على األمري بُْزالر الناصري بإمرة طبلخاناه، وعلى األمري حممد بن قرطاي الكركي بإمرة عشرةو

ولد لألمري الكبري برقوق ولد ذكر من جاريته أَردو، فسماه، حممدا، وأخذ يف عمل مهم : ويف يوم السبت خامسه
وسبب ذلك أنه ملا كانت فتنة األمري . على اآلخرهذا، وهو واألمري بركة كل منهما يدبر يف العمل . عظيم لوالدته

إينال مع األمري برقوّق وقبض عليه، عتبه على ما كان منه، فاعتذر بأن األمري أيتمش اتفق معه، هو وعدة من 
األمراء، على ذلك، فجمع بينه وبني أيتمش لثقة األمري برقوق به، فظهر أن االتفاق إمنا كان بينهما على أن يأخذا 

 بركة وحواشيه، فبلغ ذلك بركة فأسرها يف نفسه، وأراد غري مرة القبض على أيتمش، وبرقوق يدافعه عنه، األمري
مبا .فتوحش مابينهما إىل الغاية، إىل أن عزم أيتمش على القيام باحلرب، ففطن به بركة واستعد له، فكاده برقوق

ين بركة وبرقوق من التحاسد الذي البد منه كان من خرب الصلح الذي تقدم ذكره، هذا مع ما كان بني األمري
ومن طبع كل أحد من امللوك اإلنفراد باجملد وحمبة االستئثار . غالبا بني الشريكني، فإهنما قاما بتدبري أمور الدولة

  .بامللك
ركب األمريان بركة وبرقوق يف عامة األمراء، وسريا إىل جهة قبة النصر خارج : فلما كان يوم اإلثنني سابعه

القاهرة، وعاد كل منهما إىل منزله، فمد األمري برقوق مساط املهم لوالدة ولده حممد، وطلع إليه األمري صراي 
األمري بركة قد اتفق مع مجاعته على اغتيالك يف وقت " وأسر إليه فيما قيل بأن  -من إخوة بركة  -الطويل الرجيب 



اء حلضور السماط وتأخر األمري بركة عن احلضور، وبعث من ثُم طلع األمري أيتمش وغريه من األمر" صالة اجلمعة 
إخوته األمري قرادمرداش األمحدي، أمري جملس، واألمري طبج احملمدي، واألمري أَقتمر الدوادار، فهنوا األمري الكبري 

  وجلسوا على. بتجدد ولده حممد

األمري جركس اخلليلي، واألمري يونس  فلما انقضى السماط، أشار األمري برقوق إىل. السماط وأكلوا حاجتهم منه
النوروزي دواداره، فقبضا على صراي الطويل وقرادمرداش وطبج وأَقتُمر العثماين الدوادار، وألبس مماليكه يف 

احلال آلة احلرب، وبادر بإرسال األمري بزالر الناصري إىل مدرسة السلطان امللك الناصر حسن يف عدة معه، 
وقد بلغه القبض على إخوته، . ا، ورمى بالنشاب على األمري بركة، فإهنما يشرفان على بيتهفملكها وصعد إىل منارهت

فجاء منهم " . عليكم ببيت بركة فاهنبوه " ويف احلال نادى األمري برقوق يف العامة . فلبس وألبس مماليكه حربيا
لسلسلة، وقد أغلق، فأضرموا فيه النار خلق كاجلراد املنتشر إىل بيت بركة من جهة بابه الذي بالرميلة جتاه باب ا

مبن معه من باب . حىت احترق، وهجموا عليه، فلم يثبت هلم والرمي عليه من أعلى مأذنيت مدرسة حسن، وخرج
مبن معه القاهرة إىل باب الفتوح يف عسكر عظيم، وأخذ وايل القاهرة . سرداره، ومر إىل باب زويلة، فدخله، وشق

وخرج منه إىل قبة النصر، وكانت بينه وبني أصحاب برقوق وقعة انتصف كل طائفة من حىت فتحه له، وقد أغلق 
وبعث األمري برقوق إىل األمري حسام الدين حسني بن الكوراين فأحضره إليه، وواله والية القاهرة، عوضا . األخرى

ى العادة يف أيام الفتنة، ومنع فنزل إىل القاهرة وأغلق أبواهبا عل. عن هباء الدين باد، ملخامرته مع األمري بركة
  .املماليك من دخوهلا

أصبح بيت بركة خرابا نبابا قد هنبت العامة أخشابه ورخامه، وهدمت عدة : فلما كان الغد يوم الثالثاء ثامنه
ه مواضع منه، و مل تدع فيه إال اجلدر القائمة، وال جيد به ماالً، وال حرميا، فإنه كان قد استعد للحرب، ووزع حرمي

من قبض على مملوك من مماليك بركة كان له ماله ولنا " وفيه نادى األمري برقوق يف العامة . وأمواله يف عدة أماكن
وركب األمري آالن الشعباين، واألمري أيتمش البجاسي، واألمري قُُرط التركماين من جهة األمري الكبري " . روحه 

وقاتلهم وكسرهم كسرة  -من أصحاب بركة  -لبغا الناصري برقوق، لقتال األمري بركة فركب إليهم األمري ي
وهم أصحاب األمري الكبري  -قبيحة، قتل فيها مجاعة، فباتوا متحارسني، وصار العسكر فريقني، فرقة جراكسة 

فلما أصبح هنار يوم األربعاء تاسعه، أنزل األمري برقوق  -وهم أصحاب األمري بركة  -وفرقة ترك  -برقوق 
ىل عنده باحلراقة من اإلصطبل، ودقت الكوسات حربًيا بالطبلخاناه من القلعة، فطلع مماليك السلطان بالسلطان إ

إليه، وأمر بباب القلعة من جهة باب القرافة، فسد باحلجارة، ونودي يف األجناد البطالة وأجناد احللقة بطلوعهم إىل 
يل من سوق السالح بالقاهرة، وركزت كل طائفة السلطان، فطلع مجاعة كبرية، فرقت فيهم أسلحة، أُخذت يف الل

لريموا من أعالها أصحاب بركة عند حماربتهم بالسهام،  -فيما بني القلعة وقبة النصر  -منهم على تربة من الترب 
وبالغ حسني بن الكوراين يف حفظ القاهرة، وأخذ الطرقات على من يتوجه إىل بركة بشيء من األقوات 

مجال الدين حممود احملتسب، وسجن باإلصطبل من أجل أنه نقل عنه أنه بعث إىل األمري وقبض على . والعلوفات
وتوجه األمري سودون الشيخوين يف احلاجب إىل بركة بتشريف نيابة الشام، . مبأكل من خبز وحلم وغريه. بركة

الناصري من طريقني،  فأخرق به وأعاده أقبح عود، مث ركب وقت القايلة، وكان الوقت صيفا، ومعه األمري يلبغا
وهجما على حني غفلة إىل حتت الطبلخاناه، يريدان اهلجوم على القلعة، فتناولت العامة احلجارة يرمجوهنم هبا، 

ورماهم مع ذلك من بأعلى القلعة بالنشاب، وثبت هلم األمري آالن يف حنو مائة فارس، فكانت وقعة عظيمة جدا، 



بالء اعظيما، كسروا فيه أصحاب  -وعدهتم ستمائة فارس  -ومماليك بركة أبلى فيها أمحد بن ُهُمز التركماىن 
برقوق عشرين كسرة، مير يف كل وقعة منها ما يتعجب منه، فلما كثرت عليهم حجارة العامة ونشاب من بالقلعة، 

لى يلبغا تقنطر بركة عن فرسه، فأركبه أصحابه، وعادوا به إىل خميمهم بقبة النصر مكسورا، وقد اقتحم أيتمش ع
وجرح كثري منهم، وفر منهم األمري . الناصري بطرب وضربه حىت كاد يأيت على نفسه، وأخذ جاليشه وطبلخاناته 

مبارك شاه املارديين إىل األمري برقوق يف طائفة، فلما دخل الليل تفرق عن بركة أكثر من معه، وأشرفت خيول من 
لبوا النجاة ألنفسهم، ومضى ومعه األمري أقبغا صيوان استاداره بقي على اهلالك، من كثرة جراحاهتا، أمرهم أن يط

بعد نصف الليل من قبة النصر إىل جامع املَقْس خارج باب القنطرة من القاهرة، فاختفيا به، فدل عليهما بعض من 
عاشره، هناك، فبعث األمري الكبري بيونس النوروزى دواداره إليهما، فأخذمها، وأتى هبما إليه يف يوم اخلميس 

فسجنه هناره عنده، ومحله يف ليلة اجلمعة مقيدا إىل اإلسكندرية، فسجن هبا، وبعث معه بقرا دمرداش، وبأقتمر 
  .العثماين، واستمر باب القلعة يف يوم اجلمعة حادي عشره مغلقا، ومل تصل اجلمعة يومئذ جيامع القلعة

  دَُمر اخلطاي، واألمري حاجوفيه قبض على األمري ُخَضر، واألمري قراكَسك، واألمري أي

ابن ُمْغلطاي، واألمري سوُدن باشا، واألمري َيلبغا املنجكي، واألمري قرا بالط واألمري قّرابغا األبو بكري، واألمري 
إلياس املاجارى، واألمَري متُربغا السيفي، واألمري يوسف بن شادي، واألمري متربغا، الشمسي، واألمري قُطلُوبك 

واألمري كَُزل القرمي، واألمري طولو متر .  أقبُغا صيوان الصاحلي، واألمري أمحد بن ُهُمز التركماينالنظامي، واألمري
األمحدي، واألمري طُوجي احلسين، واألمري تنكز العثماين، واألمري قطلوبك السيفي، واألمري غريب األشريف، واألمري 

قرضت دولة األتراك بأسرها، وتتبعوا باألخذ فقتلوا ونفرا يلبغا الناصري، ومجيع أصحاب بركة وألزامه ومماليكه، فان
وسجنوا، ولقد كانت اجلراكسة قبل ذلك تتحدث فيما بينها بأنه يكون فتنة كبرية مث ختمد، ويثور بعدها فتنة بينهم 

ال  وبني الترك ينتصرون على األتراك فيها بعد وقعة، وتعلو كلمتهم عليهم، وصاروا يتدارسون هذا فيما بينهم،
فلما كانت حركة األمري أينال جهروا بذكر ذلك، وقالوه من غري احتشام، وأذاعوه حىت حتدث . يشكون يف وقوعه

  .به كبريهم وصغريهم، فكان كذلك كما تقدم ذكره، و للّه عاقبة األمور
ر؛ بل مل يزل يف ومن عجيب ما وقع يف هذه احلادثة العظيمة، أنه مل يركب فيها األمري برقوق حلرب ساعة من النها

مكانه، واحلرب بني أصحابه وكبريهم األمري أيتمش وبني بركة ومن معه، حىت نصره اهللا عليهم من غري تعب، 
وأقامت القاهرة ثالثة أيام مغلقة األبواب، إال أن اخلري كثري باألسواق، و مل يقل سوى املاء فإنه صار ينقل بالقرب 

يا " رهم، مث نودي من آخر يوم اجلمعة يف القاهرة باألمان، ونودي من خوخة أيدغمش، فبلغت القربة نصف د
" فطلع مجع من الغوغاء إىل حتت القلعة وصاحوا " . وإال عزلنا مها . مبحتسيب القاهرة ومصر.عوام إن كنتم راضني

  .فرسم بعزهلما" ما نرضى هبما 
جدت ذخرية لألمري بركة يف ضمن مصطبة صغرية وفيه خلع على األمري أمحد الطرخاين، واستقر يف والية اجليزة، وو

كان جيلس عليها أحيانا، فيها زنة سبعني قنطارا من ذهب ووجد له عند مجال الدين حممود العجمي . بوسط اصطبله
  .مبلغ ثالثة وعشرين ألف دينار -حمتسب القاهرة  -

يلبغا الناصري، فاختار من شاء  عرضت مماليك بركة على األمري برقوق، ومماليك: ويف يوم السبت ثاين عشره
  .منهم

وطولو متر األمحدي، وتنكز العثماين، وأَْيَدُمر اخلطاي وأمري حاج بن ُمْغِلطَاي، ويوسف بن . وفيه أفرج عن قراكََسك
شادي، وقبض على أرسالن دوادار بركة، وسلم هو وأقبغا صيوان وخضر وباشا إىل املقدم سيف، فنوع هلم 



، وكانت عقوبتهم بقاعة الصاحب " أنتم أخذمت مين ألف ألف ومخسني ألف درهم " يقول هلم  العذاب أنواعا، وهو
  .من القلعة، كما هي العادة فيمن يصادر

أخرج األمري يلبغا الناصري مقيدا إىل اإلسكندرية، ومعه األمري طُُبج احملمدي، واألمري : ويف ليلة األحد ثالث عشره
واألمري إلياس، واألمري متربغا السيفي، واألمري متربغا الشمسي فساروا مجيعا يف . بالطأَطْلَمش الطازي، واألمري قرا

  .احلديد حىت سجنوا هبا
خلع على األمري مبارك شاه السيفي، واستقر يف والية بلبيس وخلع على السيد على : ويف هنار اإلثنني رابع عشره

ين عمر العجمي، وخلع على مشس الدين حممد نقيب األشراف، واستقر يف حسبة مصر، عوضا عن سراج الد
الدمريي، وأعيد إىل حسبة القاهرة، عوضا عن مجال الدين حممود العجمي وخلع على حممد بن العاديل، واستقر يف 

والية األمشونني وأفرج عن األمري خضر وعن األمري أرسالن وعن مسافر استادار الصحبة لربكة، على مال قرر 
  .مري أقبغا صيوان، مث أخرج بعد أيام هو وخضر إىل الشام منفينيعليهم، وأفرج عن األ

األمري ناصر الدين حممد بن األمري الكبري وأنعم عليه بإقطاع بركة، : وفيه أنعم على كل ممن يذكر بتقدمة ألف وهم
  .ماينواألمري جركس اخلليلي واألمري بزالر الناصري واألمري أَلْطنبُغا املعلم، واألمري أالبغا العث

  .أخذ قاع النيل، فكان ستة أذرع وست أصابع: ويف يوم األربعاء سادس عشره
وأنعم على كل ممن يذكر . أنعم على األمري أَطْلَمش الطازي بطبلخاناه بدمشق، وأخرج إليها: ويف سابع عشره

ْرغَْتُمشى، وكَُمشبغا تَْنكز ُبغا السيفي، وأقُبغا الناصري، وطوجي العالي، وفارس الصَّ: بإمرة طبلخاناه، وهم
  اخلاصكي األشريف، ومترُبغا املنجكي، وسوُدن السيفي باق، وأياس الصَّْرغَتُْمشي، وقُطُلوبغا السيفي كوكاي، وأنعم

بيربس التمانَ مترى، وطنا الكرميي، وبريم العالي، وأقبغا الالجيين، وقوصون : على كل ممن يذكر بإمرة عشرة، وهم
  .األشريف

  .األمري هبادر الشاطر، واستقر شاد الدواوين، عرضا عن أقبغا الفيل وفيه خلع على
قدم الربيد بسيف األمري بيدمر نائب الشام، وذلك األمري بركة ملا خرج إىل قبة النصر، بعث إليه : ويف ثامن عشره

ألمراء، وكانوا بأخذ قلعة دمشق، والقبض على أكابر أمرائها، وأنه إن انكسر قدم إليه، فركب يريد القبض على ا
مبا كان من خمامرة بركة، وأنه إن قدم إليهم . قد وصل إليهم كتاب األمري الكبري برقوق باحترازهم، وأعلمهم

يأخذوه، فاستعدوا، وقام حبرب بَيَدُمر األمري حممد بيك، واألمري أمحد بن ُجرجي اإلدريسي، واألمري جَنتُمر أخو 
ثة أيام، وأعياهم من يف القلعة بالرمي من أعالها، فانكسر بيدُمر، وقبض طاز، واألمري أرغون األسعردي، مدة ثال

عليه وعلى تغرى َبْرَمش وجربائيل، والصارم البيدمري، وعامة حواشي بيدمر، وسجنوا بقلعة دمشق، فسر األمري 
  .وفيه أفرج عن األمري أيَنال اليوسفي من سجنه باإلسكندرية.الكبري بذلك سرورا كبريا

. خلع على األمري أَيتمش البجاسي، واستقر رأس نوبة كبريا، عوضا عن األمري بركة: اإلثنني حادي عشرينه ويف يوم
وخلع على األمري أَلْطنُبغا اجلوباين، . عوضا عن َيلبغا الناصري. وخلع على األمري آالن الشعباين، واستقر أمري سالح
واستقر رأس نوبة ثانيا بتقدمة ألف، وخلع على األمري أالبغا  واستقر أمري جملس، وخلع على األمري ألطنبغا املعلم،

العثماين، واستقر دوادارا كبريا بتقدمة ألف، وخلع على األمري جركس اخلليلي، واستقر أمري أخور بتقدمة ألف، 
لشراب وخلع على األمري جبمان احملمدي، واستقر رأس نوبة صغريا وعلى كُُمشبغا اخلاصكي األشريف، واستقر شاد ا

  .خاناه، فصار أرباب الدولة كلهم جراكسة من أتباع األمري الكبري برقرق
خلع على صالح الدين خليل بن عرام، وأعيد إىل نيابة اإلسكندرية عوضا عن بلوط : ويف ثاين عشرينه



ادار األمري الَصرغَتُمشى، وأنعم عليه بتقدمة وخلع على األمري شرف الدين موسى بن دَندار بن قرمان، واستقر است
  .حممد بن األمري الكبري برقوق األتابك، وخلع على ولده َدُمردان بن موسى واستقر أمري طَّرب، وكاشف اجليزة

وفيه قدم األمري أينال اليوسفي من اإلسكندرية، فنزل ناحية سرياقوس، وتوجه منها إىل نيابة طرابلس عوضا عن 
ب، عوًضا عن أَشقتُمر املارديين، ونقل أشقتمر إىل نيابة الشام، عوضا منكلي بغا البلدي، ونقل البلدي إىل نيابة حل

  .عن بيدمر
وفيه قدم ناصر الدين حممد بن الدمرداشي حمتفظا به، وكان قد مات خطيب أمحيم عن مال كبري، وجعل وصيه 

رداشي للحوطة على وبعث ابن الدم. مبال جزيل، محاية لتركته، فشره ألخذ التركة مجيعها. األمري بركة، ووصى له
خملفه، فأوقع بأصحاب اخلطيب كل مكروه، فزالت دولة بركة وهو يف عقوبتهم، فلم يشعر إال وقد قبض عليه، 

ومحل إىل القاهرة يف أسوأ حال، فضُرب ضربا عظيما، وأُخذ ماله، وأخرج منفيا إىل الصعيد، واتفق أيضا أن امرأة 
أهنا ماتت، فأخذ مجيع ماهلا، وعادت إىل القاهرة فلم ُتعوض عن ذلك من مياسري نساء التجار خرجت حاجة، فأشيع 

ومات أيضا بعض .بشيء وافتقرت بعد غناها، كما افتقر أوالد خطيب أمحيم مع كثرة عددهم وعظم مال أبيهم
  .املماليك السلطانية، وترك أوالدا، فأخذ ماله، و مل تعط ورثته شيئا، فكان هذا من احلوادث اليت مل تعهد

  .إىل محاة، أمريا هبا -أحد أمراء الطبلخاناه  -أخرج مبارك شاه املارديين : ويف ثامن عشرينه
وهذا أيضا مما مل يعهد . وفيه خلع على الصاحب مشس الدين أيب الفرج املقسي، واستقر ناظر ديوان األمري أيتمش

  .اإليوان يف وقت اخلدمة السلطانية وال يقفوفيه رسم لألمري ألطنبغا اجلوباين أن جيلس ب.أن وزيرا خدم ديوان أمري
ركب األمري الكبري األتابك برقوق من اإلصطبل، وسري بعد ما كان منذ : ويف يوم السبت ثالث شهر ربيع اآلخر

حركة بركة مل يتحرك من موضعه خوفا على نفسه، فوقف له أهل الرواتب والصدقات املقررة على الدولة، 
امللكي أن عّوق حاريهم عن الصرف، فلما عاد إىل احلراقة من اإلصطبل طلب امللكي واستغاثوا به على الوزير 

  .واملقدم سيف، وضرهبما وأسلمهما إىل األمري هبادر شاد الدواوين، مث أفرج عنهما

قدم الصاحب كرمي الدين شاكر بن غنام من القدس، وعظم أمر األمري الكبري، وانفرد بتدبري الدولة، : ويف رابعه
  .ر يف موكب عظيم مل يعهد مثله ألمري قبلهوصا

ُخلع على صدر الدين بديع بن نفيس الدواداري األسلمي التوريزي، واستقر شريكا للرئيس عالء : ويف خامسه
  .الدين علي بن صغري يف رئاسة األطباء

ألمري يلبغا اخلاصكي وفيه أنعم على األمري مأمور حاجب احلجاب بزيادة يف إقطاعه، وأنعم على األمري أمحد ابن ا
بزيادة يف إقطاعه، وخلع على ناصر الدين حممد بن األسناي شاهد أالبغا الدوادار، واستقر يف نظر األحباس عوضا 

  .عن مشس الدين حممد الدمريى احملتسب، وخرج الربيد بإحضار األمري ناصر الدين حممد بن آقبغا آص
مبصر، فطُلب يف . ولبس هيئة الزهاد، وأقام جبامع عمرو بن العاص ترك الوزير امللكي الوزارة،: ويف رابع عشرينه

. يوم اإلثنني سابع عشرينه، وسجن بقاعة الصاحب من القلعة، وتوىل شاد الدواوين مصادرته، فعذبه عذابا أليما
استقر حىت هلك حتت العقوبة يف يوم النوروز، وملا قبض عليه خلع على الصاحب مشس الدين أيب الفرج املقسي، و

  .عوضه يف الوزارة مضافا إىل نظر اخلاص
وفيه قدم اخلرب خبروج بدر بن سالم بعربان البحرية عن الطاعة، فُرسم أن جيرد هلم من األمراء أَيتمش البجاسي، 
، وآالن الشعباين، وألطنبغا اجلوباين ومأمور احلاجب، وأمحد بن األمري يلبغا، وَبلوط الَصْرغَتُْمشى، وبزالر الناصري

ومعهم من أمراء الطبلخاناه اثين عشر أمريًا، منهم َسوكَب الشيخوين، وقرابغا البوبكري، وجبمان . وهبادر اجلمايل



احملمدي، وطغاَي متُر القبالوي ومازى السيفي، وقُُرط بن عمر التركماين، ويدكار السيفي، وجباس النوروزي، 
مماليك األمري الكبري برقوق، وساروا يف أول مجادى األوىل،  وقرابغا السيفي، وعدة من أمراء العشرات، وطائفة من

مبن معه عن البالد وخرج ابن عرام بعسكر اإلسكندرية إىل لقاء األمراء، فبلغهم أن بدر بن سالم يريد .فارتفع بدر
هجم ليال كبسهم ليال، فتركوا خميمهم وقصدوا اجلهة اليت يكون جميء بدر منها، فأقبل بدر من غري تلك الطريق، و

على خميم األمراء، وليس به إال الغلمان، وقليل من املماليك، فقتل وهنب ومضى، فأدرك األمري آالن طائفة من 
 -انكسر منهم مرتني، مث كانت الكرة له، فقتل منهم مجاعة، وقبض على بين بدران . أصحابه، فقاتلهم قتاال كبريا

وملا طال على األمري أيتمش ومن معه الُسرى عادوا، فإذا ببدر  واستوىل على كثري مما كان معهم، -من أعياهنم 
  .مبن يف املخيمات، فقصدوه فلم يدركوه، وقتلوا عدة ممن ختلف من أصحابه. ومجاعته قد عادوا من وقعتهم

ناصر قدم األمري : على األمري مجال الدين عبد اللّه بن َبكتُمر احلاجب واستقر حاجبا ثالثا ويف سادسه: ويف ثالثه
  .الدين حممد بن آقبغا آص

  .قدم الربيد من البحرية مبا تقدم ذكره، وأنه قُتل من عرب بدر حنو األلف: ويف رابع عشره
  .وفيه استقر األمري كمشبغا احلموي يف نيابة صفد، عوضا عن مترباي الدمرداشي

  .تح اخلليج على العادةأوىف النيل ستة عشر ذراعا، وف: ويف يوم السبت خامس عشره وخامس وعشرين مسرى
وفيه قدم األمراء من جتريدة البحرية، ومل يدركوا بدر بن سالم، وقتلوا من ظفروا به ما بني مذنب وبريء، وهنبوا 

أمواال كثرية، وخربوا تروجة وما حوهلا، فلما عاد األمراء رجع بدر إىل البحرية، وبعث ابن عرام يسأل له األمان، 
والشريف َبكتُمر، يف ثاين عشرينه،  -استادار األمري الكبري  -ه األمري هبادر املنجكي فأجيب إىل ذلك، وخرج إلي

ومعهما أمان وخلعة لبدر وطبلخاناه، فالقهما، وبالغ يف إكرامهما، والتزم تدريك البالد وعمارة ما خرب منها، 
سكندرية فقرأ األمان على الناس وتعويض أهلها عما تلف هلم، واعتذر عما وقع منه، وقدم إليها ابن عرام من اإل

فوق منرب مدينة دمنهور ونودي باألمان فعاد أهل دمنهور إليها، بعدما كانت ال أنيس هبا، وعاد األمري هبادر، 
مبباطنة . والشريف َبكتمُر، ومعهما بدر، حىت قاربا القاهرة، مث مضى عنها، وقدما إىل القاهرة وقد قويت اإلشاعة

م، فخرج الربيد بطلبه، فحضر بتقادم جليلة، واعتذر عما رُمى به، فخلع عليه، وأعيد إىل ابن عرام لبدر بن سال
  .اإلسكندرية على حاله

وهدد من لعب فيه باملاء أن . نودي بالقاهرة ومصر أال يلعب أحد باملاء يف النوروز: ويف يوم األربعاء سادس عشرينه
. ووجد أربعة من الناس يلعبون باملاء يف يوم النوروز. فعلونهيضرب ويؤخذ ماله، فامتنع الناس فيه مما كانوا ي

أفسد بطرابلس من  -مستقر األمري إينال  -وقدم الربيد من طرابلس بأن األمري طَقتُمر . فضربوا باملقارع وشهروا
طاع فأخرج إق. كثرة سكره وعربدته وقلة احترامه للنائب، وأن النائب ضربه حبضرة أمراء طرابلس ضربا مربحا

فأفرج عنهم، وتأخر بالسجن منهم . طقتمر ورسم بسجنه بالكرك وُرسم باإلفراج عمن باإلسكندرية من األمراء
فرقوا ببالد الشام . فلما قدم املسجونون. أربعة وهم بركة، ويلبغا الناصري وقرا دمرداش، وَبْيدَُمر نائب الشام

  .وأرسل بعضهم إىل قوص
واستقر كاشف الوجه البحري، عوضا عن قُطلوَبك صهر أيدمر . ري كرجيخلع على األم: ويف تاسع عشرينه

ورسم أن تكون إقامته . واستقر ملك األمراء بالوجه البحري. مث خلع على الشريف َبكتُمر أطلسني. املزوق
  .فكان أول من خوطب بذلك من كشاف الوجه البحري. مبلك األمراء. وأن ُيكَاتب. بتروجة

رست السالسل على قنطرة املقسي خبليج فم اخلور وعلى قنطرة الفخر : عشر مجادى اآلخر ويف يوم اجلمعة ثالث



فامتنعت املراكب اليت حتمل املتفرجني . كما عمل يف السنة املاضية -جبوار امليدان الكبري  -برأس اخلليج الناصري 
يادة النيل إىل أربع أصابع من وأهل اخلالعة من عبور اخلليج وبركة الرطلي، وانكف بذلك فساد كبري وبلغت ز

مث هبط فارتفع سعر الغالل، وطلبها الناس للخزن طلبا للفائدة . مثانية عشر ذراعا، وثبت إىل سادس عشر توت
فكثر قلق الناس، واستغاثت العامة يف عزل الدمريي من احلسبة، وسألوا عود العجمي إليها، ومهوا برجم . فيها

  .خوفا على نفسهالدمريي مرارا فاختفى مبنزله 
خلع على مجال الدين حممود العجمي، وأعيد إىل حسبة القاهرة، ففرح العامة به :. ويف يوم اإلثنني ثالث عشرينه

فرحا زائدا، وكادوا حيملون بغلته وهو عليها باخللعة، وأتلفوا من ماء الورد الذي صبوه عليه وعلى من معه، ومن 
وبالغوا يف إشعال الشموع والقناديل بالقاهرة، ووقفت له املغاين تزفه إذا  - .الزعفران الذي ختلقوا به شيئا كثريا

وفقد منها عدة أيام، . وذلك أنه كان قد تعذر وجود اخلبز باألسواق. مر هبا يف مواضع عديدة، فكان يوما مشهودا
  .فظنوا أن قدوم اجلمال حممود يكون مباركا، فكان كما ظنوا

  .كب مشحونة بالغالل، فاحنل السعروقدم يف هذا اليوم عدة مرا
وقدم األمري زامل بىن موسى بن مهنا، فأكرمه . وفيه خلع على األمري قطلوبغا الكوكاي، واستقر أستادارا ثالثا

  .األمري الكبري كرامة زائدة
خلع على شرف الدين بن عرب، واستقر يف حسبة مدينة مصر عوضا عن الشريف علي نقيب : ويف سابع عشرينه

  .شرافاأل
وكتب باستقرار . وفيه أخرج إقطاع األمري قرابغا فرج اهللا عنه، وقبض عليه من أجل قتل بعض مماليكه وهو سكران

األمري إينال اليوسفي يف نيابة حلب، واستقر عوضه يف نيابة طرابلس كُُمشُبغا احلموي، واستقر طشتمر اللفاف يف 
  .نيابة صفد عوضا عن كُُمشبغا

كما . قبض على األمري زامل، وسجن وذلك أن ولده نزل مرج دمشق يف طائفة من آل فضل :ويف أول شهر رجب
فركبوا للحرب وقاتلوا عسكر دمشق . وأنزلوهم فيه أيام الشتاء فمنعهم األمري أََشقتمر من اإلقامة به. قد استجد

  .قتُمر احلسينمث انكسروا، وهنبت عامة أمواهلم ومجاهلم، واجنلت هذه الوقعة على قتل طَ. مرتني

مبوجود األمري صالح الدين خليل بن أمحد بن عرام، وتوجه األمري يونس دوادار . أحيط: ويف يوم الثالثاء خامسه
األمري الكبري للقبض عليه وسبب ذلك ورود اخلرب بقتل األمري بركة بسجنه من اإلسكندرية، فثارت مماليكه تريد 

ويقال أنه كان قد تقدم إىل ابن عرام عند حضوره بأن يقتل . أمر بقتله الفتنة، فأنكر األمري الكبري أن يكون قد
فلما دخل يونس الدوادار إىل الثغر نبش . فأخذ بذلك خطه وخطوط األمراء األكابر، وعاد إىل الثغر وقتله. بركة

ه وكفنه قرب بركة، فوجد يف رأسه ضربة ويف جسده ضربات عديدة وقد دفن بثيابه من غري غسل وال كفن، فغسل
وخاف من بدر بن سالم أن يعترضه يف الطريق . ، وقبض على ابن عرام.وصلى عليه، ودفنه يف تربة بناها على قربه

وسجن يف " وخيلصه فطلب جندة، فسار إليه عدة مماليك ساروا به يف حبر امللح إىل دمياط وأتوا يف النيل إىل القاهر 
مث أخرج يف . ا، وعذب على مال اهتم أنه أخذه من بركة، فلم يقر بشيءيوم الثالثاء ثاين عشره خبزانة مشايل مقيد

يوم اخلميس رابع عشرينه، ومحل على محار إىل القلعة، وقد اجتمع األمراء بباب القلعة منها، فجرد من ثيابه، 
ما : " فقال. " هذا جزاء من يقتل األمراء بغري إذن : " ونودي عليه وهو يضرب. وضرب باملقارع حنو التسعني شيبا

بيين وبينكم اّهللا ياسيدي الشيخ هنار هذا : " ، وأخرج خطوطهم فأخذت منه وهو بستغيث" قتلته إال بإذن األمراء 
وذلك أن الشيخ هنار كان حدثه بأمور، ومنها أنه ال ميوت إال " . اليوم الذي وعدتين، فإنا هللا وإن إليه راجعون 



مث أركب اجلمل ودقت املسامري احلديد يف كفيه وذراعيه . ن يتوقع ذلكمقتوال بالسيف، موسطا أو مسمرا، فكا
" يا سيدي الشيخ هنار، قد صح الذي وعدتين به، هذا اليوم الذي وعدتين به : " وهو يقول. وقدميه على اخلشب

  .نفسهوساروا به من باب القلعة على اجلمل، ليشهر، فصار ينشد يف تلك احلال، اليت يذهل فيها املرء عن . ،
  فدمى مل حتله... لك قلتىب تِعله 

  فلي األمر كله... قال إن كنت مالكا 
أوقف جتاه باب السلسلة، فبدره مماليك بركة بسيوفهم يضربوه هبا حىت صار قطعا، . فلما صار بالرَميلة حتت القلعة

دنه وأخذت رأسه، مث محلت رأسه وعلقت بباب زويلة، فأخذت أمه ما قدرت عليه من ب. وفرقوا شلوة تفريقا
وكان ابن عرام . من حكر جوهر النويب خارج القاهرة. مبدرسته جوار قنطرة أمري حسني. ودفنته. وغسلت ذلك

وكان . وكانت له نوادر، وعنده حكايات يذاكر هبا. كتب تارخيا مفيدا. فطنا ذكيا، فأحسن املشاركة يف القلم
  .قل يف أحوال خمتلفة وخيوض يف كل ما يفيد وينفعمهابا، رئيسا سيوسا، وكان يداخل كل ذي فن، ويتن

  .استقر األمري بلّوط الَصرغَْتمشى يف نيابة اإلسكندرية: ويف رابع عشره
استدعى األمري الكبري برقوق الشيخ جالل الدين رسوال التباين، فطلع إليه بعد مراجعات : ويف حادي عشرينه

لم يوافق على ذلك، وامتنع كما امتنع يف األيام األشرفية شعبان ف. كثرية، وعرض عليه أن يستقر يف قضاء احلنفية
. فلما أحل عليه األمري الكبري يف القبول" هذه الوظيفة ما يصلح هلا عجمي، والعرب أوىل هبا، : " وقال. بن حسني

ه، ؛ وقام عن" أال ما أعفيتين . أسألك حبق هذين: أخرج مصحفا شريفا، وكتاب الشفاء للقاضي عياض وقال
فأشار قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن . وشاورهم فيمن يصلح لقضاء احلنفية. فاستدعى األمري الكبري القضاة

فسار . مجاعة، بوالية صدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن الشيخ عالء الدين أيب احلسن على بن منصور الدمشقي
  .بإحضاره من دمشق، يف يوم اخلميس رابع عشرينه

عوضا عن أروس احملمدي، وأخرج . بإمرة طبلخاناه. أنعم على ناصر الدين حممد بن آقبغا آص: مس عشرينهويف خا
  .أروس على إمرة بصفد وأنعم على سودون النظامي بإمرة طبلخاناة

  .قدم األمري خضر الزيين باستدعاء: ويف ثامن عشرينه
يدي السلطان، وسألوا عفوه عن األمراء املسجونني، قبل األمراء األرض بني : ويف يوم اجلمعة رابع عشرين شعبان

  .واألمري قرادمرداش، واألمري بيدمر نائب الشام. فرسم باإلفراج عن األمري يلبغا الناصري
  .قدم بريم وايل الغربية بطلب، وضرب وسجن: ويف أول شهر رمضان

الدمشقي احلنفي، ونزل بصهريج  قدم صدر الدين حممد بن علي بن أيب الربكات منصور: ويف يوم األحد رابعه
إىل بني . منجك حتت القلعة وأتاه الناس على اختالف طبقاهتم للسالم عليه مث طلب يف يوم اخلميس ثامنه بعد العصر

ونزل ومعه . يدي السلطان، فخلع عليه واستقر قاضي القضاة احلنفية، عوضا عن جالل الدين جار اللّه بعد وفاته
  .ين بن مجاعة، واألمري قرابغا احلاجبقاضي القضاة برهان الد

وخلع على فرج بن أيَدُمر . واستقر يف والية الغربية، عوضا عن بريم. خلع على أمحد بن سنقر الربيدي: ويف عاشره
  .املرزوق واستقر يف والية أمشوم الرمان

تقر لقاضي القضاة فاس. كتب مرسوم سلطاين ثان يستقر لكل من القضاة األربع أربعة نواب: ويف تاسع عشره
. مجال الدين حممد بن حممد اخلطيب األسناي: برهان الدين إبراهيم بن مجاعة الشافعي أربعة نواب بالقاهرة، وهم

. وسرى الدين حممد بن املساليت. وصدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي وصدر الدين عَمر بن عبد احملسن بن رزين



واستقر لقاضي القضاة صدر الدين حممد بن منصور احلنفي . ايايت نائبه مبصرواستقر فخر الدين حممد بن حممد الق
وشهاب . ومشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر الطرابلسي. جمد الدين إمساعيل بن إبراهيم: أربعة نواب، وهم
طي املالكي واستقر لقاضي القضاة علم الدين سليمان اليسا. ومجال الدين حممود احملتسب. الدين أمحد الشنشي

مجال الدين عبد اهللا بن عمر الفيشي، وتاج الدين هبرام، وشهاب الدين أمحد الدفري، وعبيد : وهم. أربعة نواب
فاستراح الناس من نواب اجملالس ؛ . و مل يستنب قاضي القضاة ناصر الدين نصر اللّه احلنبلي عنه أحدا. البشكالسي

لسون لذلك يف جمالس من اجلوامع أو املدارس أو حوانيت الشهود، وهم قوم يتكسبون من احلكم بني الناس، وجي
ويقامسون الشهود فيما يتكسبونه من حتملهم الشهادات للناس وعليهم، فبطل ذلك بسفارة قاضي القضاة برهان 

  .بن مجاعة، و للّه احلمد" الدين إبراهيم 
كاملية حرير  -موقع األمري الكبري  -ياسني  خلع على أوحد الدين عبد الواحد بن إمساعيل بن: ويف رابع عشرينه

  .أخضر كمخا سكندري بفرو قاقم ومل يعهد قبله متعمم يلبس مثل ذلك
  .أخرج األمري طُغاي متر القبالوي منفيا إىل طرابلس: ويف ثالث شوال

أبو درقة، واستقر وخلع على قُطلوُبغا األَسْن قجاوي . ويف رابعه خلع على عبيد بن البازدار، واستقر مقدم الدولة
عوضا عن . وخلع على األمري قُُرط بن عمر التركماين، واستقر نائب البحرية والوه البحري. يف والية قوص

الشريف ُبكتُمر، وأنعم عليه بُعدد حربية، وأسلحة كثرية، سومال جزيل، فأكثر من استخدام التراكمني، وسارقي 
له مجعا موفورا، فعرج قُُرط عن الطريق، حىت قارب دمنهور، فلقيه  عسكر كثري، فاستعد بدر بن سالم للقائه، ومجع

  .بدر وقاتله أشد قتال حىت احتاج إىل طلب جندة من القاهرة
  .خلع أقمغا املارديين، واستقر نائب الوجه القبلي، بعد موت الركن: ويف سادس عشرينه

، وخلع على الشيخ برهان الدين إبراهيم وفيه أخرج األمري ناصر الدين حممد بن آقبغا آص منفيا إىل الشام
  .األبناسي، وأُعيد إىل مشيخة اخلانكاة الصالحية سعيد السعداء، عوضا عن مشس الدين حممد بن أخي اجلار

كثر الوباء باإلسكندرية، فمات يف كل يوم ما ينيف على مائة ومخسني إنسانا، ومتادى إىل أثناء ذي : ويف هذا الشهر
  .احلجة

خلع على مشس الدين حممد الدِّمريي احملتسب، وأعيد إىل نظر األحباس، عوضا : ثالثاء أول ذي احلجةويف يوم ال
عوضا عن اجلمال الُزرَعي . عن ناصر الدين حممد بن األسناى، واستقر كمال الدين املعري يف قضاء الشافعية حبلب

  .بعد وفاته
وأضيفت إليه . ستقر يف نظر الدخرية، ونظر خاص اخلاص،وا. ويف ثالثه خلع على سعد الدين نصر اللّه بن البقري

وخلع على األمري شرف الدين موسى بن قرمان، واستقر أستادار . اإلسكندرية والكارم، واألمالك واملستأجرات
  .الدخرية، رفيقا البن البقري

خلواجا عثمان بن مسافر، صحبة ا -والد األمري الكبري برقوق  -قدم الربيد بوصول آنص : ويف يوم الثالثاء ثامنة
فركب األمري الكبري إىل لقائه وخرج معه عامة العسكر من األمراء واألجناد، ومجيع أرباب الدولة من القضاة 

والوزراء واألعيان، فلقي أباه مبنزلة العكرشا، وعاد به، وقد قدم معه الكمال املعري قاضي حلب، وويل الدين عبد 
فمد مساط عظيم إىل الغاية، . وهيأت املطابخ. فنزل باملخيم من سرياقوس وقد أعد له. اهللا بن أيب البقاء قاضي دمشق

وجلس األمري الكبري حتت . أجلس األمري الكبري أباه يف صدره، وأجلس حبانبه األمري عز الدين أيَدُمر الشمسي
ين أَقتُمر عبد الغين، فأكلوا وأكل األمري أَيدَُمر، وجلس حبانب ولد األمري الكبري من اجلهة األخرى األمري سيف الد



وركبوا مجيعاً وقت . عامة من حضر حىت اكتفوا، مث رفع فتناهبه الغلمان وسغريهم، حىت عم ذلك اجلمع مع كثرته
وعربوا إىل القاهرة، وقد خلع على اخلواجا عثمان، وصعدوا به إىل اإلصطبل فكان يوًما مشهوداً، بالغ . الظهر

وأنعم . مث طلع اخلواجا عثمان بآنص، فاشراه السلطان منه وأعتقه، وخلع عليه. وع والقناديلالعامة يف إشعال الشم
على آنص بتقدمة ألف فلم يبق أحد من األمراء حىت قدم له التقادم اجلليلة على قدر مهته وبذل األمري الكبري برقوق 

  .جلب أباه من بالد اجلركسللخواجا عثمان ماال كثًريا، وأنعم عليه بإنعامات سنية، من أجل أنه 
  .خرج األمري آالن الشعباين، ومعه مخسمائة مملوك إىل البحرية، جندة لألمري قُرط: ويف ثاين عشره
بأن األمري قرط قتل، فاضطرب العسكر  -وقد نزل هبا األمري آالن  -قدم الربيد من الطرانة : ويف ثامن عشره

ورسم بتجهيز . اهرة خبروج األمراء واملماليك وأجناد احللقة للبحريةوعلق اجلاليش للسفر، ونودي يف الق. بالقلعة
السلطان، فأشار األمري أيدُمر الشمسي بإقامة السلطان، وجتهيز األمراء، فعني للتجريدة األمري أيتمش البجاسي، 

ري أَقبغا العثماين، واألمري واألمري ألطنبغا اجلوباين، واألمري أمحد بن يلبغا اخلاصكي، واألمري مأمور القلُمطاوي، واألم
قرابغا األمحدي، ومازي، وقرابغا البوبكري، : ألطنبغا املعلم، وكلهم أمراء ألوف، ومعهم من أمراء الطبلخاناة

وطقتمشى السيفي، وأطرجي العالي، . وطوجي احلسين. وَجبَمان احملمدي وفارس الَصرغتمشى، وجباس النوروزي
أقبغا بوز الشيخوين، وكمجي، ويوسف بن شادي، وبكبالط الصاحل، :راتومن أمراء العش. وأرسالن اللفاف

وبيربس التمان متري، وأقبغا الالجيين، وسُربج الكمشبغاوي، فقدم اخلرب آخر النهار بأن قُرط بن مهر مل يقتل فسكن 
  .احلال بعض الشيء
  .حتفاظ فضربوا باملقارعقدم من شيوخ البحرية ِخْضر بن موسى بن خضر ومجاعة حتت اال: ويف تاسع عشره

  .وفيه سارت التجريدة املذكورة صحبة األمري أيتِمش إىل البحرية
مبدينة دمنهور، .قدم حسني بن األمري قُُرط بعدة رءوس من القتلى يف احلرب، وأخرب أنه حصَِر: ويف حاي عشرينه

نشاب وغريه من آلة احلرب، وأخرب وكاد بدر أن يأخذه، ففر إىل العطف وعدى النيل إىل مدينة فوة وسأل أن ميد ب
  .مبن معه إىل دمنهور، فخلع عليه.بوصول األمري آالن

وفيه أعيد فتح الدين حممد بن الشهيد إىل كتابة السر بدمشق، بعد وفاة شهاب الدين أمحد بن جنم الدين حممد بن 
  .القاضي هبا الدين أمحد بن القاضي حمىي الدين حيىي ابن فضل اهللا

ُخلع على الطواشي صفي الدين جوهر الصالحي، واستقر مقدم املماليك بعد موت ظهري الدين : رينهويف ثاين عش
  .خمتار احلسامي

وفيه أبطل األمري الكبري برقوق ضمان املغاين مبدينة محاة، ومبدينة الكرك ومبديته الشوبك، وبناحية منية ابن خصيب 
 -معاملة حلب  -مبدينة عني تاب وضمان الدقيق من البرية .لحمن أراضي مصر وبناحية زفتا منها، وأبطل ضمان امل

وأبطل املقرر على أهل الربلس، وشورى، . وضمان قمح املؤونة بدمياط وفارس كور من أردبني إىل ما دون ذلك
وأبطل مكس مدينة إعزاز بأمجعه، وعمر جسر األردن . وبلطيم، وهو شبه اجلالية ومبلغه ستون ألف درهم يف السنة

  .فيما بني بيسان ودمشق، فجاء طوله مائة وعشرون ذراعا. ذي يعرف بالشريعةال
  .بإمرة عشرة زيادة على عشرة، فاستقر أمري عشرين فارسا -وإىل مدينة مصر  -وفيه أنعم على قُطلوَبك السيفي 

  .وفيه أنعم على األمري قديد القلمطاوي بإمرة عشرة
  ومات يف هذا السنة من األعيان



أبو العباس أمحد بن عالء الدين أيب احلسن علي ابن أيب الربكات منصور الدمشقي احلنفي، قاضي  شرف الدين
  .القضاة بديار مصر، بعد ما عزل نفسه، وأقام بدمشق، يف ليلة اإلثنني عشرين شعبان
  .وتويف الشريف شرف الدين عاصم بن حممد احلسين نقيب األشراف، يف عاشر احملرم

ن حسن التميمي الشافعي، املقرئ، خطيب جامع أصلم خارج القاهرة، يف يوم األحد ثالث وتويف الشيخ عباس ب
  .تصدى لتدريس الفقه وإقراء القراءات عدة سنني. عشر ذي احلجة

  .أحد فقهاء املالكية، يف رابع عشرين ذي احلجة -باجليم  -وتويف نور الدين علي عبد الصمد اجلالوي 
  .دي، الشهري بالبلدي، نائب حلب، وقد جتاوز حنو أربعني سنةومات األمري منكلي بغا األمح

  .ومات الركن عمر نائب الوجه القبلي
  .ومات األمري فطلوبغا البزالري، أحد العشرات

وتويف قاضي الفضاة جالل الدين أبو عبد اهللا ويعرف جبار اهللا، بن قطب الدين حممد بن حممود النيسابوري، 
  .شر شهر رحباحلنفي،يوم اإلثنني رابع ع

وتويف قاضي القضاة حبلب جالل الدين أبو املعايل حممد بن حممد بن عثمان بن أمحد ابن عمرو بن حممد الُزرَعي 
  .الشافعي، قاضي حلب

  .وتويف الفقري املعتقد زين الدين حممد بن الَموِاز، يف ثاين عشرين ربيع األول بالقاهرة
قرأ على الربهان . ، بالرملة وكان فقيها شافعيا، عارفاً بالقراءاتوتويف مشس الدين حممد احلكري يف ذي احلجة

  .احلكري، ناب يف احلكم مث ويل قضاء القدس وصيدا بريوت
  .تويف الوزير الصاحب تاج الدين عبد الوهاب النشو امللكي األسلمي، حتت العقوبة، مستهل شهر مجادى اآلخرة

حممد بن جنم الدين عمر بن حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن وتويف أحد فقهاء الشافعية بدمشق، مشس الدين 
ومولده يف يوم الثالثاء العشرين من ربيع . يف ثامن احملرم،. ذؤيب األسدي الدمشقي، املعروف بابن قاضي شهبة

  .األول سنة إحدى وتسعني وستمائة، بدمشق
شافعي، بدمشق، يف ليلة األربعاء سابع عشر وتويف أبو حممد َحجي بن موسى بن أمحد بن سعد السعدي احلسباين، ال

  .صفر، وقد صار من أعيان فقهائها، مع اقتصاد واجنماع
  .ومات قتيال األمري صالح الدين خليل بن علي بن أمحد بن عرام يف رابع عشرين شهر رجب

  سنة ثالث ومثانني وسبعمائة

ثالثة وعشرين رجال عند األهرام، قد فروا قبض على طائفة من عرب البحرية، حنو : يف يوم األحد ثالث احملرم
  .يريدون النجاة، فوسطوا، وأخذت مواشيهم

  .وفيه ابتدأ الوباء بالطاعون يف الناس بالقاهرة ومصر، وتزايد حىت بلغ عدة من ميوت يف اليوم ثالمثائة ميت
وخلع على . اره على عادَتهخلع على قاضي القضاة بدمشق ويل الدين عبد اللّه بن أيب البقاء، باستقر: ويف خامسه

ابتدأ األمري مأمور : وسارا عائدين إىل بلديهما يف عاشره. قاضي القضاة حبلب كمال الدين املعري باستقراره
  .احلاجب بعرض األجناد، وإلزام من عربة إقطاعه ستمائة دينار، بالسفر إىل البحرية أو إخراج بديل عنه

أعيان أهل البحرية قدموا على األمري أيتمش، راغبني يف الطاعة، ومعهم حنو  قدم اخلرب بأن مخسة من: ويف ثاين عشره
  .ستمائة فارس، وعدة رجالة

قدم الربيد من اإلسكندرية بطلب بدر بن سالم، من األمري بلوط أن يسأل له يف األمان، فلم جيبه األمري الكبري 



  .يتمش، فقبض عليهم، وقتل أكابرهموكتب بالقبض على الذين قدموا إىل األمري أ. برقوق إىل سؤاله
قدم األمري قطلوبغا الكُوكَاي، ومعه مخسة وعشرون رجال من أعيان البحرية، فعفي األمري الكبري : يف تاسع عشره

  .عنهم
خلع على مجال الدين حممود بن علي بن أصفر عينة شاد اجلنان باإلسكندرية مث أحد أجناد : ويف خامس عشرينه
مرض السلطان حىت : يب اجليش عوضا عن ناصر الدين حممد بن قرطاي الكركي ويف هذه األياماحللقة، واستقر نق

  .مبوته، مث عويف.أرجف
مبن معه من جتريدة البحرية، وقد فر بدر سالم إىل جهة برقة وبعث . قدم األمري أَيتِمشِ: ويف يوم األحد ثاين صفر

ونزل قُُرط دمنهور، .س قتالهم، فعلقت على باب زويلةاألمري قرط برجال كثري قد قبض عليهم، وبعدة من رءو
  .وبىن عليها سورا،أخذ يف عمارة ما خرب من بالد البحرية

  .ويف تاسعه خلع على آلطنبغا الصالحي، واستقر يف والية األمشونني، عوضا عن حممد بن العاديل

فإنه أخذ منها عدة . لضعف حاهلا استعفي الصاحب مشس الدين أبو الفرج املقلى من الوزارة؛: ويف حادي عشره
فلما كان من . فقبض عليه وعلى علم الدين حيىي ناظر الدولة، وعدة من الكتاب، وسلموا الشاد الدواوين. بالد

الغد بعث األمري الكبري إىل املقسي خبلعة الوزارة ليستمر على عادته، فامتنع من الوالية، ما مل يعد إىل الدولة ما خرج 
د فالتزم كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس بتكفية الدولة واخلاص من غري أن تعاد البالد اليت خرجت عنها من البال
ونظر اخلاص، ونظر ديوان األمري الكبري . فخلع عليه يف يوم اخلميس ثالث عشره، واستقر يف الوزارة. عن الوزارة

  .ووكالة اخلاص، عوضا عن املقسي
وخلع عليه، . بتقدمة األمري أَيدُمر الشمسي بعد موته -والد األمري الكبري  -وفيه أنعم على األمري شرف آنص 

  .فقبل األرض بني يدي السلطان، وأقام يف اخلدمة حىت انقضت
  .وفيه أحاط الوزير على موجود األمري أيدَُمر، ورسم على مباشري ديوانه و مل جتر عادة بذلك

  .إبراهيم وشادي، من أمراء البحريةقدم األمري قُرط ومعه رحاب و: ويف رابع عشره
وعوقب، فكتب . قبض على املقدم سيف، وأحاط الوزير جيميع ماله وأُلزم حبمل مائيت ألف دينار: ويف تاسع عشره

  .مبائيت ألف درهم.خطه
  .خلع على رحاب ورفيقيه: ويف عشرينه

وخلع على . عوضا عن املقدم ورفيقه عبيدواستقر مقدم الدولة  -نقيب قرا غالمية  -وفيه خلع على أمحد الَعظَْمةَ 
سعد الدين بن الريشة، واستقر ناظر الدولة، عوضا عن علم الدين حيىي، وخلع على عدة من الكتاب باستقرارهم 

يف وظائف كانت بأيدي أصحاب ابن املقسي، فاستقر زين الدين نصر اهللا بن مكانس يف نظر األسواق، واستقر علم 
ر الضيافة، واستقر تاج الدين عبد اللّه بن سعد الدين نصر اهللا بن البقري ،صاحب ديوان الدين أفسح يف نظر دا

خزانة اخلاص ،واستقر تاج الدين عبد الرحيم ابن الوزير فخر الدين ماجد بن أبو شاكر يف نظر دار الضرب، 
  .واستقر فخر الدين عبد الرمحن ابن مكانس يف نظر اإلصطبل

: م الدين حيىي، على مال مبلغه مخسمائة ألف درهم، ليورده ويف يوم األحد ثالث عشرينهوفيه أفرج عن املقسي وعل
تويف السلطان امللك املنصور علي بن األشرف شعبان،ودفن ليال بتربة جدته خوند بركة بالتبانة وتوىل جتهيزه األمري 

ُمره ُنحو اثنيت عشرة سنة ومل قطلوبغا الكوكاي فكانت مدة سلطنته مخس سنني وثالثة أشهر وعشرين يوما، وع
  .يكن له من السلطنة سوى االسم، واجللوس على التخت، وله نفقة كل يوم



مبلوك النصارى بإشارة الباب هلم يف ذلك والباب هو بتفخيم . مث إن القربسي ملا قصد غزو اإلسكندرية استنجد
حلواريني، وعنده الصليب األكرب، الذي إذا أبرزه الباء األوىل، وهو الذي تنقاد النصارى به، ويزعمرن أنه من ذرية ا

فإذا خرج الباب بصليبه ذلك ارجتت له بالد النصرانية، . للغزو مل يبق ملك َمن ملوك النصارى إال أتى جبيشه حنوه
فلما أعانت ملوك النصارى صاحب قربس . فيظفر بتلك اجليوش القوية على مملكة من خالفه من ملوك الرومانية

الرجال والغربان، بإشارة الباب هلم يف ذلك فعمرت املراكب له على ما قيل برودس، ألهنا دار صناعة باملال و
فلما رجع إىل قربس، وجدهم . الفرنج، فكانت عمارهتا على ما قيل يف أربع سنني، وذلك يف مدة طوافه على امللوك

وكانت األخبار تأيت إىل اإلسكندرية، بأن العمارة . هتيئوا له فجمع ما جاء به على ما عمر له، وتوجه إىل اإلسكندرية
فرفع سورها القصري من جهة الباب  -. وهو األمري زين الدين خالد -عند القربسي، فاهتم نائب السلطان هبا 

مقدم اجليوش املنصورة اإلعانة على  -األخضر، وصار جيتهد يف العمارة، ويرسل يطلب من األمري يلبغا اخلاسكي 
إن القربسي أقل وأذل من أن يأيت إىل : " ر، ويعلمه خبرب عمارة القربسي للمراكب احلربية، فيقولعمارة السو
وما علم يلبغا أن شرارة أحرقت اجللمود، وبعوضة أهلكت النمرود، ودملة قتلت فيال، وبرغوثا " . األسكندرية 

  .أَشهر ملكا جليال
  ذكر كيفية ظفر القربسي باالسكندرية

  وذلك. ناس نصارى الرومانية، وغري ذلك من الواردات املستطرداتمبا مجعه من أج

كان غائبا عن الثغر املذكور  -وهو األمري صالح الدين خليل بن عرام  -أن نائب السلطان بثغر اإلسكندرية 
دخل فلما . وكان نائبا عنه فيه بإشارة األمري األتابكي اخلاسكي أمري يسمى جنغرا. باحلجاز الشريف، بسبب احلج

جنغرا املذكور اإلسكندرية رأى طوائفها املتطوعة احلارسة ملينتها تبحر عليه باجلزيرة بقسيهم اجلرخ املوترة 
وأعالمهم احلرير املنشورة، مع ما بأيديهم من املزاريق والرمح والدرق والصفاح، والزرد النضيد، ومصفحات 

فلما عاينهم . وسهم املختلف األلوان كالزهر يف البستاناحلديد، والنفط الطيار الصاعد منه هلب النار، وهم مبلب
هؤالء أهل اجلنة لرباطهم وجهادهم يف سبيل اهللا، قد طاب واهللا العيش بقوة هذا اجليش، لو : " جنغرا بكى وقال

أتى اإلسكندرية مجيع نصارى الرومانية، ما قدروا على هذا اجليش الثقيل على اإلسكندرية، بل يكسرون النصارى، 
  .ويصريوهنم قتلى وأسارى،

فأقام جنغرا باإلسكندرية من شوال سنة ست وستني وسبعمائة إىل احملرم، ينظر إىل تلك الطوائف اليت لكل طائفة 
منها ليلة يف األسبوع، تبيت حترس بساحل، املينا، ورمبا بات ليال يف الغرفة اليت على باب مسجد تربة طغية، ويقدم 

وتأيت طائفة الزراقني يطلقون النفط وهو ينظر من طيقان الغرفة . ابل باب املسجد املذكورقدامه فانوسني أكرتني مق
املذكورة إىل الشرار الطيار واللوالب اليت تدور بألوان النار، من اخلضرة والصفرة، والبياض واحلمرة، فيتحصل 

ق املنتشرة على الساحل من الرماة بذلك االنشراح، من العشي إىل الصباح، ويبتهج أيضاً بنظره إىل كثرة اخلالئ
والعوام، وقد نصب هلم سوق فيه من أصناف املأكول، يشترون ويأكلون، ومن ماء الروايا والقرب اليت حتمل من 

فإذا أصبحوا انتظمت الطائفة اليت باتت حترس، ودخل البلد يف مهة وجلد وكثرة ومدد ، .البلد إليهم، يشربون
سوان، ينظرون ألقوام كزهر بستان، من حسن املالبس وبياض تلك األطالس، فتجتمع لدخوهلم الرجال والن

فتزغرت هلم النسوان إعالنا عند مشاهدهتن هلم عيانا، واألبواق حينئذ تصرخ والكوسات تدق، واملزامر 
لناس تزمر،واألعالم منشورة، واملباخر بالطيب معمورة، ودخاهنا يفوح، فتنبسط لتلك الروائح األرجة كل روح، وا



فبينما هم كذلك على عادهتم مستمرين، . يف شرح وسرور لرؤية ذلك اجليش املخبور، املهتز له الشوارع والدور
ويف ثغرهم مطمئنني، ال تروعهم األعداء، وال رأوا مكروها أبدا، إذا دمههم صاحب قربس اللعني يف جنده الضالني 

بلد باطمئنان، وذلك يف يوم اجلمعة الثاين والعشرين من ، وشتت مشلهم أمجيعن، فروا منه يف البلدان، ودخل ال
احملرم، سنة سبع وستني وسبعمائة، والنيل منَتشر على البالد قصد امللعون بإتيانه لتتعوق النجدة من مصر لبعد 

مبراكبه، وفرح . الطريق من اجلبل، فنال اخلبيث قصده يف ذلك اليوم، والذي بعده، وحتصن قبل إتيان النجدة
الكتاب مسطورا .مة نفسه ومكاسبه فلو كان هبا أمراء جمردة ما نال اخلبيث منها مثن زردة لكن كان ذلك يفبسال

  .،وكان أمر اهللا قدرا مقدورا 
عود إىل ذكر كيفية إتيان القربسي إىل اإلسكندرية وظفره هبا وذلك أنه ملا كان يف يوم األربعاء العشرين من احملرم 

ة،ظهر يف البحر مراكب مشرقة ومغربة، زعم أهل اإلسكندرية أهنم جتار البنادقة، سنة سبع وستني وسبعمائ
وكانت جتار املسلمني جلبوا هلم من اليمن أصناف . ينتظروهنم يأتون مبتاجرهم على جاري عادهتم يف كل سنة

  .البهار، يبيعوهنا عليهم، ويَتعوضون عنها من متاجرهم
فلما أصبح يوم اخلميس أقبلته املراكب الكثرية طالبة . خوف شديد بسببهم فلما مل يدخلوا مليناء بات الناس يف

. فصار الناس يف الطويل العريض من كثرة هلجهم، وحر وهجهم. ساحل اجلزيرة، منشورة قالعها كالقصور البيض
العها ببحر وتلك املراكب مقلعة آتية قد مألت البحر من كل ناحية، فلم تزل تشق البحر كالزلزلة، إىل أن حطت ق

السلسلة ، وذلك من جهة الباب األخضر املسدود بعد الوقعة باجلري واحلجر، مث فتح بعد ذلك وركبت علِمه أبوابه 
األول والثاين والثالث املتجددة، وذلك يف يوم الوقعة سنة سبع وستني وسبعمائة، يف والية األمري سيف الدين األكز 

  .وما فعل فيها إن شاء اهللا تعاىلباإلسكندرية، وسيأيت ذكر واليته هبا 

نعود وملا أرست املراكب احلربية ببحر السلسلة مربزة عن الساحل اعتد أهل اإلسكندرية للقتال واحلرب والنزال، 
فتعمرت القالع اليت من جهة البحر واجلزيرة، بالرماة الكثرية وانتشر الناس على السور، وصار برماة اجلرخ 

لفرنج قارب جيس امليناء بقمرية، فرمى املسلمون عليه بالسهام، فوىل هاربا حىت لصق معمور، فخرج من مراكب ا
فلما كان بعد الغروب، أوقدت الفوانيس على السور، فضاء السور بالنور، وبات املسلمون متأهبني . باملراكب

ضمة بعضها إىل وصارت تلك املراكب من. بالسور، حمدقني والعدو خانس مل يتحرك من املوضع الذي أرسى به
ما يقدر هذا على هذه املدينة املسورة : " بعض، كالطوقَ الصغري يف البحر الكبري، فاستهون املسلون أمره وقالوا

فلما كان بعد طلوع الشمس من يوم اجلمعة، انتشر على الساحل باجلزيرة " . والقالع املشيدة املتينة . احلصينة
يفه وترسه، ومنهم من معه نبله وقوسه، ومنهم من معه رحمه وخنجره، خلق من املسلمني كثرية، منهم من معه س

وكانت . ومنهم من ليس عليه سوى ثوبه الذي يستره، وبعضهم قد لبس الزرد املنضد، وبعضهم من هو عاري جمرد
لعام، الباعة خرجوا من البلد بطباليهم وقدورهم ودسوهتم مآلنة بالطعام، يبيعونه على من باجلزيرة من اخلاص وا

وذلك من ليلة اخلميس ليكسبوا معايشهم، وهم معلنون بلعن كل راهب وقسيس، وذلك من غري خوف من 
مث إهنم ما فزعوا من اإلفرنج باجتماع أفروطتهم يوم اخلميس، بل صاروا . املراكب اليت رؤيت يوم األربعاء يف البحر

فكان أحدهم يغضب . م على الطوائف املتقدم ذكرهميلعنون القربسي كلعنهم إلبليس ألهنم فيما تقدم هلم من بيعه
  :إذا أنقص له املشترى حبة أو حبتني، ويفرح إذا غلب املشتري حببة واحدة، فيصري البائع كما قال الشاعر

  فباحلبة ترضيه... التغضب السوقي 
  كأخذ الفرس من فيه... وأخذ الفلس من يده 



يف خروجهم مع الطوائف، يعهدون وليس كل منهم مفكر يف  فصاروا يشترون من الباعة، ويأكلون كما كانوا
وصارت احلرافيش والعوام يشتمون القربسي بالصريح، ويسبونه بكل لفظ قبيح، . أسطول اإلفرنج، وال منه خائف

إن القربسي : والقربسي يسمعهم من مراكبه، وهو ساكن، وكل من معه مل ينطق بكلمة، بل كل منهم صامت فقيل
اجلزيرة يف الليل جواسيسه يف زي لباس املسلمني، مستعربني كالشياطني، فاحتاطوا باملسلمني  رمى من أعلى

متجسسني، فرأوهم من لباس احلرب عارين، فاشتروا كما قيل من املأكول، وأتوا به لصاحب قربس باألسطول، 
ان، يأكلون ويشربون،وبعضهم له ليس باجلزيرة أحد من الشجعان وليس هبا إال من هو من لباس احلرب عري: وقالوا

أقبلت العربان من كل ناحية ومكان، قد .حيفر يف الرمل حفائر وهبا ينامون فلما كان قبل الشمس من يوم اجلمعة 
وكانت النسوان ينظرن إىل مراكب الفرنج من رءوس الكيمان اليت هي داخل السور، املشرفة . ختللوا بالكسيان

وقلن قد أتت الشجعان، يقتلون عباد الصلبان، فصاروا يتطاردون . العربان على القبور،فزرغتت النسوان لتلك
على خيوهلم حتت الكيمان، وقد أرخوا هلا األعنة، عند مساعهم الزرغتة ، وتلك العربان كاملطر من كثرهتم، خارجني 

مع كل واحد منهم فصاروا يف اجلزيرة كاجلراد املنتشر، وكل من سرابيل احلرب منتشر، ليس . من الباب األخضر
هذا عدو ثقيل، : " غري سيفه ، األجرب ورحمه، قاصدا إما لقتله أو جلرحه، فقال أحد املغاربة وغريه لألمري جنغرا
ويقاتلون من خلف . وقد خرج الناس من الثغر عرايا للباليا، واملصلحة دخوهلم املدينة يتحصنون بأسوارها احلصينة

إىل أن تصل من مصر . رجل كاألسد املغوار، يذيقونه برميهم عليه الشدة ليظن العدو أن خلفها كل. األسوار
قد انصرف على بنائه ألوف كثرية، بنيت بني مقابر األموات ملبيت طوائف : ، فقال ممن له رباط باجلزيرة" النجحة 
الوا ذلك خوفا ق" . ما نترك هؤالء الفرنج الذي كل منهم رجس مقامر، تطرق بأرجلها ترب املقابر : " القاعات

دخول املسلمني البلد : " فقال عبد اهللا التاجر جلنغرا. على ربطهم خترهبا الفرنج إذا نزلوا اجلزيرة جبموعهم الكثرية
أنتم مغاربة أخربتم بلدكم طرابلس بأخذ الفرنج وتريدون أن ختربوا ربط : " أرباب الربط" فقالت " أصلح هلم 

لك وال كرامة، بل مننعهم النزول من املركب، نذيقهم بالسهام العذاب املسلمني بدخول املسلمني البلد كذ
  .والرعب

مث ملا كان بعد وقعة القربسي بسنتني، رسم السلطان امللك األشرف شعبان هبدم ماجتده يف اجلزيرة من الربط 
مباء األمطار، . لوءةوالقصور، احترازا من العدو أن ينزهلا، فيجد مأوى يأويه، وجيد ما ، يشرب من صهارجيها املم

ولو كان تركوا للقربسي اجلزيرة وحتصنوا بالسور وقاتلوا من ورائه كل رجس كفور . فهدمت تلك الربط والقصور
،لكان املسلمون بتحصينهم بالثغر سلموا من القتل والنهب واألسر، وما كان عليهم من إخراب الفرنج للربط 

النصرانية، فالذين خافوا على ربطهم ختربت ،ودورهم اليت داخل البلد  املبينة، لسالمة اإلسكندرية، من أذى امللة
هنبت،وذلك بالرأي الغري صائب ،حىت حلت هبم املصائب ،لكن القضاء إذا نزل ال يرد ،وإذا أراد اهللا حبكم نفذ 

  قال بعضهم
  .إذا حل من ذا له مينع ... قضاء املهيمن ال يدفع 

  و قال اآلخر
  مل يكن فيه ملخلوق مفر... القضا  وإذا أراد اهللا إنفاذ

نعود إىل ركوب أمري جنغرا لكالم أصحاب الربط ، وتركه ملا قاله له عبد اهللا التاجر املغريب، فكان جواب جنغرا 
لست أترك أحدا من الفرنج يصل إىل الساحل، ولو قطعت مين األوداج ونفذت املقاتل : " لعبد اهللا التاجر املذكور

مبراكبهم ينظرون .مث إن الفرنج صاروا. لّه أن يلطف بعبده أهلمه حسن التدبري، وإذا خذله شتت رأيه، وإذا أراد ال" 



أحوال الناس، فلم يروا إال من هو عار من اللباس، فطمعوا فيهم، وزحفوا بغراب التقدمة إليهم، فنزلت إليه طائفة 
النزال، وأمسكوا الغراب بأيديهم وطلبوا من الزراقني .من املغاربة خائفني يف املاء، ناوشوا من فيه القتال واحلرب، و

مبدفع فيه .النار ليحرقوه، فلم يأت أحد بشرارة، وذلك لقلة مهتهم وهتاوهنم وغفلتهم، فاستعجلوهم بالنار، فرموا 
قتلت  مث إن املغاربة وأصحاب الغراب ضربوا بعضهم بعضا بالسيوف إىل أن. نار كنار احللفاء، فوقع يف املاء فانطفأ

فلما دخال الرب تتابعت . املغاربة يف تلك احملاربة، فحينئذ دخل الغراب الساحل، وتبعه آخر كان يرمي بالسهام
الغربان داخلي من أماكن متفرقة، فنزلت الفرنج سريعا من مراكبها خبيلها ورجاهلا، وقت ضحى هنار يوم اجلمعة إىل 

فلما رأت الباعة الطعام، . درق والسيوف، مشاة على األقدامالرب، فرمت اخليالة املسلمون يقدمهم أصحاب ال
الذين كان كل واحد منهم خياف على احلبة واحلبتني، ترك ماعونه وهرب، حافيا بغري نعلني، فمنهم من جنا من 

وكانت الفرنج مسربلة بالزرد النضيد، متجلية بصفائح . الكفرة، ومنهم من صارت هامته على األرض مكركرة
على رءوسهم اخلوذ الالمعة وبأيديهم السيوف القاطعة، قد تنكبوا القسي املولَودة، ورفعواأعالم الصلبان  احلديد،
وصاروا يرمون على املسلمني، فارتشقت سهامهم يف أهل اإلميان، ويف خيول العربان، فهاجت هبم تلك . املنشورة

املسلمني هبزمية العربان مكسور، وال عادوا  فصار جيش. اخليول يف كل جهة ومكان، فاهنزموا إىل ناحية السور
وكانت الفرنج البسني احلديد من الفرق إىل القدم، .قابلوا الفرنج الكالب، بل دخلوا البلد عابرين من األبواب

واملسلمون كاللحم على وضم ، فكيف يقاتل اللحم احلديد وكيف يربز العاري ملن كسى الزرد النضيد، فاهنزمت 
  :ومن الكفار فرت، فقال الشاعر يف ذلكاملسلمون وولت،

  باللبس وافاهم جنود... ، قد ولت املسلمون ملا 
  والناس حلم وهم حديد... وكيف اليهربنون منهم 

مث إن أهل اإلسكندرية ملا رأو ما مل يعهدوه أبدا، وال شاهدوه على طول املدى، رجفت منهم القلوب، وصار كل 
الرءوس الطائرة ، واخليول الغائرة، فتزامحوا يف األبواب، بعضهم على بعض،  واحد من عقله مسلوب، وملا رأو من

فصاروا موتى بالطول والعرض، وثبت بعض الناس، وقاتل وهو جمتهد، حىت قتل من الفرنج ما تيسر له قبل أن 
ة، وهو قيل إن حممد الشريف اجلزار هجم على الفرنج بساطور اجملزرة، جعل عظام مجاعة منهم مكسر. يستشهد
باجلزيرة وروى  -رمحه ا للّه  -إىل أن تكاثرت عليه منهم مجاعة كثرية، فاستشهد " اللّه أكرب قتل من كفر : " يقول

، " متوت يا فقيه حممد " وهو قاصد الفرنج بسيفه فقيل له  -بعض فقهاء املكاتب يعرف بالفقيه حممد بن الطفال 
،وهجم فيهم " ، وأي موتة أحسن من اجلهاد يف سبيل اهللا ألصري إىل اجلنة إذًا أسعد وأصري جماورا للنيب حممد" فقال 

  .فصار يضرهبم ويضربونه إىل أن رزق الشهادة ، وختم له بالسعادة

ملا . وذلك أن مجاعة من رماة قاعة القرافة املتطوعة. نعود إىل ذكر من قاتل باجلزيرة من املسلمني للفرنج الكافرين
ي عمره هلما الشيخ الصاحل أبو عبد اهللا حممد بن سالم خارج باب البحر باجلزيرة بسبب حوصروا يف الرباط الذ

مبيتهم فيه وصلواهتم ،وذكرهم ليلة خروج طائفتهم ،ترابط به وكان بناؤه قبل الوقعة ما يزيد على سنة ،قيل 
إنه انصرف على عمارته  وذكرهم ليلة خروج طائفتهم ،ترابط به وكان بناؤه قبل الوقعة ما يزيد على سنة ،قيل

مثامنائة دينار فلما تكاثرت الفرنج حول الرباط ،صارت رماة املسلمني يف أعالء يرمون على الفرنج بسهامهم، 
فلما نفدت سهامهم عمدوا إىل شرفات الرباط صاروا يهدموهنا، ويرمون الفرنج بأحجارها . فقتلوا من الفرنج مجاعة

فانقطع رميهم فكسرت الفرنج شبابيك الرباط املذكور، وصعدوا إليهم فلما . إىل أن نفذت حجارة الشراريف منهم
أخرب عنهم بذلك عبد . وصمتوا، فلم يسمع هلم بعد ذلك صوت" يا حممد " صارت الفرانج معهم صاحوا بأجعهم 



خبناجرهم، اهللا بن الفقيه أبو بكر قيم مسجد القشريي، كان خمتفيا بصهريج املذكور فذحبتهم الفرنج عن آخرهم 
وقيل كان عدد املذبوحني فوق . فصارت أدميتهم جتري من ميازيب الرباط املذكور، كجري األمطار حني أباهنا فيها

فلما رجع من . السطح الرباط من املسلمني زيادة على الثالثني، فطوىب هلم إذ رزقوا الشهادة، وختم هلم بالسعادة
وعاينوا القتلى املطروحني  -كما سيأيت ذكر صفة فرارهم  -ب الرب خرج من اإلسكندرية فارا من الفرنج من أبوا

وقصدوا رباط ابن سالم املذكرر، فرأوا حتت امليازيب دماء كثرة جامدة، . باألرض داخل البلد وخارجه باجلزيرة
ودفنوهم وباجلنة قد فرحوا ورحبوا فحفروا هلم خارج الربط قربا متسعا . فصعدوا إىل سطحه فوجدوا الرماة ذحبوا

وِقاَتلوا وقتلوا ألكِفرن عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنات : " فكانوا كما قال اهللا تعاىل يف أمثاهلم. فيه، رمحة اهللا عليهم
غفر اللّه له ولوالديه وللمسلمني  -جتري من حتتها األهنار ثواباً من عند اهللا و اهللا عنده حسن الثواب قال املؤلف 

حدثين حممد : قال -شيخ رماة قاعة القرافة باإلسكندرية  -صاع أمحد بن النشاء حدثين الشيخ ال:  -أجعني 
كنت مع : " قال. اخلياط بعد قدومه من مدينة قربص مع من حضروا من أساري اإلسكندرية الراجعني إليها منها

ا أضطرب من حني صعدت الفرنج إلينا، فصاروا يذحبون الرماة، وأن. رماة املسلمني على سطح رباط ابن سالم
: ضحك هلم فضحكت الفرنج بضحكه. اخلوف، فتركوين حيا لصغر سين وأما حسني البياع فإهنم ملا قصدوا ذحبه

  " .اتركوه ألنه ضحك موضع اخلوف، فأسرنا حنن اإلثنني، فحزن حسني بعد ذلك وبكى : " وقالوا
وحرق سقف إيوانه، وقتل . وكسر قناديله وملا رأى الشيخ حممد بن سالم ما فعل برباطه من بابه وشبابيكه النحاس

مث أنه عمره ثانيا سنة إحدى . فسد حينئذ شبابيكه وبابه باحلجارة. رماة املسلمني به بكى وتأمل على ما رأى وشاهد
وسبعني وسبعمائة، فصار كما كان أوال، لكنه أقىن سقف إيوانه باحلجارة ال باخلشب، حىت ال يصري للنار فيه عمل، 

  ...رإن حدث أم
وذلك أن األمري جنغرا املتقدم ذكره، ملا رأى الناس فروا من بني يديه ومن خلفه، : نعود إىل ذكر خرب اإلسكندرية

: " ندم على خمالفته لقول القائل. وعن ميينه ومشاله بلذع سهام الفرنج، والتذع هو أيضاً هبا، وسال دمه من نصلها
إىل أن تأيت النجدة يف . تلوا الفرنج الكفار بسهامهم من كوى األسوارأدخل الناس ليتحصنوا بأسوارها احلصينة يقا

فتيقن حينئذ أن عدم خروجهم من األبواب كان عني . ،" أقرب مدة، ليزول حبضروها عن املسلمني الشدة 
ون الصواب، وأن الذي أشار بعدم دخوهلم البلد كان فيه أليم العذاب، وصار كل منهم بالفرار مركون ببلد البسلق

  .وبلد الكريان، وغريمها من البالد الدانية والبعاد

مث إن جنغرا قصد ناحية املطرق احملاذي لدار السلطان، غريب اإلسكندرية من ظاهر سورها، خائضا بفرسه يف املاء، 
فأتى بيت املال، أخذ ما كان فيه من ذهب وفضة، . ومن معه من املسلمني فدخل اإلسكندرية من باب اخلوخة

أخرجهم من  -وكانوا حنو مخسني باإلسكندرية مقيمني  -ها من باب الرب، وأمر بتجار الفرنج وقناصلهم وأخرج
فعند ذلك ضرب أحد . باب الرب، ووجههم إىل ناحية دمنهور ، بعد أن امتنعوا من اخلروج مع اجلبلية املرمسني عليهم

ب أعناقهم، فأذعنوا باخلروج سرحة، فخرجت اجلبلية عنق إفرجني منهم بسيفه، فحني رأوا ذلك، خافوا أن تضر
وكان خروجهم هبم حني انضمام العدو إىل القرب من السور فرمتهم . اجلبلية هبم مسلسلني إىل جهة دمنهور

مث إن الفرنج عمدوا إىل بتية خشب ماؤها . املسلمون من أعلى السور بالسهام، فلم يقدروا على الوصول إليه
ب البحر، بكركرهتا بأسنة الرماح، فتتابعت عليهم السهام من أعلى السور فقتل من حريقا، وقصدوا هبا حرق با

الفرنج مجاعة، فحاروا يف أمرهم ماذا يفعلون، فتركوا البتية تتقد بنارها، بعيدا من الباب، ورجعوا إىل ناحية امليناء 
ع من الصعود إىل السور، فدرجوا إىل وال مث خندق مين. الشرقية، ونظروا فلم جيدوا على السور من تلك اجلهة أحدا



جهة باب الديوان أحرقوه، ودخلوا مع ما نصبوا هناك من السالمل اخلشب املفصلة، صعدوا عليها السور فلما رآهم 
املسلمون الذين على السور من البعد قد صعدوه وبينهم وبني الفرنج قلعة عالية غري نافذة إليهم، شردوا طالبني 

م، ولتحققهم بأن الفرنج ملكت البلد، فقتل من املسلمني من أدركته الفرنج، وسلم منهم من النجاة منهم لكثرهت
خرج من أبواب الرب، فلو كان السور الذي يلي البحر معمراً بالرجال من جهة الديوان والصناعة سلمت منهم 

أغلقوا باب " بة الناظر اإلسكندرية، وإمنا قال مشس الدين بن غراب كاتب الديوان، ومشس الدين بن أيب عذي
فقفل الباب فلذلك " . الديوان الذي يلي البلد لئال تنقل التجار بضائعها منه إىل البلد فتضيع احلقوق اليت عليها 
وقيل إن ابن غراب . امتنعت الرماة من تلك اجلهة من السور، فبذلك رأى العدو جهة خالية ودخل البلد منها

ربس عليها، وأن صاحب قربس أتاها قبل الوقعة يف زي تاجر أواه ابن غراب املذكور كان متعامال مع صاحب ق
فلما علم . املذكور مدة، فصار القربسي يتمشى بالبلد يف مجلة الفرنج اليت هبا جتارا وهو يكيفها وينظر أحوال الناس

ب، وعلقه قطعتني ذلك بعد الوقعة وسط األمري صالح الدين بن عرام بعد قدومه من احلجاز مشس الدين بن غرا
فلو فتح باب الديوان الذي على البلد قاتلت املسلمون الفرنج من أعلى سوره، ووجدوا ما يقوهتم . على باب رشيد

فلما مل يكن لألمري جنغرا رأى . وكانت أصحاب البضائع حترسها، ويطعمون منها اجملاهدين. باألكل من نقل الشام
يوان، أخذت الفرنج البلد منه، ونفذت املقادير، من كل كبري من أهل صائب، وقفل ابن غراب والناظر لباب الد

الثغر وصغري، فمنهم من قتل، ومنهم من أسر، ومنهم من سلم، ومنهم من كسر، ومنهم من هرب بعد أن ألقى 
سالحه واضطرب، ومنهم من ترك وطنه وتغرب، ومنهم من ازدحم يف األبواب ومات، ومنهم من افتقر وبلى 

فما أسرع ما أخذ الثغر، وما أعجل ما انكوت قلوب أهله باجلمر، ظفرت به الفرنج يف اليوم الذي نزلوا  بالشتات،
فيه من مراكبهم إىل الرب، وال أمسك باحلصار يومني بل أخذ من املسلمني يف ساعتني وقيل إن احلصار للمدن 

  .واحلصون متسك السنة والسنتني
إذا كان النخال حفظ جهته : " ي يلبغا اخلاسكي، بعد الوقعة، قيل له ذلك فقالفلما دخل اإلسكندرية األمري األتابك

وكان فرار أهل اإلسكندرية من " كان حيمي البلد ومل يدخل إليه من اإلفرنج أحد، . فكيف لو كان دقيقاً أو سويقاً
ج بباب السدرة الفرنج من باب السدرة وباب الزهري وباب رشيد بعد زحام شديد، فمنهم من أدركته الفرن

فقتلته، ومنهم من أسرته، ومنهم من نزل من السور يف احلبال والعمائم، فعطب العاطب وسلم السامل، وصعدت 
  .نصبت عليه الصلبان، وصار كل واحد من املسلمني برؤيته للفرنج كاهلائم الوهلان. الفرنج على أعلى باب السدرة

. وهالك بعضهم من قوة الزمحة. ب العجاب، وذلك الزدحامهموكان خروج أهل اإلسكندرية من األبواب من أعج
ويف ذلك الوقت نزعت من قلوهبم الرمحة، فخرج من األبواب ألوف مؤلفة، بتوحيد اهللا معترفة، فامتألت منهم 

الغيطان والبلدان، وهنب بعضهم العربان، وغال السعر بينهم ما جلبته الباعة إليهم من البلدان، فباعوا الغايل 
لرخيص، وصار كل منهم على حتصيل القوت حريص، وال أمكنهم ترك القوت لزيادة الغالء وال رجعوا إىل قول با

  :الشاعر يف بيته السائر بني املأل وهو
  فيكون أرخص ما يكون إذا غال... وإذا غال شيء على تركته 

ة، ومنهم من باع ما عليه من فوطة وفاضل مث إنه ملا حصل الغالء بني أهل اإلسكندرية، الذين فروا من امللة النصراني
قميص، ومنهم من باع ما يتدفأ به من جبة وفرو مصيص، وذلك خلروجهم من بلدهم سرعة، وليسمع بعضهم 
درهم وال قطعة، بل تركوا ديارهم مغلقة األبواب، كسرهتا ورتعت فيها اإلفرنج الكالب، فنهبتها من احلوانيت 

اجلمال والبغال واحلمري واأليانق، مث قتلوا من اختفي عند مصادفتها له من كبري ومحلت ما فيها على . والفنادق



مث إهنم أحرقوا القياسر واخلانات، وأفسدوا النسوان والبنات، . وصغري، وعرقبوا املواشي، فمنهم هالك وكسري
الرجال والنساء وكسر كل علج مارد قناديل اجلوامع واملساجد، وعلقوا على السور أعالم الصلبان، وأسروا 

حىت اجملانني والبلهاء والعجائز وضاع للناس يف خروجهم من أبواب املدينة ما . والولدن، وقتلوا كل شيخ عاجز
مبن . استخفوا محله من ذهب ومصاغ للزينة وذلك من قوة الزمحة وطلب النجاة بقوة يتمه فمن الناس من خرج

ملفظعة ومنهم من ضاع ماله الذي خرج به بني األبواب، وصار كان معه، ومنهم من ضاع ما معه يف تلك الزمحة ا
من ضياعه يف حسرة واكتئاب، قيل إن بعض جتار األعاجم خرج من باب رشيد ومعه جراب فيه ستة آالف دينار، 
فمن قوة الزمحة يف الباب سقط من بني يديه، بعد أن كان قابضا عليه، فما قدر على االحنناء يأخذه من األرض من 

ة ازدحام الناس بعضهم لبعض، بل رفعه من كان خلفه، فخرج صحيح البدن من الباب، جمروح القلب من قو
ضياع اجلراب، فتفتت أكباده، وعدم نومه ورقاده وصار إىل اجلنون انقياده، وزال عنه عقله ورشاده، وصار 

والبؤس، ملا أحاطت به  يستغيث فال يغاث، وحنل جسمه حىت صارت عظامه كالرفات، مث حصل له بذلك الضرر
  :العكوس والنحوس، فصارت األحباب تلومه على ضيعة اجلراب، فأنشد من لوعة االكتئاب

  ترى عند أعدائي يكون دوائي... إذا كنت ألقى البؤس عند أحبيت 
يوم مث إن الفرنج فعلوا باإلسكندرية ما تقدم ذكره من هنب بعد كسر وقتل وإحراق، من عصر يوم اجلمعة إىل أخر 

وكان مما أحرقوه حوانيت احلرف بكماهلا، وسوق القشاشني باملعاريج، واحلوانيت املالصقة لقيسارية . السبت ثانيه
األعاجم من خارجها من اجلهة الشرقية، وحوانيت شارع املرجانيني وبعض فنادقه، وفندق الطبيبة مع فندق 

لكنان املقابلة جلامع اجليوشي بالقرب من العطارين مع اجلوكندار، وفندق الدماميين الذي يسوق اجلوار، ووكالة ا
وأحرقوا أيضاً درابزي مدرسة ابن حباشة مع سقف اإليوان، وعبثوا بكل ناحية ومكان، وأحرقوا . سوق اخلشابني

ذكر يل شيخ . باب مدرسة الفخر القريبة من باب رشيد، وعبث بإحراق بعض حوانيت احملجة كل علج مريد
كنت خمتفيا بأعلى داري يف مكان أنظر من كوة صغرية، فرأيت الفرنج يأتون إىل احلانوت : " يسكن باحلجة قال

املغلق الباب، فيمد أحدهم على بابه خطة سوداء، وخيط من فوقها خطة محراء، ويلقم اخلط النار فيلتهب الباب 
ن والزفت والنفط، فيضع قيل إن الفرنج يستصحبون معهم حلق احلراقات املغموسة بالزيت والقطرا" بسرعة 

أحدهم احللقة الواحدة يف نصل السهم املوضوع على منت قوس الركاب، ويلقم احللقة النار، ويفك الوتر من 
احلوزة، فيخرح السهم صاعداً إىل السقف يوكز فيه، فليتهب اخلشب بسرعة، فينزل إىل األرض حيرق كل ما يف 

  .لعنة اهللا على الفرنج أمجعني. نكاية للمسلمني يفعلون ذلك. البيت، مما ليس حتملهم به حاجة

مث إن املالعني أحرقوا فندق الكيتالنيني، وفندق اجلنويني، وفندق : نعود إىل ذكر ما فعلته الفرنج باإلسكندرية
ا املوزة، وفندق املوسليني، فصارت النار تعمل يف البندق والبضائع اليت مل جتد هلا حممال معهم، إلشحان مراكبهم مم

أخذوه من أموال اإلسكندرية مث كسرت الفرنج أيضاً حوانيت الشماعني والبياعني، بعد هنب قياسر البزازين، 
وكسروا ما فيها من األوعية واألواين واألحقاف والرباين، فصارت ملقاة مطروحة يف الطرقات، قد سال ما فيها من 

أخذوا ما فيها من مال ومصاغ، كما أخذوا من زيت وعسل ومسن وغري ذلك، وكسروا أيضاً حوانيت الصاغة، و
حوانيت الصرف ما كان هبا من دنانري ودراهم، وهنبوا أقمشة التجار املصريني والشاميني املخزونة املبيعة للسفر هبا 
ملصر والشام وهنبوا أيضاً احلديد الذي قدمت به جتار األعاجم وغريهم إىل اإلسكندرية، وكانت عدة قناطري، وهنبوا 

ن الدور األموال واألقمشة واملصاغ والفرش والبسط والنحاس وغريه وأخذوا معهم باب املنار الذي كان عمره م
األمري صالح الدين عرام قبل الوقعة، على األساس الذي كان أسسه امللك املنصور قالوون وبطل عمارته، فعمل 



طغية انيت باجلزيرة وأحرقوا سقف الربط اليت هبا، ابن عرام عليه حصنا دائراً، مث أخذت الفرنج أيضاً شبابيك قبة 
وهي اليت خاف عليها أصحاهبا من اإلفرنج قبل نزول الفرنج من مراكبهم، وكسروا قناديلها وقناديل املزارات، 

وأفسدوا قصور اجلزيرة وترهبا، وكسروا أعمدة قبة منرب مصلى العيد، وعمودي ضريح قبة تربة األمري طغية، 
وكانا مموهني بالذهب والالزورد، وقلعوا حلقيت باب املدرسة اخلالصية . ، واللذين فيهما تاريخ وفاهتماواألمري بالط

اليت عمرها نور الدين بن خالص، وكانا من النحاس املخرم فعمل لباب املذكورة غريمها بعد أشهر من حني الوقعة، 
املخرم، املنزل فيهما اليقات الفضة بدائرها، مل ير وأخذوا منها كرسي الربعة وبيتها، وكانا من النحاس األندلسي 

منها حسن صنعة وتدقيق وخترمي وتركوا أجزاء الربعة املذكورة الثالثني جزءا مطروحة باملدرسة املذكورة، ال يأخذوا 
شيخاً  جزًءا واحدا، وصعدوا صومعة املدرسة النابلسية، فوجدوا فيها مجال الدين ابن بانيها خمتفيا منهم هبا، وكان

وقتلوا من . فمات شهيداً رمحه اهللا. كبرياً، ضعيف البنية، فألقوه على رأسه من أعالها إىل األرض، فاندقت عنقه
وجدوه باجلوامع واملشاهد وأقاموا باإلسكندرية العرابد فقتلوا الناس يف الدور واحلمامات والشوارع واخلانات، 

مراكبهم على اإلبل واخليل والبغال واحلمري، فما فرغوا من  وكانت الفرنج خترج بالنهب من اإلسكندرية إىل
وقضوا إرهبم من البلد، طعنوها بالرماح وعرقبوها بالصفاح، فصارت مطروحة باجلزيرة والبلد مل يعلم هلا . النهب

  .عدد، فهلكت وجافت، فأحرقها املسلمون بالنار لتزول رائحة جيفها

مبا هنبوه، وكانت تزيد على سبعني مركبا، وتركوا بالساحل .رها وإشحاهنامبراكبهم بعد وق. مث إن الفرنج حتصنوا
مبا .فضالت البهار اليت مل جيدوا هلا حممال، فرجع إىل أربابه، من وجد عالمة عليه أخذه، مث إن مراكب الفرنج ثقلت

ن يرفعون النحاس لتخف من كثرة الوسق وكان الغواصو -على ما قيل  -فيها، فصاروا يلقون ما فيها يف البحر 
وغريه بناحية أبو قري، ولوال لطف اهللا تعاىل بعباده حبرقهم باب رشيد وباب الزيادي كانت الفرنج ملكت البلد 
وحصل التعب يف خالصه، كما حصل يف طرابلس الغرب ومدينة أنطاكية برب التركية، وسيأيت فيما يرد من هذا 

ولطف اللّه تعاىل بعباده املسلمني يف عدم معرفة الفرنج لقصر . اىلالكتاب ذكر ظفر الفرنج هبما إن شاء اللّه تع
السالح، الذي باملوضع املعروف باإلسكندرية بالزريبة، لو فهموه أحرقوا مجيع ما فيه من السالح املدخر من عهد 

ر أبو العباس رمحة ا للّه عليهم، فلقد وضعوا فيه من األسلحة الكثرية ما ليس لعددها حصر، ذك. امللوك السالفة
هبا ستون ألف سهم من بعض السهام اليت يف أحد : أمحد شيخ رماة قاعة القرافة املرصدة لسالح اجلهاد املتطوع به

بيوت قاعة من قاعاته، قيل إن فيه عدة قاعات يف كل قاعة عدة بيوت، يف كل بيت آالف مؤلفة من السهام، إىل 
س واخلوذ والقنابر والزرد والزرديات واألطواف والقرقالت، غريها من السيوف والرماح واملزاريق واألترا

. والسواعد والركب والساقات واألقدام احلديد والقسي امللولبة واجلرخ والركاب واألعالم ما ال ينحصر بألقالم
 مث فيه أيضاً من حجارة العالج واملدافع والنفط وحيل احلروب ومكايدها كثًريا، فلو علمت به الفرنج أحرقته

سريعا، فحصل اللطف الكبري من اللطيف اخلبري لعدم معرفتهم إياه، بعد أن أتوا إىل بابه ظنوا أنه أحد أبواب املدينة، 
 -غفر اللّه له ولوالديه وللمسلمني أمجعني  -قال املؤلف . خافوا من كسر بابه ليكون ورائه كمني يطبق عليهم
كنت : " قال -ويعرف بابن قراجا  -حارس القصر املذكور  حدثين الشيخ الصاحل أبو عبد اهللا حممد بن يوسف

مبفردي ملا دخلت الفرنج اإلسكندرية، فأغلقت بابه، وقرأت حزب سيدي الشيخ الصاحل أيب احلسن الشاذيل، .فيه
وإذا بالفرنج أتوا إىل الزريبة، فيهم خيالة ومشاة، وكنت صعدت أعلى القصر، فعدت أنظر إليهم من شقوق يف 

طلع بعضهم على زالقة بابه، وصاروا يتشاورون يف أمره، وكنت أعددت لنفسي مكاناً أختفي فيه إن حائط، ف
دخلوه، ولكن خفت بأن حيرقوه فأهلك بالنار، فوفقوا ساعة وتركوه ومضوا، فرأى أحدهم صبيا بالزريبة يعدو 



خلوف، فضربه اإلفرجني، فالتقى سريعا حني معاينته هلم، فعدى اإلفرجني، فلما أحس به الصيب ووقف باهتا من ا
فطارت يده إىل األرض، مث ضربه ضربة أخرى على عانقه، فوقع على شقه األمين . الصيب الضربة بيده اليسرى

فصار الصيب ينمق الذباب بيده اليمىن عن وجهه وجراحه وهو راقد، وما أمكنين . مستقبل القبلة، ومضى وتركه
وع الفرنج إىل الزريبة فصار الصيب مطروحا باألرض إىل أن مات شهيداً، رمحه النزول إليه من القصر، خوفاً من رج

  .انتهى" . اهللا 
وذلك أهنم أحرقوا أبواب البحر األوىل والثاين، وأبواب الباب : نعود إىل ذكر ما أحرقته الفرنج أيضاً باإلسكندرية

شرقية والغربية، وكان أهل اإلسكندرية وقت األخضر الثالثة، وباب اخلوخة، واجملانيق اليت كانت بالصناعتني ال
هزميتهم خرقوا إغربة كانت بالصناعة الشرقية لئال تأخذها الفرنج، فلما رأهتا الفرنج حمروقة أحرقتها بالنار، مث 

أحرقت الفرنج أيضاً دار الطراز والديوان، بعد أن أخفوا ما يف دار الطراز من االستعماالت الرفيعة األمثان وأحرقوا 
وكانت مدة إقامة الفرنج من حني . يضاً قلعة ضرغام واملكان املعروف باملكدس، وكان برسم االستعماالت أيضاً أ

أتوا إىل اإلسكندرية وظفروا هبا إىل آخر من سافر منهم مثانية أيام، وذلك أهنم أتوها يوم اخلميس حادي عشرين 
س الثامن والعشرين من الشهر املذكور، وكان سبب احملرم سنة سبع وستني وسبعمائة، وسافر آخرهم يوم اخلمي

مبراكبهم العساكر أقبلت .فلما عاينوا وهم. إقامتهم تلك األيام لينظروا من البحر من يأيت من البحرية من مصر
  .كاجلراد املنتشر، يقدمها األمري األتابكي يلبغا اخلاسكي، سافروا

  السلطان صالح زين الدين أبو اجلود

  األشرف شعبان بن حسني بن حممد بن قالون األلفي حاجي بن امللك

أقيم يف السلطنة ثاين يوم مات أخوه املنصور وقد اجتمع األمري الكبري برقوق واألمراء بالقلعة يف يوم اإلثنني رابع 
عشرينه، واستدعوا اخلليفة وقضاة القضاة إىل باب الستارة، وأحضر إليهم أوالد امللك األشرف شعبان، وهم 

مث أركب من . فحلفوا له، وبايعه اخلليفة -فإنه أكربهم  -عيل وأبو بكر وحاجي، فوقع االختيار على حاجي إمسا
باب الستارة بشعار السلطنة، واألمراء يف ركابه مشاه، حىت صعد اإليوان فأجلس على ختت امللك، ولقب بامللك 

ه، وخلع على اخلليفة، ونودي يف القاهرة ومصر الصاحل، ومد السماط بني يديه، مث عربوا به إىل القصر، فأجلس ب
  .بالدعاء للسلطان امللك الصاحل
أجلس السلطان بدار العدل، وعملت اخلدمة على العادة، فلما دخل إىل القصر : ويف يوم اخلميس سابع عشرينه

تب عليه اخلليفة بعد اخلدمة، حضر اخلليفة والقضاة ومشايخ العلم، وقرأ عهد اخلليفة للسلطان على األمراء، وك
خطه، وشهد فيه القضاة عليه، مث خلع على القضاة وكاتب السر والوزير وفيه خلع الوزير على يوسف بن املقدم 

  .حممد بن يوسف، واستقر مقدم الدولة، عوضاً عن أمحد العظمة، باستعفائه
 معناه مثله، سعة مال وكثرة مات املقدم سيف حتت العقوبة، ومل خيلف بعده يف: ويف ليلة الثالثاء خامس عشرينه

  .كثر الوباء بالقاهرة ومصر: أفضال، ويف هذا الشهر 
خلع على تاج الدين بن وزير بيته مستويف اخلاص، واستقر يف نظر : ويف يوم الثالثاء سابع عشر شهر ربيع األول
وخلع على ناصر . اخلاصواستقر علم الدين ودينات يف استيفاء . اإلسكندرية، عوًضا عن جمد الدين بن الربهان

  ..الدين أمحد بن حممد ابن حممد التنسي وأعيد إىل قضاء اإلسكندرية، عوضاً عن تاج الدين بن الربعي
وخلع على جالل الدين أمحد بن نظام الدين إسحاق، واستقر يف مشيخة خانكاه سرياقوس ، عوضاً عن والده، 



  .ونعت بشيخ اإلسالم شيخ الشيوخ
وقد  -الربيد إىل حلب، لكشف أحوال التركمان  -دوادار األمري الكبري  -ب األمري يونس رك: ويف تاسع عشره

  .وجتهيز عساكر الشام لقتاهلم -ورد خري خروجهم عن الطاعة 
  .أخذ قاع النيل، فكان مخسة أذرع ومثاين أصابع: ويف سادس عشرينه
  .قدم األمري تغري برمش من الشام باستدعاء: ويف ثامن عشرينه

خلع على شرف الدين بن عرب، واستقر يف وكالة بيت املال، عوضاً عن جنم الدين حممد :  تاسع عشرينهويف
  .مبال. الطنبدي،

  .ويف آخر هذا الشهر ارتفع الوباء، وأكثر من مات فيه األطفال
علي بن ثالث شهرِ ربيع اآلخر، أنعم على األمري تغري برمش بتقدمة ألف، عوضاً عن أمري : ويف يوم اخلميس
  .قشتُمر بعد وفاته

وفيه نودي بسفر احلجاج الرجبية، فسر الناس ذلك، وكتب بوالية علم الدين أيب عبد اهللا بن ناصر الدين حممد 
  .القفصي، قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن الربهان الصنهاجي

ئة ومثانني مجال، فضربت وصلت خيمة جليلة من الشام، عملت لألمري الكبري، ُتحمل على ما: ويف سابع عشرينه
  .بامليدان الكبري

  .أُنعم على األمري سودن الشيخوين بتقدمة ألف، وخلع عليه، واستقر حاجبا ثانيا: ويف حادي عشرينه
ومد بعده مساط حلوى، مث . ومد لألمراء مساطا جليال. ركب األمري الكبري لرؤية اخليمة بامليدان: ويف ثاين عشرينه

  .ما مذكورا خرج الناس ملشاهدة ذلك، فكان مجعا كبًريامساط فاكهة، فكان يو
وخلع على األمري فخر . خلع على علي القرمي، واستقر يف والية الشرقية، عوضاً عن مبارك شاه: ويف ثامن عشرينه

  .الدين إياس الَصْرغَْتُمِشى، واستقر حاجًبا رابعا
احد، مث استقر حاجب احلجاب، وحاجب ثاين، مث زيد وهذا أيضاً مما جتدد، وكانت العادة أوالً أن يكون حاجب و

  .بعد ذلك يف األيام األشرفية حاجُب ثالث
ويف أول مجادى األوىل ذكر بعض العجم لألمري الكبري أن النيل ال يزيد يف هذه السنة شيئا، وأرجف بذلك، فزاد يف 

  ..ري وشهرههذا اليوم مخس عشرة أصبعا، ويف غده ست عشرة أصبعا، فضربه األمري الكب
ويف النيل ستة عشر ذراًعا، فركب األمري الكبري حىت خلق  -وعاشر مسرى  -: ويف يوم السبت حادي عشره
  .املقياس، وفُتح اخلليج من يومه
  .شاهني دست، وشاهني اجلاليل، وأمرا بلزوم بيتهما: وفيه قطعت أخبار الطواشني

  روشها، واستمرت عدة أيام، فهال الناس أمرهاوفيه هبت ريح شديدة بدمشق، اقتلعت أشجارا كثرية بع

وقدم الربيد خبروج األمري أشقتُمر نائب الشام بعسكر دمشق، واألمري إينال اليوسفي بعسكر حلب، واألمري 
كمشبغا احلموي بعسكر طرابلس، واألمري طَشتمر القاسي بعسكر محاة، واألمري طَشتمر العالي بعسكر صفد، 

اكمني الطاعة، وللعربان، العشران لقتال خليل بن قراجا بن دلغادر ومجائعه ببالد َمرعش، ومعهم نواب القالع، وتر
. وأهنم اجتمعوا حبلب وساروا منها صحبة األمري يونس الدوادار، يف أول شهر ربيع األول، فنزلو ظاهر مرعش

رة العساكر، ومعه طائفة من وتوجه يف ثامن شهر مجادى األوىل ضياء امللك ابن بوزدوغان الواصل بعسكره إىل نص
العربان واألكراد لقتال التركمان، فقاتلهم ويومه، وكسرهم، وقتل ثالثة من أعياهنم، وعاد، فاقتضى رأي النواب 



  .الركوب ألخذ مرعش، فأخذوها، مث مشوا لتمهيد البالد حىت انتهوا إىل ملطية، مث عادوا يف آخر شهر شعبان
ألمري الكبري برقوق بسبب وقف، فاجتمع القضاة ومشايخ العلم، فتغيظ قاضي عقد جملس عند ا: ويف خامس عشره

القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة على علم الدين سليمان البساطي قاضي املالكي وهنره، فرسم بعزل البساطي، 
  .وجعل تعيني غريه البن مجاعة، فعني مجال الدين عبد الرمحن بن خري، وخلع عليه

قدم الربيد بأن العسكر ركب يف يوم السبت ثاين عشره، وصدم ابن دلغادر فكسره، : ثنني سابع عشرينهويف يوم اإل
مبن معه، والعسكر يف آثارهم، فغنموا منهم شيئاً كثرياً، وملكوا منهم مدينة مرعش ونودي فيها .ووىل منهزما

مبدينة األبلستني، يف تاسع عشره، وأقاموا  ورحل العسكر حىت نزل. باألمان، فأتى الناس من اجلبال وبطون األودية
  .هبا

ويف نصف شهر مجادى اآلخرة أوقعت احلوطة على الصاحب مشس الدين املقسي، وأخذ على محار إىل القلعة، 
  .فسجن بقاعة الصاحب

ة كثر ظلم الوزير ابن مكانس ، وأخذ ماال من الكارم، وطلب من مباشري الدولة و اخلاص جامكي: ويف هذا الشهر
  .شهرين، ووكل بعدة من التجار أعوانه، وأخذ منهم مجلة مال، وأخرق ببعضهم، فكثرت الشناعة عليه

  .أفرج عن املقسي: ويف تاسع عشرينه
وهم  -متملك توريز وبغداد  -ويف هذا الشهر قدمت رسل امللك املعز جالل الدين حسني بن السلطان أويس 

لي بن اجلالل عبد اللّه بن سليمان العتائقي األسدي الشافعي، والصاحب قاضي القضاة بتوريز وبغداد عالء الدين ع
الوزير األعظم شرف الدين عطا بن احلاج زين الدين حسني الواسطي والشيخ مشس الدين حممد بن أمحد بن 

جرى عليهم الربادعي البغدادي، والشيخ زين الدين على بن عبد اهللا بن الشامي املعري، فأنزلوا بامليدان الكبري، وأُ
يف كل يوم مبلغ مائيت درهم، ومائيت رطل حلم، ومثاين فردات أوز، وعشرة أطيار دجاج، ومسيد ومصبعات، وخبز 

ذكر العتائقي عن نفسه أنه أنفق من توريز إىل مصر مائتني ومخسني ألف . وكانوا يف جتمل زائد. جراية بقدر كفايتهم
شام، فأتاه قضاة القضاة، وسلموا عليه، مث مثلوا بني يِدي األمري الكبري، وجاء يف مائة عليقة فترك مجاعته بال. درهم

  .فخلع عليهم بعدما مد هلم مساطاً جليال، أوقف عليه الطواشي مقدم املماليك السلطانية، ومل يتقدمه أمري لفعل ذلك
اخلرب بأن متملك احلبشة  وورد. وفيه عزل ابن التنس عن قضاء اإلسكندرية بابن الربعي، مث أعيد بعد ثالثة أيام

أنفذ جيًشا إىل أطراف معاملة أسوان، فأوقعوا بالعربان، ونال أهل  -امللقب باحلطى  -داود بن سيف أرعد 
اإلسالم منهم بالء كبري، فبعث األمري الكبري إىل مىت بن مسعان بطريق النصارى اليعاقبة باملعلقة من مدينة مصر، 

مينعه من التطرق إىل بالد املسلمني، فأجاب بعد امتناع، وكتب إليه مبا اقترحه  يأمره أن يكتب إىل صاحب احلبشة
وكتب السلطان إليه كتابا باإلنكار عليه، وندب لرسالته الربهان إبراهيم الدمياطي، . عليه األمري الكبري من ذلك

  .مبا يليق به. نقيب قاضي القضاة املالكي، وجهز
وفيه امتنع قاضي القضاة . مة األمري أَقتُمر عبد الغين، و مل ينعم به على أحدوفُر إقطاع تقد: ويف أول شهر رجب

برهان الدين إبراهيم بن مجاعة من احلكم، ألجل مال طلب منه من األوقاف لتجهيز الرسل إىل احلبشة، فأعفي من 
منوف عوضاً عن أيب  وخلع على علي بن القرماين، واستقر يف والية. ذلك، وخلع عليه يف ثانيه خلعة االستمرار

  .بكر بن خطاب

وفيه رسم بقطع ما تكاثر من األتربة وغريها بالشوارع املسلوكة، حىت علت الطرقات بالقاهرة ومصر، وندب 
وبلغت زيادة ماء النيل تسع . األمري مأمور احلاجب لذلك، فقطعت باملساحر، ونقل ما خرج منها إىل الكيمان



  .وثبت إىل سادس عشرين توت، فغرقت بساتني كثرية عشرة ذراعاً واثين عشرة أصبعاً،
أطلسني  -قاضي بغداد  -خلع على األمري تغري برمشى، واستقر أمري سالح، وخلع على العتاقي : ويف سادسه

  .بطرز زركش، وطرحة حرير
  .يهطلع الوزير ابن مكانس هبم امليدان على العادة، وهي كنابيش زركش، وطرز زركشي، فخلع عل: ويف سابعه

وخلع على َتقي الدين عبد  -كما هي العادة يف كل سنة  -ركب السلطان إىل امليدان : ويف يوم السبت ثامنه
الرمحن ناظر اجليش، وعلى بدر الدين حممد بن فضل اللّه كاتب السر، خلع امليدان، وكانت عادهتما أن يلبسا 

  .لاجلبب يف امليدان الثاين، فتعجال خلعتيهما يف امليدان األو
وخلع على الوزير . ركب السلطان إىل امليدان ثانيا، برسم اللعب بالكرة مع األمراء: ويف يوم السبت خامس عشره

  .جبة نخ بقصب، فركب هبا إىل حتت القلعة، مث عاد
وخلع على الوزير خلعة ثانية، جبة حرير بنفسجي، . ركب السلطان إىل امليدان ثالثاً: ويف يوم السبت مثاين عشرينه

  .بطرز زركش وفرو قاقم، وخلع على مجيع من جرت عادته باخللع
دار حممل احلاج على العادة، وخرجت أثقال احلجاج الرجبية يوم دار احململ إىل بركة احلجاج، : ويف هذا الشهر

  .صحبة األمري هباُدر اجلمايل، املشرف، وخرج الناس أفواجا، مث رحلوا من الربكة يف يوم األحد ثالث عشرينه
وفيه أخرج األمري مأمور حاجب احلجاب، منفياً . توجهت الرُسل إىل بالد احلبشة: ويف يوم اخلميس سابع عشرينه

وخلع على األمري تغري برمش، واستقر . إىل الشام، مث رسم له بنيابة محاة، عوضا عن طَشتمر القامسي بعد موته
لطنَبدي، وأعيد إىل وكالة بيت املال، عوضا عن وخلع على جنم الدين حممد ا. حاجب احلجاب، عوضا عن مأمور

وفيه سارترسل بغداد بعدما ُخلع . وفيه أخذت دواة الوزير ابن مكانس، وعوق هناره، مث أفرج عنه. ابن عرب
  .عليهم

  .ُخلع على الوزير ابن مكانس خلعة االستمرار: ويف يوم اإلثنني ثاين شعبان
الدين حممود العجمي حمتسب القاهرة، فشفع فيه األمري أيتمش، فأمر أن رسم بنفي مجال : ويف يوم األربعاء رابعه

وسبب ذلك أنه نقل لقاضي القضاة صدر الدين حممد بن منصور احلنفي عن األمري الكبري برقوق أنه قال .يلزم بيته 
قاضي القضاة  فشق ذلك عليه، وركب إىل. ،" مبسلمني .إن القضاة ما هم: "  -فيهم  -وهو  -بالتركية ملن حوله 

قطعت عمري يف االشتغال بالعلم يف : " برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، واستشاره يف عزل نفسه عن القضاء، وقال
مبا نقله احملتسب يف حق القضاة عن األمري الكبري، .وحدثه.،" مبصر عن اإلسالم .دمشق، مث يف آخر عمري أنفى

. م من فوره إىل األمري الكبري، وأخربه اخلرب، فغضب على حممود وعزلهفتغري ابن مجاعة من ذلك تغرياً كبرياً، وقا
وهذا أيضاً مما جتدد من احلوادث القبيحة، وهو أن األمري الكبري صار يقع يف حق القضاة والفقهاء مع خاصته، 

ل القضاة فتضع أقدارهم عند األمراء واملماليك، بعدما كانوا يرون السلطان وأكابر األمراء ييالغون يف إجال
وحسب أعظمهم قدرا أن يقبل يد الفقيه . والفقهاء، ويرون أن هبم عرفوا دين اإلسالم، ويف بركتهم يعيشون

مث ..والقاضي، فانقلب األمر، وانعكس احلال، حىت كثرت وقيعة األمراء واملماليك فيهم، ملا لُقِّنوه من األمري الكبري
أخريات الدولة الظاهرية برقوق، ويف الدولة الناصرية فرج ، وما بعد  تزايد احلال، حبيث صار الفقهاء والقضاة يف

ذلك ينزلون من أهل الدولة منزلة سوء ويتكلم فيهم أقل الغلمان، وأرذل الباعة، بكل قبيح عقوبة من اللّه هلم، 
  .المتهاهنم العلم، وخضوعهم يف طلب الدنيا وال قوة إال باللّه

تاج الدين حممد املليجي، شاهد خزانة اخلاص، صائم الدهر، واستقر يف حسبة  خلع على: ويف يوم اخلميس خامسه



وخلع على علم الدين حيىي، وأعيد إىل نظر الدولة عوًضا عن ابن . القاهرة، عوضا عن مجال الدين حممود العجمي
وخلع . نيابة البحرية وخلع على األمري قرط بن عمر، وأعيد إىل. الريشة، وكان مريًضا، فُحملت له اخللعة إىل داره

  .على عمر ابن أخيه، وأعيد إىل والية البحرية

. من حلب، وقد عادت العساكر من حماربة ابن دلغادر -دوادار األمري الكبري  -وفيه قدم األمري يونس النوروزي 
بن دلغادر  وذلك أهنم أقاموا على األبلستني إىل خامس عشر مجادى اآلخرة مث رحلوا عنها وقد بلغهم نزول خليل
مقدم  -بقلعة خرت برت ، إىل جهة ملطية، فورد عليهم يف أثناء طريقهم كتاب األمري حسام الدين طُرنطاي 

عليه يف قبول توبته، وتنصله  -مقدم التركمان  -بسيس ، يتضمن دخول الصارم إبراهيم بن رمضان  -العسكر 
مث رحلوا عنها يف أول شهر . لطية يف ثامن عشرهونزلوا بظاهر م.من مساعدة ابن دلغادر، فأجيب بقبول عذره

رجب عائدين إىل ،حلب ، بعدما عزموا على خوض الفرات، وكشفوا خمايضها، فوجدوا تعديتها إىل الرب والوصول 
قدم عليهم األمري حيدر بن  -يف ثالث عشر رجب  -فلما نزلوا على بريد من عني تاب . إىل خرت برت، متعذراً

مان البوزوقية يف طلب األمان ألمراء طائفته، فكتب له أمان، ورحلوا يف سابع عشره، فقدموا باشان كبري الترك
  .حلب يف ثاين عشرينه، وتفرقت العساكر إىل مواضعها، وقد ناهلم مشقة عظيمة من الربد، وكثرة األمطار 

وفيه كُتب . لك مدة ويف هذا الشهر ظهر يف السماء كوكب له ذؤابة، قدر رحمني من جهة القبلة، وأقام كذ
باستقرار شهاب الدين أمحد بن أيب الرضا بن عمر يف قضاء القضاة الشافعية حبلب، بعد وفاة كمال الدين عمر بن 

وفيه قبض األمري قرط على طائفة من أعيان البحرية، منهم شادي، ووسطهم، ورماهم يف . عثمان بن هبة اللّه املعري
  .مبوجودهم كله. النيل وأحاط

قدم األمري يلبغا الناصري ، فخرج األمري الكبري إىل لقائه ،وترجل له ، مث أركبه فرسا من : يوم اإلثنني آخرهويف 
  .مراكيبه

السلطانية  -أنعم على األمري يلبغا الناصري بتقدمة ألف،وأجلس وقت اخلدمة : ويف يوم الثالثاء أول شهر رمضان 
  .باإليوان، رأس امليسرة، فوق أمري سالح -
خلع على سعد الدين نصر اهللا بن البقري، واستقر يف نظر اخلاص، عوضا عن كرمي الدين : يف يوم اخلميس ثالثهو

  .عبد الكرمي بن مكانس
أمري  -وخلع على األمري جركس اخلليلي . وُخلع على الوزير ابن مكانس، واستقر على عادته يف الوزارة فقط

وفيه استقر تاج الدين عبد اللّه .أال يتصرف يف شيء إال بعد مراجعتهورسم للوزير . واستقر مشري الدولة -أخور 
 -ناظر الدولة  -بن البقري يف استيفاء الصحبة، عوضا عن أبيه سعد الدين، وخلع عليه وعلى علم الدين حيىي 

  ..خلعة استمرار
يف احلوض الذي على بابه  ساق األمري جركس اخلليلي ماء النيل إىل امليدان حتت القلعة، وُصب: ويف هذه األيام

  .وكان له حنو من سبعة سنني مل جير فيه ماء. بالرميلة، فعم النفع به سكان تلك اجلهات 
قرئ صحيح البخاري بالقصر من قلعة اجلبل، كما هي العادة من عهد امللك األشرف شعبان بن : ويف هذا الشهر

قام قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم، بن مجاعة، فلما كان يوم اإلثنني سابعه وانفض جملس السماع، . حسني 
حكمت علّي حبكم ال : " بعنان بغلته، وقال له -يعرف بابن هنار  -فلما ركب، أخذ شخص . لينصرف إىل داره

فرجع ومعه املذكور إىل األمري الكبري، وهو يف فكره، فأخذ ابن هنار يف اإلساءة . " جيوز شرعا، وقد فسقت جبهلك
مبا عنده من شدة الفكر؛ فشق ذلك على ابن مجاعة، وعزل نفسه، وقام .اعة، واألمري الكبري يف شغلعلى ابن مج



ويف أثناء نزوله من عند األمري الكبري، جتلى عنه . فتوجه إىل تربة كوكاي خارج القاهرة ة ليمضي منها إىل القدس
ار، فأتى به من الغد، واستدعى القضاة الفكر، وسأل من حضر عما كان، فأخربوه اخلرب، فبعث يف طلب ابن هن

وبعث . ومشايخ العلم، فأفىت شيخ اإلسالم البلقيين بتعزيز ابن هنار، فضربه وايل القاهرة باملقارع، وشهره بالقاهرة
ابن مجاعة، فلم يرض، فراجعه ثانيا فلم يرض، فبعث إليه األمري قطلوبغا الكُوكاي، واألمري . األمري الكبري يسترضي

فلما شاهده من بعد، قام إىل لقائه، . لدين إياس الصرغَتمشى، فلم يزاال به حىت أخذاه، وأتيا به األمري الكبريفخر ا
ولو  -كل من تعرض لك : " فقال له. أعدائي كثري، وما آمنهم، ومايل وهلذا األمر: " فقال له. ومشى إليه، وترضاه

. فيض عليه، ونزل إىل القاهرة يف تاسعه، فكان يوماً مشهوداًمث جيء بالتشريف ، فأ. ضربته باملقارع -بكلمة سوء 
  .وفيه ركب الربيد األمري جلبان الدوادار، إلحضار األمري أينال اليوسفي، نائب حلب

وفيه أمطرت .منفياً، وكان ظاملا غشوما -أحد اليلبغاوية  -أُخرج األمري مقبل الرومي اخلازندار : ويف ثاين عشرينه
قل ما ُعهد مثله يف الكثرة، حىت سالت األزقة والشوارع، وخاضت اخليل بالشارع يف املاء فبلغ السماء مطًرا، 

  .بطوهنا، وسال اجلبل سيال عظيما إىل الغاية
 -أحد أمراء الطبلخاناة  -قدم الربيد خبروج األمري إينال من غزة، فركب األمري أقبغا الصغري : ويف سابع عشرينه

  .ا، وبعثه إىل الكرك، فسجن هباالربيد، وقبض عليه بقطي
وفيه ثبت أن هالل رمضان رؤى ليلة . ابتدأ هبدم خان الزكاة بني القصرين، لتداعيه للسقوط: ويف تاسع عشرينه

  .اإلثنني، وأن هذا اليوم متام ثالثني
  .ويف هذا الشهر زاد سعر اللحم عما يعهد

ا الناصري الفبة والطري على رأس السلطان، عند نزوله محل األمري يلبغ:  -يوم عيد الفطر  -ويف يوم األربعاء 
  .لصالة العيد بامليدان حتت القلعة

وأنعم على . خلع على األمري يلبغا الناصري، واستقر نائب حلب، عوضا عن إينال اليوسفي: ويف يوم اخلميس ثانيه
م احلسين أمري مائة مقدم ألف، و مل بتقدمة ألف، ورأس نوبته األمري قُرُد -دوادار األمري الكبري  -األمري يونس 

  .يعهد فبل ذلك أن يكون دوادار أمري ورأس نوبته من مجلة مقدمي األلوف
وفيه نادى األمري املشري جركس اخلليلي يف القاهرة ومصر، أن تكون الفلوس العتق كل رطل بدرهم وثلث، بعد ما 

ا، وعمل عليها رنكه، فمنها فلس زنته أوقية، كانت بدرهم ونصف الرطل وفرق يف الصيارفة فلوسا استجد ضرهب
ومنها ما زنته نصف أوقية، فكل مثانية بدرهم، حسابا عن كل فلس . ليكون كل أربعة بدرهم، كل فلس بربع درهم

ومنها ما يكون كل مثانية وأربعني فلساً بدرهم، فلم ميش له ذلك، وتوقفت أحوال الناس، وبطل بيعهم . ثُمن درهم
لّ جلب البضائع من املآكل وغريها، فنادى األمري الكبري برقوق يف يوم اجلمعة ثالثه بإبطال ذلك، وشراؤهم، وق

  .واستمرار الفلوس على حاهلا
  .خلع على األمري يلبغا الناصري خلعة السفر، وتوجه إىل حلب: ويف ثالث عشره
نقيب دروس الفقهاء احلنفية، واستقر خلع على صالح الدين خليل بن عبد املعطي بن عبد احملسن : ويف رابع عشره

مبال التزم به، فاستفظع الناس ذلك، وعدوه بالء ونقمة، لسوء سريته ونذالته، .يف حسبة مصر، عوضا عن ابن عرب
  .فلما دخل على األمري املشري جركس اخلليلي، أنكر واليته، وضربه
لشام، ونظر اخلاص واملهمات، واملرجتع هبا، وفيه خلع على مشس الدين إبراهيم كاتب أرالن، واستقر يف وزارة ا

، وأنعم عليه " الوزير . " ونظر ديوان نائب الشام، على قاعدة فخر الدين ماجد ابن قزوينه، وكتب له يف توقيعه



ببغلة من اإلصطبل السلطاين، وعليها زناري جنيب خلفه، فلم يرض بذلك ، لعلمه أنه إمنا قصد الوزير ابن مكانس 
وفيه اُستدعى اجلالل رسوال التباىن، وُسئل أن حيج عن األمري آنص والد . وجه من مصر، خوفاً منهإبعاده وخر

  .األمري الكبري بعد وفاته، فأجاب إىل ذلك، وُجهز أحسن جهاز، وسافر صحبة الركب
عم على طُغاي توجه حممل احلاج سائرا من الربكة، وتبعه الركب على العادة يف كل سنة، وفيه أن: ويف ثاين عشرينه

بنيابة الكرك عوضاً عن منكلي بُغا الشمسي، وخلع على زين  -من أمراء الطبلخاناة بطرابلس  -متُر القبالوي 
مبصادرة ابن .وكتب . الدين عمر بن ِمنهال، واستقر يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن فتح الدين حممد بن الشهيد

  .بعد موَته -والد األمري الكبري  -بتقدمة آنص وأنعم على األمري قطلوبغا الكوكاي . الشهيد
خلع على الشريف مجاز بن هبة احلسيين، واستقر أمري باملدينة النبوية، عوضاً عن عمه عطية، : ويف رابع ذي القعدة

وقدم الشيخ مشس الدين حممد القُوَنوي من دمشق، فنزل باملدرسة الصاحلية بني القصرين من القاهرة، . بعد وفاته
  .اه الناس يلتمسون بركة زيارتهوأت

  .وُجهز أربعمائة خلعة إىل البالد الشامية، برسم النواب واألمراء وغريهم، لنصرهتم على التراكمني

قبض على بين مكانس مجيعا، حبيلةدبرها األمري الكبري، فإنه تقدم يف الوزير جبمع الكُتاب ليندهبم إىل : ويف سادسه
ناظر ديوان  -عنده، قبض على الوزير وإخوته، وقبض على علم الدين بن قارورة  أشغال سلطانية، فلما اجتمعوا

 -املعروف بكاتب أرالن  -وألزم حبمل مخسمائة ألف درهم، وُخلع على مشس الدين إبراهيم  -األمري الكبري 
عن ابن مكانس حذره املستقر يف وزارة الشام، واستقر ناظر ديوان األمري الكبري، عوًضا عن ابن قارورة، فما أغىن 

وخلع على سعد الدين إبراهيم امليموين، واستقر عامل . وكُتب باستقرار ابن بشارة يف نظر الشام على عادته. منه
  .ديوان األمري الكبري
خلع على الشريف مجال الدين عبد اهللا بن عبد الكايف بن عبد اهللا الطاطيب، واستقر يف نقابة : ويف ثاين عشرينه
  .ضاً عن السيد على بن فخر الديناألشراف، عو

خلع على علم الدين عبد الوهاب الطنساوي، ويقال له سن إبرة، واستقر يف : ويف يوم اخلميس رابع عشرينه
الوزارة، عوًضا عن كرمي الدين بن مكانس، وسلم ابن مكانس وإخوته وحاشيتهم إىل شاد الدواوين، فعذهبم بأنواع 

لقضاة برهان الدين بن مجاعة عنه يف نظر وقف األشراف، الشريف صدر الدين وفيه استناب قاضي ا. العقوبات
  .مرتضى بن غياث الدين إبراهيم بن محزة

. خلع على بلوط نائب اإلسكندرية خلعة االستمرار، وقد حضر باستدعاء، مث توجه إليها: ويف خامس عشرينه
مح إىل أربعني درمها، وتزايد حىت بلغ يف ذي وكانت األسعار قد ارتفعت من شهر رمضان، حىت بلغ اإلردب الق

القعدة ستني درمها، وعز وجوده، وارتفعت أسعار احلبوب كلها، وتعذر وجود اخلبز باألسواق واختطفه الناس من 
مث توقفت أحوال الناس، وكثرت الشكاية يف . فرسم يف خامس عشرينه بفتح شونة الذخرية، وبيع منها. األفران

مما جتدد، و مل يكن ُيعرف، بل  -أعىن الشكاية  -وقوف احلال، وقلة وجود الدراهم، فكان هذا الناس مجيعهم من 
أدركنا الناس، وإذا شكا أحد من الناس حاله، ُعد عليه ذلك، فصرنا وما من صغري وال كبري إال وهو يشكو، 

  .دها إىل فاقة وضعةمبصر يف األيام الناصرية فرج وما بع.وتزايد أمرهم يف ذلك، حىت صار أمر الناس
وقفت العامة واستغاثت، وطلبت والية العجمي احلسبة، فطُلب يف يوم السبت سلخه، وُخلع : ويف تاسع عشرينه

  .عليه، وأعيد إىل احلسبة، عوضا عن املليجي
  .ُسمر ثالثة من قطاع الطريق، ووسطوا، مث ُسمر يف خامسه ثالثة أخر: ويف ثالث ذي احلجة



مري تغري برمش أمري سالح إمرته، وتزيا بزي الفقراء، وفرق عنه مماليكه وحاشيته، وجلس ترك األ: ويف تاسعه
جبامع قوصون خارج باب زويلة، ومجع عليه طائفة من العامة، فبعث إليه األمري الكبري باألمري سوُدن الشيخوين 

مم على الزهادة، فتردد إليه األمراء ليعود إىل إمرته، ولكنه أىب وص -رأس نوبة  -احلاجب، واألمري قُرُدم احلسين 
وسألوه ذلك، فأىب عليهم، مث مل يكن بأسرع من توجهه إىل الشيخ أكمل الدين شيخ خانكاه شيخو، وسؤاله يف 

التحدث مع األمري الكبري يف عوده إىل إمرته كما كان، فبعث يسأل األمري الكبري يف ذلك، فاشتد غضبه عليه، وأمر 
. اشيا ليمضي إىل القدس، فمشى على قدميه إىل قبة النصر خارج القاهرة، وأدركه قاصد به فأخرج يف احلال م

  .بالركوب، فركب وسار. باإلذن له
  .وُسط رحاب، أمري عربان البحرية، ومعه ثالثة نفر من أعياهنا: ويف حادي عشره

أخلى محاما  -ف بابن القماح يعر -اتفقت حادثة مستغربة، وهي أن بعض جتار قيسارية جهاركس : ويف هذه األيام
بأن يف البئر اليت هبا كنًزا، ففتح له  -حارس القيسارية  -بالقرب منها يف ليلة اجلمعة خامسه، وأطمع صدقه 

فلما صار هبا هو وولده واحلارس أومهه أنه حيتاج إىل قراءة عزمية ، وإىل تبخري . القيسارية ليستخرج الكنز من البئر
. مبا ذكر.إىل احلمام ة ليخلو -هو والولد  -ذ الكنز بإبطال موانعه، وأمره أن ينصرف عنه البئر، حىت يتيسر أخ

فأخذ ابن " وترك عنده رجالً يف صورة أنه يعينه على ذلك، وكان صانع أقفال، فمضى احلارس وولد ابن القماح 
جل، حىت فتحها كلها، وأخذ منها ، يف فتح ما على حوانيت القيسارية من األقفال احلديدية بيد ذلك الر" القماح 

فأصبح الناس بالقيسارية وهي مفتحة احلوانيت، . ما يزيد قيمته على عشرة آالف دينار، وهرب يف الليل هو وأهله
فقالت امرأة ممن يسكن بالربع علو . فارجتت القاهرة بأهلها، وحضر وايل القاهرة، واجتمع التجار وغريهم هبا

. بارحة ليالً ابن القماح هنا،، فأخذ الوايل يف طلبه فلم يقدر عليه، وال على صدقة احلارسقد رأينا ال: " القيسارية
فبينا هو يف . ورفع التجار شكواهم إىل األمري الكبري، فاشتد حنقه على وايل القاهرة، وألزمه بإخراج السارق

امنه، وأحاط بالبيت الذي هو به، الفحص عن ابن القماح، إذ دلّه شخص على موضعه، فركب إليه يف يوم اإلثنني ث
فألقى نفسه من علو البيت يريد النجاة، فانكسرت يده، وقبض عليه وعلى ولده أمحد، وعلى األقفايل الذي فتح له 

فوجد القماش الذي أخذ،، واملال بعينه، مل ُيفقد منه شيء، فحمل ذلك على عدة محالني، وسار هبم . احلوانيت
فنزل هبم يف . مبا تقدم ذكره، فأمر الوايل بعقوبة اجلميع. فأقر ابن القماح. إىل األمري الكبريواملغاين تزفهم، حىت طلع 

مث أخذ . احلديد والعملة من ورائهم على رءوس احلمالني، واملغاين تزفهم يف شارع القاهرة، فكان يوما مشهوداً
. زال هو واألقفايل حتت العقوبة حىت هلكاوظفر أيضاً الوايل بصدقة احلارس، فما . التجار ماهلم بتمامه وكماله

ألنه كان يقول عن . وضُرب ابن القماح وولده مراراً، وُسجن يف خزانة مشايل، فإنه مل جيب عليه القطع شرعا
  .فأقام عدة سنني يف السجن مث أخرج واتضع حاله حىت مات. األقفال هذا ناولين املتاع من احلوانيت

ُمشبغا احلموي نائب طرابلس باستدعاء، فأكرم غاية اإلكرام، ومحل إليه األمراء تقادم قدم األمري كُ: يف سابع عشره
ويف هذا الواقعة، ألزم وايل القاهرة عريف قيسارية جهاركس أال ُيسكن هبا تاجراً حىت يضمن عليه، .كبرية جداً

وقدم الربيد بوقوع .واما كثريةوصار يتهدد التجار بفعلة ابن القماح، فتحدث الناس يف القاهرة هبذه الواقعة أع
  .الوباء بصفد

مبكة، فلما قدمها الرجبية احنلت قليال، حىت أبيعت الويبة الدقيق درمها، والويبة .وجاءت األخبار بغالء األسعار
. ،، مع غالء كل ما يؤكل، وبلغت الغرارة باملدينة النبوية أربعمائة درهم" درمهاً " الشعري من ثالثني إىل عشرين 

ما قدم احلاج يف املوسم، ارتفعت األسعار، وبلغت الويبة الدقيق إىل مخسني درمها وما فوقها، والويية الشعري إىل فل



  .أربعني درمها، وعظمت املشقة يف الرجعة إىل القاهرة من غالء األسعار
  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .مجادى اآلخرةاألمري إبراهيم بن حسن بن الناصر حممد بن قالون، يف عاشر 
  .وتويف مفىت دار العدل، ركن الدين أمحد بن حممد، املعروف بقاضي قرم احلنفي، يف عاشر رجب

وتويف فقيه حلب، شهاب الدين أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد الغين بن حممد بن أمحد بن سامل بن 
ومولده سنة تسع وسبعمائة، وله . رة، حبلبداود بن يوسف األذرعي الشافعي، يف خامس عشرين مجادى اآلخ

  .مصنفات يف الفقه
وتويف شيخ الشيوخ، نظام الدين إسحاق بن عاصم بن سعد الدين حممد بن األصفهاين شيخ خانكاة سرياقوس يف 

  .مبدرسته فوق الشرف، جبوار الضيافة رمحه اهللا تعاىل. ودفن. ليلة األحد ثالث ربيع اآلخر
اعيل بن شرف الدين أيب الربكات حممد بن أيب العز بن صاحل الدمشقي احلنفي، بدمشق، وقد وتويف عماد الدين إمس
  .ومات أمري أمحد بن امللك املظفر حاجي بن حممد بن قالون، يف سادس صفر. أناف على الَتسعني

ري، يف تاسع ومات األمري أَقتمر عبد الغين، نائب طرابلس، ونائب الشام ونائب السلطان بديار مصر، وأمري كب
  .عشرين مجادى اآلخرة

ومات األمري أيدُمر الشمسي، . يف يوم السبت ثامن عشر شوال -والد األمري الكبري برقوق  -ومات األمري آنص 
  .ومات األمري آالن الشعباين، أمري سالح، يف ثامن عشر ربيع اآلخر. أحد أمراء األلوف، يف ثالث عشر صفر

  .الدولة، حتت العقوبة، يف ليلة األحد ثالث عشرين صفر، ومل خيلف يف معناه مثلهومات احلاج سيف بن علي مقدم 
  .صحبة العسكر. ومات األمري طَشَتُمر الشعباين اليلبغاوي، نائب محاة يف رجب، بعني تاب

سنة ومولده . وتويف الشيخ املسند مجال الدين عبد اللّه حممد بن علي بن َحديدة األنصاري يف خامس عشرين شعبان
  .عشر وسبعمائة

  .وتويف مجال الدين عبد اهللا بن الرقيق األمسلمي، أحد أعيان الكتاب، يف ثالث عشر صفر
  .وتويف قاضي قضاة حلب، كمال الدين عمر بن عثمان بن هبة اهللا املعري الشافعي،يف شهر رجب حبلب

  .ومات خواجا فخر الدين عثمان بن مسافر، جالب األمري الكبري برقوق
  .ينسب فيقال برقوق العثماين، يف سادس عشر رجب بالقاهرة، وشهد األمري الكبري جنازته وإليه

  .وتويف الفقري املعتقد، أبو حلاف علي الشامي بالقاهرة، يف خامس صفر
  .وتويف نور الدين علي بن قَشَتُمر املنصوري الشافعي يف ثامن عشرين ربيع األول

كان يشارك . حد أمراء األلوف، الشهري بالوزير، يف تاسع عشرين ربيع اآلخرومات أمري على بن قَشَتُمر احلاجب، أ
  .يف عدة علوم مشاركة جيدة، وسرية مجيلة

ومات غالم اللّه ُمهتار الطشت خاناه ؛ يف ثالث عشرين ربيع اآلخره وتويف الشيخ مشس الدين حممد بن الكومي 
  .الشافعي، األعمى، يف تاسع عشرين ربيع األول

رضى اللّه  -س الدين حممد بن حممد بن حممد، املعروف بابن السيوري العمَّاري ، نسبة إىل عمار بن ياسر ومات مش
  .املوصلي، إمام أهل املوسيقا يف زمنه، يوم العشرين من صفر -عنه 

د وق. وتوفْيت املسندة جويرة بنت الشهاب أيب احلسن أمحد بن أمحد اهلكاري، يف يوم السبت ثاين عشرين صفر



  .انفردت برواية النسائي وغريه
  .واللّه تعاىل أعلم بالصواب
  سنه أربع ومثانني وسبعمائة

فيه ُخلع على األمري ُمبارك شاه السيفي، واستقر وايل الفيوم، وكاشف الفيوم، وكاشف : أهل احملرم بيوم الثالثاء
  .البهنساوية واألطفيحية عوضاً عن أسنبغا املنجكي

وخلع على األمري . ألمري سوُدن الشيخوين، واستقر حاجب احلجاب على إقطاع تغري َبرمشخلع على ا: ويف ثالثه
وُخلع على فرج بن أَيدَُمر السيفي، . خلعة االستمرار على عادته -نائب طرابلس  -كُُمشبغا احلموي اليلبغاوي 

حي واستقر يف والية األمشونني، عوضاً وخلع على أَلطُنُبغا الصال. واستقر يف والية الغربية، عوضاً عن أمحد بن ُسنقُر
  .عن مبارك شاة السيفي

  .وأنعم بإقطاع األمري سودن الشيخوين، على األمري أيدكار واستقر حاجًبا ثالثاً
  .قدم األمري أَقبُعا املارديين، نائب الوجهالقبلي، باستدعاء: ويف عاشره

وقدم . بيدمر اخلوارزمي من سجنه يف ثغر دمياطتوجه األمري بكلمش العالي، إلحضار األمري : ويف حادي عشره
  .األمري َجتتُمر أخو طاز من دمشق، بسؤاله

مبائة ومخسة . تزايد سعر الغالل، وفقد اخلبز من األسواق، وأبيع كل رطلني بدرهم، وأبيع القمح: ويف هذا الشهر
  .ع األردب منه خبمسني درمهادراهم األردب، والبطة الدقيق بثالثني درمها، فلما دخل الشعري اجلديد، أبي

وفيه رسم األمري الكبري بإطالق من يف سجين الديلم والرحبة من املديونني، فأفرج عنهم جيعهم، وأغلق باب 
السجنني، ومنع القضاة من سجن أحد على دين، ملا بالناس من الغالء ووقوف احلال، فاشتدت وطأة احلجاب على 

  .قبائهم على من يف ذمته دينالناس بالضرب على الديون، وترسيم ن
  .قدم ركب احلاج: ويف ثامن عشرة
قدم األمري بيدمر من دمياط يف النيل، فركب األمري الكبري إىل لقائه، وحضر من الغد يوم اإلثنني : ويف عشرينه

وضاً حادي عشرينه اخلدمة السلطانية، وقبل األرض على العادة،فخلع عليه، واستقر يف نيابة الشام على عادته ع
  .وكتب بتوجه األمري أََشقتمر إىل القدس بطاال. عن األمري أَشقتمُر، وهذه واليته السادسة

  .وفيه خلع على األمري أقبغا املارديين نائب الوجه القبلي، خلعة االستمرار
ب، والبطة احنط السعر إىل أربعني درمها األردب القمح، والشعري والفول إىل اثنني وعشرين درمها األرد: ويف آخره

  .الدقيق إىل أحد عشر درمها

أول صفر ُخلع على ابن عرب، وأعيد إىل حسبة مصر عوضاً عن خليل بن عبد املعطي، على مال : ويف يوم األربعاء
  .وأضيف إليه وكالة بيت املال، عوضاً عن جنم الدين الطنَبدي. يقوم به
  .سفر، وسافرخلع على األمري بَيَدُمر نائب الشام، خلعة ال: ويف ثانيه

وخلع علي أيب . خلع على حممد بن أَشَقتُمر بوالية قطيا، عوضاً عن عالء الدين على ابن الطشالقي: ويف سادسه
  .بكر بن املزوَّق بوالية قرص، عوضاً عن أبو درقة قُطلوُبغا األسن قُجاوي

شرف الدين أيب الربكات حممد بن أيب وفيه أعيد جنم الدين أمحد بن قاضي القضاة عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن 
  .العز بن صاحل بن أيب العز إىل قضاء احلنفية بدمشق، عوضا عن اهلمام أمري غالب بن القوام أمري كاتب األتقاين



قدم اجملذوب املعتقد على الرويب من الفيوم، واجتمع باألمري الكبري، فهرع الناس إىل زيارته، وبالغوا يف : ويف تاسعه
  .ونقلوا عنه خوارق، اهللا أعلم حبقيقتها اعتقاده،

ليحضر من دمشق املال الذي . ركب األمري َبَهُدر املنجكي أستادار األمري الكبري على الربيد: ويف سادس عشره
  .وعد به األمري َبيدَُمر

  .د بهلعجز ابن عرب عن القيام باملال الذي وع. أعيد النجم الطنبدي إىل وكالة بيت املال: ويف ثامن عشره
طلب األمري الكبري برقوق من قاضي القضاة أن يسلمه مال تاجر قد مات عن ورثة غائبني، : ويف رابع عشرينه
ثبت عندي أن له ورثة، وال سبيل أن أدفع املال إال : " مبودع احلكم، فأىب أن يدفعه إليه، وقال.وترك ما خلفه

برهان الدين إبراهيم األبناسي ليوليه القضاء، فغيَّب و مل ، فغضب األمري الكبري برقوق، واستدعى الشيخ " لورثته 
  .يظفر به، فامتنع ابن مجاعة من احلكم، وأخذ الناس يف السعي

خلع على سراج الدين عمر العجمي ،وأعيد إىل حبسة مصر ،عوضا عن ابن عرب ؛ لعجزه عن :ويف ثامن عشرينه 
وم هلم مبا استدانه منهم وبرطل به، ورفعوه إىل األمري أيدَكار ورسم الغرماء على ابن عرب ليق. مبا وعد به. القيام

وفتحت طبقة الرفرف وبيت األمري طاز علو خزانة اخلاص .احلاجب، فأخرق به، وبالغ يف إهانته ؛ نسأل اهللا العافية
اليكه الذين بالقلعة من اإلصطبل، حيث سكىن األمري الكبري برقوق، ورَكب هلما سلما ليتوصل إليها، وأسكن هبا مم

  .اشتراهم
خلع على قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء، وأضيف إىل وظيفة القضاء، عوضا : ويف يوم اخلميس سلخه

  .عن الربهان إبراهيم بن مجاعة، وسافر ابن مجاعة إىل القدس
عشر صفر، وقد فر منه  مبسري نائب حلب إىل حماربة التركمان، فلما دخل دربند أصالن، تويف حادي.وقدم الربيد

سوىل بن دلغادر، فلم يظفر به، فثىن عنانه إىل ابن أوزر، فداس بيوته، ووضع فيمن لقيه السيف، فامتنع منه باجلبل، 
  .فعاد النائب من تل محدون يريد مدينة مرعش، وعاد إىل حلب

كم لشهاب الدين أمحد الزركشي، قرئ تقليد ابن أيب البقاء وفوض أمانة احل: ويف يوم األحد عاشر شهر ربيع األول
وفوض نظر أوقاف مصر لشمس الدين حممد بن الوحيد وفوض نظر أوقاف القاهرة جلمال الدين حممود العجمي 

وأقر الصدر بن حممد املناوي . واستناب يف احلكم تقي الدين عبد الرمحن الزبريي أحد موقعي احلكم. احملتسب
  .وعمر بن رزين على خالفة احلكم

شرع األمري املشري جركش اخلليلي يف عمل جسر بني الروضة وجزيرة أروى، يف طول ثالمثائة : هذه األيامويف 
قصبة، وعرض عشر قصبات، وعمل فيه بنفسه ومماليكه، وحفر يف وسط جمرى النيل خليجا من هذا اجلسر إىل 

ذلك من ماله مجلة من غري أن يكلف  ليعود املاء إىل الرب الشرقي، ويستمر طول السنة، فأنفق على. زريبة قوصون
وكان القاع ستة أذرع ونصف . أحد فيه شيئا، حىت مت اجلسر، فلم يفد شيئا، وقال فيه أدباء العصر شعراً كثرياً

  .ذراع
وفيه هرب الوزير كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس من ميضأة جامع الصاحل خارج باب زويلة، وكان مسجونا به، 

وضرب إخوته، باملقارع، وقبض  -شاد الدواوين  -األمري الكبري على األمري هبادر األعسر  هو وإخوته، فغضب
  .على حواشيهم وحرميهم، ونودي عليه فلم يوجد

  .خلع على ابن عبد املعطي بنظر املواريث: ويف عاشر ربيع األخر 



اجلمايل، وقُطلوُبغا الكوكاي،  خرجت جتريدة إىل البحرية، فيها مخسة أمراء ألوف، وهم هبادر: ويف سابع عشره
فلم . وأمحد بن يلبغا اخلاصكي، وقُرُدم احلسين، وآالبغا العثماين وأربعة أمراء طبلخاناة، وعشرة أمراء عشرات
  .جيدوا من أهل البحرية أحداً، فساقوا من مواشيهم ثالثة آالف رأس من الضأن، وستة آالف رأس من املعز

قتله أخوه أمحد بن  -متملك بغداد  -وفيه قدم الربيد بأن حسني بن أويس .ليليانتهى عمل اجلسر اخل: ويف آخره
  .أويس، واستقر يف اململكة بعده، وذلك بإشارة خواجا شيخ الكحجاين

  .استقر األمري قُطلوُبغا أبو درقة يف والية دمياط، عوضاً عن حممد بن قرابغا: ويف خامس عشر مجادى األول
  .الدين صدقة أبو دقن يف نظر املواريث، عوضاً عن ابن عبد املعطياستقر فتح : ويف عشرينه

كان وفاء النيل ستة عشر  -املوافق له من أشهر القبط تاسع عشر مسرى  -: ويف يوم األحد أول مجادى اآلخرة
  .ذراعا، بعدما توقف عدة أيام، وأرجف خُزَّان الغالل يكون الغالء، فخاب أملهم

مجال الدين حممود احملتسب خلعة االستمرار وقد أرجف بعزله، ونقل قراجا من والية  ُخلع على: ويف سابع عشره
  .قليوب إىل والية اجليزة، ونقل حسني من والية اجليزة إىل والية قليوب

  .بسبب اإلفراج عن تكفور حاكم سيس، فأجيبوا إىل ذلك -متملك أشبيلية  -وقدمت رسل ألفنس 
  .مباء النيل. امليدان سبتني، و مل يركب السبت الثالث لغرق امليدان ركب السطان إىل: ويف هذه السنة
  .استقر ُمقبل الطييب يف والية قوص، عوضا عن ابن املُزَوق وأعيد عالء الدين الطشالقي إىل والية قطيا: ويف عشرينه

يف احلديد خبزانة مشايل فقبض عليه، وسجن  - نائب الوجه القبلي  -قدم األمري أقُبغا املارديين : ويف ثالث عشرينه
لقبح سريته، وعتوه على اخللق، وإسرافه يف إراقة الدماء، وأخذ األموال، وأحيط بأمواله اليت اغتصبها من أهل 

  .البالد
ضرباً مربحاً وأسلمه إىل حاجب  -كاشف الوجه البحري  -وفيه ضرب األمري الكبري علي خان بن قرمان 

طلب من يقوم بأمرهم، وقد مات حاكمهم، فاختري هلم بعض األسرى وقدم نصارى مدينة سيس يف . احلجاب
وخلع عليه وعلى القادمني من سيس، وكتب تقليده، . املقيمني بالكوم فيما بني جامع ابن طولون ومدينة مصر

  .فأصبح مخاراً يبيع اخلمر، وأمسى ملك األرمن ينفذ حكمه يف خلق كثري
  .ي ملك األمراء بالوجه القبلي عوضاً عن أقبغا املاردييناستقر األمري أرسبغا املنجك: ويف سلخه

  .عوضاً عن ابن قرمان -كاشف الوجه البحري  -استقر هبادر طُبج : ويف ثالث شعبان
وفيه عمل األمري جركس اخلليلي .وانتهت زيادة ماء النيل إىل ثالث أصابع من عشرين ذراعاً، فعد ذلك طوفانا

قياس، يديرها املاء برسم طحن القمح دقيقاً فأتى الناس من كل جهة لرؤيتها، وقال طاحوناً يف مركب عند بسطة امل
  .فيها أدباء الزمان شعراً كثرياً

وفيه نقل األمري مأمور من نيابة محاة إىل نيابة طرابلس، ونقل كُُمشُبغا احلموي من نيابة طرابلس إىل نيابة دمشق، 
لى َجنتُمر وسجن بقلعة دمشق، مث نقل إىل قلعة املرقب ، واستقر األمري وأنعم عليه بإمرة جَنتُمر أخي طاز، وقبض ع

ونقل األمري طُرنطاي الكاملي من نيابة سيس إىل حجوبية دمشق، واستقر متراز . يلو احلاجب بدمشق، يف نيابة محاة
  .العالي يف والية البهنسي، عوضاً عن طاجار

مري الكبري برقوق، أهنم قد اتفقوا مع طائفة من مماليكه على أن وفيه نقل عن مماليك األسياد الذين يف خدمة األ
فعندما بلغه ذلك، بادر بالقبض على املذكور، وعلى بطا اخلاصطي . يفَتكوا به وكبريهم يف ذلك أيتمش اخلاصكي

ج واستدعى من يف خدمته من مماليك األسياد أوالد األشرف، وقبض على سبعة عشر من أعياهنم، وسجنهم يف الرب



وأصبح فقبض منهم على تكملة مخسة وستني، وسجنهم خبزانة مشايل، مقيدين، فهرب من بقي من . من القلعة
وقبض على األمري أالبغا العثماين الدوادار يف تَاسع . مماليك األسياد، فنودي يف القاهرة عليهم، وهدد من أخفاهم

واستقر األمري بريم يف والية . ن من العشرات منفينيوأخرج أيضاً أيضاً بأمريي. عشرينه، وأخرج على إمرة بالشام
  .أمشوم الرمان

نفي األمري الكبري برقوق إىل قوص ممن قبض عليه ثالثة وأربعني مملوكا، ونفي : ويف يوم السبت أول شهر رمضان
وخال . بأمجعهم بقيتهم إىل الشام، وتتبع من اختفي منهم، فأغرق مجاعة منهم يف النيل، ونفي كثرياً منهم حىت ذهبوا

اجلو لألمري الكبري، ورأى أنه قد أمن، فإنه ملا أخذ اإلمرة يف أيام األمري أَيَنَبك كان معه يف ضيق ؛ ألن نفسه تريد منه 
  .ما ال يؤهل له

فلما زالت دولة أينبَك، وحتكم األمري طَشَتُمر العالي، مل يكن له معه كبري أمر، فما زال بَطَشتمر حىت أزله، وصار 
مبراجعة بركة، حىت كان من أمره ما قد ذكر، . و واألمري بركة يتنازعان األمور، وال يقدر على عمل شيء إاله

فصارت مماليك األسياد يريدون التوثب عليه وهو يداريهم جهده، حىت وثب هبم وأخذهم، فم يبق له معاند،وصار 
اهم إىل ما مل خيطر هلم ببال، وأنعم على مجاعة منهم له من املماليك اجلراكسة عدد كبري جلبوا إليه من البالد، فرق

  .وفيه نقل األمري طشتمر العالي من نيابة صفد إىل القدس بطلبه لذلك، فأقام به بطاال.بإمريات
  .وفيه أمر األمري الكبري باإلفراج عن املسجونني بسجن الديلم وسجن الرحبة، على الديون، فأفرج عنهم

مجع األمري الكبري برقوق األمراء والقضاة ومشايخ العلم، وأهل الدولة، واخلليفة، إىل : رهويف يوم األربعاء تاسع عش
عنده باحلراقة من اإلصطل، وعرفهم أن األمور مضطربة لصغر سن السلطان، وقلة حرمته، وأن الوقت حمتاج إىل 

فاتفقوا مجيعهم . دبري وحنو ذلكملك عاقل يستبد بأحوال الدولة، ويقوم بأمور الناس، وينهض بأعباء احلروب والت
واألمري ألطُنُبُغا  -أمري سالح  -معه على خلع امللك الصاحل حاجي، وبعثوا يف احلال باألمري قُطلوُبغا الكوكاي 

فقبضا على امللك الصاحل من القصر، وأدخاله إىل دور احلرم، وأخذا منه منجاة امللك، وعادا  -رأس نوبة  -املعلم 
  :ة األتراك من مصر، وزالت دولة بين قالون، وصح ما أنذر به أرباب احلدثان، فقد قيلهبا، فانقضت دول

  من البنني يداين امللك يف الزمن... متت واليتهم باحلاء ال أحد 
وكذا كان، فإن آخر أوالد الناصر حممد بن قالوون السلطان حسن بن حممد وآخر من ويل من أوالد األوالد 

  .دولتهم، وبه ختمت ملوكهم، فسبحان حميل األحوال، ال إله إال هوحاجي، وعلى رأسه زالت 
  السلطان سيف الدين أبو سعيد

السلطان امللك الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق بن آنص اجلركسي العثماين اليلبغاوي القائم بدولة اجلراكسة 
ثمان بن مسافر إىل مصر، فاشتراه األمري أخذ من بالد اجلركس، فأبيع ببالد الفرم، مث جلبه اخلواجا فخر الدين ع

برقوق  -يلُبغا الُعمَري اخلاصكي وأعتقه، وجعله من مجلة مماليكه األجالب، وكان امسه ألطنبغا فسماه األمري يلبغا 
فإنه ذكر يف سنة مثان وتسعني أن سنه سبع  -ختمينا  -لنتوء يف عينه، ومولده يف سنة إحدى وأربعني وسبعمائة  -

أخرج برقوق فيمن أخرج منهم، وسجن بالكرك  -وكانت واقعة األجالب  -فلما قتل األمري يلبغا . سنةومخسون 
مدة، مث أفرج عنه وصار إىل دمشق، فخدم عند نائبها األمري مَنجكَ حىت طلب امللك األشرف شعبان اليلبغاوية، 

ن ثاروا بعد سفر األشرف إىل احلجاز، كان قدم مع من قدم منهم، وصار يف خدمة األسياد، من مجلة مماليكهم، إىل أ
ممن ثار معهم، وانتقل من اجلندية إىل إمرة طبلخاناه، مث إىل إمرة مائة، وملك اإلصطبل، وعمل أمري آخور، مث أمرياً 



ومازال يدبر األمور، واألقدار تساعده، حىت ذهب من يعانده، وتثبت دولته، ووافقه اجلميع، على أن يكون . كبرياً
  ..ن البالدسلطا

 -فلما ُخلع الصاحل، وصلى اجلماعة الظهر من يوم األربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع ومثانني وسبع مائة 
خطب اخلليفة املتوكل على اللّه أبو عبد اللّه حممد اخلطبة  -املوافق له آخر هتور، وسادس عشرين تشرين الثاين 

على السلطنة، وقلده أمر العباد والبالد، فأفيض يف احلال على السلطان على العادة، وبايع األمري الكبري األتابك 
وأشار شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين أن . تشريف اخلالفة، وأفيض على اخلليفة التشريف على العادة

هذا األمر هذا وقت الظهر، والظهر مأخوذ من الظهرية والظهور، وقد ظهر : " يقلب السلطان بامللك الظاهر، وقال
وعندما . ، فتلقب بامللك الظاهر، وركب من احلراقة باإلصطبل وطلع من باب السر إىل القصر" بعد أن كان خافيا 

وملا دخل إىل القصر، جلس على التخت، فكان طالع جلوسه برج . ركب أمطرت السماء فتفاءل الناس بذلك
كتب إىل أعمال اململكة بذلك، وأن حيلف " اهر، الدعاء للسلطان امللك الظ" ونودي بالقاهرة ومصر . احلوت

النواب واألمراء للسلطان على العادة، فسارت الربد بذلك، ودقت البشائر بقلعة اجلبل عند متام البيعة، وزينت 
  .القاهرة ومصر وعامة مدائن مصر والشام

  .خلليفة والقضاة وأعيان الدولةقرئ عهد اخلليفة للسلطان على األمراء، حبضرة ا: ويف يوم اإلثنني رابع عشرينه
وعلى األمري  -أمري جملس  -وعلى األمري آلطنبغا اجلوباين  -رأس نوبة  -وفيه خلع على األمري أيَتمش البجاسي 

وخلع . ، وخلع على األمري سوُدن الشيخوين احلاجب، واستقر نائب السلطان -أمري أخور  -جركس اخلليلي 
وخلع على األمري ألطنبغا . ، واستقر حاجب احلجاب، عوضاً عن األمري سودن النائبعلى األمري قُطْلُوبغا الكوكاي

. وخلع على األمري قردم احلسين ، واستقر رأس نوبة ثانيا. املعلم، واستقر أمري سالح عوًضا عن الكوكاي احلاجب
وخلع على قضاة القضاة  .وخلع على األمري يونس النوروزي الدوادار، واستقر دوادار السلطان، عوضا عن أالبغا

األربع، وقضاة العسكر، ومفتني دار العدل، وحمتسيب القاهرة ومصر، وكاتب السر، والوزير، وناظر اخلاص، وناظر 
  .اجليش، ووكيل بيت املال، وسائر أرباب الدولة، فكان يوما مشهوًدا كثرت فيه التهاين واألفراح

  .على طاعته -صغريهم وكبريهم  -مراء بأمجعهم، وحلفهم مجع السلطان األ: ويف يوم اخلميس سابع عشرينه
وخلع .وفيه خلع على أوحد الدين عبد الواحد بن إمساعيل بن ياسني، واستقر يف نظر خزانة اخلاص ووكالة اخلاص

اصر على األمري هبادر املنجكي األستادار، واستقر أستادار السلطان، بإمرة طبلخاناة، وأضيف إليه أستادارية األمري ن
  .الدين حممد ابن السلطان

خلع على أوحد الدين عبد الواحد بن إمساعيل بن ياسني احلنفي، واستقر يف كتابة : ويف يوم اإلثنني تاسع شوال
  .السر، عوضاً عن بدر الدين حممد بن على بن حيىي بن فضل اهللا العمري

، جعل هلم رواتب ليكونوا طرخان، عرض السلطان املماليك األشرفية، وعزل منهم مخسة: ويف حادي عشرينه
وأرسل بقيتهم إىل األمري سودن النائب،فعمل أصحاب األخبار الثفال مقدمني يف احللقة، وباقيهم من مجلة أجناد 

وطلب السلطان من املقسي أمساء من قبض بعد األشرف العشرة آالف، فوجد منهم قد بقي مخسمائة . احللقة
ديهم إقطاعات يف احللقة، ومائة مملوك هلم جوامك، فأمر يف يوم اإلثنني سلخه، مملوك، فيهم أربعمائة مملوك بأي

األربعمائة أصحاب األخباز يف احللقة بلزوم دورهم، وأكلهم إقطاعاهتم وقطع جوامك املائة أرباب اجلوامك، وقرر 
األشرف، وأعانوا على  هؤالء خونة قد خانوا أستاذهم امللك: " عوضهم من مماليكه الذين اشتراهم ورباهم، وقال

فتلقوا قله وذله ولقد رأيت " قتله بشيء يسري أخذوه من املال، بعد ما عاشوا يف نعمته دهرا طويال، فال خري فيهم 



  .بعض من كان من أمراء األلوف يف أيام األشرف، وقد صار فقرياً، يسأل الناس، وعليه ثياب صوف شبه عباءة
عبد الرمحن بن خلدون من بالد املغرب واتصل باألمري ألطنبغا اجلوباين،  قدم شيخنا أبو زيد: ويف هذا الشهر

: ويف يوم اإلثنني سابع ذي القعدة.وتصدر لالشتغال باجلامع األزهر، فأقبل الناس إليه، وراقهم كالمه، وأعجبوا به
واستدعى باألسعد وضربه،  -ويقال له سن إبرة  -غضب السلطان على الوزير علم الدين عبد الوهاب الطْنساوي 

وأكرهه حىت أظهر اإلسالم، فخلع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب،  -كاتب احلوائج خاناه  -أىب الفرج النصراين 
  .وكنبوش زركش، واستقر به ناظر ديوان ولده حممد، رفيقا لألمري هبادر األستادار

نكلى الطرخاين واستقر حاجبا رابعا خلع على الوزير سن إبرة خلعة االستمرار وخلع على األمري م: ويف عاشره
  .وخلع على األمري جلبان العالي، واستقر حاجبا خامسا ومل يعهد قبل ذلك مخسة حجاب يف الدولة التركية

يف قضاء احلنفية بالقدس ومل يعرف قبله بالقدس  -من صوفية خانكاه شيخو  -وفيه استقر خري الدين العجمي 
ومل يعرف أيضاً قبل . يف قضاء احلنفية بغزة -من صوفية خانكاه شيخو  -جمي قاض حنفي، واستقر موفق الدين الع

  .ذلك بغزة قاض حنفي
وفيه كان حبث بني شيخ اإلسالم البلقيين وبني بدر الدين بن الصاحب يف مسألة علمية، آل األمر إىل أن كفر 

خري املالكي، وأقام رجال يدعى عليه البلقيين ابن الصاحب، فطلبه إىل قاضي القضاة مجال الدين عبد الرمحن بن 
بأمور رتبت عليه، فجرت أحوال عقد من أجلها جملس حضره القضاة والفقهاء وذكر ما يدعى به عليه، فلم يثبت 

  .منه شيء بوجه شرعي، فحكم بعض القضاة بعدم كفر ابن الصاحب وبقائه على دين اإلسالم
قلعة اجلبل، ومر على قناطر السباع، حىت عدى النيل من بوالق ركب السلطان من : ويف يوم الثالثاء تاسع عشرينه

شيخ خانكاه  -إىل اجليزة، وتصيد، مث عاد من أخر النهار، وقد ركب األمري أيتمش عن ميينه، والشيخ أكمل الدين 
  .عن يساره -شيخو 

  .لدين حممد بن الشهيدوفيه استقر بدر الدين حممد بن أمحد بن ُمْزهر يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن فتح ا
سار بعسكر حلب إىل إلبرية، يريد تعدية  -نائب حلب  -ورد الربيد بأن األمري يلبغا الناصري : ويف هذا الشهر

وأنه مل حيلف للسلطان  -نائب األبلستني  -الفرات، فجاءه اخلرب بعصيان األمري عالء الدين ألطنبغا السلطاين 
وطلع إليها، وأمسك بعض أمرائها، وأطلع إليها ذخرية ومرية، فركب  -إليه  املضافة -واستوىل على قلعة درندة 

فكتب إليه األمري . العسكر الذي باملدينة عليه، وأمسكوا رجاله، فطلب األمان منهم، وفر من القلعة إىل األبلستني
عاد األمري يلبغا املذكور إىل يلبغا الناصري، يهدده وخييفه، فلم يرجعه إليه، ومر هاربا على وجهه إىل بالد التتر، ف

  .حلب
لقبح سريته، وسوء أفعال  -نائب الوجه البحري  -قبض على األمري قُرط : ويف يوم الثالثاء سادس ذي احلجة

وفر ابنه حسني، فنودي  -هو ومجاعته  -حاشيته، وضرب بني يدي األمري أيتمش ضربا مربحا، مث جلس وصودر 
  .ألمري قرابالط األمحدي، واستقر عوض قرطعليه، وهدد من أخفاه وخلع على ا

  .وفيه رسم باستقراء وىل الدين عبد الرمحن بن رشد يف قضاء املالكية حبلب، عوضا عن علم الدين القفصي
ركب السلطان من القلعة إىل جهة املطرية ومضى ٍاىل قناطر أيب املنجا، وعاد فدخل : ويف يوم السبت سابع عشره

شعرية، حىت خرج من باب زويلة وصعد القلعة، فكان يوما مشهودا، زينت فيه األسواق إىل القاهرة من باب ال
أستادار  -خلع على حممود بن علي بن أصفر عينه : ويف ثاين عشرينه: وأشعلت الشموع والقناديل، فرحا برؤيته

وفيه ورد الربيد . خاناةوأنعم عليه بإمرة طبل. واستقر شاد الدواوين، عوضا عن هبادر األعسر -األمري سودن باق 



  .فر منها إىل جهة األمري نعري -نائب غزة  -بأن األمري أقبغا عبد اللّه 
  .وفيه خلع على األمري قرقماس الطشَتمري اليلبغاوي، واستقر خازندارا كبريا

مث . زةركب السلطان من القلعة، وشق مدينة مصر، وقد زينت له، حىت عدى النيل إىل بر اجلي: ويف رابع عشرينه
  .عاد على بوالق، إىل القلعة

  .قدم األمري ألطنبغا اجلوباين من احلجاز، وكان قد حج مع الركب: ويف سابع عشرينه
  مات يف هذه السنة من األعيان

. األتقاين، بعد عزله -أمري كاتب  -ابن قوام الدين  -أمري غالب  -قاضى القضاة احلنفية بدمشق، مهام الدين 
  .يف اجلهل وكان قد بلغ غاية

ومات قاضي القضاة حبر الدين عبد الوهاب بن الكمال أمحد بن قاضى القضاة علم الدين حممد بن أيب بكر بن 
  .عيسى بن بدران األخناي املالكي، يف يوم اخلميس سادس عشر رجب، وهو معزول

  .اتضع حاله وافتقر ومات الصاحب الوزير كرمي الدين عبد الكرمي بن الرويهب، يف سابع عشر شهر رمضان وقد
يف  -موقع احلكم  -ومات عالء الدين علي بن عمر بن حممد بن قاضي القضاة تقي الدين حممد بن دقيق العيد 

  .خامس عشرين صفر
ومات مجال الدين حممد بن علي بن يوسف، املعروف باخلطب األسنوي أحد خلفاء احلكم الشافعية، يف يوم األحد 

  .عاشر ربيع األول

شيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد اخلالق، األسيوطي الشافعي، يف يوم األربعاء حادي ذي احلجة وقد وتويف ال
  .تصدر لألشغال عدة سنني

  .ومات األمري فخر الدين إياس الصرغتمشي احلاجب، أحد الطبلخاناه، يف ثالث ربيع اآلخر
  .ان بدمشق وقد أناف على السبعنيومات األمري زين الدين زبالة الفارقاين، نائب قلعة دمشق، يف شعب

  سنة مخس ومثانني وسبعمائة

قدم األمري يلبغا الناصري نائب حلب، فخرج األمري سودان النائب إىل لقائه، وصعد به : يف يوم السبت األول احملرم
هذا  مث نزل إىل بيت أعد له فكان يف. إىل بني يدي السلطان، فقبل له األرض، وجلس حتت األمري سودن النائب

عربة، فإنه بألمس قد كان الناصري من مجلة األمراء األشرفية، وبرقوق إذ ذاك من مجلة مماليك األسياد، إذا ضمه 
جملس مع الناصري قام على رجليه بني يديه، فأصبح ملكا يقبل الناصري له األرض، أمره وهنيه فسبحان مقلب 

  .األمور
عة االستمرار على نيابة حلب، ونزل من القلعة، وعن ميينه األمري خلع على األمري يلبغا الناصري خل: وقي سادسه

أيتمش، وعن يساره األمري ألطنبغا اجلوباين، ومن وراءه سبعة جنائب من اخليول السلطانية، بسروج ذهب، 
  .وكان قد محل إليه السلطان واألمراء من أنواع التقادم ما جيل وصفه. وكنابيش زركش أخرجت له من اإلصطبل

ركب السلطان ومعه األمري يلبغا الناصري حىت عدى النيل من بوالق إىل اجليزة وتصيد مث :  يوم السبت ثامنهويف
  .عاد من آخره
  .خلع على الناصري خلعة السفر، وتوجه من وقته إىل حلب: ويف عاشره



ة بغد سدة متنعه ،وكثرة خلع على مشس الدين إبراهيم كاتب أرالن ،واستقر يف الوزار:و يف يوم اإلثنني سابع عشره
إبائه ،وتشترط عدة شروط ،منها أنه ال يلبس تشريف الوزارة ، فأجيب إىل كل ما سأله، ولبس خلعة من صوف 

كخلع القضاة، وأشار له السلطان بأن تكون يده فوق كل أيدي أهل الدولة، وأنه يستبد باألمور من غري مشاورة ، 
لركوب معه كما جرت به العادة، ومضى الناس حىت نزل منزله، وضبط األمور فنزل إىل داره، و مل ميكن أحًدا من ا

و مل يتناول من معلوم الوزراة، إال الشيء اليسري ،الذي كان ال يرضاه أقل عبيد الوزراء، وأنفق يف . أشد ضبط
وار األهراء مبدينة أرباب الرواتب جاريهم من غري نقص بالغالل ،وبيت املال باألموال وأدار الطواحني السلطانية جب

ومل ميكن أحداً أن يركب معه، وصار خيرج من بيته، ويغلق بابه بيده، .مصر ،وعمل احلواصل بسائر األصناف 
ويضع مفاتيحه يف كمه، مث يركب فرسه، ويركب غالمه بغلة، ويردف خلفه الدوادار، وهو حامل الدواة حتت 

ومنع . د من الكتاب، وال األعوان، فال يعرفه إال من له به معرفةإبطه، وميضى إىل القلعة، من غري أن يكون معه أح
ورفع يد األمري جركس اخلليلي من . مجيع أرباب الدولة أن يأتوا إىل بيته، وإمنا يأتوه بقاعة الصاحب من القلعة

عند أكابر  التحدث يف الدولة، وانفرد بالكلمة يف الوزارة مع هذا االقتصاد، ونفذت كلمته، وعظمت مهابته، حىت
  .األمراء، ومل جيد فيه عدوه سبيال إىل الطعن عليه بوجه

  .وفيه أنعم على األمري َبهَادر املنجكي األستادار بتقدمة األمري قطلوبغا الكوكاي بعد موته
  .وخلع على علم الدين احلزين، واستقر يف استيفاء الدولة، عوضا عن أمني الدين عبد اللّه جعيص بعد موته

هبدية فيها فهد وصقر وأربع  -متملك بغداد  -قدمت رسل السلطان أمحد بن أويس : اخلميس ثاين صفرويف يوم 
  .بقج قماش، وتضمن كتابه أنه ملك بغداد بعد أخيه

  .أفرج عن األمري قرط: ويف سابع عشرة
طر بسبب أنه كبس تنازع مع األمري خا -نائب الكرك  -قدم الربيد بأن األمري طُغاي َتُمر القبالوي : ويف سلخه

عربانا كانوا نزالئه، وقبض عليهم، وآل األمر إىل اقتتاهلما، فانكسر نائب الكرك من خاطر، وختلص العربان من 
  .يده

قدم اخلرب بأن طائفة من الفرنج شحنوا مراكبهم، وساروا من مدينة اإلسكندرية هاربني، : ويف أول شهر ربيع األول
لوهم، فقتل عدة من املسلمني، وعاد من بقي بغري طائل، فقبض األمري بلوط النائب فتبعهم املسلمون من الغد، وقات

  .على من تأخر بالثغر من الفرنج، وأخذ أمواهلم، فتنكر السلطان على النائب، وكتب بقدومه
 ضرب قاضي القضاة مجال الدين عبد الرمحن بن خري املالكي عنقي رجلني، ارتدا عن اإلسالم، و مل: ويف سابعه

  .يوافقا على العودة إليه
  قدم األمري بلوط نائب اإلسكندرية: ويف عاشره
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امللوك: كتاب  فة دول  ملعر لسلوك    ا
ملقريزي : املؤلف   ا

ُصرف الشريف مرتضى عن نيابة نظر وقف األشراف برغبته عنه، واستقر عوضه صدر الدين : ويف حادي عشره
  .عمر بن رزين، أحد خلفاء احلكم

  .قدم األمري بلوط تقدمة سنية: ويف ثاين عشره
  .على الردة عن اإلسالم ضرب قاضي املالكية عنق رجل: ويف خامس عشره
خلع على بلوط خلعة اإلستمرار على نيابة اإلسكندرية وتوجه إليها، وكتب بالقبض على األمري : ويف سابع عشره

  .طغاي متر اجلركتمري، واألمري ألطنبغا السابقي، وكانا جمردين باإلسكندرية
وأنعم على كل من سودن العالي، . هبا إىل دمشق، على إمرة -من العشرات  -وفيه أخرج األمري إياس السيفي 

وقدم الربيد بأن األمري يلبغا . وإينال اجلركسي بإمرة طبلخاناة، وعلى حسن قجا األسن قجاوي بإمرة عشرة
الناصري نائب حلب توجه منها بالعسكر يف طلب التركمان، فوافاه يف أثناء طريقه غالب تركمان الطاعة، فخلع 

بغراص وقدم طائفة من العسكر، فلقيهم التركمان وقاتلوهم، فقتل نائب بغراص،  عليهم، وسار حىت وصل دربند
قد اتفق مع ضياء امللك بن بوز  -حاكم املوصل  -مث قدم الربيد بأن األمري قرا حممد . وجرح مجاعة، فعاد إىل حلب

وأخذ أمواهلم، وأن  دوغان على حماربة سامل الدكري ؛ ملا كان منه من قطع الطريق على حجاج املوصل وذحبهم
األمري يلبغا الناصري ملا بلغه ذلك سار من حلب بالعسكر إىل البرية، وعدى الفرات يف املراكب إىل الرها، فوجد 
قرا حممد وضياء امللك قد ركبا يف زيادة على اثين عشر ألف فارس على سامل، وضربا بيوته، فأخذا ماال حيد كثرة 

بينهم وقعة عظيمة، قتل فيها من الفريقني خلق كثري، وفر سامل إىل جهة قلعة منها، قدر ثالثني ألف محل وكان 
املسلمني، وقرا حممد يف إثره، فلم ينج إال يف نفر قليل، فنهب عسكر قرا حممد تلك النواحي، وأفسدوا، فلم جمد 

  .بتجهيزه إىل مصر سامل بدا من الترامي على األمري يلبغا الناصري، وكفنه يف عنقه، وعاد به إىل حلب، فكتب
  .أخرج األمري مقبل الرومي منفيا، وكان قد قدم من الشام، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناة فلم يقبلها: ويف عشرينه

قدمت طائفة من الفرنج إىل الطينة ، وأسروا منها سبعة، وقتلوا رجالً واحداً، فمروا : ويف نصف شهر ربيع اآلخر
  .عةعلى دمياط وباعوا هبا األسرى السب

يف احلديد، لشكوى بعض التجار عليه أنه أخذ له مملوكا  -أحد أمراء األلوف حبلب  -وفيه قدم أمري أسد الكردي 
  .غصبا، فحبس أياما، مث أفرج عنه، وأخرج على إمرة بطرابلس

  .وأنعم على األمري أينال اليوسفي بتقدمة بدمشق. وفيه استقر األمري مترباي الدمرداشي يف نيابة صفد
  .فيه استعفي األمري يلو من نيابة محاة، فأعفيو

  .قدم سامل الدكري من حلب، فأكرمه السلطان، وخلع عليه، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناة حبلب: ويف تاسع عشره
  .وفيه أخذ قاع النيل فكان مثانية أذرع سواء
. تسب، يف نظر األوقاف كلهااستقر مجال الدين حممود العجمي احمل: ويف يوم اإلثنني حادي عشر مجادى األوىل

  .رفيقا له، وخلع عليهما، فشق ذلك على قضاة القضاة -شاد األوقاف  -واستقر األمري قديد القلمطاوي 
قدم اخلرب بأن سالم ابن التركية عملت له مبارد يف رباب أحضرت له، وطلب سواسي خام ليفصلها : ويف عشرينه

سجون فيه، وتدىل منها يف تلك السواسي وهرب، فلم يقدر عليه، فغضب له متصانا، فربد شبابيك الربج الذي هو م



  ..السلطان على نائب اإلسكندرية، وأمر بإحضاره، مث أعفي عنه
  .أنعم على دمر خان بن موسى بن قرمان، بطبلخاناة أبيه بعد موته: ويف خامس عشرينه

وهو سادس عشرين مجادى األوىل  -د يف رابعه وكان النيل يف أول مسرى على اثين عشر ذراعاً، وأربع أصابع، فزا
أربعني أصبعا، ويف الغد أربعة وثالثني أصبعا، مث زاد أربعا، فوىف ستة عشر ذراعا، وزاد أصبعني من سبعة ذراعا،  -

وفَتح اخلليج على العادة، و مل يعهد بعد امللك الظاهر بيربس  -وهو خامس مسرى  -فركب السلطان يف هناره 
  . خلق املقياس، وفتح اخلليج سوى السلطان برقوقملك ركب حىت

اتفق بناحية برما من الغربية أن طائفة من مسلمة النصارى،صنعوا عُرًسا مجعوا فيه عدة من أرباب : ويف هذا الشهر
دما يف الليل على العادة، سبوه وأهانوه، مث صعدوا إليه وأنزلوه، بع" املالهي، فلما صعد املؤذن ليسبح اللّه تعاىل 

ضربوه فثار خطيب اجلامع هبم، ليخلصه منهم، فأوسعوه سباً ولعناً ومهوا بقتله وقتل من معه، فقدم إىل القاهرة يف 
طائفة، وشكوا أمرهم إىل األمري سودن النائب، فبعث هبم إىل األمري جركس اخلليلي، من أجل أن ناحية وبرما من 

فمضى من بقي منهم إىل أعيان الناس، كالبلقيين وأمثاله، وتوجه  مجلة إقطاعه، فلم يقبل قواهلم، وسجن عدة منهم،
احلافظ املعتمد ناصر الدين حممد فيق إىل اخلليلي، وأغلظ عليه حىت أفرج عمن سجنه، فغضب كثري من أهل برما 

ا، وبعث األمري أبدكار احلاجب للكشف عما جرى يف برم. واستغاثوا بالسلطان، فأنكر على اخلليلي ما وقع منه
فتبني له قبح سرية املسألة فحملهم معه إىل السلطان، فأمر هبم وبغرمائهم أن يتحاكموا إىل قاضي القضاة املالكية، 

  .فادعى عليهم بقوادح، وأقيمت البينات هبا فسجنهم
شتد نار أحرقها كلها وفيها مجلة من املال، وحدث به ورم يف رجله، ا -يف شونة قصب له  -واتفق أن اخلليلي وقع 

  .أمله فلم يزل به حىت مات وذلك عقوبة له ملساعدة أهل الزندقة
قدم الربيد بأن األمري متربادي الدمرداشي نائب صفد قدمها وأقام هبا مخسة أيام، ومات : ويف أول مجادى اآلخرة

  .وفيه استقر األمري صنجق السيفي يف نيابة محاة، عوضا عن يلو. فيها
  .وفيه قدمت رسل الفرنج

الربيد من الكرك بأن نائبها األمري طغاي متر،صاحل األمري خاطر حىت اطمأن له، ودخل إليه ومعه إبناه، فقبض  وقدم
  .عليهم، وذحبهم ثالثتهم

  .استقر األمري كُْمشبغا احلموي يف نيابة صفد: ويف تاسعه
 -اللّه بن عزيز اإلسكندراين  أعيد ابن وزير بيته إىل نظر اإلسكندرية، واستقر مجال الدين عبد: ويف رابع عشرينه

  .هبا -تاجر السلطان 
اجتمع األمري سودن النائب، وقضاة القضاة األربع، بشباك املدرسة الصاحلية بني : ويف يوم اخلميس سادس عشرينه

وضربت أعناقهم على الزندقة، مث غسلوا وكفنوا،  -وهم ستة  -القصرين، وقدمت رسل مسلمة أهل برمة 
  .املسلمنيمبقابر . ودفنوا

بالسلطان،  -نائب الشام  -طلع األمري صالح الدين حممد بن حممد بن تكنز :ويف يوم اإلثنني أول شهر رجب 
ونقل له عن اخلليفة املتوكل على اهللا أيب عبد اللّه حممد أنه اتفق مع األمري قُُرط بن عمر التركماين واألمري إبراهيم 

جاندار، ومجاعة قرط من التركمان واألكراد، وهم حنو الثماين مائة فارس، على بن األمري قُطْلو أَقتمر العالي أمري 
أن السلطان إذ نزل من القلعة إىل امليدان يف يوم السبت للعب بالكرة، وترجل األمراء واملماليك كلهم، ومشوا يف 



راء، وأركبوا اخلليفة، ركاب السلطان على العادة، عند قربه من امليدان، خرجوا مجيعاً وقتلوا السلطان واألم
وصعدوا به إىل القلعة، ومكنوه من القيام بالسلطنة، فإن عارضه معارض، فر به قرط إىل الفيوم، ودعا عربان 

فحلف . الصعيد للقيام بنصرته، وأن اخلليفة قد كتب إىل بدر الدين بن سالم أن يقوم له يف البحرية بالدعوة
فبعث السلطان إىل اخلليفة، . والتزم أنه حياققهم على ما نقل عنهم. لف لهالسلطان ابن تنكز على صحة ما نقله، فح

مبا بلغه عن . وإىل قرط، وإبراهيم بن قطلو أقتمر، فأحضرهم إليه، واستدعى أيضاً األمري سودن النائب، وحدثه
ا بني يديه، وأخذ اخلليفة وقرط وإبراهيم، فأخذ ينكر ذلك، ويستبعد وقوعه منهم، فأمر السلطان بالثالثة، فحضرو

إن اخلليفة طلبين، : " يذكر هلم ما نقل عنهم، فأنكروا إال قرط، فإنه ملا اشتد عليه السلطان، وخاف هتديده، قال
وقال يل هؤالء ظلمة، وقد استولوا على هذا األمري بغري رضائي، وأين مل أقلد برقوق أمر السلطنة إال غصبا، وقد 

والتزم أنه يبطل . ين أن أقوم معه للّه، وأنصر احلق، وأزيل هذه الدولة الظاملةأخذ أموال الناس بالباطل وطلب م
فأجبته إىل ذلك، ووعدته املساعدة، وأن أمجع له مثاين مائة فارس من األكراد . املكَوس مجيعها، وال يفعل إال احلق

فسأل " . ليس ملقاله صحة . " فقال" . ما قولك يف هذا : " فقال السلطان للخليفة" . والتركمان، وأقوم بأمره 
ما كنت حاضرا هذا األمر واالتفاق، لكن اخلليفة استدعاين إىل بيته : " إبراهيم بن قطلو أقتمر عن ذلك، فقال

. جبزيرة الفيل، وأخربين هبذا الكالم، وقال يل إن هذا مصلحة، ورغبين يف موافقته والقيام للّه تعاىل، ونصرة احلق
ه إبراهيم، وأخذ إبراهيم حياققه، ويذكر له أمارات، واخلليفة حيلف أن هذا الكالم ليس له فأنكر اخلليفة ما قال

صحة، فاشتد حنق السلطان، واستل السيف ليضرب به عنق اخلليفة، فقام األمري سودن النائب وحال بينه وبينه، 
ليفتوه بقتل اخلليفة، فلم فأمر بقرط وإبراهيم أن يسمرا، واستدعى القضاة . وما زال به حىت سكن بعض غضبه

ومسر قرط وإبراهيم، وشهرا يف القاهرة . فأخذ اخلليفة وسجن يف موضع بالقلعة، وهو مقيد. يفتوه بقتله، وقاموا عنه
فنزل األمري أيد كار احلاجب، وسار هبما ليوسطا خارج باب احملروق من . مث أوقفا حتت القلعة بعد العصر. ومصر
وقبل أن يوسط إبراهيم جاءت عدة من املماليك بأن األمراء قد شفعوا يف إبراهيم، . سطهوابتدأ بقرط فو. القاهرة

  .ففكت مسامريه، وسجن خبزانة مشايل
وطلب السلطان زكريا وعمر ابين إبراهيم عم املتوكل، فوقع اختياره على عمر بن اخلليفة املستعصم باهللا أيب 

لّه حممد بن اإلمام احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد بن احلسن بن أيب إسحاق إبراهيم بن املستمسك باللّه أيب عبد ال
  .بكر بن أيب علي إسحاق ابن علي القيب ، فواله اخلالفة، وخلع عليه، فتلقب بالواثق باللّه

قبض على حسني بن قرط، وعمر ابن أخي قرط فسجنا خبزانة مشايل وخلع على األمري سَربج : ويف يوم الثالثاء ثانيه
وقبض على علي ابن بدر وايل . الكُُمشبغاوي، واستقر وايل قلعة اجلبل، بإمرة طبلخاناة، عوضا عن طَشتمر املظفري

وكتب بوالية عثمان بن قارة إمرة العرب، عوضا . أطفيح وقيد، واستعمل مع املقيدين يف نقل التراب وحنوه بالقلعة
وركب هو واألمري يلبغا . مري جبمان احملمدي، وقلده اإلمارةعن نعري بن حيار بن مهنا ، وتوجه به وبالتشريف األ

وكانت بينهم وبينه وقعة عظيمة اهنزم فيها نعري، وهنب له ما ال . الناصري نائب حلب، وكبسوا نعري ابن حيار
فكان . ووجد له بسط حتمل الفردة الواحدة منها على بعري، وسىب حرميه. يوصف، فمما أخذ له ثالثون ألف بعري

  .ذا أيضاً من أعظم أسباب الفساد يف الدولة، ومن أكرب أسباب خراب الشامه
  .قدم الربيد خبرب هذه الواقعة: ويف يوم السبت سادسه

  .وفيه ركب السلطان إىل امليدان على العادة



وخلع على . خلع على الطواشي هبادر الشهايب، واستقر مقدم املماليك، عوضا عن جوهر الصالحي: ويف ثامنه
وخلع على األمري بكلمش الطازي . مري كمشبغا اخلاصكي، واستقر رأس نوبة ثالثا بعد وفاة أيدمر من صديقاأل

العالي، واستقر رأس نوبة خامسا،عوضا عن جبمان احملمدي، وخلع على األمري حسن قجا األسن قجاوي، واستقر 
  .شاد الشراب خاناه، عوضا عن كمشبغا اخلاصكي

  .ركب السلطان إىل امليدان ثاين مرة: رهويف يوم السبت ثالث عش
خلع على كرجي بوالية األمشونني، عوضا عن قطلوبغا حاجي،وفيه دار احململ بالقاهرة ومصر على : ويف ثامن عشره

العادة يف كل سنة، واستجد له ثوب حرير أصفر بشمسات زركش، فيها اسم السلطان، وعملت له رصافيات 
وفيه عرضت كسوة الكعبة، وقد استجد فيه أيضاً أن عمل . ما عهد قبل ذلكفضة، مطلية بذهب، فجاء أحسن 
  .طرازها الدائر بأعالها من قصب

  .ركب السلطان إىل امليدان ثالث مرة: ويف يوم السبت عشرينه
ركب السلطان إىل خارج القاهرة، وعرب من باب النصر، ونزل بالبيمارستان : ويف يوم السبت سابع عشرينه

  .مث ركب منه إىل القلعةاملنصوري، 
وبلغ النداء على النيل أربع أصابع من عشرين ذراعا، مث زاد بعد ذلك حىت انتهى إىل أصابع من أحد وعشرين 

  .ذراعا، فغرقت مواضع عديدة، وهتدمت عدة دور وانتهبت، وانتدب عدة من األمراء لسد مقاطع املاء
صرية الروم، يسألوا أن تكون مضافة إىل مملكة مصر، وفيه قدم عدة من رجال نائب سنجار، ومن تكريت وقي

  .فكتبت تقاليد الثالثة، ومحلت هلم التشاريف وخرج السلطان إىل السرحة بسرياقوس على العادة يف كل سنة
قدم اخلرب حبركة الفرنج، فرسم خبروج اليزك إىل الساحل، فتجهزوا وساروا يف ليلة اخلميس سابع : ويف أول شعبان

  .جه األمري أمحد بن يلبغا اخلاصكي إىل ثغر رشيد وتوجه األمري أيدكار احلاجب إىل ثغر دمياطعشره، فتو
وقد حلق به إبراهيم بن اللبان يف . وقدم اخلرب بأن سالم ابن التركية مجع عليه كثريا من العربان، وهنب نواحي الفيوم

فخرج أربعة أمراء  -وقد فر من الشكوى عليه  -زي أنه من جهة اخلليفة، وحلق به أمحد بن الزعلي متويل قليوب 
واستقر أوناط . يف طلب ابن التركية، ففر منهم إىل جهة الصعيد األعلى، واستقر يف والية قليوب قُطْليجا الصفوي

  .اليوسفي يف والية الشرقية، عوضا عن علي القرمي
نج، وقد وردت شوانيهم يف البحر لقصد وقدم الربيد خبروج األمري يلبغا الناصري من حلب بالعسكر للقاء الفر

فورد عليه كتاب نائب الالذقية بوصول الفرنج إىل بريوت، وأهنم نزلوا إىل . إياس، ونزوله بالعمق لقربه من البحر
فأدركهم العسكر الشامي يف طائفة من رّجالة األكراد، وقاتلوهم، فأيد اهللا املسلمني، . الرب، وملكوا بعض أبراجها

  .من الفرنج حنو مخسمائة رجل، واهنزم باقيهم إىل مراكبهم، وساروا، وعادت العساكر إىل الشام حَتى قتلوا
وأن األمري يلبغا الناصري ألقى الفتنة بني التركمان األجقية والقنقية، فرمى طائفة القنقية على األخرى، وكتب 

  .ة إليقاع سيف الفتنة بينهمإليهم بالنزول على باب امللك مفتتح البالد السيسية حيث مقام األجقي
وفيه استقر تقي الدين أبو حممد عبد اللّه ابن قاضي القضاة مجال الدين أبو احملاسن يوسف، ابن قاضي القضاة شرف 

الدين أيب العباس أمحد بن احلسني بن سليمان بن فزارة الكفري يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضا عن جنم الدين أيب 
  .عزالعباس أمحد بن أيب ال

حضر سعد الدين نصر اهللا بن البقري ناظر اخلاص، اخلدمة على العادة، وقد : ويف يوم اخلميس تاسع شهر رمضان
اجتمع نساؤه يف داره لفرح عندهم، وعليهن من اللؤلؤ واجلوهر والذهب وثياب احلرير ما جتل قيمته، واخلمور 



ازندار واألمري هباء الدين هبادر األستادار، وأحاطا بداره، بينهن دائرة، واملغاين تغنيهن، فنزل األمري قُرقُماس اخل
وأخذ النساء والغلمان، ومحال مجيع ما يف الدار، فبلغت قيمته زيادة على مائيت ألف دينار، وقبض على ابن البقري 

  .مبا كان يف داره.بالقصر، وعمل يف احلديد، وسجن بقاعة الصاحب من القلعة، وال علم له
هذه خلعة : " ير الصاحب مشس الدين إبراهيم كاتب أرالن بنظر اخلاص، فاستعفي من ذلك وقالوخلع على الوز

وطلب موفق الدين أبو الفرج عبد اللّه الذي أسلم، وخلع عليه، واستقر يف نظر . ، فلم يكلف لواليتها" االستمرار 
  .اخلاص

أخذ منه مائة ألف درهم، وأقام عوضه حممد و -مقدم الدولة  -قبض الوزير على عبيد البازدار : ويف سادس عشره
  .بن عبد الرمحن يف تقدمة الدولة، مث جعل معه شريكا له عبد اللّه بن حممد بن يوسف

  .خرجت جتريدة إىل دمياط، فيها ستون مملوكا، وخرجت جتريدة إىل اإلسكندرية، وإىل رشيد: ويف عشرينه
  .مماليك السلطان وفيه أخرجن إقطاعات املماليك األشرفية عنهم إىل 

وفيه اشتدت عقوبة ابن البقري باملقارع، وألزم حبمل مخسمائة ألف درهم، بعد ما أخذ منه ما يقارب الثالمثائة ألف 
  .دينار

  .ويف هذا الشهر ركب السلطان للصيد عدة مرار
مبال أخرجه .وفيه كتبت أمساء الذين يف سجن القضاة على الديون، وصوحل غرماؤهم عماهلم عليهم من الدين

  .السلطان على يد األمري جركساخلليلي، وأفرج عنهم
وفيه شفع األمراء يف اخلليفة، وتقدم منهم األمري أَيتمش، واألمري ألطنُبغا اجلوباين، وقبال األرض، وسأال السلطان يف 

  .العفو عنه، وترفقا يف سؤاله، فعدد هلما ما أراد أن يفعله من قتله وقتلهم، فكفا عن مساءلته
  .مث سأله بعد ذلك األمري سودن النائب فيه، فأمر بقيده، ففك عنه

عدى السلطان إىل بر اجليزة، وعاد من يومه، وأمر بتتبع املماليك األشرفية واملماليك : ويف يوم األحد ثالث شوال
  .البطالني، فأخذوا، وعملوا يف احلديد، ونفوا من مصر

جليزة وتصيد، مث عاد إىل خميمه حتت األهرام، فمر على خيمة األمري قُطْلو عدى السلطان النيل إىل ا: ويف ثاين عشره
أقتمر أمري جاندار فوقف عليها، وخرج إليه قطلو أقتمر وقبل له األرض، وقدم له أربعة أفراس فلم يقبلها، فقبل 

استدعى يف احلال وتوجه السلطان إىل خميمه، و. األرض ثانيا، وسأل السلطان أن يقبلها، فأجاب سؤاله وقبلها
بإبراهيم بن قطلو أقتمر من خزانة مشايل، وخلع عليه، وأركبه فرساً بسرج ذهب وكنبوش زركش، وأعطاه ثالثة 
أروس أخر، وهي اليت قدمها أبوه، وأذن له أن ميشي يف اخلدمة، ووعده برزق، وأرسله إىل أبيه، فسر به سرورا 

ال أحدا من األمراء يف أمر ولده، فأتاه اللّه بالفرج من حيث ال كبريا وكان يف هذه املدة مل حيدث السلطان، و
  .حيتسب

وخلع على . ورحل السلطان إىل سسرحة بالبحرية على العادة، وعاد يف يوم اخلميس سادس ذي القعدة إىل القلعة
  .قاضي العسكر بدر الدين حممد بن البلقيين الشافعي، ومشس الدين حممد القرمي احلنفي

مجع السلطان القضاة، واشترى األمري أيتمش البجاسي من ورثة األمري جَرجي نائب حلب : سبت ثامنهويف يوم ال
حبكم أن جرجي ملا مات مل يكن أيتمش البجاسي ممن أًعتقه، بل كان يف رقه، فأخذه بعد جرجي جباس وأعتقه من 

فلما اشتراه السلطان منهم مبائة . غري أن ميلكه بطريق صحيح، فلم يصادف عتقه حمال، وأثبتوا ذلك على القضاة
ألف درهم أعتقه وأنعم عليه بأربعمائة ألف درهم فضة، وبناحية سفط رشني مث خلع على القضاة واملوقعني الذين 



  .أسجلوا قضية البيع والعتق
إىل ركب السلطان إىل بركة احلجاج، وعاد فدخل من باب الفتوح وشق القاهرة إىل باب زويلة، وصعد : ويف تاسعه

  .القلعة
وخلع على نقيب األشراف . خلع على كاتب السر أوحد الدين لقراءته عتاقة األمري أيتمش الظاهري: ويف عاشره

السيد الشريف مجال الدين عبد اللّه عبد الرحيم الطباطيب، واستقر يف نظر وقف األشراف، عوضا عن قاضي 
وأنعم على األمري . نظر األشراف عن القضاة، و مل يعد إليهمالقضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء، فخرج من حينئذ 

  .ألطنبغا السلطاين بإمرة طبلخاناة
  .ضرب ابن البقري بني يدي السلطان ضربا مربحا: ويف سابع عشره

  .وفيه خلع على احملتسب مجال الدين حممود العجمي خلعة االستمرار، وقد أرجف بعزله
هان الدين إبراهيم بن مجاعة، يف قضاء القضاة بدمشق، بعد وفاة ويل الدين وفيه كتب باستقرار قاضي القضاة بر

عبد اللّه بن أيب البقاء، ومحل إليه تقليده وتشريفه فلم يقبل، فخوف عاقبة ذلك، فأجاب وتوجه من القدس إىل 
  .دمشق

دار بالقلعة، وطلع إليه  أفرج عن اخلليفة املتوكل، ونقل من سجنه بالربج إىل: ويف يوم الثالثاء تاسع ذي احلجة
  .عياله

وكان من خرب ذلك أنه كتب بتجريد عسكر دمشق وطرابلس ومحاة وحلب . وفيه قدم الربيد مبحاربة التركمان
ونواب الثغور وتركمان الطاعة وأكرادها، إىل جهة التركمان العصاة بالبالد السيسية، كالصارم بن رمضان نائب 

طائفة األجقية ملقاتلتهم على تعديهم طريقهم، وقطعهم الطرقات، وهنبهم حجاج أدنه وبين أوزر، وابن برناص من 
صاحب الرندة على اقتالع بالد سيس، فتأهبت  -الروم، والتفاقهم مع األمري عالء الدين علي بك بن قرمان 

عدة يريد العساكر لذلك ووافت حلب، فتقدمها األمري يلبغا الناصري نائب حلب، وركب من حلب يف ثاين ذي الق
العمق، وكتب إىل بين أوزر وبقية التركمان العصاة، ينذرهم، وحيذرهم التخلف عن احلضور إىل الطاعة، وخيوفهم 

وسار . بأس العساكر، وإهنم إن أذعنوا وأطاعوا كانوا آمنني على أنفسهم وأمواهلم، ومن ختلف كان غنيمة للعساكر
الثقل وتوجه خمفا، وجاوز عقبة بغراس، وترك هبا نائيب عني حىت نزل حتت عقبة بغراس، فعرض العساكر، وترك 

وجد السري إىل أن نزل باب . تاب وبغراس خبيالتهما ورجاهلما، حفظا للدربند، إىل أن تصل العساكر الشامية
وقدم أمامه من أمراء األلوف حبلب دمرداش وكَشلى ليملكا جسر . إسكندرونه جبانب البحر، وأراح اخلليل يسريا

مث ركب يف الثلث . صيصة قبل أن يفطن التركمان بوصول العساكر فيقطعونه وال ميكن جوازه إال بعد تعب زايدامل
األول من ليلة األحد خامس عشره وسار جمدا، فوصل املصيصة عصر هنار األحد فوجد األمريين قد ملكا اجلسر 

وعدت العساكر هنر . وتوقدت بينهم نار احلرب بعد أنْ هدم التركمان بعضه، وقطعوا منه جانبا ال مينع االجتياز،
جاهان إىل جانب بالد سيس، واقتفوا آثار من كان باملصيصة من التركمان فأدركوا بعض البيوت، فانتهبوها، فتعلق 

يسألون األمان، فأجاب األمري يلبغا  -على اختالف طوائفهم  -الرجال بشعف احلبال، مث حضرت قصاد التركمان 
. وملا أحس الصارم بن رمضان بالعساكر، ترك أذنة وفر إىل اجلبال اليت ال تسلك. م، وكتب هلم أماناالناصري سؤاهل

 -ووصلت األطالب والثقل إىل املصيصة يف سابع عشره، فقدم من الغد ثامن عشره قاصد األمري طَشُبغا العزي 
يف أثره ومعه طائفة من التركمان  خبرب وصول ابن رمضان إىل أطراف البالد السيسية، وأنه ركب -نائب سيس 

القرمانيني، فأدركوا بيوته، فانتهبوها، وأمسكوا أوالده وحرميه، وجنا بنفسه، وحلق بالتركمان البياضية مستجريا هبم، 



فقدم اخلرب من نائب سيس يف أخر النهار بأنه استمر يف . فأمجعت اآلراء على التوجه بالعساكر إىل جهتهم وإمساكه
ضان إىل أن أدركه وأمسكه، وأمسك معه أخاه قرا حممد وأوالده وأمه ومجاعته وعاد إىل سيس، طلب ابن رم

  .فسرت العساكر بذلك سروراً زائداً

ورحلت يف تاسع عشره تريد سيس، وأحاطت بطائفة من التراكمني الرياكية، فانتهبت كثريا من خيل ومتاع وأثاث 
وأحضر ابن رمضان، . ان باجلبال ومرت العساكر إىل جهة سيسمث أمنوهم بسؤاهلم ذلك وتفرقت مجوع التركم

وركب األمري يلبغا الناصري بعسكر . وأخوه قرا حممد، ومن أمسك معهما، فوسطوا، وعاد العسكر يريد املصيصة
حلب، وسلبهم جبال يسمى صاروجا شام، وهو مكان ضيق حرج وعر، به جبال شوامخ وأودية عظام، مغلقة 

ه واألوحال، وبه دربندات خطرة، ال يكاد الراجل يسلكه، فكيف بالفارس وفرسه املوفرين محال باألشجار وامليا
فقتل بني الفريقني مجاعة، وفقد األمري . باللبوس وإذا هم بطائفة من التركمان الرياكرية، فجرى بينهم القتال الشديد

. مث تراجع الناس وقد فقد منهم طائفة. ألوديةيلبغا الناصري، ومجاعة من أمراء حلب، وإذا هبم قد تاهوا يف تلك ا
ووصلهم اخلرب بأن التركمان قد أحاطوا بدربند . وداخل العسكر رعب شديد، وخوف كاد يذهب منه أرواحهم

مث قدم يلبغا الناصري إىل إياس بعد انقطاع خربه، فتباشروا بقدومه، وأقاموا . باب امللك، فالتجأوا إىل مدينة إياس
قتل فيها خلق كثري، . فكانت بينهم وقعة مل مير هلم مثلها. مث رحلوا، فلقيهم التركمان يف مجع كبري عليها أياما،

وارحتل العسكر يوم عيد األضحى إىل جهة . واجنلت عن كسرة التركمان بعد ما أبلى فيها الناصري بالء عظيماً
نهم إىل باب امللك، فوقفوا على دربنده بإياس، فما ضربت خيامهم هبا حىت أحاط هبم التركمان وأنفذوا فرقة م

ومنعوا عنهم املرية، فعزت األقوات عند العسكر، وجاعت اخليول، وكثر اخلوف وأشرفوا على اهلالك، إال أن اهللا 
يف عدة من  -حاجب احلجاب حبلب  -تداركهم خبفي لطفه، فقدم عليهم اخلرب بوصول األمري سودن املظفري 

وخرج . هل حلب ألف راجل من شبان بانقوسا، ودفعوا إليهم مائة درهم كل واحدوقد استخدم من أ. األمراء
ونودي بالنفري العام، فتبعهم كثري من الرجالة . العلماء والصلحاء وغالب الناس، وقد بلغهم ما نزل بالعسكر

من معه من األمراء، فقام مبؤنتهم احلاجب و. واخليالة، واألكراد ببلد القصري واجلبل األقرع وغريه من أعمال حلب
ففرح العسكر بذلك . وهجموا على باب امللك، فملكوه وقتلوا طائفة ممن كان به من التركمان، وهزموا بقيتهم

. فرحاً كبرياً، وساروا إىل باب امللك حىت جاوزوا دربنده ونزلوا بغراس ، مث رحلوا إىل أنطاكية وقدموا حلب
كثرة تتابع األمطار الغزيرة، وتواىل هبوب الرياح العاصفة، وكثرة فكانت سفرة شديدة املشقة، بلوا فيها من 

  ..اخلوف، ومقاساة آالم اجلوع، ما ال ميكن وصفه
 -الذي كان أمري ينبع  -قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بأن الشريف سعد بن أيب الغيث احلسين : ويف سادس عشرينه

عطوه شيئا، فأمسكوه وربطوا كتفيه، وأخذوا فرسه، وأخذوه نزل على احلاج املغاربة، بوادي العقي ، وسأهلم أن ي
معهم ماشيا، فأتاهم كثر من عربه وقاتلوهم، فقتل من املغاربة عدد كثري، وأفلت منهم سعد فأدركهم حجاج 
وأن . التكرور وقاتلوهم، فقتل كثري من التكرور، وأخذت أمواهلم وأموال من كان معهم من الصعايدة وغريهم

أخربوا بأن حاج شرياز والبصرة واحلسا خرج عليهم قريش ابن أخي زامل يف مثانية آالف نفس،  حاج العراق
فرد من بقي منهم ماشياً . وقتلوا منهم خلقاً كثًريا -وكان شيئا له مبلغ عظيم  -فأخذوا ما معهم من اللؤلؤ وغريه 

ىب منهم عشرون ألف دينارا عراقية، وأن ركب العراق ج. عارًيا، وقدم بعضهم إىل مكة كذلك صحبة حاج بغداد
وأن حاج اليمن تعذر حجهم لفتنة باليمن، شغل . حسابا عن كل مجل مخسة دنانري، حىت أمكنهم التوجه إىل مكة

  .فيها سلطاهنم عن جتهيز احململ



لبقر كل كثر الرخاء بالقاهرة، وأبيع حلم الضأن السليخ، كل عشرة أرطال بثمانية دراهم، وحلم ا: ويف هذه السنة
رطل بنصف درهم، والقمح كل أردب من مثانية دراهم إىل مخسة عشر درمها، والشعري من ستة دراهم األردب إىل 

  .مثانية دراهم
استقر شرف الدين مسعود بن شعبان بن إمساعيل يف قضاء الشافعية حبلب، عوضا عن الشهاب . ويف هذا الشهر

  .د ابن أيب الرضامث بعد قليل أعي. أمحد بن عمر بن أيب الرضا
وفيها وىل األمري فخر الدين عثمان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثه بن غضبة بن حازم بن 

  .فضل بن ربيعة، إمرة آل فضل، عوضا عن األمري ناصر الدين حممد بن نعري بن حيار بن مهنا

ووصل املاء إىل القدس من قناة العروب، . نمبكة، باسم السلطا.وفيها أنشىء حوض للسبيل عند باب املعال
  .بعدعمارهتا بأمر السلطان

  .وفيها قتل حممد بن مكي كبري الرافضة بدمشق، لتظاهره بزي النصرية، ضربت عنقه حتت القلعة
  ومات يف هذه السنة من األعيان

عروف باألعرج السعدي األديب شهاب الدين أمحد بن حيىي بن خملوف بن مر بن فضل اللّه بن سعد بن ساعد امل
  .رمحه اللّه

  .ومات األمري أرغون دوادار األمري طَشَتُمر أحد الطبلخاناة
  .ومات األمري أَْيدَمر اخلطايب من صديق، وهو جمرد باإلسكندرية

  .ومات األمري بالط السيفي الصغري، أمري سالح، وهو بطرابلس، يف مجادى األوىل
  .دى األوىل، هباومات األمري مترباي نائب صفد يف مجا

بن هاشم العسقالين، أحد أعيان " ومات علم الدين سليمان بن أمحد بن سليمان بن عبد الرمحن بن أيب الفتح 
ومات قاضي قضاة دمشق وىل الدين عبد اهللا ابن قاضي القضاة . الفقهاء احلنابلة، يف ثالث عشرين مجادى اآلخرة

  .حيىي بن على متام السبكي الشافعي هبا هباء الدين أيب البقاء حممد بن عبد الرب بن
  .ومات األمري ناصر الدين حممد بن أيبك الفافا، أحد العشرات

مبدينة الرملة .ومات شرف الدين موسى بن البدر حممد بن حممد بن الشهاب حممود احلليب، أحد موقعي الدست،
  :ومن شعره. عائداً من القاهرة إىل دمشق يف رابع عشرين صفر عن ثالث وأربعني سنة

  خذ نوره إن جئت زائر... يا طيف دونك ناظري 
  خذ نوره إن جئت زائر... ياطيف دونك ناظري 
  من أن تعثر يف احملابر... أخشى عليك لشقويت 

  .ومات األمري شرف الدين موسى بن دينار بن قرمان، أحد الطبلخاناة يف ليلة األربعاء عشرين مجادى األوىل
  .ا الكوكاي، أحد أمراء األلوف، يف سادس احملرمومات األمري قُطْلوبغ

  .ومات مستويف املرجتع أمني الدين عبد اللّه بن جعيص األسلمي، يف ثالث عشر احملرم
  .ومات الشيخ هنار اجملنوب املغريب باإلسكندرية وكان يتحدث باملغيبات، وله كرامات

  سنة ست ومثانني وسبعمائة



  .ر طشتتُمر السيفي يف والية دمياط، عوضا عن األمري قطلوبغا أبو درقةاستق: يف يوم اخلميس ثاين احملرم
استقر أبو درقة يف والية الفيوم وكشفها، وكشف البهنساوية، واألطفيحية، عوضاً عن حممد بن : ويف ثامن عشره

  .قرابغا
  .قدم حممل احلاج: ويف عشرينه

  .وفيه رسم برمي اإلقامات بالصعيد لسفر السلطان
  .رسم بعمارة برجي ثغر دمياط وعمارة جسر السبيل البنهاوي: عشرينهويف حادي 

  .وفيه قدم الربيد بأن السيل هجم على دمشق، وخرب هبا عدة دور، فلم يعهد هبا سيل مثله
قبض على األمري يلبغا الصغري اخلازندار ، وسبعة من املماليك، وشيء هبم أهنم قصدوا : ويف يوم السبت ثالث صفر

  .لطان، وضربوا مث نفوا إىل الشامالفتك بالس
درس شيخنا أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون باملدرسة القمحية مبصر، عوضا عن علم الدين : ويف خامس عشرينه

سليمان البساطي بعد موته، وحضر معه هبا األمري ألطنبغا اجلوباين، واألمري يونس الدوادار، وقضاة القضاة 
  .واألعيان

قدم األمري بَيدُمر اخلوارزمي نائب الشام، فجلس بدار العدل فوق األمري سودن : ر ربيع األولويف يوم اإلثنني عاش
  .النائب

  .ويف ثالث عشره ُخلع عليه وقيد له من اإلصطبل مثانية جنائب من اخليل، بقماش ذهب، جرها األوجاقية خلفه
مَنجك اليوسفي وقبل النكاح كاتب السر  كان عقد السلطان على فاطمة ابنة األمري: ويف يوم اجلمعة رابع عشره

أوحد الدين عبد الواحد، وخلع عليه وعلى ناظر اخلاص، وقضاة القضاة األربع، وموقعي احلكم ويف يوم الثالثاء 
نزل السلطان إىل عيادة األمري الطنبغا اجلوباين أمري جملس وقد مرض وفيه طلع األمري بيدُمر نائب :ثامن عشره 

يلة، تشتمل على عشرين مملوكًا منتخبة، وثالثة وثالثني محاال عليها أنواع الثياب من احلرير الشام بتقدمة جل
والصوف والفرو بأنواعه، وثالثة عشر كلًبا سلوقيا، ومثانية عشر فرسا عليها جالل احلرير، ومخسني فحال، واثنني 

ب، ومخسة وعشرين قنطارا من اهلُجن وثالثني حجرة ومائة أكديش لتتمة مائيت فرس، ومثاين قطر هجن بقماش ذه
وباسم ولد السلطان . ُبعيب، وبكريان ساذجة، وأربعة قطر مجال خبايت، لكل مجل منها سنمان ومثانني مجال عرايا

  .سيدي حممد عشرين فرسا ومخس عشرة محَّاال ثيابا وغريها
  .خلع عليه خلعة السفر، وتوجه إىل حمل واليته: ويف عشرينه

أذن السلطان لنواب القاضي احلنفي أن يستمروا على حكمهم، بعد موت قاضيهم صدر الدين : نهوقى رابع عشري
  .بن منصور

نزل السلطان لعيادة اجلوباين مرة ثانية، ففرش له اجلوباين شقاق احلرير السكندري، وشقاف : ويف خامس عشرينه
يها بفرسه، مث بقدميه، ونثرت عليه احلرير الشامي، وشقاق نخ من باب اصطبله إىل حيث هو مضجع، فمشى عل

  .الدنانري واملراهم، وقّدم له اجلوباين مجيع ما عنده من اخليل واملماليك، فلم يرزأه شيئا منها
إىل القلعة، وقيمته مائة ألف مثقال  -زوجة السلطان  -محل جهاز فاطمة ابنة األمري منجك : ويف يوم األحد سلخه

واألمري أيدكار احلاجب ماش أمام اجلهاز، . شرة أطباق مملوءة زركش، وسبعون بغالًذهبا، حيمله ثالمثائة محال، وع
واألمري قُرُدم احلسي رأس نوبة، واألمري يونس الدوادار، واألمري قرقماس اخلازندار، . هو واألمري هبادر األستدار

  .فكان يوما مشهوًدا



  .بىن عليها السلطان: ويف ليلة اخلميس رابع شهر ربيع اآلخر
  .قدم الربهان إبراهيم الدمياطي من احلبشة، وخلع عليه: ويف سابعه
قدم اخلرب بنزول مركبني من مراكب الفرنج على رشيد، فخرج األمري يونس الدوادار، واألمري ألطنبغا : ويف تاسعه

  .املعلم، فلم يدركوهم
  .عويف مما كان به ركب األمري ألطنبغا اجلوباين إىل اخلدمة السلطانية، وقد: ويف ثامن عشره

أحد نواب احلكم  -استدعى مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر الطرابلسي : ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه
  .وخلع عليه، واستقر قاضي القضاة احلنفية، عوضا عن صدر الدين حممد بن منصور بعد وفاته -احلنفية 

سعى فيه غري واحد، فلم يتهيأ إال للطرابلسي بسفارة أوحد وقد شغر منصب القضاة بعد موته أحدا وأربعني يوماً، و
  .الدين كاتب السر
  .تويف للسلطان ولد ذكر، فدفن بتربة األمري يونس الدوادار خارج باب النصر: ويف سادس عشرينه
  .نزل السلطان لزيارة قربه، وعرب من باب النصر، فمّر يف القاهرة وعاد إىل القلعة: ويف تاسع عشرينه

قرىء تقليد قاضي القضاة مشس الدين حممد بن أيب بكر الطرابلسي احلنفي : يوم األربعاء ثامن مجادى األوىلويف 
يأيها الذين آمنوا : " باملدرسة الناصرية، بني القصرين على العادة، وحضره القضاة واألعيان، وتكلم على قوله تعاىل

السلطان على ناظر اجليش َتقي الدين عبد الرمحن بن  غضب: ويف ثالث عشره" كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا 
حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد الشافعي، بسبب إقطاع زامل أمري آل فضل، وقد رادَّه فيه، فضربه بالدواة، مث 

وكان ترفا، فحمل يف حمفة إىل داره بالقاهرة، فلزم الفراش . أمر به، فضرب بني يديه، حنو ثالمثائة ضربة بالعصى
  .حىت مات ليلة اخلميس سادس عشره

قدم األمري مجال الدين عبد اهللا بن بكَتُمر احلاجب من سفره، وهو مريض يف حمفة، فمات من : ويف خامس عشره
  .وأنعم بإقطاعه على األمري بورى، صهر األمري أيتمش األتابك. يومه

رج األسلمي، واستقر يف نظر اجليش، خلع على ناظر اخلاص موفق الدين أيب الف: ويف يوم اخلميس سادس عشره
  .عوضا عن تقي الدين، مضافا إىل نظر اخلاص، ونظر الذخرية، واستيفاء الصحبة
  .وفيه أخرج الشريف َبكتُمر الوايل منفيا إىل الشام، وأنعم بإمرته على األمري ناصر

بن خري املالكي، من أجل أنه عزال قاضي القضاة مجال الدين عبد الرمحن ا: ويف يوم السبت ثالث مجادى اآلخرة
  .حكم يف قضية خطّأه فيها فقهاء املالكية

وكان قاع النيل يف هذه السنة مثانية أذرع وأربع أصابع، وزاد على العادة حىت كان الوفاء يف يوم اخلميس ثامنه، 
  .ادة، وعاد إىل القلعةفركب السلطان إىل املقياس حىت ُخلّق بني يديه، مث فتح اخلليج حبضرته على الع. ورابع مسرى

وذلك أنه . صلى الشيخ أكمل الدين صالة اجلمعة مع السلطان بقلعة اجلبل، وترضاه: ويف يوم اجلمعة سادس عشره
كان عزل مدرس املالكية مشس الدين حممد الركراكي املغريب من تدريس الشيخونية، فبعث السلطان إليه عدة من 

شفاعته، فتغيظ عليه بسبب ذلك، فصمم على منع الركراكي، وترضي األمراء ليعيدوا الركراكي، فلم يقبل 
  .السلطان

استدعى شيخنا أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون إىل قلعة اجلبل، وعرض عليه السلطان : ويف يوم اإلثنني تاسع عشره
ال الدين عبد فاستقر قاضي القضاة املالكية، عوًضا عن مج. والية قضاء املالكية، وخلع عليه، ولقب ويل الدين

الرمحن بن خري، وذلك بسفارة األمري ألطنبغا اجلوباين أمري جملس، وقرئ يف املدرسة الناصرية بني القصرين على 



ويف تاسع عشرينه ويل الشيخ " إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال : " العادة، وتكلم على قوله تعاىل
شيخو، تاج الدين هبرام، عوضاً عن مشس الدين الركراكي، وحضر معه الدرس أكمل الدين تدريس املالكية خبانكاة 

  .هبا قضاة القضاة والفقهاء
ويف آخره ركب األمري سودن بن النائب، ومعه قضاة القضاة إىل الكنيسة املعلقة بقصر الشمع من مدينة مصر 

  .الفسطاط، وكشفها، وهدم ما استجده النصارى هبا من البناء
ركب السلطان إىل امليدان للعب بالكرة مع األمراء على  -ورابع أيام النسيء  -: بت تاسع رجبويف يوم الس

  .العادة يف كل سنة
وكان من خربهم أن األمري يلبغا الناصري نائب حلب بلغه أن التركمان . وفيه قدم عليه رسل التركمان، فعفا عنهم

فركب يف أوائل ربيع . ا، وكسروا تركمان الطاعة املقيمني هبااألجقية والبوزقية استولوا على مدينة مرعش واقتلعوه
اآلخر بفرقة من العسكر، ونزل مرعش، وقتل عدة من املذكورين، وجرح كثريا، وهزم باقيهم إىل اجلبال، فأخذ 

اضي اتفق مع الق -عدو الدولة  -مبرعش أياماً، فأتاه اخلرب بأن خليل ابن دلغادر . أمواهلم، وحرق بيوهتم، وأقام
إبراهيم حاكم سيواس وأرزجنان ومع التتار، وسار هبم أطراف بالد درندة دوركي ، فنهبوا وعاثوا، فركب من 

على هنر جاهان  -مرعش، وسار إىل أبلستني ، وبعث كشافته يف طلب القوم، فإذا هبم قد تفرقوا، فأقام عليها أياما 
مث سار إىل رأس . سيواس، فبلغه ذلك، ففر، وعاد الناصري وقد بلغه نزوله بالقرب من. مث رحل يريد ابن دلغادر -

  .العني من عمل ماردين، مث عاد إىل حران يف طلب التركمان، فأقام عليها أياما مث عاد
استبدل السلطان خان الزكاة من ورثة الناصر حممد بن قالوون، بقطعة أرض، وأقام األمري : ويف أثناء شهر رجب

  .على عمارة موضعه مدرسة، فابتدى هبدمه يف يوم األحد رابع عشرينهجركس اخلليلي أمري آخور 
عزل السلطان قضاة حلب األربع، وأعيد حمب الدين حممد بن الشحنة إىل قضاء احلنفية حبلب، عوضا : ويف آخره

  .عن اجلمال إبراهيم بن العدمي
  .زيد عبد الرمحن بن رشدواستقر مجال الدين عبد اهللا النحريري يف قضاء املالكية، عوضا عن أيب ي

واستقر شهاب الدين أمحد بن حممد بن قاضي القضاة شرف الدين أيب الربكات موسى بن فياض بن عبد العزيز بن 
  .فياض املقدسي الصاحلي يف قضاء احلنابلة هبا، عوضا عن عمه شهاب الدين أمحد بن شرف الدين موسى بن فياض

ن تقي الدين بن أيب حفص عمر بن جنم الدين بن أيب عبد اهللا حممد بن زين واستقر ناصر الدين أبو عبد اهللا حممد ب
الدين عمر بن أيب الطيب الدمشقي يف كتابة السر حبلب، عوضا عن مشس الدين حممد بن أمحد بن مهاجر، ووىل 

ي القضاة شهاب الدين أمحد بن عبد اللّه النحريري قضاة املالكية بطرابلس، عوضا عن ناصر الدين حممد بن قاض
وأعاد علم الدين القفصي إىل قضاء . سرى الدين أيب الوليد إمساعيل بن حممد بن حممد بن هاين اللخمي األندلسي

  .املالكية بدمشق، عوضا عن الربهان إبراهيم الشاذيل
  .مات حتت اهلدم خبان الزكاة مجاعة من الفعلة: ويف يوم اإلثنني ثاين شعبان

 عمارته، فدخل من باب النصر، وخرج من باب زويلة، فدخل إىل بيت األمري ركب السلطان إىل: ويف خامسه
  .األتابك أيتمش ، وعاد إىل القلعة

  .سار السلطان إىل سرحة سرياقوس على العادة يف كل سنة، ونزل بالقصور: ويف تاسعه
  .ر أصابع من عشرين ذراعاابتدأ نقص ماء النيل، وقد بلغت زيادته إىل عش: ويف يوم السبت رابع عشره ورابع بابة

  .ُضرب هبادر كاشف الوجه البحري باملقارع ستني شيبا، مث خلع عليه، واستمر على الكشف: ويف سادس عشره



مبال، وقبض .للقبض على سعد الدين نصر اللّه ابن البقري، وألزم. عاد السلطان من السرحة: ويف ثالث عشرينه
  .ه سبعة آالف درهم فضة ومائتا دينارعلى نسائه، فدلت امرأته على موضع أخذ من

  .ركب السلطان وشق القاهرة: ويف يوم الثالثاء ثاين شهر رمضان

خلع على مترباي احلسين نائب أبلستني، وعلى دمرداش القشتُمري نائب الكرك وعلى أيدمر : ويف حادي عشره
ومحلت خلعة ألركماس حاجب . بريةالشمسي أبو زلطة، نائب الوجه القبلي، وعلى ابن رمضان التركماين نائب ال

وخلع على الشريف سعد بن أيب الغيث، واستقر . طرابلس بنيابة صفد، وخلعة لطغاي متر القبالوي بنيابة سيس
  .شريكا البن عمه حممد بن مسعود يف إمارة ينبع

صلى عليه يف يوم نزل السلطان لعيادة الشيخ أكمل الدين يف مرضه، مث نزل حىت ي: ويف يوم الثالثاء سادس عشره
فلما كان يوم اخلميس تاسع عشره نزل . وظهر أنه أغمي عليه ومل ميت، فعاد السلطان. اخلميس ثامن عشره

السلطان حىت صلى عليه مبصلى املؤمين حتت القلعة، ومشى على قدميه إىل اخلانكاة الشيخونية مع الناس يف اجلنازة، 
  .عنه، وما زال على القرب حىت دفن، مث عاد إىل القلعةبعدما أراد أن حيمل النعش، فحمله األمراء 

  .وفيه خلع على بكتُمر الطرخاين، واستقر يف والية األمشونني، عوضا عن كَْرجي
ال رحم اهللا أكمل الدين فإن موته : " وفيه ُعزل الربهان إبراهيم الدمياطي رسول احلبشة باحلبس من أجل أنه قال

  .فتح،
  .السلطان إىل بر اجليزة للصيد، وعاد من يومه عدَّى: ويف ثاين عشرينه
خلع على عز الدين يوسف بن حممود الرازي العجمي األصم، واستقر يف مشيخة خانكاه : ويف سابع عشرينه

وامسه عثمان بن سليمان بن رسول بن أمري  -شيخو، عوضا عن أكمل الدين بعد وفاته وخلع على الشرف األشقر 
إمام السلطان، واستقر يف مشيخة خانكاه بيربس، عوضا عن  -كرادي العجمي احلنفي يوسف بن خليل ابن نوح ال

الرازي واستقر مجال الدين حممود احملتسب يف تدريس احلديث بالقبة املنصورية، عوضا عن الرازي ، وأعيد 
كاتب السر حمدثا  الركراكي إىل تدريس املالكية خبانكاه شيخو، عوضا عن هبرام، واستَقر أوحد الدين عبد الواحد

  .يف نظر خانكاه شيخو، بعد أكمل الدين، حبكم أن النظر له لرأس نوبة، بشرط الواقف
  .عدى السلطان النيل إىل اجليزة، فَتصيد وعاد من يومه: ويف ثامن عشرينه

مر واستقر شرف الدين مسعود بن شعبان بن إمساعيل يف قضاء الشافعية حبلب، عوضا عن شهاب الدين أمحد بن ع
  .بن أيب الرضا

  .وقدم كبيش بن الشريف عجالن بالقود من جهة أخيه الشريف أمحد بن عجالن أمري مكة على العادة يف كل سنة
وفيه استقر شهاب الدين أمحد بن ظُهرية يف قضاء مكة، عوضاً عن كمال الدين أيب الفضل حممد النويري بعد وفاته، 

  .ه تقليده و تشريفهبعناية أوحد الدين كاتب السر، وُمحل إلي
  .وقدمت هدية متملك قيصرية الروم

  .عدى السلطان النيل إىل بر اجليزة، يريد سرحة البحرية على العادة كل سنة: ويف يوم السبت سادس شوال
  .قدم األمري يلبغا الناصري نائب حلب، فعدى إىل السلطان: ويف حادي عشره
  .كل سنة، صحبة األمري هبادر اجلمايل املشرف خرج حممل احلاج على العادة يف: ويف رابع عشره

  .قدم السلطان من سرحة البحرية: ويف يوم اخلميس أول ذي القعدة
  .خلع على األمري يلبغا الناصري خلعة السفر، وتوجه إىل حلب: ويف خامسه



  .ركب السلطان إىل بركة احلجاج، وعاد فشق القاهرة إىل القلعة: ويف سادسه
  .أسست املدرسة الظاهرية موضع خان الزكاة، خبط بني القصرين من القاهرة: نهويف يوم اخلميس ثام
  .عدى السلطان إىل اجليزة، وعاد من يومه: ويف ثالث عشره

مبنزلة عينونة ، فقام األمري عبد الرمحن بن .مبوت األمري هبادر أمري احلاج.قدم اخلرب: ويف ليلة األربعاء رابع عشرة
  .ي بإمرة احلاجاألمري منكلي بغا الشمس

خلع على األمري أيب بكر بن األمري سنقُر اجلمايل، وأنعم عليه بتقدمة عمه األمري هبادر، واستقر : ويف سادس عشره
وأنعم على أمري عمر بن هبادر اجلمايل بإمرة عشرة وهو . أمري احلاج، فسار إىل احلجاز يف ليلة السبت سابع عشره

  .أعمى
خلع : حممد بن طاجار بوالية الغربية، عوضا عن أمري فرج بن أيدمر ويف تاسع عشرينهخلع على : ويف رابع عشرينه

  .على علي خان بوالية البحرية
نزل األمري يونس الدوادار إىل بيت بدر الدين حممد بن فضل اللّه العمري، وتوجه : ويف يوم اإلثنني رابع ذي احلجة

تابة السر بعد وفاة أوحد الدين، فنزل إىل داره، ومعه عدة من به إىل القلعة، فخلع عليه السلطان وأعاده إىل ك
  .األمراء واألعيان

متملك بالد الدشت فخرج األمري سودن النائب، واألمري  -قدم رسل اخلان طَقتمش بن أزبك : ويف حادي عشره
يوم اإلثنني ثامن عشره، يونس الدوادار، وأنزلوهم بامليدان الكبري على النيل، مث أحضروا إىل اخلدمة باإليوان يف 
فلما قرئ كتاهبم ظهر أهنم . ومعهم هديتهم، وهي سبعة سناقر من الطيور اجلوارح، وسبع بقج قماش، وعدة مماليك

فقطع راتبهم وكان يف كل يوم مخسمائة رطل جلم، ورأس بقر، ورأسا من اخليل برسم . رسل متملك بالد القرم
  .يدان إىل موضع بالقلعة، وخلع عليهم يف حادي عشرينه وأعيدواوأخرجوا من امل. الذبح، ومبلغ ألف درهم

  .منفيا إىل طرابلس -وايل الغربية  -أخرج حممد بن طاجار : ويف عشرينه
أخرج حممد بن طيبغا الدمرداش منفيا إىل صفد، وتوجه األمري كمشبغا اخلاصكي خبلعة : ويف خامس عشرينه

واستقر َجُمق .  نيابة ثغر اإلسكندرية، عوضا عن بلوط الَصْرغَتمُشيقرابالط األمحدي نائب البحرية ليستقر يف
  .السيفي يف والية البهنسا واإلطفيحية ، عوضا عن أيب درقة

استجد لقرافة مصر وايل بإمرة عشرة، واستقر فيها سليمان الكردي، وأخرجت عن واىل مدينة : ويف ثامن عشرينه
  .ومل يعهد هذا فيما سلف. مصر

واستقر األمري كمشبغا احلموي يف نيابة طرابلس، . خلع على خان بوالية البهنسي، عوضا عن َجُمق :ويف سلخه
  .عوضا عن مأمور القلمطاوي

وفيه أخذ بقطيا مكس ستني ألف نصفية ، قدمت من بغداد، سوى الثياب البغدادية واملوصلية واحلموية والدمشقية، 
  .وهي أضعاف ذلك

ب فاس أبو العباس أمحد بن أيب سامل إبراهيم بن أيب احلسن املريين وَملََك فاس عوضه وفيها ُخلع ملك املغرب صاح
  .موسى بن أيب عنان ، يف العشرين من ربيع األول

ونقل األمري . وأعيد األمري نعري بن حيار إىل إمرة آل فضل، عوًضا عن األمري فخر الدين عثمان بن قارا بن مهنا
  .يابة محاة إىل نيابة حلب، عوضاً عن األمري يلبغا الناصريسيف الدين سودن املظفري من ن
  ومات يف هذه السنة من األعيان



  .شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد الفيشي ناظر املواريث، وناظر األهرام، يف سادس رجب
من طريق احلجاز،  ومات األمري هبادر اجلمايل، املعروف باملشرف، أمري احلاج، أمحد األلوف، يف ذي القعدة بعينونة

  .وهبا دفن
وتويف قاضي القضاة علم الدين أبو الربيع سليمان بن خالد بن نعيم بن مقدم بن حممد بن حسن بن غامن بن حممد 

الطاي البساطي املالكي، وهو معزول، يف يوم اجلمعة سادس عشر صفر، وقد أناف على الستني ومات األمري طبج 
  .قد أُخرج إىل دمشقو -أحد أمراء األلوف  -احملمدي 

  .وتويف كاتب السر أوحد الدين عبد الواحد بن تاج الدين إمساعيل بن ياسني احلنفي، يف يوم السبت ثاين ذي احلجة
وتويف ناظر اجليش تَقي الدين عبد الرمحن بن ناظر اجليش حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدامي 

  .يلة اخلميس سادس مجادى األوىلالتيمي، احلليب األصل، الشافعي، يف ل
يف يوم األربعاء خامس عشر  -أحد الطبلخاناة  -وتويف األمري مجال الدين عبد اللّه بن األمري َبكتُمر احلاجب 

  .مجادى األوىل
يف  -أستادار خوند بركة أم األشرف شعبان  -ومات األمري عالي الدين علي بن أمحد بن السايس الطيربسي 

  .سادس شوال
ت قاضي القضاة صدر الدين حممد بن عالء الدين على بن منصور احلنفي، وهو قاضي، يف يوم اإلثنني عاشر وما

  .وقد أناف على مثانني سنة، وفاق يف علم الفقه أهل زمانه. ربيع األول
م فقهاء ومات الشيخ أكمل الدين حممد بن حممد بن حممود الرومي البابريت احلنفي، شيخ اخلانكاة الشيخونية، وعظي

شرح اهلداية يف الفقه، وكتب تفسري القرآن، وشرح تلخيص املفتاح، . مصر، يف ليلة اجلمعة تَاسع عشر رمضان
  .وأخذ عن مشس الدين األصفهاين، وأيب حيان

ومات قاضي مكة وخطبها كمال الدين أبو الفضل حممد بن شهاب الدين أمحد بن علي العقيلي النويري املصري 
  .األربعاء ثالث عشر رجبمبكة، يف ليلة 

ومات عامل بغداد مشس الدين حممد بن يوسف بن علي الكرماين ،مث البغدادي الشافعي، شارح البخاري، يف احملرم، 
  .قدم مصر والشام. ومولده يف مجادى اآلخرة سنة تسع عشرة وسبعمائة. بطريق احلجاز، فحمل إىل بغداد ودفن هبا

  .لتربيزي الصويف، يف ليلة اإلثنني خامس عشر رمضان، بالقاهرةومات صائم الدهر حممد بن صديق ا

وأقام نيفًا وأربعني سنة، يصوم الدهر، ويفطر دائما على محص بفلس، ال خيلطه إال بامللح فقط ويقّسم أوقاته كلها 
  .وكان شديًدا يف ذات اللّه. للعبادة ، ما بني صالة وذكر وتالوة، ومطالعة كتب العلم

والد الوزير فخر الدين ماجد بن . مبالك الرق.ين موسى بن أيب شاكر بن سعيد الدولة أمحد ويعرفومات تاج الد
  .أيب شاكر، يف أول ذي القعدة

  .ومات ناظر اخلاص تاج الدين موسى بن سعد الدين أيب الفرج، عرف بابن كاتب السعدي، وهو معزول
ي، صاحب التربة بالقرافة، يف ثامن ربيع األول، وقد وتويف الطواشي شبل الدولة كافور اهلندي الزمردي الناصر

  .عَمر طويال
  .ومات حيىي بن الناصر حسن بن حممد بن قالوون، يف ليلة األحد سابع عشرين شوال

  .ومات تاج الدين بن وزير بيته األسلمي، ناظر اإلسكندرية هبا، يف ربيع اآلخر
ومولده سنة . ي املالكية حبلب، يف شوال، وقد ناهز السبعنيومات أمني الدين حممد بن علي بن احلسن األنفي، قاض



  .ثالث عشرة وسبعمائة
كان خرياً حمسنًا، له مشاركة يف فهم العلوم، حمًبا ألهل العلم، . ومات األمري سيف الدين طَشَتُمر العالي الدوادار

وباشر الدوادارية . فائدة، مع الديانةكثري االجتماع هبم، ويعرف الكتابة، وحيب األدب وأهله، وال يهمل وقتاً بغري 
  .يف األيام األشرفية، مث نيابة الشام، مث صار أتابك العساكر واهللا تعاىل أرحم هبم أمجعني

  .ومات األمري معيقل بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة، أمري آل فضل، شريكا البن عمه زامل
  سنة سبع ومثانني وسبعمائة

خلع على الطواشي مشس الدين صواب الشهايب شَنكَل،واستقر نائب املماليك، عوضا : ثاين احملرميف يوم اإلثنني .
واستقر األمري سوُدن . وخلع على ناصر الدين حممد بن أيب الطيب ، واستقر كاتب السر حبلب. عن نصر البلسي

  .رابلساملظفري، حاجب حلب، يف نيابة محاة، عوضا عن صَنَجق، واستقر صنجق من أمراء ط
  .منفيا إىل الكرك -نائب اإلسكندرية  -أخرج األمري بلُوط الَصرغُتمشى : ويف ثامنه 
استقر نائب الوجه البحري، عوضا  -الذي يقال له أبو درقَة  -خلع على األمري قطلوبغا األَسن قَُجاوي : ويف تاسعه

  .عن قرابالط األمحدي، واستقر قرابالط يف نيابة اإلسكندرية
فرش اإليوان، الذي يقال له دار العدل من قلعة اجلبل، ببسط جدد، كان امللك : اإلثنني سادس عشرهويف يوم 

األشرف شعبان بن حسني قد رسم بعملها بالكرك عند توجهه إىل احلج، فأمهل عملها بعد قتله، حىت عرف 
  .السلطان برقوق هبا فبعث يف جتهيزها، فحملت إليه

لعة، ورسم لألمراء أال يدخل أحد منهم إىل القصر،ومعه من مماليكه غري مملوك واحد وفيه بسط دهليز القصر من الق
  .وتقف مماليكهم بأسرها خارج القصر، فامتثل األمراء ذلك، واستمر

  .ضرب األمري على خان وايل البهنسي، وأُخذ منه عشرة آالف درهم وأخرج من القاهرة منفياً: ويف سابع عشره
  .على األمري مبارك شاه متويل أسوان، واستقر وايل البهنسيُخلع : ويف تاسع عشره

وفيه قدمت رسل اخلان طَقتُمش خان بن أُزبك فخرج األمراء وأجناد احللقة إىل لقائهم، ومثلوا بني يدي السلطان، 
  .وقدموا هديتهم

نعم عليه بثالثة قدم الربيد من حلب بورود سوىل بن دلغادر طائعا، فخلع على القاصد، وأ: ويف سادس عشرينه
  .آالف درهم

قدم الربيد من حلب بأن سوىل بنا دلغادر التركماين ملا قدم طائعاً بعدما حلف له األمري : ويف نصف شهر ربيع األول
يلبغا الناصري ،أقام حبلب حىت ورد مرسوم السلطان بالقبض عليه، فسجن بالقلعة من حلب، مث رسم بإحضاره إىل 

وأنزله إىل امليدان فهرب منه ليالً، فركب األمري يلبغا الناصري يف طلبه حىت عدى مصر، فتسلمه حاجب حلب، 
  .الفرات، فلم يقدر عليه
  .عن َبْيرم. ُخلع على بيليك السيفي بوالية أمشوم الرمان، عوًضا: ويف خامس عشرينه

  .ُخلع على حممد بن العاديل، واستقر يف والية أطفيح، عوضاً عن قُطْلوشاه: ويف سلخه
ركب السلطان، وشق القاهرة لرؤية عمارته، ودخل إىل بيت األمري الطنُبغا : ويف يوم السبت ثاين ربيع اآلخر

  .اجلوباين مسلما عليه، مث عاد إىل القلعة
. واستقر مجال الدين بن بشارة وزير دمشق يف نظر اجليش هبا، عوًضا عن ناصر الدين بن مشكور مضافاً إىل الوزارة



ُنعري بن حيا بن مهنا إىل إمرة آل فضل، بعد موت عثمان بن قارا، ومحل إليه تقليده وتشريفه، ومحل  وأعيد األمري
  .إىل األمري يلبغا الناصري نائب حلب تشريف باالستمرار على نيابته

  .مبنطاش، أخو األمري مترباي، وأعتقه. وفيه اشترى السلطان ُتُمربُغا األفضلي، املعروف
وقد أنشأها وشحنهما بالعدد . هت شواين األمري ألطنبغا اجلوباين من ساحل مصر حنو دمياطتوج: ويف ثامن عشره

  .واملقاتلة ليغزو بالد الفرنج
  .وخلع على األمري جبمان، واستقر يف نيابة اإلسكندرية، بعد موت قرا بالط األمحدي

  .شاممنفيا إىل ال -من أمراء العشرات  -أخرج جوبان العمري : ويف حادي عشرينه
خلع على مجال الدين عبد الرمحن بن خري، وأعيد إىل قضاء القضاة املالكية، : ويف يوم السبت سابع مجادى األوىل

  .عوضا عن ويل الدين أيب زيد عبد الرمحن بن خلدون
  .وأنعم على أزدمر الشريف بإمرة جوبان العمري.أخذ قاع النيل، فكان ست أذرع وأربع أصابع: ويف عاشره
  .قرىء تقليد ابن خري باملدرسة الناصرية على العادة:  عشرينهويف ثاين

قدم اخلرب بأن شواين األمري ألطنبغا اجلوباين سارت من ثغر دمياط يف حبر :ويف يوم األربعاء سابع عشر مجادى اآلخرة 
  .نهم مجاعةامللح، فوجدوا مركبا فيه الفرنج اجلنوية، فأخذوه وأسروا منهم مخسة وثالثني رجال، وقتلوا غ م

باألسرى والغنيمة، فعرضت  -خارج القاهرة  -قدمت الشواين إىل شاطىء النيل ببوالق : ويف حادي عشرينه
  .األسرى من الغد على السلطان

  .كان وفاء النيل ست عشر ذراعا:  -وثامن عشر مسرى  -ويف يوم اجلمعة ثالث رجب 
  .بغا الناصري، نائب حلبوتوجه األمري حسن قجا على الربيد؛ إلحضار األمري يل

  .سار كُمشبغا اخلاصكي على الربيد، لنقل سوُدن املظفري من نيابة محاة إىل نيابة حلب: ويف عشرينه
فخلع . وقدم اخلرب بأن أوالد الكنز هجموا على ثغر أسوان، وقتلوا معظم أهله، وهنبوا الناس، وأن الوايل فر منهم

وخلع .وُرسم أن يتوجه معه الكاشف وابن مازن. ستقر يف والية أسوانعلى حسني بن قرط بن عمر التركماين، وا
وفيه قدم اًألمري يلبغا الناصري إىل بلبيس، .على ُمقبل مملوك األزقي، واستقر يف والية أمشوم الرمان، بعد موت بيليك

  .فقيد ومحل إىل اإلسكندرية فسجن هبا
مود شاد الدواوين على الربيد؛ الستخالص أموال األمري سار األمري مجال الدين حم: ويف يوم السبت ثالث شعبان

  .يلبغا الناصري من حلب، ومحلها
  .زلزلت القاهرة مرتني، زلزاالً قليالً: ويف ليلة الثالثاء ثالث عشره

واتفقت يف هذا الشهر حادثة يتعجب منها، وهي أن امرأة رأت يف منامها رسول اللّه وهو ينهاها عن لبس الشاش 
أحدثها النساء من حنو سنة مثانني وسبعمائة صارت تشبه أسنمة البخت، ومسينها، الشاش، يكون أوله  وهو عصبة

على جبني املرأة، وآخره عند ظهرها، فمنه ما يبلغ طوله ممتداً حنو الذراع يف ارتفاع دون الربع ذراع فلم تنته عن 
تك عن لبس الشاش فلم تسمعي، ولبستيه ما متويت إال قد هني: " مرة ثانية يف منامها، وهو يقول هلا -لبسه ؛ فرأته 

فأتت هبا أمها إىل شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين، حىت قصت رؤياها عليه، فأمرها أن تذهب إىل " نصرانية 
فمضت هبا أمها من . كنيسة النصارى، وتصلي هبا ركعات، وتسأل اهللا تعاىل لعله يرمحها، مث تأتيه حىت يدعو هلا

. لس البلقيين إىل الكنيسة، فصلت مث خرت ميتة لوقتها، فتركتها أمها وانصرفت عنها، فدفنها النصارى عندهمجم
  .نعوذ باللّه من سوء عاقبة القضاء



أن متكن جتارهم من القدوم إىل بالد مصر والشام، . وفيه قدم رسل متملك مدينة اصطنبول هبديته وكتابه، يتضمن
  .اإلسكندرية أسوة بغريهم من طوائف الفرنج، فأجيب إىل ذلك وأن يقام هلم قنصل بثغر
  .استرجع عن اخلليفة املتوكل ناحية أَبو رجَْوان: ويف أول شهر رمضان

ولدت امرأة ابنة هلا رأسان كامالن، على صدر واحد ويدين، ومن حتت السرة تنقسم إىل شكل : ويف هذا الشهر
ألبس السلطان املقدم عبيد : ش ويف يوم اإلثنني عاشر شهر رمضاننصفني، يف كل نصف رجالن كاملتان، فلم تع
  .البازدارزي األجناد من الكَلْفتاه والقباء واخلف

خلع على مهام الدين عبد الواحد السيواسي العجمي، نائب احلسبة بالقاهرة، واستقر يف قضاء : ويف سابع عشرينه
  .الدين حممود العجمي احملتسب مبساعدة مجال. احلنفية باإلسكندرية، ونظر أوقافها،

وفيه قدم مصر .عّدى السلطان النيل إىل اجليزة، وسار إىل سرحة البحرية على العادة: ويف يوم الثالثاء عاشر شوال
ُخجا أخو بريم خجا، عم قرا حممد أمري املوصل بعد بريم خجا، برسالة ابن أخيه قرا حممل يسأل إن دمهه عدو أن 

  . الدولة وعبور الشامُيمكن من االنتماء إىل

  .وفيه ُرسم بعمارة شواين حربية، فابتدىء بعملها يف أول ذي القعدة، جتاه املقياس
  .عاد السلطان من سرحة البحرية: ويف يوم اخلميس ثالثه

وفيه محل األمري جركس اخلليلي قمًحا كثًريا .كسفت الشمس من قبل نصف النهار إىل العصر: ويف ثامن عشرينه
مبكة مخسمائة رغيف، وباملدينة يف كل يوم مخسمائة رغيف، تفرق يف .واملدينة، ليعمل منه يف كل يومإىل مكة 

وأال يقرر منها ألحد راتًبا، بل يأخذ من حضر وال يراعي أحد يف التفرقة، فعم النفع . السؤال وحنوهم من الفقراء
  .و مل يبق باحلرمني من يسأل عن جوع. هبا

  .خسف القمر من آخر الليل: ع عشر ذي احلجةويف ليلة الثالثاء راب
  .خلع على أمري حاج بوالية األمشونني، عوضا عن َبكتُمر الشهايب: ويف ثامن عشره

قبض على األمري أَلْطنُبغا اجلوباين أمري جملس وقُيد،مث أفرج عنه بعد أيام، وخلع عليه : ويف يوم اإلثنني ثاين عشرينه
  .وتوجه إليها يف جتمل زائد كبري. القَشَتُمري بنيابة الكرك، عوضاً عن دمرداش

وفيه استقر حمب الدين أبو .بكتابه فأعيدوا جبوابه -القائم ببالد الشرق  -قدمت رسل تيمورلنك : ويف هذا الشهر
املعايل حممد بن الكمال حممد بن حممد بن الشحنة يف قضاء احلنفية حبلب، بعد وفاة مجال الدين إبراهيم بن حممد بن 

. واستقر مجال الدين عبد اللّه النحريري يف قضاء املالكية حبلب بعد وفاة زين الدين عبد الرمحن بن رشد. لعدميا
واستقر شهاب الدين أمحد بن حممد بن موسى بن فياض بن عبد العزيز املقدسي الصاحلي يف قضاء احلنابلة حبلب، 

شهاب الدين أَمحد بن السالوي يف قضاء الشافعية  واستقر. عوضا عن عمه شهاب الدين أمحد ابن موسى بن فياض
واستقر شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا النحريري يف قضاء املالكية بطرابلس عوضا .بطرابلس، عوضاً عن ابن وهيبة

  .عن ناصر الدين حممد بن سرى الدين إمساعيل بن حممد بن هاىنء األندلسي
يل، فأبيع األردب القمح بثالثني درمها، واألردب الشجر بعشرين تزايد سعر الغالل بتوقف الن: ويف هذه السنة

  .فلما دخل شهر ذي احلجة أُبيع األردب القمح خبمسني درمها. درمها، واألردب الفول بثمانية عشر درمها
وهذا أيضاً مما أحدث ونشأ منه مفاسد .وفيه كثرت رماية القمح على الطحانني بالثمن الغال، والتكلف لألعوان

  .ريةكث
وكان . وحج األمري أمحد بن األمري يلبغا اخلاصكي. وحج بالناس يف هذه السنة األمري أبو بكر بن ُسنقُر اجلمايل



  .احلجاز رخى السعر
  .وفيها كان حبلب وباء، بلغ عدة من مات يف كل يوم ألف إنسان وزيادة

  ومات فيها من األعيان

  .حمبوب، احملدث املسند الفاضل األديب، عن سن عالية بدمشق قاضي احلنفية حبلب، تاج الدين أمحد بن حممد بن
ومات مجال الدين إبراهيم بن قاضي حلب ناصر الدين حممد بن قاضي حلب كمال الدين عمر بن قاضي حلب عز 

الدين أيب الربكات عبد العزيز بن الصاحب حمىي الدين أيب عبد اهللا حممد، ابن قاضي القضاة جنم الدين أيب احلسن 
محد، ابن قاضي القضاة مجال الدين أيب الفضل هبة اللّه، ابن قاضي حلب جمد الدين أيب غامن حممد، ابن قاضي أ

حلب مجال الدين هبة اهللا، ابن قاضي حلب جنم الدين أمحد، ابن حيىي بن زهري بن هارون بن موسى بن عيسى بن 
عوف ابن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر عبد اللّه بن حممد بن عامر أيب جرادة بن ربيعة بن خويلد بن 

  .حدث عن ابن الشحنة.عن نيف وسبعني سنة. بن صعصعة، املعروف بابن العدمي احلليب احلنفي
  .مبصر، يف يوم اخلميس تاسع عشر احملرم.وتويف كبري التجار، زكي الدين أبو بكر بن علي اخلرويب،

  .ومات األمري بيليك، وايل األمشونني
  . قاضي املالكية حبلب، زين الدين عبد الرمحن بن رشدوتويف

  .ومات األمري عثمان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا، أمري آل فضل، يف ربيع األول
  .ومات نائب اإلسكندرية األمري قرابالط األمحدي اليلبغاوي، يف نصف ربيع اآلخر

  .اء ومستويف ديوان األحباس، يف ثامن عشر شعبانومات مشس الدين حممد بن أمحد بن سبع العبسي، أحد األدب
ومات شيخ الشام جنم الدين أمحد ابن عثمان بن عيسى بن حسن . ومات األمري أقبغا الدوادار، يف شهر ربيع اآلخر

  .بن حسني بن عبد احملسن، املعروف بابن اجلايب الياسويف الدمشقي الشافعي، يف مجادى اآلخرة، بعد عوده من مصر

الشيخ حمىي الدين عبد القادر بن اإلمام مشس الدين أيب عبد اللّه حممد بن سيف الدين حيىي بن أمحد بن حممد وتويف 
  .بَن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الكيالين

ومات السيد الشريف مشس الدين أبو اجملد حممد ابن النقيب شهاب الدين أمحد ابن النقيب مشي الدين حممد بن أمحد 
  . احلراين احلليب، عن تسع وأربعني سنة، حبلب،ومل يل وظيفةاحلسيين

مات شيخ الشيوخ حبلب جنم الدين عبد اللطيف بن حممد بن موسى بن أيب الفتوح بن أيب سعيد فضل اللّه بن أيب 
  .اخلري اخلراساين مث احلليب، عن بضع وسبعني سنة، حبلب
ر بن عمر، ابن الوردي، املعرى احلليب، الفقيه األديب، عن وتويف شرف الدين أبو بكر بن زين الدين عمر بن مظف

  .واللّه أعلم. بضع وسبعني سنة ؛ حبلب
  سنة مثان ومثانني وسبعمائة

  .أهلت بيوم اجلمعة
وأُنعم . وفيه أخرج األمري جوبان العمري، منفياً إىل صفد.قدم مبشرو احلاج، وقد تأخروا عن عادهتم: يف سادسه

  .لسيفيبإمرته على أرسبغا ا
  .عقد السلطان على هاجر ابنة األمري منكلى بغا الشمسي، وأمها أخت امللك أشرف شعبان: ويف تاسعه



  .قدم األمري أمحد بن يلبغا العمري اخلاصكي من احلجاز، ومعه الركب األول: ويف ثامن عشره
  .مبحمل احلاج. قدم األمري أبو بكر بن سنقر: ويف حادي عشرينه

وقبض . من املماليك، وضربوا ضرًبا مربًحا باملقارع، لكالم بلغ السلطان عنهم من الفتك بهوفيه قبض على عدة 
على األمري متُرُبغا احلاجب، وُسمر ومعه عشرة مماليِك، وأركب كل مملوكني على مجل، ظهر أحدمها إىل ظهر اآلخر، 

لطمن خدودهن، مث وسطوا، فكان وشهروا ونساؤهم حاسرات، يصحن وي. وُسمرا باحلديد وأفرد متربغا على مجل
  .أمرا شنيعا

قبض على ستة عشر من مماليك األمري الكبري أَْيتمش ونفوا إىل الشام، وتتبع من بقي من : ويف خامس عشرينه
  .املماليك األشرفية، فقبض على كثري منهم، ونفوا من مصر

  .، ورسم له بإمرة طبلخاناة بديار مصرقدم األمري إبراهيم بن قَراجا بن دلغادر طائعا، فخلع عليه: ويف سلخه
نقل الشريف هيازع بن هبة اهللا احلسيين، أخو مجاز أمري املدينة النبوية، من سجنه بقلعة : ويف يوم اإلثنني ثالث صفر

  .اجلبل إىل اإلسكندرية، فسجن هبا
، مث قبض عليه يف  وكان قد قبض عليه، وسجن حنو سنة و نصف، مث أفرج عنه يف ذي، احلجة من السنة املاضية

  ..هذه السنة وسجن
  .وقدم اخلرب ماردين باستيالء تيمورلنك على مدينة تربيز ، وقتل أهلها وختريبها

دخل إىل القاهرة حنو ستني رجالً، يقال أهنم تدلوا من السور وهنبوا سوق اجلمالني : ويف ليلة السبت تاسع عشرينه
وقبض  -وايل القاهرة  -األمري حسام الدين حسني بن الكوراين  فركب. بالقرب من جامع احلاكم، وقتلوا نفرين

  .على ثالثة منهم يف بعض الضواحي ومعهم بعض ما هنبوه، فعاقبهم حىت دلوه على بقيتهم
وقع حريق باجلسر، قريب قنطرة احلاجب ، تلف فيه عدة بيوت، ونزل عدة من األمراء حىت : ويف يوم األحد سلخه

  .أطفوه
أبيع اللحم البقري كل رطلني ونصف بدرهم وأبيع اللحم الضأن السميط كل رطلني : بيع األولويف أول شهر ر

  .بدرهم
ُرسم باإلفراج عن األمري يلبغا الناصري نائب حلب، ونقله من سجنه باإلسكندرية إىل : ويف يوم اجلمعة ثاين عشره

  .وأُذن له أن يركب ويتنزه هبا. إقامته بدمياط
ر من رجال املنسر مثانية عشرة على مجال، وثالثة مسرت أيديهم يف اخلشب، وألبسوا يف ُسم: ويف خامس عشره

وأكرهوا حىت مشوا وهم مسمرون كذلك، وشهروا مجيعا . أَرجلهم قباقيب خَشب، مث مسرت أرجلهم فيها
  .بالقاهرة، مث وسطوا إال واحد منهم، وأبقي عليه ليدل على بقيتهم

  .أَخرق السلطان باألمري َبهاُدر املنجكي األستادار، وقبض عليه مث أفرج عنه: اآلخرويف يوم الثالثاء أول ربيع 
وفيه قدم الربيد من حلب برأس األمري خليل بن قراجا بن دلغادر، فقبض يف احلال على أخيه عثمان بن قراجا، 

  .وعلى ابن أخيه إبراهيم
  .، وضربه حنو مائة وأربعني ضربة بالعصى -ناظر اجليش  -وفيه غضب السلطان على موفق الدين أيب الفرج 

  .وقدم اخلرب بوقوع الوباء باإلسكندرية، وأنه جتاوز عدة من ميوت هبا يف كل يوم مائة إنسان
واستقر أخوه مهنا يف . كاشف احلسور بإمرة طبلخاناة -شيخ عرب العائد بالشرقية  -وفيه استقر حممد بن عيسى 



  .مشيخة العائد
  .ماتت للسلطان ابنة، فأدفنت بالعمارة بني القصرين قبل أن تكمل، وكانت جنازهتا َحفلَة :ويف تاسع عشرينه

ُخلع على الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس، واستقر يف نظر : ويف يوم اخلميس أول مجادى األوىل
  .الدولة بعد موت علم الدين حيىي

ين سن إبرة، واستقر يف نظر األسواق، عوضا عن شرف الدين خلع على الوزير الصاحب علم الد: ويف خامسه
وقدم أمري زه ابن ملك الكُْرج  -أحد أمراء األلوف حبلب  -قدم األمري أقُبُغا اجلوهري : حممد بن الدماميين ويف ثاين

وأنزل بقصر راغًبا يف اإلسالم، فأسلم حبضرة القضاة بني يدي السلطان، ومسى عبد اهللا، وأنعم عليه بإمرة عشرة، 
  .احلجازية من رحبة باب العيد بالقاهرة

أخذ قاع النيل على العادة يف كل سنة، فكان ستة أذرع  -وهو سادس عشرين بؤونة  -: ويف حادي عشرينه
  .سواء

خلع : خلع على ُعَبيد البازدار، وأعيد إىل تقدمة الدولة، على ما كان عليه، ويف سادس عشرينه: ويف ثاين عشرينه
وفيه عزل شهاب الدين أمحد بن ظهرية عن قضاء مكة وخطابتها، .مد بن أَشقتُمر، واستقر وايل منفلوطعلى حم

، أيب االفضل، النويري من قضاء .مبكاتبة الشريف أمحد بن عجالن أمري مكة فيه، وكُتب بنقل حمب الدين حممد بن
ديث زين الدين عبد الرحيم بن احلسني وخلع على شيخ احل. املدينة النبوية وخطابتها إىل قضاء مكة وخطابتها
  .العراقي واستقر يف قضاء املدينة النبوية وخطابتها

  .وفيه كملت عمارة مثانية غربان حربية، وشحنت باألسلحة والعدد واملقاتلة
وقدم الشريف ثابت بن نعري احلسيين من املدينة . قدمت هدية أمحد بن أويس، صاحب بغداد: ويف سلخه
  .فقبض عليه، ومحل إىل اإلسكندرية، وسجن هبا -أمري املدينة  -ت ابن عمه حممد بن عطية مبو.النبوية،

  .وفيه قدم الشريف عنان بن َمَغامس احلسين من مكة، فاًرا من سجن ابن عمه الشريف أمحد بن عجالن أمري مكة
وكانت بينهم وقعة عظيمة، قتل مبسري عساكر الشام حملاربة التركمان، .قدم الربيد من حلب: ويف أول مجاى اآلخرة

  .وقتل من األجناد خلق كثري، وانكسر بقية العسكر. فيها سبعة عشر أمرياً، منهم سودن العالي نائب محاة
  .وفيه كملت عمارة املدرسة الظاهرية بني القصرين

الظاهرية املستجدة،  ُنقلت رمم أوالد السلطان اخلمسة من مدافنهم إىل القبة باملدرسة: ويف يوم اخلميس رابع عشره
  .ونقلت رمة األمري آنص والد السلطان، عشاء، واألمراء مشاة قدامه، حىت دفن بالقبة املذكورة

  .زلزلت القاهرة يف الساعة الرابعة زلزلة خفيفة: ويف يوم اإلثنني ثامن عشره
  .ياستقر سودن العثماين الساقي يف نيابة محاة، عوضاً عن سودن العال: ويف ثامن عشرينه

  .قدمت رسل الفرنج هبدية جليلة القدر: ويف سلخه
كان وفاء النيل ستة عشر ذراعا، فركب األمري قُْرُدم  -: وسابع مسرى -ويف يوم الثالثاء ثالث شهر رجب 

  .احلسين رأس نوبة، واألمري يونس الدوادار إىل املقياس، حىت ُخلق العمود حبضرهتما على العادة، مث فتح اخلليج
نزل األمري جركس اخلليلي إىل املدرسة الظاهرية املستجدة، وهيأ هبا األطعمة : األربعاء حادي عشره ويف يوم

واحلالوات والفواكه، فركب السلطان من الغد يوم اخلميس ثاين عشره من القلعّه، بأمرائه ومماليكه ونزل هبا، وقد 
أوله عند احملراب وآخره عند البحرة اليت يف  واجتمع فيها قضاة القضاة والفقهاء واألعيِان، فمد مساط. بسطت

وسط املدرسة، مملوء كله بأنواع األطعمة الفاخرة، واألشوية من اخليل واخلراف واألوز والدجاج والغزالن، فأكل 



مث ُمد مساط احلالوات الفواكه، وملئت . القضاة واألعيِان أوال، مث أكل األمراء واملماليك، وتناهب الناس بقيته
فلما انقضى األكل والشرب، خلع على عالء الدين علي السريامي احلنفي، وقد . ة من مشروب السكرالبحر

وفرش له األمري جركس اخلليلي . استدعاه السلطان من بالد املشرق، واستقر مدرس احلنفية وشيخ الصوفية
ن أمحد الطولوين املهندس، مث خلع على األمري جركس، وعلى املعلم شهاب الدي. السجادة بنفسه، حىت جلس عليها

. وأركبا فرسني بقماش ذهب، وخلع على مخسة عشر من مماليك اخلليلي، وأنعم على كل منهم خبمسمائة درهم
قل : " وتكلم العالء السريامي على قوله تعاىل. وُخلع على مباشري العمارة وشاديها، وعلى املهندسني والبنائني

  .وقام السلطان وركب إىل القلعة، فكان يوما مشهوداً. را من القرآن، ودعامث قرأ القارئ عش" اللهم ملك امللك 
  .دار حممل احلاج القاهرة ومصر، على العادة يف كل سنة: ويف يوم اخلميس تاسع عشره

خلع على األمري اًمحد بن األمري يلبغا العمري اخلاصكي، واستقر أمري جملس، عوضا عن : ويف يوم اإلثنني أول شعبان
  .ري ألطُْنبُغا اجلوبايناألم

  .ركب السلطان إىل امليدان على العادة، ولعب بالكرة مع األمراء: ويف يوم السبت سادسه
  .وفيه أنعم على أمحد بن ُهمز التركماين، بإمرة طبلخاناة، عوضا عن علي بن األمري منجك، بعد وفاته

وأنعم . واستقر رأس نوبة صغريا -راء العشرات أحد أم -ُخلع على سودن الطُرنطاي اخلاصكي : ويف مثاين عشرينه
  .على ُمقْبل الرومي الطويل بإمرة عشرة، عوضا عن أمحد بن مهز

خلع عليه، وأركب بغلة سلطانية، واستقر  -من نصارى مدينة مصر  -أسلم ميخائيل الصبان : ويف ثالث عشرينه
  .ناظر املتجر السلطاين

  .عا، وثبت إىل عيد الصليب، مث هبط بعده بيِومنيوانتهت زيادة ماء النيل إىل عشرين ذرا
  .واستقر أمري طرب بإمرة عشرة -من الطرب دارية  -ُخلع على أمري موسى بن سالر : ويف ثامن عشرينه

عُزل ناصر الدين أمحد التنسي من قضاء اإلسكندرية، وركب طاش الربيدي الربيد للقبض : ويف أول شهر رمضان
وركب األمري متربغا املنجكي . الشام، وعلى مجيع ألزامه، وإيقاع احلوطة على موجودهعلى األمري بيدمر نائب 

  .الربيد، لتقليد األمري أشقَتُمر املارديين نيابة الشام، ومحله من القدس إىل دمشق، ومحل إليه التقليد والتشريف
د بن عجالن أمري مكة، وأن ابنه وقدم الشريف حممد بن مبارك بن رميثة احلسين من مكة، وأَخرب مبوت الشريف أمح

وقدم اخلرب من املدينة النبوية أن الشريف مجاز بن هبة . حممد بن أمحد أقيم بعده، وقام بإمرة عمه كُبيش بن عجالن
  .حضر املدينة حبشده، فحاربه على بن عطية، وهزمه عنها

  .ر، ونزل مبدرسته، مث مضى إىل القلعةركب السلطان إىل بركة احلاج، وعاد إىل القاهرة من باب النص: ويف سادسه
أقيمت اجلمعة باملدرسة الظاهرية املستجدة بني القصرين، وخطب هبا مجال الدين حممود : ويف يوم اجلمعة عاشره

  .العجمي احملتسب، بثياب بيض
ية، فلبسه مجال نزل من قلعه اجلبل أحد أمراء الدولة بسواد اخلطبة إىل املدرسة الظاهر: ويف يوم اجلمعة سابع عشره

فلما انقضت الصالة أَخرج له األمري . الدين حممود، وخطب بثياب السواد على العادة وصلى بالناس اجلمعة
املذكور خلعة سلطانية، وأفاضها عليه ،فسار إىل منزله يف موكب جليل وقدم اخلرب بأن كبيش بن عجالن مسل أعني 

وحممد بن عجالن، وابن أمحد بن ثقبة وعمره حنو اثنتا عشرة  أمحد وحسن ابنا ثقبة،: مجاعة من بين حسن، وهم
  .سنة، فتغري السلطان على كبيش وابن أخيه حممد بن عجالن

  .أنعم على ناصر الدين حممد بن األمري ُجلبان العالي بطبلخاناة أبيه، بعد موته: ويف سلخه



يومئذ قريب من مثقال ونصف، ومل يعهد مثل وارتفع سعر لب الفستق، حىت بلغ مخسة وثالثني درمها الرطل، وعنها 
  .ذلك فيما سلف

  .وفيه خلع على الشريف عنان بن ُمغامس، واستقر أمري مكة
  .ركب السلطان وتوجه إىل سرحة سرياقوس على العادة يف كل سنة: ويف يوم اإلثنني رابع شوال

عوضاً عن زين الدين عبد الرحيم  واستقر شيخنا سراج الدين عمر بن امللقن يف مشيخة دار احلديث الكاملية
  .وفيه أخرج السلطان مخسة من مماليكه، على إمريات بدمشق.العراقي، حبكم انتقاله إىل قضاء املدينة النبوية

من فقهاء ناحية دمنهور من أجل أنه أنكر على الضمن ما  -وفيه ضرب شهاب الدين أمحد بن اجلندي الشافعي 
مث بلغ السلطان ما هو عليه من الورع وكثرة العلم، فاعتذر إليه، . سكن دمنهوريأخذه من املكوس، وألزم بأال ي

  .وخلع عليه، وأعاده إىل دمنهور مكرًما
حضر املدرسون باملدرسة الظاهرية املستجدة، وهم سبعة، أربعة مدرسني الفقه على املذاهب : ويف يوم األحد عاشره

  .قراء القراءات السبعاألربعة، ومدرس تفسري، ومدرس حديث، وُمصدر إل
. سار حممل احلاج صحبة األمري أقبغا املارديين، وحج أيضاً األمري جركس اخلليلي بتجمل كثر: ويف ثامن عشره

وكنب لنواب الشام باستخدام . وحج من األمراء أيضاً كُُمشُبغا اخلاصكي، وحممد بن تنكرُبغا، وجركس احملمدي
  .شرفية وغريهماملماليك البطّالني الذين نفوا من األ

  .ويف حادي عشرينه عاد السلطان من سرحه سرياقوس

استدعى السلطان زكريا بن اخلليِفة املعتصم باهللا أيب إسحاق إبراهيم بن املستمسك : ويف يوم اإلثنني خامس عشرينه
ليفة الواثق باهللا عمر بن باهللاّ أيب عبد اهللا حممد بن احلاكم باهللا أمحد وأعلمه أنه يريد أن ينصبه خليفة، عوًضا عن اخل

املعتضد  -مث استدعى بقضاة القضاة وأهل الدولة، فلما اجتمعوا أظهر زكريا عهد عمه . املعتصم إبراهيم بعد وفاته
فلما كان يوم اخلميس ثامن عشرينه . باهللا أيب الفتح أيب بكر إليه باخلالفة، فخلع عليه خلعة اخلالفة، ونزل إىل داره

ا إىل القصر من قلعة اجلبل، وحضر أعيان األمراء وقضاة القضاة األربع، وشيِخ اإلسالم سراج طلع اخلليفة زكري
وبدر الدين حممد بن فضل اهللا كاتب  -الدين البلقيين، وصدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي مفيت دار العدل 

الكالم مع السلطان يف مبايعة زكريا فبدأ شيخ اإلسالم ب -وكيل بيت املال  -السر، وجنم الدين حممد الطْنَبدي 
مث أشهد . ونعت نفسه باملستعصم باهللا أيب حيىي. على اخلالفة، فبايعه السلطان أوال، مث بايعه من حضر على مراتبهم

عليه اخلليفة أنه قلد السلطان أمور العباد والبالد وأقامه يف ذلك مقام نفسه، فخلع عليه خلعة اخلالفة، وخلع على 
  .حضر، وركب القضاة بني يدي اخلليفة إىل منزله، فكان يوماً مشهوداًعامة من 
بكتابه، يتضمن أن تيمورلنك نزل قرا باغ، ليشيت هبا مث  -متملك بغداد  -قدمت رسل أمحد بن أويس : ويف سلخه

  .يعود، وحذر منه
وخلع . نظر مشهد السيدة نفيسةُخلع على اخلليفة املستعصم بالقصر، واستقر يف : ويف يوم اإلثنني ثالث ذي القعدة

على شهاب الدين أمحد األنصاري واستقر يف مشيخة خانكاه سعيد السعداء، عوضا عن برهان الدين إبراهيم 
وذلك أنه التزم أن يعّمر أوقاف اخلانكاه من ماله ،مببلغ ثالثني ألف درهم . األبناسي، بواسطةَ األمري ُسودن النائب

على أنه ال يستجد هبا .مباله من معلوم التصوف، فإنه كان من مجلة صوفيَتها.، بل يقنع،وال يتناول معلوم املشيخة
  .صوفيا، وأنه يوفر نصيب من مات منهم، حىت ُتعمر أوقافها

  .خلع على رسل ابن أويس وسافروا: ويف سادسه



دلنجة ، مث عاد فطلع إىل  عّدى السلطان النيل، ونزل حتت األهرام، فأقام يف سرحته حىت وصل إىل ناحية: ويف ثامنه
  .القلعة يف عشرينه

ويف هذا الشهر أخرج الوزير الصاحب مشس الدين إبراهيم كاتب أرنان مائة ألف ومثانية عشر ألف أردب قمًحا، 
سعر كل دينار ثالثة وعشرون  -عنها أربعة دنانري  -طرحه على التجار، كل أربعة أرادب بثالثة وتسعني درمها 

فمن هذه األربعة أرادب، إردب بسبعة وعشرين درمها، وإردب بستة وعشرين درمها، وإردب . مدرمها وربع دره
  .بأحد وعشرين درمها؛ وإردب بتسعة عشر درمها، فيجيء معدل كل إردب بدينار
وخلع على سعد الدين نصر اهللا بن . وفيه خلع على قوزي السيفي، واستقر يف والية قوص، عوضا عن مقبل الطييب

واستقر برهان الدين إبراهيم . ، واستقر ناظر الديوان املفرد الذي اسَتجده السلطان، وناظر ديوان املماليكالبقري
واستقر يف . بن عبد اهللا بن عمر الصنهاجي يف قضاء املالكية بدمشق، عوضا عن علم الدين حممد بن حممد القفصي

  .الشحنة قضاء احلنفية حبلب موفق الدين، عوضا عن حمب الدين حممد بن
أحضر من دمشق بأربعة من الفقهاء يف احلديد، اهتموا أهنم سعوا يف نقض اململكة، والدعاء : ويف أول ذي احلجة

أمحد بن  -مث أحضروا يف يوم األربعاء رابع عشرينه إىل بني يدي السلطان وتقدم كبريهم . إلمام قرشي، فسجنوا
نكار عليه، وأنه غري أهل للقيام بأمر املسلمني، وعدد له ما هو فكلم السلطان عما سأله عنه، وصدع باإل -الربهان 

فأمر به وأصحابه أن يعاقبوا حىت . عليه من أخذ املكوس وحنو ذلك، وأنه ال يقوم بأمر املسلمني إال إمام قرشي
م خبزانة مبن معهم من أمراء الدولة، فتوىل عقوبتهم األمري حسام الدين حسني وايل القاهرة، مث سجنه. يعترفوا
  .مشايل

ملا قدم  -أمري احلاج  -قدم مبشرو احلاج، وفيهم بطا اخلاصكي، وأخربوا أن أقبغا املارديين : ويف خامس عشرينه
. مكة يف أول ذي احلجة خرج الشريف حممد بن أمحد عجالن لتلقيه على العادة، وقبل األرض، مث ُخفَّ اجلمل

داويان ضربه أحدمها خبنجر يف جنبه، وضربه اآلخر خبنجر يف عنقه، وعندما احنىن ليقبل عقب الرمح، وثب عليه ف
فخر ميتا وترك هناره ملقى، مث محله أهله، وواروه، وكان كبيش على بعد، فقتل " غرمي السلطان : " ومها يقوالن

لم يتحرك أحد ف. الفداوية رجال يظنوه كبيشا، ففر كبيش، وأقام األمراء البسني السالح سبعة أيام، خوفا من الفتنة
  .ولبس الشريف عنان خلعته، وتسلم مكة، وخطب له هبا

قدمت رسل احلبشة بكتاب ملكهم احلطي، وامسه داود بن سيف أرعد، ومعهم هدية على أحد : ويف تاسع عشرينه
  .وعشرين محاال، فيها من ظرائف بالدهم، ومن مجلتها قد ملئت قد صيغ على قدراحلمص

  عيانومات يف هذه السنة من األ

أديب مصر بدر الدين أمحد بن الشرف حممد بن الوزير الصاحب فخر الدين حممد بن الوزير الصاحب هباء الدين 
  .مبدينة مصر، عن نيف وسبعني سنة.علي بن حممد بن سليم بن حنا ، يف يوم اجلمعة تاسع عشرين مجادى اآلخرة

ي حممد بن أيب سعد احلسين أمري مكة، يف حادي وتويف الشريف أبو سليمان أمحد بن عجالن بن رميثة بن أيب من
  .مبكة، ودفن باملعال، وكان حسن السرية.عشرين شعبان عن نيف وستني سنة

وتويف الشيخ املعتقد شهاب الدين أمحد بن شرف الدين عبد اهلادي بن الشيخ أيب العباس أمحد الشاطر الدمنهوري ، 
  .د من احلجاألديب الشاعر ذو الفنون، يف احملرم وهو عائ

فجأة يف ليلة اجلمعة تاسع عشر شهر ربيع  -أمن احلكم  -وتويف شهاب الدين أمحد بن حممد بن على الزركشي 



  .واهتم أنه سم نفسه، فإنه نقص من مال األيتام عليه حنو مخسمائة ألف درهم، ذهبت كأمس الذاهب. األول
ون، يف ليلة اخلميس رابع عشر مجادى اآلخرة، ومات أمحد بن الناصر حسن بن الناصر حممد بن املنصور قال

  .مبدرسة أبيه، وكان أسن أوالده.ودفن
بكماهلا على " قل ُهو اللّه أََحْد " وتويف عماد الدين إمساعيل بن الزُمكُحل الناسخ، أحد األفراد، كان يكتب سورة 

  .حبة أرز، كتابة بينة ال يطمس فيها واوا، إىل غري ذلك من بدائعه
  .وكان مشكور السرية. مري جلبان احلاجب، أحد أمراء الطبلخاناه، يف أخريات شهر رمضانومات األ

ومات األمري خليل بن قراجا بن دلغادر، كبري التركمان البزوقية، وأمري أبلستني ، قتيال يف احلرب، مع الصارم 
  .إبراهيم بن مهز التركماين، قريبا من مدينة مرعش، عن نيف وستني سنة

  .مري سودن العالي، نائب محاة، قتيال يف حماربة التركمانومات األ
أخذ القراءات عن أثري الدين . وتويف املقرىء فتح الدين عبد املعطي بن عبد اهللا يف سادس عشر رمضان، وقد أسن

  .أيب حيان
  .وتويف الشريف حممد بن عطيفة بن منصور بن مجاز بن شيحة احلسيين، أمري املدينة النبوية

. حد األفراد يف العبادة والزهد والورع، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان القرمي بالقدس، يف صفروتويف أ
كان ال يزال يتلو القرآن، فيقال إنه قرأ يف اليوم والليلة مثاين . ومولده يف ذي احلجة سنة ست وعشرين وسبعمائة

  .ختمات، وقدم القاهرة
حممد بن يوسف بن إلياس القونوي احلنفي، بدمشق، عن نيف وسبعني  وتويف الشديد يف اهللا، الورع، مشس الدين

  .وأقسم باللّه أنه إذا رأى منكرا ُحيمُّ. قدم القاهرة غري مرة. سنة
وتويف قاضي احلنابلة بدمشق مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن تقي الدين عبد اهللا بن حممد ابن حممود بن أمحد بن 

  .التقي عزاز احلنبلي، املعروف بابن
  .وتويف شيخ أهل امليقات ناصر الدين حممد بن اخلطائي يف يوم األربعاء ثالث عشرين شعبان

  .وتويف قرينه يف العلم بامليقات مشس الدين حممد بن الغزويل، يف رابع رجب
عروف وتويف زين الدين أبو بكر بن نور الدين علي بن تقي الدين حممد بن يوسف السعدي اخلزرجي األنصاري، امل

بالسندويب، أحد موقعي الدست، يف يوم اخلميس ثالث ربيع األخر، وهو أحد من أدركناه من األفراد، يف اجلود و 
  .الكرم

  .وتويف شرف الدين موسى بن الفافا، أستادار األمري أَيتمش األتابك، يف تاسع شوال، وكان من رءوس الظاهرية
مجاز بن منصور احلسيين ، أمري املدينة النبوية، يف سجنه  وتويف الشريف هيازع بن هبة بن مجاز بن هبة بن

  .باإلسكندرية، أليام من شهر ربيع األول

وتويف شيخ القادرية شرف الدين صدقة ويدعى حممد بن عمر بن حممد بن حممد العاديل، يف سادس عشر مجادى 
  .اآلخرة بالفيوم، وأحرم مرة باحلج من القاهرة

دين حيىي بن فخر الدولة، املعروف بكاتب ابن الديناري؛يف يوم األربعاء تاسع شهر ربيع وتويف ناظر الدولة علم ال
. األخر بالقاهرة، كان أوال نصرانيا مث أسلم، وهو يف خدمة األمري شرف الدين موسى بن الديناري شاد الدواوين

ومسع احلديث، ومجع عنده الفقهاء، .مث ويل نظر الدولة، ومتذهب أليب حنيفة، رمحه اللّه. وصاهر املقسي ناظر اخلاص
وكان غاية يف الترف، يقول عن نفسه أن بدنه حيتاج يف كل يوم إىل مثانني درمها، . وأفضل عليهم ومجع كتبا كثرية



وترك أواين وقماشا وأثاثا أبيعت جبملة كبرية، . عنها حنو أربعة مثاقيل ذهبا، يصرفها فيما يأكله ويشربه خاصة
  .نفيسة عدة حيل مثنها، مع كثرة شكواه الفقروخلف من الكتب ال

ومات ملك املغرب صاحب فاس موسى بن السلطان أيب عنان فارس بن أيب احلسن املريين يف مجادى، وأقيم بعده 
املنتصر باهللا حممد بن أيب العباس أمحد املخلوع ابن أيب سامل مث خلع بعد قليل، وأقيم الواثق حممد بن أيب الفضل بن 

  .أيب احلسن كل ذلك بتدبري الوزير مسعود بن رحوب ماساي واللّه تعاىل أعلم السلطان
  سنه تسع ومثانني وسبعمائة

قدم األمري ألطُْنبغا اجلوباين من الكرك باستدعاء، فبالغ السلطان يف إكرامه، وألبسه : يف يوم السبت سابع عشر صفر
  .ُمر املارديينلنيابة دمشق تشريفا سنيا، يف تاسع عشره، عوضا عن أشَقت

وفيه استقر مجال الدين ميخائيل األسلمي يف نظر اإلسكندرية، وعزل علم الدين توما، وكان ميخائيل هذا قد أسلم 
يوم الثالثاء عشرين شعبان من السنة املاضية، حبضرة السلطان، وخلع عليه وأركب بغلة رائعة، وعمل تاجر 

  .اخلاص
يف نيابة الوجه القبلي، عوضا عن أيدمر الشمسي،  -متويل البهنسا  -اه وفيه استقر األمري زين الدين مبارك ش

  .واستقر ناصر الدين حممد ابن احلسام يف والية البهنسا. الذي يقال له أبو زلطة
  .وفيه استقر سعد الدين عبد اهللا بن بنت امللكي الوزير يف استيفاء اإلسكندرية

  .، ناظر اجليش بدمشق، عوضا عن ابن بشارةاستقر مشس الدين بن مشكور: ويف سابع عشرينه
برز األمري ألطنبغا اجلوباين، ليسافر إىل دمشق، بعد ما خلع عليه، ومحل إليه : ويف يوم اجلمعة أول شهر ربيع األول

وأرسل إليه األمري الكبري أَيتمش مائة ألف . وقيد إليه فرس بسرج وكنفوش ذهب. مبلغ ثالمثائة ألف درهم فضة
  .ة بقج ثياب، قيمتها حنو السبعني ألف درهم، وعني ُمَسفِّره قُرقُماس الظاهري، وخرج بتجمل عظيمدرهم، وعد

ويف رابعه رأى السلطان من قلعة اجلبل خيمة قد ضربت على شاطىء النيل فبعث للكشف عنها، فوجد فيها كرمي 
ان اخلمر يف خواصهما، فضرهبما الدين بن مكانس، ومشس الدين أبو الربكات، فأحضرا إليه، وقد كانا يتعاقر

  .مبائة ألف درهم، وأبا الربكات خبمسني ألفا.باملقارع، وألزم ابن مكانس
  .يف والية الشرقية، عوضاً عن أُوناط اليوسفي -قريب قُرط  -وفيه استقر عمر بن إلياس 

عمر البلقيين يف وعزم السلطان على عرض أجناد احللقة، وشرع فيه، فتحدث معه شيخ اإلسالم سراج الدين 
  .إعفائهم من ذلك، فأجابه وعفا عنهم

  .ابتدأ السلطان يف اللعب بالرمح، وألزم املماليك بذلك، فاستمر: ويف عاشر ربيع اآلخر
وكثرت املرافعات يف ميخائيل، فعزل عن نظر اإلسكندرية، وقبض عليه األمري مجال الدين حممود شاد الدواوين 

الثغر عليه أنه زنديق، وشهد عليه يف احملضر بذلك تسعة وأربعون نفسا، فضربت  السلطانية وحبسه، فأثبت أهل
ضربت فلوس بإشارة األمري جركس اخلليلي يف قلعة اجلبل، : رقبته بالثغر، يوم السبت ثالث عشره ويف هذا الشهر

ه الدوائر، وحيبس، هذا يؤذن بأن السلطان تدور علي: وجعل اسم السلطان يف دائرة، فتطري الناس بذلك، وقالوا
  .فبطل ذلك، و مل يتم

  .وورد الربيد بنزول الفرنج على طرابلس، فحارهبم املسلمون، وغنموا منهم ثالثة مراكب، وقتلوا مجاعة كثرية
وورد اخلرب بأن على بن عطيفة احلسين ، طرق املدينة النبوية وهنبها، وقتل منها أناسا، وأخذ ما كان جلماز بن هبة 



  .املدينة النبوية. ال، فأفرج عن ثابت بن نعري، وقلد إمارة اللّه من امل
  وقدم الربيد بارتفاع األسعار بالشام، وأن اخلبز وصل بدمشق كل رطل بدرهم، واجلرة املاء يف القدس بنصف درهم

  .وقدم اخلرب من مكة بأن كبيش بن عجالن حصر مكة، وأخذ من جدة ثالثة مراكب للتجار
  .ة ابن مهز نائب أبلستني ، مع ابن دلغانمبحارب. وقدم الربيد

  .أخذ قاع النيل، فكان سبعة أذرع، وأربع أصابع: ويف ثالث مجادى اآلخرة
واستقر . استقر األمري ناصر الدين بن مبارك حفيد املهمندار يف نيابة محاة، عوضا عن سودن العثماين: ويف سادسه

  .سودن يف إقطاع ابن املهمندار حبلب
مث أنه رد النقص . توقف ماء النيل عن الزيادة ونقص، فاضطرب الناس -: وهو تاسع أبيب -ه ويف سادس عشر

  .وزاد يف رابع عشرينه
ظهر كوكب يف جهة الشمال عظيم القدر، ممتد إىل جهة الغرب، له ثالث شعب، يف أحديها : ويف ليلة ثامن عشرينه

أنه حتول امتداده من الغرب إىل اجلنوب، ومسع له ذنب طويل بقدر الرمح، وله ضوء زايد على نور القمر، مث 
  .صوت مرعب، وذلك بعد عشاء اآلخرة بقدر ساعة

ونزل . ورد الربيد بأن مترلنك كبس قرا حممد وكسره، ففر منه يف حنو مائيت فارس، ونزل قريب ملطية: ويف آخره
خذ األوقاف من األراضي اخلراجية، مترلنك على آمد، فاستدعى السلطان القضاة والفقهاء واألمراء وحتدث يف أ

  .فكثر النزاع، وآل األمر إىل أنه يأخذ متحصل األوقاف لسنة
األلوف، وهم األمري ألطنبغا املعلم أمري سالح، واألمري قردم احلسين،  -ورسم السلطان بتجهيز أربعة من األمراء 

فتجهزوا، . ناة، ومخسة من أمراء العشراتواألمري يونس الدوادار، واألمري سودن باق، وسبعة من أمراء الطبلخا
وعني معهم من أجناد احللقة ثالمثائة فارس، وخرجوا من القاهرة يف أول رجب، فساروا إىل حلب، وهبا يومئذ يف 

  .وقدم اخلرب بوقعة بني قرا حممد وولد مترلنك، انكسر فيها ابن مترلنك.نيابة السلطنة سودن املظفري
قاضي مجال الدين حممود، حمتسب القاهرة بطلب التجار وأرباب األموال، وأخذ رسم لل: ويف تاسع عشر رجب

زكوات أمواهلم، وأن يتوىل قاضي القضاة احلنفية مشس الدين حممد الطرابلسي حتليفهم على ما يدعون أنه ملكهم 
وبعث نائب . فعمل ذلك يوم واحد مث رد عليهم ما أخذ منهم، وبطل، فإن اخلرب ورد برجوع مترلنك إىل بالده

دمشق رجال تركيا اهتم أنه جاسوس لتمرلنك، فعوقب حىت أقر بأهنم ثالثة قدموا إىل دمشق، فسجن، وكتب بطلب 
  .املذكورين

  .كان وفاء النيل ستة عشر ذراعا:  -وهو تاسع عشر مسرى  -ويف سادس عشرينه 
ابن بنت ميلق ، وواله قضاء القضاة استدعى السلطان الشيخ ناصر الدين حممد :ويف يوم اإلثنني رابع شعبان 

  .الشافعية بديار مصر، بعد ما امتنع وصلى ركعيت االستخارة، وعزل بدر الدين حممد بن أيب البقاء
استقر يف الوزارة علم الدين عبد الوهاب بن القسيس كاتب سيدي، عوضا عن الصاحب : ويف سادس عشرينه

  .ء املرجتع إىل الوزارة، بوصية كاتب أرنانمشس الدين إبراهيم كاتب أرنان نقل من استيفا
عزل كرمي الدين بن مكانس من نظر الدولة، واستقر عوضه أمني الدين بن ريشة، واستقر حسن : ويف ثاين رمضان

  .السيفي أمري أخور يف والية قطيا، عوضا عن ابن الطَشالقي، فلم يقم سوى أيام، واعيد ابن الطَشالقي
لدين عبد الرمحن بن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين يف إفتاء دار العدل، برغبة استقر جالل ا: ويف تاسعه

  .أخيه بدر الدين حممد له عن ذلك



واستقر زوج أخته هباء الدين حممد بن الربجي فيما كان بامسه من توقيع الدست، وصار بيد أخيه بدر الدين قضاء 
  .العسكر

  .عشر ذراعا، وأربعة عشر أصبعا، وثبت إىل خامس بابة، أحد شهور القبطوانتهت زيادة ماء النيل إىل مثانية 
جلس السلطان بامليدان حتت القلعة للحكم بني الناس، بعد ما نودي قبل ذلك : ويف يوم األحد ثامن عشرينه

ذلك  فداخل أعيان الناس من" . من كانت له ظالمة فعليه باإلصطبل السلطاين يوم األحد واألربعاء : " بيومني
  .خوف شديد واجترأ أسافل الناس على األكابر

  .وفيه قدم الشريف على بن عجالن يريد إمارة مكة
وورد اخلرب بأن الشريف عنان بن مغامس اقتتل مع كبيش، فقتل كبيش يف عدة من بين حسن، وعاد عنان مظفراً، 

  .فشق على اجملاورين
يف حسبة القاهرة، عوضا عن مجال  -وكيل بيت املال  -استقر جنم الدين حممد الطنبدي : ويف خامس عشرينه

واستقر مجال الدين يف قضاء العسكر، . الدين حممود، على مخسني ألف درهم فضة يقوم هبا، عنها ألف دينار مصريَه
  .عوضا عن مشس الدين حممد القرمي بعد وفاته

وورد اخلرب بوصول العسكر إىل .  هبااستقر مشس الدين حممد النويري يف قضاء طرابلس، مسئوال: ويف ثالث شوال
  .حلب يف أول شهر رمضان

وقدم األمري جربائيل اخلوارزمي، واألمري ناصر الدين حممد بن بيَدُمر نائب الشام، فسلما إىل األمري عالء الدين علي 
  .بن الكوراين وايل القاهرة، ليخلص منهما مبلغ ألفي ألف درهم

  .جالن يف إمارة مكة، شريكا لعناناستقر الشريف على بن ع: ويف نصفه
واستدعى األمري يلبغا الناصري من دمياط فوصل إىل . توجه السلطان إىل سرحة سرياقوس على العادة: ويف عاشره

مبائة فرس، ومائة مجل، وسالح، ومال وثياب، . املخيم بسرياقوس يف حادي عشرينه، فأكرمه السلطان، وأنعم عليه
  .وبعث إليه سائر األمراء. هم فضةقيمة ذلك مخسمائة ألف در

وعاد السلطان من سرياقوس أول ذي القعدة، وخلع على يلبغا الناصري يف خامسه وأعاده لنيابة حلب، عوضا عن 
واستقر سودن أتابك العسكر حبلب، مث خلع عليه خلعة السفر يف ثامنه، وسار من القاهرة يف . سودن املظفري

  .تاسعه لنيابة حلب
قدم الربيد بأن متربغا األفضلي منطاش نائب ملطية خامر، ووافقه القاضي برهان الدين أمحد : رهويف ثاين عش

  .صاحب سيواس، وقرا حممد التركماين، واملاجاري نائب البرية ، ويلبغا املنجكي، وعدة من األشرفية
  .عدى السلطان إىل بر اجليزة، وتصيد: ويف ثالث عشره

: لصفوي يف والية قليوب، عوضا عن الصارم إبراهيم الباشقردي ويف سادس عشرينهاستقر قُطلَيجا ا: ويف عشرينه
  .عاد السلطان من الصيد باجليزة إىل القلعة

  .جاءت رأس بدر بن سالم، فعلقت على باب القلعة: ويف تاسع عشرينه
عه، وأحضر رأسه إىل وكان قد فر وفسدت أحواله بالبحرية، والسلطان يعمل فكره يف قتله، إىل أن قتله بعض أتبا

  .الكاشف، فحملها، وكفى السلطان شره
وفيه استقر جنم الدين أبو العباس أمحد بن قاضي القضاة عماد الدين إمساعيل بن شرف الدين حممد بن أيب العز صاحل 

  .املعروف بابن الِكشك قضاء احلنفية بدمشق، وعوضا عن تقي الدين الكُفْري



. الدين أمري حاج ابن مْغلطاي، يف نيابة اإلسكندرية، وعزل األمري جبمان احملمدي استقر زين: ويف رابع ذي احلجة
  .واستقر أمري حاج بن أيدمر وايل األمشونني، وعزل الصارم إبراهيم الشهايب القازاين

دار قدم مبشرو احلاج، وأخربوا أن عنان بن مغامس مل يقابل األمري قُرقُماس الطَشتمري اخلازن: ويف خامس عشرينه
أمري احلاج، وتوجه من مكة إىل خنلة ، فدخل علي بن عجالن إليها، وقرئ تقليده باحلرم، وتسلم مكة، مث خرج يف 

  .طلب عنان ففر منه
وفْيه خلع الواثق حممد بن أيب الفضل بن أيب احلسن، وأعيد السلطان املخلوع أبو العباس أمحد بن أيب سامل إبراهيم 

  .رمضان، ومحل الواثق إىل طنجة، فسجن هبا مث قتل" خامس "  بن أيب احلسن، فملك فاس يف
  ومات يف هذه السنة من األعيان

وأصله من نصارى . الوزير الصاحب مشس الدين إبراهيم املعروف بكاتب أرالن، ليلة الثالثاء سادس عشرين شعبان
. فواله نظر ديوانه -وهو أمري  - وخدم يف دواوين األمراء، حىت تعلق خبدمة امللك الظاهر. مصر، وأظهر اإلسالم

مث فوض إليه الوزارة ملا صارت إليه سلطنة مصر، فنفذ األمور، ومشى األحوال أحسن متشية، مع الغاية يف وفور 
ودخل يف . احلرمة، ونفوذ الكلمة، والتقلل يف ملبسه ومركبه وسائر أسبابه، حبيث كان كهيئة أوساط الكتاب

 مستقيمة، وليس للدولة حاصل من عني وال غلة، وقد استأجر األمراء النواحي بأجر الوزارة، وأحوال الوزارة غري
قليلة عجلوها، فكف أيدي األمراء عن النواحي، وضبط املتحصل، ومشى على القواعد القدمية، والقوانني املعروفة، 

م فضة وثالمثائة ألف وجدد مطابخ السكر، ودواليب النقود ومات واحلاصل ألف ألف دره. فهابه اخلاص والعام
وستون ألف أردب غلة، وستة وثالثون ألف رأس من الغنم، ومائة ألف طائر من األوز والدجاج، وألف قنطار من 

  .الزيت، وأربعمائة قنطار ماء ورد، قيمة ذلك كله مخسمائة ألف دينار
  .ومات األمري تاج الدين إمساعيل بن مازن اهلواري، وترك أمواال جزيلة

اضي شهاب الدين أمحد بن اجلمال إبراهيم بن إسحاق الغزاوي الشافعي، خطيب املدرسة الصاحلية، ومات الق
  .وشاهد اإلصطبالت السلطانية يف تاسع عشر صفر

  .ومات األمري سيف الدين هبادر أستادار طبج، كاشف الوجه البحري، يف نصف رمضان

وكان من أعيان فقهائها .  بدمشق، معتقال بقلعتهاومات الشيخ صدر الدين سليمان بن يوسف بن ُمفلح الياسويف
  .واشتهر بالزهد والعفة، واهتم بأنه ممن ماىلء الفقهاء الظاهرية، فاعتقل بسبب ذلك. الشافعية وأكابر حمدثيها

ومات األمري سيف الدين طْينال املارديين، عتيق الناصر حممد بن قالون، ترقى يف اخلدم من األيام الناصرية، حىت 
ار من أمراء األلوف يف أيام الناصر حسن، مث نفاه إىل دمشق، فأقام هبا إىل أن استبد األشرف شعبان، أحضره إىل ص

القاهرة، وأعطاه إمرة مائة، مث نزعها منه، وأعطاه إمرة طبلخاناه، مث جعله وايل قلعة اجلبل، فباشر ذلك مدة، مث 
  .مضانأعطى إمرة عشرة، وُترك طرخانا، حىت مات يف شهر ر

  .مات يف تاسع عشرين رجب. ومات األمري سيف الدين طقتمش احلسين، أحد املماليك اليلبغاوية، وأمري طبلخاناة
ومات زين الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن احلفيد بن ُرْشد السجلماسي املغريب املالكي، مسع 

، ومبكة ضياء الدين أبا الفضل حممد بن خليل بن عبد الرمحن بن حممد بغلناطة أبا الربكات حممد بن إبراهيم البلفيقي
. وأقام بالقاهرة زمانا. وبرع يف الفقه وغريه. بن عمر بن حسن القسطالين، وباملدينة النبوية عفيف الدين املطري

اين عشرين ومولده يف ث. وأقام بغزة حىت مات. ووىل قضاء املالكية حبلب، فسار يف الناس سرية عسوف، فعزل



  .شعبان سنة ست وعشرين وسبعمائة
  .ومات الرئيس نور الدين على بن عنان التاجر باخلاص، يف ليلة اجلمعة ثامن عشر شوال

ومات اخلطيب ناصر الدين حممد بن علي بن حممد بن حممد بن هاشم، بن عبد الواحد بن عشاير احلليب، بالقاهرة، 
ويل . وكان فقيها شافعيا، عارفا بالفقه واحلديث، والنحو والشعر وغريه. خريف ليلة األربعاء سادس عشرين ربيع اآل

  .وقدم إىل القاهرة، فلم تطل مدته هبا، حىت مات. هو وأبوه خطابة حلب
ومات القاضي فتح الدين حممد بن قاضي القضاة هباء الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن عقيل الشافعي، موقع 

ومات الشيخ مشس الدين حممد بن احلافظ حمب الدين عبد اهللا بن أمحد ابن احملب  -فر الدرج، يف حادي عشرين ص
  .وكان إماما يف احلديث والورع والزهد. احلنبلي الدمشقي هبا

ومات الشيخ أمني الدين حممد بن حممد بن حممد النسفي اخلوارزمي البلغاري املعروف باخللويت، يف سابع عشرين 
  .شعبان خارج القاهرة

  .ومات القاضي مشس الدين حممد القرمي احلنفي، قاضي العسكر، يف سابع عشرين ربيع اآلخر
حدث بصحيح البخاري . ومات القاضي مشس الدين حممد بن علي بن اخلشاب الشافعي يف تاسع عشرين شعبان

  .وناب يف حسبة القاهرة، وعمر. عن وزيره واحلجار
مبدينة مصر، وشهادة . لدمشقي، باشر نظر املواريث ونظر األوقافومات القاضي مشس الدين حممد بن الوحيد ا

  .اجليش، مات يف سابع ربيع األول
  .تصدر لإلشتَغال بالفقه مدة. ومات الشيخ مشس الدين حممد بن قطب البكري الشافعي، يف خامس عشر شوال

  سنة تسعني وسبعمائة

ى الطاعة، فقدم الربيد من حلب أنه خارج عن الطاعة، قدم قاصد من األمري منطاش،، خيرب أنه باق عل: يف احملرم
فسري السلطان األمري سيف الدين ُتلَكتُمر . وقصد هبذا املدافعة عنهَ، حىت يدخل فصل الربيع، وتذوب الثلوج

الدوادار بعشرة آالف دينار لألمراء اجملردين، تقوية هلم وتوسعة عليهم، وليعرف حقيقة أمر منطاش وقدم األمري 
  .ق بن األتابك أْيتمش من حلب، وقد قلد الناصري النيابة هباُجُم

باحململ، واحلاج، بعد ما أصاهبم سيل عظيم يف  -أمري احلاج  -قدم األمري قُرقُماس : ويف يوم السبت حادي عشرينه
شيء فمات فيه عدد كبري، غرق منهم مجع ودفن مائة وسبعة، وتلف من األمتعة  -فم وادي القباب  -ترعة حامد 

  .ال يعرب عنه كثرة، وذلك يف ليلة التاسع عشر منه
وفيه مسر علي بن جنم أمري عرب الفيوم، ومعه عشرون رجال، ووسطوا كلهم، بسبب قتلهم حممد وعمر ابين 

  .شادي
  .واستقر األمري عالء الدين أقبغا املارداين كاشف اجليزة

  . خبط موردة اجلبسوقدم رسل ابن عثمان ملك بُرصا، فأنزلوا بامليدان الكبري
  .واستقر عمر بن اخلطاب يف والية الفيوم وكشفها، وكشف البهنسا وأطفيح، عوضا عن أمري أمحد بن الركن

واستقر أبو درقة كاشف الوجه . وعزل قطلوبغا أبو درقة. ويف أول صفر استقر أيدمر أبو زلطة نائب الوجه البحري
  .البحري

  .ن إىل اخلدمة بالقلعة، وقدموا هدية مرسلهمأحضر ترسل ابن عثما: ويف ثامن عشره



وقدم اخلرب برحيل مترلنك عن توريز إىل مسرقند وأن األسعار ارتفعت بسائر بالد الشام، وأبيعت الغرارة القمح يف 
  .بلد الرملة بثالمثائة درهم فضة، فنقل الناس الغالل من ديار مصر إليها

مث قدم مقاصده . مع الشريف علي بن عجالن، واهنزم من علي وقدم اخلرب بأن الشريف عنان بن مغامس اقتتل
  .يسأل السلطان العفو عنه

  .لتفرق يف تَلك البالد. وقدم الربيد بأن ِمْنطاش خرج من ملطية إىل سيواس، فسار الربيد باخللع واألموال
ر األسواق، ليعلموهم من وفيه فرق جنم الدين حممد الطنبدي حمتسب القاهرة عدق فقراء الفقهاء على الباعة بسائ

  .القرآن ما ال بد منه يف الصالة، فاستمر ذلك، وقرر لكل معلم على كل حانوت فلسني يف كل يوم
  .منع قراء األجواق عامة من التهنيك وأن يكون عوضه الصالة على النيب: ويف ربيع األول
  .ى املوت بذلك يف الناسوقع بالقاهرة، ومصر وضواحيهم طاعون ومحيات حادة، وفش: ويف هذا الشهر

  .وفيه عمل السلطان املولد النبوي بالقصر على العادة، وأقيم السماع بإبراهيم بن اجلمال وأخيهخليل يشبب
فلما أقيم السماع سقط . حضر ابنا اجلمال املذكورين عند بعض أهل مصر مولدا: ويف ليلة األربعاء مثاين عشره

  .ستة أنفس، وسلم من عداهم مبن فيه، فمات ابنا اجلمال يف. البيت
  :ومن االتفاق الغريب أنه كان يغين هبذه األبيات

  فن.وال فادين منه ... تغنيت يف حبكم 
  .وجزت بوادي حمن ... وخضت حبار اهلوى 

  .ومثلي بكم من جين... وقالوا به جنة 
  وعقلي بكم مفنت... فؤادي بكم هامي 
  فؤاد كثري الشجن... أغين ويل فيكم 

  .ويرقص حىت السكن... ن يف احلمى سيطرب م
  :سقط البيت على من فيه وتتمة هذه األبيات " ويرقص حىت السكن " فلما وصل يف غنائه إىل قوله 

  .لكم يا أهيل احملن... لقد جئت مستِعذرا 
  وإن مل جتودوا فمن... فجودوا على عبدكم 

 املولد على عادته يف زاويته بناحية منبوبة من اجليزة عمل الشيخ املعتقد إمساعيل بن يوسف اإلنبايب: ويف هذه الليلة
جتاه بوالق، فكان فيه من الفساد ما ال يوصف، إال أنه وجد من الغد يف املزارع مائة ومخسون جرة فارغة من جرار 

 مبن.تلك الليلة يف اخليم، سوى ما حكى عن الزنا واللياطة، فجاءت ريح كادت تقتلع األرض -اخلمر اليت شربت 
  .عليها، وامتنع الناس من ركوب النيل فتأخروا هناك

علم الدين سليمان القرايف : واتفق يف هذا الشهر موت مخسة من املشهورين، مل خيلفوا بعدهم مثلهم يف مغناهم، وهم
وعلي . املادح، مات ليلة اخلميس تاسعه وإبراهيم ابن اجلمال املغين، وأخوه خليل املشبب، يف ليلة األحد ثاين عشره

واملعلم إمساعيل الدجَيجايت، يف ليلة األربعاء . بن الشاطر رئيس املؤذنني باجلامع األزهر، يف ليلة اإلثنني ثالث عشره
  .خامس عشره

  .وفيه ورد اخلرب بدخول العسكر املصري إىل بالد ملطية، لقتال منطاش
عبد اللّه احلميدي يف قضاء احلنفية استقر مجال الدين يوسف بن حممد بن : ويف يوم السبت ثالث ربيع اآلخر

  .باإلسكندرية، وعزل مهام الدين عبد الواحد السواسي العجمي



  .وسار الشريف حسن بن عجالن من القاهرة إىل مكة، وسار معه مجاعة يريدون العمرة واجملاورة مبكة
بيع الرطل من الكمثرى وتزايد املوت، وطلب البطيخ الصيفي للمرضى، فأبيعت البطيخة خبمسني درمها فضة، وأ

  .بعشرة دراهم
وفيه ندب قاضي القضاة ناصر الدين حممد ابن بنت ميلق، مجاعَه، فقرأو باجلامع األزهر صحيح البخاري، ودعوا 

مث اجتمعوا . واجتمعوا أيضاً يف يوم اجلمعة سادس عشره باجلامع احلاكمي، وفعلوا ذلك. اهللا تعاىل يف رفع الطاعون
  .ع األزهر، بعد عصر يوم اإلثنني تاسع عشره، ومعه كثري من األطفال األيتام، فكان مجعا موفوراًمرة ثالثة باجلام

استقر األمري أيدكار العمري، حاجب احلجاب بديار مصر، عوضا عن األمري قطلوبغا : ويف سادس عشرينه
. ه نظر اخلانقاة الشيخونيةالكوكاي، وكانت هذه الوظيفة متوفرة حنو أربع سنني بعد وفاة الكوكاي، وأضيف إلي

واستقر األمري سيف الدين املعروف بسيدي أبو بكر بن سنقر اجلمايل حاجب ميسرة بإمرة مائة، عوضا عن أيدكار 
  .حبكم انتقاله حاجب احلجاب

  .قدم األمري بلّوط الَصرغَتُمشى: ويف ثامن عشرينه

وكثر املوت يف املماليك بالقلعة، فكان ميوت منهم يف . مات األمري ُسبْرج وايل باب قلعة اجلبل: ويف تاسع عشرينه
  .كل يوم زيادة على عشرين نفسا

بلغت عدة األموات الواردين على الديوان إىل مائتني ومخسة وثالثني، سوى من ميوت : ويف أَول مجادى األوىل
  .باملارسَتان، وسوى الطرحاء على الطرقات

  .القلعة، وتزايدت عدة املوتى استقر حباس النوروزي نائب باب: ويف رابعه
استقر فخر الدين عبد الرمحن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس يف نظر الدولة، عوضا عن : ويف رابع عشره

  .أمني الدين عبد اللّه بن ريشة بعد موته
يد بأن على الرب -دوادار األمري يونس الدوادار، ومملوك نائب حلب  -ورد صراي َتُمر : ويف حادي عشرينه

العسكر توجه إىل سيواس، وقاتل عسكرها، وقد استنجدوا بالتتر، فأتاهم منهم حنو الستني ألفا، فحاربوهم يوما 
كامال، وهزموهم، وحصروا سيواس بعدما قتل كثري من الفريقني، وجرح معظمهم، وأن األقوات عندهم عزيزة 

  .ار هبا ُتلَكتُمر الدوادار يف سابع عشرينهفجهز السلطان إىل العسكر مبلغ مخسني ألف دينار مصرية، وس
مث أن العسكر حتركوا للرحيل عن سيواس، فهجم عليهم التتار من ورائهم فربز إليهم األمري يلبغا الناصري نائب 
حلب، وقتل منهم خلقا كثري، وأسر حنو األلف، وأخذ منهم العسكر حنو عشرة آالف فرس، وعادوا ساملني إىل 

  .جهة حلب
استقر كل من َجركس وقُطْلوَبك السيفي أمري جاندار عوضا عن َيلُْبغا احملمدي وألطنبغا عبد : ي عشرينهويف حاد

  .وقدم الربيد بقتل الصارم إبراهيم بن شهري نائب دوركي على سيواس. امللك بعد موهتما
واوين يف أستادارية السلطان، استقر األمري مجال الدين حممود بن على شاد الد: ويف يوم الثالثاء ثالث مجادى اآلخرة

بعد موت األمري هبادر املنجكي، واستقر ناصر الدين حممد بن احلسام الجني الصقري أستادار األمري سودن باق يف 
  .شد الدواوين

أنعم على كل من َبلُوط الَصْرغَتْمشُى ونوغيه العالي، وناصر الدين حممد : ويف يوم اخلميس خامس مجادى اآلخرة
وعلى كل من داود ابن دلغادر، وناصر الدين حممد بن احلسام الصقري الشاد . حممود بإمرة طبلخاناة بن األمري

  .بإمرة عشرة



وفيه استقر األمري حممود األستادرار مشري الدولة، وخلع عليه، فتحدث يف الدولة، واخلاص، والديوان املفرد، وصار 
  .وموفق الدين أبو الفرج ناظر اخلاص، وائتمرا بأمره وحضر عنده الصاحب علم الدين كاتب سيدي،. عزيز مصر
  .ارتفع الوباء بعدما جتاوز الثالمثائة يف كل يوم: ويف ثامنه
قدم الربيد من األمري يونس ومن نائب حلب خبرب وقعة سيواس اليت ذكرناها، وعود العسكر إىل : ويف عاشره

  .ملطية، فكتب بإحضار األمري يونس الدوادار على الربيد
  .خلع على الصاحب علم الدين خلعة استمرار، بعقب غضب السلطان عليه: ويف ثاين عشره

  .أخذ قاع النيل فجاء ستة أذرع ومثانية أصابع -: املوافق سادس عشرين بؤونة -ويف رابع عشره 
  .إىل القاهرة وفيه قدم الفقيه قاضي القضاة ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون األشبيلي املغريب من احلجاز

قدم األمري ُتلَكتمر الدوادار، وأخرب بأن منطاش قد فر من سيواس خوفا من القاضي برهان الدين : ويف تاسع رجب
  .أمحد صاحبها أن يقبض عليه

استقر األمري قُطلوُبغا األَسنْقجاوي أبو درقة كاشف الوجه البحري، عوضا عن ركن الدين عمر : ويف خامس عشره
  .خال قُرطُبن إلياس بن أ

واستقر الصارم . استقر ُمقْبل الطييب وايل قوص ملك األمراء بالوجه القبلي، وعزل مبارك: ويف خامس عشرينه
  .إبراهيم الشهايب يف والية قوص

  .أويف النيل، ووافق ثالث عشر مسرى: ويف أول شعبان
ائل، فخلع على األمراء وأركبوا خيوال قدم العسكر اجملرد واألمراء من سيواس إىل قلعة اجلبل بغري ط: ويف ثالثه

  .القاهرة سنة، أياما. بقماش ذهب، فكانت غيبتهم عن
  .يف نيابة صفد بعد موت أركماس  -حاجب طرابلس  -استقر بتخاص السودوين : ويف عاشره

ت على طلب السلطان الطواشي هباُدر مقدم املماليك، فلم يوجد بالقلعة، فأحضره سكرانا من بي: ويف خامس عشره
واستقر عوضه الطواشي مشس الدين . البحر، فاشتد حنق السلطان عليه، ونفاه إىل صفد، وأعطى هبا إمرة عشرة

واستقر الطواشي سعد الدين بشري . مقدم املماليك يف سابع عشره -املعروف بشنكل األسود  -صواب السعدي 
  .الشريف عوضا عن شنكل يف نيابة املقدم

وذلك أنه ورد اخلرب أن بعض أقارب . جبنوة يف احلديث بسبب من قبض عليه من الفرنجوفيه قدمت رسل الفرنج 
السلطان قدموا من بالد اجلراكسة يف البحر، فأخذهم الفرنج، فقبض على من باإلسكندرية منهم، وختم على 

  .أمواهلم
مشق، فصلى عليه صالة مبوت قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن مجاعة بد.قدم الربيد: ويف ثالث عشرينه

  .الغائب جبوامع القاهرة ومصر، يف يوم اجلمعة خامس عشرينه
على ابنة ناصر الدين حممد بن املعلم  -قاضي العسكر  -وفيه ُعقد عقد القاضي مجال الدين حممود القيصري 

  .شهاب الدين أمحد الطيلُوين يف بيت األمري يونس الدوادار، فكان يوما مشهودا
القاضي سرى الدين أبو اخلطاب حممد ابن قاضي القضاة مجال الدين أيب عبد اهللا حممد بن زين الدين أيب وفيه استقر 

حممد عبد الرحيم بن علي بن عبد امللك السُّلمي املسَّاليت يف قضاء القضاة بدمشق، عوضا عن الربهان بن مجاعة، 
  .ومحل إليه التشريف والتقليد إىل دمشق، مسئوال بذلك

خلع على الصاحب علم الدين عقب عافيته من مرضه، وعلى الفخر بن مكانس ناظر الدولة، : ن رمضانويف ثام



وابن احلسام الشاد، وعلى حممد بن صدقة األعسر، واستقر وايل األمشونني، عوضا عن أمري حاج بن أيدمر ونقل 
  .ابأمري حاج إىل والية الفيوم وكشفها وكشف البهنسا وأطفيح عوضا عن عمر بن خط

  .واستقر حممد بن اهلذباين يف والية البهنسا، وعزل قُوزي
قبض على سعد الدين نصر اهللا بن البقري ناظر الديوان املفرد،وسلم لشاد الدواوين، وألزم : ويف تاسع عشره

  .وألزم بثالثني ألف درهم -وقبض على سعد الدين ابن قارورة مستويف الدولة . خبمسة آالف دينار، فباع أمالكه
. قبض على الصاحب الوزير علم الدين عبد الوهاب بن القسيس، املعروف بكاتب سيدي: ويف رابع عشرينه

مبال .واستدعى الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن الغنام، وخلع خلعة الوزارة، وسلم إليه كاتب سيدي، فألزمه
  .بزدار، مقدم الدولةمحل منه ثالمثائة ألف درهم، بعد ما قبض على حواشيه، واحلاج عبيد ال

  .قدم من حلب األمري قرادمراش باستدعاء: سادس شوال -ويف يوم اخلميس 
قدم من احلجاز الشريف عنان بن مغامس أمري مكة، واستجار باألمري الكبري أَيتمش، ونزل عنده، فشفع : ويف تاسعه

  .فيه، وأحضره إىل السلطان، فعفا عنه
ن أخي اجلار النيسابوري يف مشيخة سعيد السعداء، عوضا عن شهاب الدين استقر مشس الدين حممد ب: ويف عاشره

  .أمحد األنصاري
وخرج احلاج على العادة، وأمري الركب األول جركس اخلليلي أمري آخور، وأمري الركب الثاين أقبغا املارداين، 

  .صحبة احململ
، وأنه ضرب طُرُنطاي حاجب احلجاب، واستكثر مبخامرة أَلطُنُبغا اجلوباين نائب دمشق.وقدم اخلرب من أمراء دمشق

من استخدام املماليك، فبلغ اجلوباين ذلك، فاستأذن يف احلضور، فأذن له، فركب الربيد من دمشق ونزل سرياقوس 
ليلة اخلميس سابع عشرينه، فبعث إليه السلطان األمري فارس الَصْرغَْتمُشى اجلوكندار، فقيده  -خارج القاهرة  -

وقبض بقلعة اجلبل يف يوم السبت تاسع عشرينه على األمري أَلْطُْنبغا املعلم أمري .  اإلسكندرية، فسجنه هباوسار به إىل
  .وقيدا، ومحال إىل سجن اإلسكندرية، مع أَلْجُبغا اجلمايل الدوادار -رأس نوبة  -سالح، وقرُدم احلََسينِ 

وضا عن اجلوباين، ومحل إليه التشريف والتقليد من واستقر األمري سيف الدين طرنطاي حاجب دمشق يف نيابتها، ع
وكتب بقبض األمري كمشبغا احلموي نائب طرابلس، فقدم سيفه يف . قلعة اجلبل إىل دمشق، مع سودن الطرنطاي

  .عاشر ذي القعدة
  .استقر األمري أجلُبغا اجلمايل الدوادار خازندارا ثانيا: ويف حادي عشره

  .يد أسندمر احملمودي حاجب طرابلس نيابة طرابلسوتوجه األمري شيخ الصفوي بتقل
  .ونفي كُُمشبُغا األشريف اخلاصكي رأس نوبة إىل طرابلس، فسار من دمياط ألنه كان يف اليزك هبا

  .عزل أَيدمر نائب الوجه البحري، مث أعيد من يومه: ويف خامس عشرينه
وكتب بالقبض . ذين قبض عليهم ببالد الشامقدم الربيد بعشرين سيفا من سيوف األمراء ال: ويف سادس عشرينه

واستقر كشلي القلمطاوي . وأعيد سودن العثماين على نيابة محاة. على األمراء البطالني ببالد الشام فقبض عليهم
  .مبلطية.نائبا

قدم األمري سودن الطرنطاي من الشام بعدما قلد نائب دمشق، وقبض على : ويف يوم اخلميس ثاين ذي احلجة
  .ء، فاستقر يف ثامنه رأس نوبة ثانيا عوضا عن قُرُدم احلسيناألمرا



وفيه قدمت رسل األمري قرا حممد التركماين بكتابه، خيرب أنه أخذ مدينة تربيز، وضرب هبا السكة باسم السلطان، 
فأجيب  وسأل أن يكون هبا نائبا عن السلطة،. ودعا له على منابرها، وسري دنانري ودراهم ضربت بالسكة السلطانية

وقدم األمري شيخ . واستقر مجق السيفي يف والية الفيوم وكشفها، عوضا عن أمري حاج بن أَيدَُمر. بالشكر والثناء
  .الصفوي من طرابلس

استقر مشس الدين حممد بن عيسى أمري عرب العائد يف كشف الشرقية وواليتها، عوضا عن : ويف ثاين عشرينه
  .قُطْلُوُبغا التركماين

  .قدم مبشرو احلاج، وأخربوا باألمن والسالمة: عشرينهويف سادس 
وقدم الربيد من اإلسكندرية بوصول خواجا علي أخي اخلواجا عثمان، ومعه مجيع من أسرهم الفرنج من أقارب 

واستقر تقي الدين أبو حممد عبد اللّه ابن قاضي القضاة مجال الدين أيب احملاسن يوسف ابن قاضي القضاة . السلطان
لدين أيب العباس أمحد بن احلسني بن سليمان بن فزارة الكُفْري يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضا عن جنم شرف ا

واستقر مشس الدين حممد بن الشهاب أمحد بن املهاجر احلليب يف قضاء القضاة . الدين أمحد بن أيب العز بن الكشك
د بن الكمال حممد بن الشحنة إىل قضاء وأعيد حمب الدين حمم. الشافعية حبلب، عوضا عن شرف الدين مسعود
  .القضاة احلنفية حبلب، عوضا عن موفق الدين

و استقر عالء الدين علي بن أمحد بن عبد اهللا بن املقارعي يف قضاء القضاة احلنابلة حبلب، عوضا عن شهاب الدين 
  .أمحد بن فياض

  .والتكاررة، لتتمة تسعة ركوب وكان احلاج من مصر خاصة سبعة ركوب من كثرهتم، سوى ركيب املغاربة
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر من األعيان

قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن حممد بن إبراهيم ابن سعد اهللا بن مجاعة الكناين 
  .لف بعده مثلهومل خي. الشافعي، بدمشق، ليلة اجلمعة ثامن عشر شعبان، ومولده سنة مخس وعشرين وسبعمائة

وقد أسن . ومات الشيخ مجال الدين إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم األسيوطي الشافعي مبكة، يف ثاين شهر رجب
  .وأفىت ودرس، وأمسع صحيح مسلم وغريه

  .كان أبوه أحد أمراء األلوف، وكاشف الوجه القبلي. ومات األمري شهاب الدين أمحد بن عمر بن قليج وايل الفيوم
  .الشيخ املعتقد إمساعيل بن يوسف اإلنبابين، بزاويته بناحية منبابة، يف سلخ شعبان ومات

ومات عماد الدين إمساعيل بن علي، املعروف بابن املشرف، أستادار األمري جركس اخلليلي، يف العشرين من ذي 
  .القعدة

  .وف،يف أول مجادى اآلخرةومات األمري سيف الدين هبادر املنجكي، أستدار السلطان، وأحد األمراء األل
  .ومات الوزير الصاحب علم الدين بن القسيس، املعروف بكاتب سيدي، األسلمي،يف آخر ذي احلجة

ومات القاضي أمني الدين عبد اهللا بن جمد الدين فضل اهللا بن أمني الدين عبد اهللا بن ريشة القبطي األسلمي، ناظر 
  .الدولة، يف ليلة األربعاء سادس مجادى األوىل

  .ومات األمري سيف الدين جلبان احلاجب، يف خامس عشرين رمضان، وكان خريا متدينا عارفا
  .ومات األمري سيف الدين ُسبْرج الكمشبغاوي، نائب قلعة اجلبل، يف تاسع عشرين ربيع اآلخر

ة املستجدة بني ومات الشيخ عالء الدين أمحد بن حممد، املعروف بالعالء السريامي العجمي، شيخ املدرسة الظاهري
  .وكان فاضال يف الفقه على مذهب أيب حنيفة، مشاركا يف غريه، مشكور السرية. القصرين، يف ثالث مجادى األوىل



ومات األمري ناصر الدين حممد بن قطلوبغا احملمدي، املعروف بقشقلدق ، أحد أمراء العشرات، يف ثاين مجادى 
  .اآلخرة

مد بن عبد اللطف بن الكُوَيك الربعي الشافعي، يف ثاين عشر مجادى األوىل، ومات القاضي عز الدين أبو اليمن حم
  .عن مخس وستني سنة، وقد أمسع احلديث مدة

وقد عني . ومات القاضي تقي الدين حممد بن حممد بن أمحد بن شاس املالكي موقع الدست، يف سابع عشر شعبان
  .لكتابة السر

  سنة إحدى وتسعني وسبعمائة
  .ميسأهلت بيوم اخل

استقر قطلوبك السعدي الربيدي وايل الشرقية، عوضا عن األمري مشس الدين حممد بن عيسى : ففي خامس احملرم
  .واستقر ابن عيسى كاشف الشرقية. العايدي
  .قدمت رسل ابن قََرمان هبدية، فقبلها السلطان، وخلع عليهم: ويف ثامنه

وأقارب السلطان ومعه هدية ملكهم، فقبلت، وخلع قدمت رسل فرنج جنوة باخلواجا علي : ويف تاسع عشره
  .عليهم

  .وفيه قدم األمري جركس اخلليلي من احلجاز بإخوة السلطان

قدم الربيد من سيس بأن خليل بن دلغادر، ونائب سيس، مجعا تركمان الطاعة وحاربوا سوىل بن : ويف ثالث عشرينه
  .وغنما ما معهما من األموال واحلرمي دلغادر ومنطاش، وقتلوا كثريا من أصحاهبما، وهزمامها،

  .وفيه قدم األمري أقبغا املارداين باحململ وبقية احلاج
وفيه استقر الشيخ جالل الدين نصر اهللا البغدادي احلنبلي يف تدريس املدرسة الظاهرية املستجد بدرس احلديث 

واستقر قاضي القضاة ويل الدين أبو . يالنبوي، عوضا عن الشيخ أمحد بن أيب يزيد املعروف مبوالنا زاده السريام
  .زيد عبد الرمحن ابن خلدون عوضه يف تدريس احلديث باملدرسة الَصْرغُتمشية، خارج القاهرة

وقع بينه وبني األمري سوُدن املظفري، وكاتب كل  -نائب حلب  -أشيع أن األمري يلبغا الناصري : ويف هذا الشهر
، حىت ال تكاد جتد صغًريا وال كبرياً " من غلب صاحب حلب : " وقت بقوهلممنهما يف اآلخر، فلهج العامة يف كل 

  .إال ويقول ذلك، حىت كان من غلب الناصري نائب حلب ما يأيت ذكره، فكان هذا من غرائب االتفاقات
 مجع السلطان األمراء اخلاصكية يف امليدان حتت القلعة، وشرب معهم القمز ، وقرر: ويف يوم األحد خامس صفر
  .لشربه يومي األحد واألربعاء

استقر سيف الدين أبو بكر بن شرف الدين موسى بن الديناري يف والية قوص، عوضا عن الصارم : ويف سابعه
  .إبراهيم الشهايب

فلما . بعث السلطان هدية األمري يلبغا الناصري، فيها عدة خيول بقماش ذهب وقباء واستدعاه ليحضر: ويف عاشره
ي أن يفعل به كما فعل باألمري ألطنبغا اجلوباين، فكتب يعتذر عن احلضور حبركَه التركمان قدم ذلك عليه خش

وبعث األمري تلكتمر احملمدي . ومنطاش، واخلوف على حلب منهم، فلم يقبل السلطان عذره، وكثر ختيله منه
وسري . رة األمراء والقضاةالدوادار إىل حلب، وعلى يده مثالني ليلبغا الناصري وسوُدن املظفري أن يصطلحا حبض

ومحله يف الباطن عدة ملطفات إىل سودن املظفري، وغريه من األمراء، بقبض . معه خلعتني يلبساهنما بعد صلحهما
وكان مملوك الناصري قد تأخر عن السفر ليفرق كتًبا من أستاذه على األمراء، . الناصري وقتله إن امتنع من الصلح



وأخر السلطان جواب الناصري الوارد على يده ليسبقه تلكتمر إىل . ورة بالسلطانيدعوهم إىل موافقته على الث
حلب، فبلغ اململوك ما على يد تلكتمر من امللطفات، وأخذ اجلواب، وسار على الربيد وجد يف السوق حىت دخل 

نوبة  رأس -وعرف الناصري احلال كله، ويقال إن تلكتمر كان بينه وبني الشيخ حسن . حلب قبل تلكتمر
مبا أتى فيه، فتنبه الناصري ملا أخربه الشيخ حسن برسالة .مصاهرة، فلما قرب من حلب بعث خيربه -الناصري 

وخرج حىت لقي تلكتمر على العادة، وأخذ منه املثال، وحضر به إىل دار السعادة، وقد . تلكتمر، واحترز لنفسه
وتأخر سوُدن املظفري عن احلضور والرسل تستدعيه، . اجتمع األمراء والقضاة وغريهم لسماع املثال السلطاين

أمري آخور الناصري  -فعندما دخل الدهليز جس قازان الربقشي . حىت حضر وهو البس آلة احلرب من حتت ثيابه
فسبه املظفري، فسل قازان . " يا أمري، الذي يريد الصلح يدخل البس آلة احلرب: " كتفه، فوجد السالح وقال -

ربه، وأخذته السيوف من الدين رتبهم الناصري من مماليكه حىت برد ، فجرد ممالكيه أيضاً عليه السيف وض
وثارت الفتنة، فقبض الناصري على حاجب احلجاب وأوالد . سيوفهم، وقاتلوا مماليك الناصري، فقتل بينهم أربعة

ربان، وقدم عليه األمري منطاش واستدعى التركمان والع. املهمندار، وعدة ممن خيافهم، وركب إىل القلعة وتسلمها
وبعث تلكتمر إىل السلطان، فقدم يف خامس عشره وأعلم السلطان خبروج الناصري . معاونا له، وداخالً يف طاعتة

عن الطاعة، واجتمع الناس معه، وكتب السلطان يف سابع عشره إىل األمري سيف الدين أينال اليوسفي أتابك دمشق 
وطلب السلطان يف ثامن عشره القضاة واألعيان وأهل الدولة من . ريف والتقليدبنيابة حلب، وجهز إليه التش

األمراء وغريهم، وحدثهم بعصيان الناصري واستشارهم يف أمره، فوقع االتفاق على إرسال عسكر لقتاله، فحلف 
  .األمراء كلهم ، مث خرج السلطان إىل القصر األول، وحلف أكابر املماليك على الطاعة

ضربت خيمة كبرية بامليدان حتت القلعة، وضرب جبانبها عدة صواوين برسم األمراء، ونزل : عشره ويف تاسع
  .مث مد هلم مساطاً جليال، فأكلوا وانفضوا. السلطان إىل اخليمة، وحلف األمراء وسائر املماليك

اليوسفي، وكمشبغا  قدم الربيد من دمشق بأن قرا بغا فرج اهللا، وبزالر العمري، ودمرداش: ويف رابع عشرينه
اخلاصكي األشرف، وأقبغا حنجق، اجتمع معهم عدة كبرية من املماليك املنفيني، وقبضوا على األمري سيف الدين 

أسندمر نائب طرابلس، وقتلوا من األمراء صالح الدين خليل بن سنجر وابنه وقبضوا على مجاعة، ودخلوا يف طاعة 
  .الناصري

األمري : عني منهم أربعمائة وثالثني للسفر ورسم ملن يذكر من األمراء بالسفر، وهموفيه عرض السلطان املماليك، و
الكبري أيتمش األتابك، واألمري جركس اخلليلي أمري آخور، واألمري شهاب الدين أمحد بن يلبغا أمري جملس، واألمري 

لطبلخانات فارس الَصْرغَْتُمشى، ومن أمراء ا. يونس الدوادار، واألمري أيدكار حاجب احلجاب، وهؤالء أمراء ألوف
وَبكْلمش رأس نوبة، وجركس احملمدي، وشاهني الصرغتمشى، وأقبغا الصغري السلطاين، وأينال اجلركسي أمري 

ومن أمراء العشراوات خضر بن عمر بن َبكتُمر الساقي، وناصر الدين حممد بن حممد . آخور، وقديد القلْمطاوي
وإىل كل من أمراء . تمشِ مائتا ألف درهم فضة، وعشرة آالف دينار ذهباً مصريةبن أقبغا آص ومحل إىل األمري أي

األلوف مائة ألف درهم ومخسة آالف دينار ما خال أيدكار، فإنه حُمل له مبلغ ستني ألف درهم مع الذهب 
  .وملن عداهم من األمراء لكل منهم بلغ مخسني ألف درهم، وألف دينار، وأربعمائة دينار. نظريهم
مهوا بقتله، ففر إىل  -نائب محاة  -قدم الربيد بأن مماليك األمري سيف الدين سودن العثماين :  سادس عشرينهويف

دمشق، وأن األمري سيف الدين بريم العزي احلاجب حبماة دخل يف طاعة الناصري، وملك محاة، فعرض السلطان 
  .ماليك مخسمائةاملماليك وعني منهم أربعة وسبعني، لتتم مجلة من يسافر من امل



  .وورد اخلرب باستيالء الفرنج على جزيرة َجربة
رسم لألمري جباس وايل باب القلعة ، فتوجه إىل اخلليفة املتوكل، ونقله إىل برج وضيق : ويف يوم اجلمعة سابع عشرينه

على  شنع -أي الناصري  -عليه ،ومنع الناس من الدخول إليه خوفاً من الناصري أن يدس من يأخذه، فإنه 
ورسم للطواشي مقبل الزمام . فبات اخلليفة به ليلة واحدة، مث أعيد إىل مكانه. السلطان بأمور أكربها سجن اخلليفة

  .بالتضييق على األسياد أوالد امللوك الناصرية، ومنع من يتردد إليهم، والفحص عن أحواهلم، ففعل ذلك
 -أحد أمراء دمشق  -األمري سيف الدين طُغاي َتُمر القبالوي خرج الربيد بتقليد : ويف يوم اإلثنني ثاين ربيع األول

  .نيابة طرابلس
توجه إىل الناصري ودخل يف  -نائب سيس  -قدم قاصد خليل بن دلغادر بكتاه، خيرب أن ُسْنقُر : ويف خامسه

وىل لكل واحد وفيه أنفق يف املماليك نفقة ثانية، فاأل.طاعته، فلما عاد قبض عليه، وبعث سيفه، فخلع على قاصده
من اخلمسمائة مملوك ألف درهم فضة، والثانية أيضاً ألف درهم، سوى اخليل واجلمال والسالح، فإنه فرق يف 

أرباب اجلوامك لكل واحد مجالن، ولكل اثنني من أرباب األخباز ورتب هلم اللحم واجلرايات والعليق، فرتب لكل 
ن أكابر املماليك يف اليوم عشر عالئق، ولكل من أرباب من رءوس النوب يف اليوم ست عشرة عليقة، ولكل م

  .مببلغ مخسمائة درهم.ورسم لكل مملوك يف دمشق. اجلوامك مخس عالئق
استدعى السلطان شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين إىل مسجد رُديين داخل القلعة، : ويف رابع عشره

ومضى اخلليفة إىل . ه، وأخذ يف مالطفته واالعتذار إليه، وحتالفاواستدعى اخلليفة املتوكل على اهللا فقام إليه وتلقا
موضعه، فبعث إليه السلطان عشرة آالف درهم، وعدة بقج، فيها صوف وثياب سكندرية، وفرو، لتتمة القيمة عن 

  .فبعث اخلليفة جبزء وافر من ذلك إىل شيخ اإلسالم، وإىل وايل القلعة. اجلميع ألف دينار
بدخول سائر أمراء الشام واملماليك اليلبغاوية واألشرفية، وسوىل أمري التركمان، ونعري أمري  وتواترت األخبار

وأنه أقام سناجق خليفتيه، وأخذ مجيع القالع، خال دمشق وبعلبك . العربان، يف طاعة الناصري على حماربة السلطان
يك يف يوم السبت رابع عشره إىل الريدانية وخرج األمراء واملمال. والكرك، فكثر االضطراب بالقاهرة وقلعة اجلبل

خارج القاهرة بتجمل عظيم واحتفال زائده، فإن الدولة كانت مل تطرق والبلد مل يتغري حاله، والناس يف عافية بال 
  .حمنة

  .وأقاموا يف التربيز إىل يوم اإلثنني سادس عشره، فكانت أياما مشهودة 
  .ا من أجل خمامرة بعض األمراءوفيه قدم الربيد من صفد بأن وقعة كانت هب

  .وفيه أنعم على قرابغا األبو بكري بإمرة صراي الرجي الطويل، وأنعم بإقطاعه على طغاَي متُر اجلََركتمُرى
عزل موفق الدين أبو الفرج من نظر اجليش، واستقر عوضه مجال الدين حممود القيسري قاضي : ويف سابع عشره

واستقر القاضي سراج . ف الدين عثمان األشقر إمام السلطان يف قضاء العسكرالعسكر احلنفي، واستقر الشيخ شر
الدين عمر احلنفي العجمي حمتسب القاهرة يف تدريس التفسري بالقبة املنصورية، عوضاً عن مجال الدين ، برغبته له 

  .عنه
عسكرا وسار معه األمري جدد له بركا بدمشق، وأقام  -نائب محاة  -وقدم الربيد من دمشق بأن سودن العثماين 

صارم الدين إبراهيم بن ُهُمْز التركماين يريد أخذ محاة، فلقيه األمري منطاش بعسكر حلب، وقاتله وهزمه إىل محص، 
وفيه أمر السلطان بإبطال الرماية والسلَف على الربسيم والشعري، وإبطال قياس الفصب والقلقاس، . ومعه ابن ُهُمز

  .املقرر السلطاين واإلعفاء مبا على ذلك من



  .عزل ُمقْبل الطييب عن نيابة الوجه القبلي، وأعيد مبارك شاه: ويف سلخه
دخل يف طاعة  -نائب بعلبك  -قدم الربيد من دمشق بأن كُُمْشبُغا املنجكي : ويف يوم الثالثاء أول ربيع اآلخر

  .الناصري
ماليكهم إىل حلب نصرة للناصري، فواقعهم مب. قدم الربيد بأن ثالثة عشر من أمراء دمشق خرجوا: ويف خامسه

مبخامرة .وأن األمري جركس اخلليلي ملا قدم إىل غزة، أحس. النائب مبن معه، وجرح منهم عدة، وساروا إىل حلب
األمري عالء الدين أقبغا الصفوي نائب غزة، فقبض عليه، وبعثه إىل الكرك، وأقر يف نيابة غزة األمري حسام الدين 

  .حسن ابن باكيش
  .أنعم على بالط املنجكي بإمرة عشرين، عوضا عن نوغاي العالي بعد موته: ويف عاشره

وعزل الصارم . عزل ناصر الدين حممد بن العاديل، واستقر عوضه يف والية منوف أقبغا الَبْشَتكي: ويف حادي عشره
  .قدمإبراهيم الباشقردي من والية أمشوم الرمان، واستقر عوضه عالء الدين علي بن امل

عزل قُنق السيفي عن كشف الفيوم وواليتها، وكشف البهنسا وأطفيح، واستقر شاهني الكلبكي : ويف تاسع عشره
  .وعزل حممد بن صدقة بن األعسر من األمشونني، واستقر عوضه عز الدين أيدَُمر املظفري. عوضه

دين، بقدومهما إىل اخلابور ، قدم رسول قرا حممد التركماين، ورسول امللك الظاهر صاحب مار: ويف عشرينه
ودخل العسكر املصري إىل . ويستأذنان يف حماربة الناصري، فأجيا بالثناء والشكر، وأهنما ادخرا ألهم من هذا

دمشق يوم اإلثنني سابع ربيع اآلخر، فتلقاه األمري حسام الدين طُُرنطاَي النائب، واتفقوا على إرسال طائفة من 
ي ليدخلوا بينه وبني السلطان يف الصلح، فساوا يف ثاين عشره بكتب األمراء وهو فيما بني أعيان الفقهاء إىل الناصر

وقد سار . قارا والنبك فلما وصل اجلماعة إليه تلقاهم ووعدهم باجلميل وأنزهلم يف مكان، ووكل هبم من حيفظهم
واشتغلوا باللهو حىت نزل عليهم وقد أقبل املماليك السلطانية على الفساد بدمشق، . مبن معه يريد دمشق.من حلب

فخرج يف يوم األحد ويوم اإلثنني حادي  -خارج دمشق  -الناصري، يف يوم السبت تاسع عشره، خان الجني 
عشرينه عساكر مصر ودمشق إىل برزة والتقوا بالناصري علي خان الجني وقاتلوه قتاال شديداً، انكسر فيه مرتني 

، وحلق " فرج اهللا " ازلوا يف املرة الثانية أقلب األمري أمحد بن يلبغا رحمه، وصاح فعندما تن. من املماليك السلطانية
مبن .بعسكر الناصري، ومعه مماليكه، وتبعه األمري أيدكار واألمري فارس الصْرغَْتُمشى واألمري شاهني أمري آخور،

فهجم . وا هلم ساعة، مث اهنزموامعهم، وقاتلوا املماليك ومن بقي من أمراء مصر ودمشق، معاونة للناصري، فثبت
مملوك من عسكر الناصري يقال له يلبغا الزيين األعور، وضرب األمري جركس اخلليلي فقتله، وأخذ سلبه ، وترك 

ومدت التراكميني أيديهم ينهبون من اهنزم، ويأسرون من ظفروا . رمته بالعراء عارية مدة، إىل أن كفنته امرأة ودفنته
ومتزق سائر العسكر، ودخل الناصري دمشق يف يومه بعساكره . َتمش بدمشق، وحتصن بقلعتهاوحلق األمري أي. به

  .وأوقع احلوطة على سائر ما للعسكر. ومجوعه، ونزل بالقصر من امليدان، وتسلم القلعة بغري قتال
من يومه على األمري وتتبع بقية األمراء واملماليك، فقبض . وقيد أْيتَمش وطُُرَنطاي نائب دمشق، وسجنهما بالقلعة

ومدت األجناد والتركمان أيديهم إىل النهب، وتبعهم أوغاد . َبكلَمش العالي يف عدة من املماليك، واعتقلهم
  .الناس، فما عفوا وال كفوا، ومتادوا على هذا عدة أيام

  .قريب قُُرط عزل ُسْنقُر السيفي عن والية دمياط واستقر عوضه ركن الدين عمر بن إلياس،: ويف رابع عشرينه
استقر قاضي القضاة ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون يف مشيخة اخلانقاة الركنية : ويف سادس عشرينه

  .بيربس، عوضا عن شرف الدين عثمان األشقر بعد موته



وقتل ورد اخلرب من غزة بكسرة األسراء واملمالك يف حماربة الناصري، واستيالئه على دمشق، : ويف سابع عشرينه
اخلليلي، والقبض على األمري أيتمش وغريه، فاضطربت الناس بالقاهرة ومصر وظواهرمها اضطرابا عظيما، وغلقت 

وكان يف البلد وباء، والناس يف شغل بدفن موتاهم، . األسواق، وانتهبت األخباز، وشغب الزعر، وجتمع أهل الفساد
  .فاشتد اخلوف، وتزايد اإلرجاف، وشنعت القالة

صرف سراج الدين عمر بن منصور بن سليمان القرمي العجمي عن حسبة مدينة مصر، واستقر : من عشرينهويف ثا
. استقر عوضا عنه يف حسبة مصر مهام الدين العجمي. يف قضاء العسكر عوضا عن شرف الدين عثمان األشقر

وضاً عن الشيخ مشس الدين واستقر الشيخ مشس الدين حممد بن علي الباليل احلليب يف مشيخة سعيد السعداء، ع
واستقر مشس الدين حممد القليجي يف إفتاء دار العدل عوضا عن . حممد ابن أخي جار اهللا النيسابوري بعد موته

  .النيسابوري
وفيه خرج السلطان إىل اإليوان، واستدعى املماليك واختار منهم مخسمائة، وأنفق فيهم ذهبا حسابا عن ألف درهم 

  .دمشق صحبة األمري سودن الطرنطاي فضة ة ليتوجهوا إىل
مث أنفق يف املماليك الكتابية، . أنفق يف مخسمائة مملوك مث يف أربعمائة، لتتمة ألف وأربع مائة مملوك: ويف تاسع عشرينه

  .لكل مملوك مائيت درهم فضة
ايل القلعة ،وشيخ أنعم على كل من قرابغا األبو بكري وجباس النوروزي و: ويف يوم األربعاء أول مجادى األوىل

الصفوي وقرقماس الطشتمري بإمرة مائة وتقدمة ألف ، انقلوا إليها من إمرة الطبلخاناه وأنعم على كل من أجلبغا 
اجلمايل اخلازندار، وألطنبغا العثماين رأس نوبة، ويونس األْسَعردي الرماح، وقنق باي األجلاوي الالال، وأسن بغا 

وأرسالن السيفي اللفاف، وأمحد األرغوين، وجرباش الشيخي، وألطنبغا شادي،  األرغون شاهي، وبغداد األمحدي،
وأروس بغا املنجكي، وإبراهيم بن طَْشتُمر العالي، وقراكسك السيفي، بإمرة طبلخاناه، نقلوا إليها من إمرة 

دي بإمرة وقنق باي األمح -كان  -وأنعم على كل من السيد الشريف بكتُمر احلسين وايل القاهرة . العشرة
وعلى كل من سيف الدين بطا الطولو متري، ويلبغا السودوين، وسودن اليحياوي، وتاىن بك اليحياوي، . عشرين

وأرغون شاه البيدمري وأقبغا اجلمايل اهلذباين، وقوزى الشعباين، وتعزي بردي، وبكبالط السوجني وأردبغا العثماين، 
  .ة، وكانوا من مجلة املماليكوشكرباي العثماين، وأسنبغا السيفي، بإمرة عشر

وفيه قدم الربيد من قطا بأن األمري أينال اليوسفي، واألمري أينال أمري آخور، وإياس أمري آخور، دخلوا إىل غزة يف 
ويف يومه استدعى السلطان القضاة . عسكر، فاشتد االضطراب، وكثر اخلوف، وبدا على السلطان سيماء الزوال

  .اج الدين عمر البلقيينواألعيان وشيخ اإلسالم سر
وبعث األمري سودن الطُُرْنطاي واألمري قُرقُماس الطَشتُمري، فأحضرا اخلليفة املتوكل على اهللا، فقام إليه السلطان 
وتلقاه وأجلسه، وأشار إىل القضاة فحلفوا كال منهما لآلخر، فحلفا على املواالة واملناصحة، وخلع على اخلليفة، 

بسرج وكنبوش وسلسلة ذهب، فركب ونزل من القلعة إىل داره، وبني يديه األمري جباس  وقيد إليه حجرة شهباء
وأًعيدت إقطاعاته ورواتبه، وأخلى له بيت . النوروزي، وغريه، يف موكب جليل إىل الغاية، فكان يوماً مشهوداً

ن غري ترسيم، إال أنه ال بالقلعة ليسكنه، فنقل إليه حرمه، وسكنه، وصار يركب وينزل لداره، ويسري حيث شاء، م
مبنزله من القلعة وأفرج فيه أيضاً عن األمري أسَْنُبغا السيفي أجلاي من خزانة مشايل، وأنعم عليه بإمرة .يبيت إال

  .طبلخاناه، وخيل ومجال وثياب وسالح كبري



ون إليه، وأنعم وفيه عرض السلطان املماليك، وهم البسني آلة احلرب، وقد ركبوا على خيوهلم، وتفقد ما حيتاج
  .عليهم به

ومعه هجان األمري جركس  -ثالثه قدم األمري شهاب الدين أمحد بن بقر، أمري عرب الشرقية : ويف يوم اجلمعة
اخلليلي، وحدث السلطان بتفصيل وقعة األمراء مع الناصري، وأنه فر مع األمري يونس الدوادار يف مخس نفر، 

 آل مرا بالقرب من اخلربة ، وأخذ يونس الدوادار وقتله، وبعث برأسه إىل فعارضه األمري َعْنقاء بن َشطِّى أمري
ففت ذلك . الناصري، ووقع األمري أينال اليوسفي بيد حسن بن باكيش بالقرب من غزة، فبعث به إىل الكرك مقيدا

  .يف عضد السلطان، واشتد قلقه، واحنط قدره، وزالت مهابته، واستشعر كل أحد ذهاب ملكه منه
نودي يف القاهرة ومصر بإبطال سائر املكوس، فتفرق الكتاب وأرباب الشرط من مقاعدهم اليت كانوا : رابعه ويف

  .جيلسون هبا ألخذ املكوس
وقضاة القضاة، وشيخ  -نائب السلطة  -ركب اخلليفة املتوكل على اهللا واألمري سودن الشيخوين : ويف سادسه

املوكب للخليفة وجبانبه شيخ اإلسالم وبني يديه النائب واحلجاب اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين، فكان 
والقضاة واألعيان، وداروا، ورجل على فرس أمامهم يقرأ من ورقة، أن السلطان قد أزال املظامل، وهو يأمر الناس 

كم وأمتعتكم، بتقوى اهللا، ولزوم الطاعة، وأنا قد سألنا العدو الباغي يف الصلح، فأىب وقد قوي أمره، فاحفظوا دور
وأقيموا الدروب على احلارات والسكك، وقاتلوا عن أنفسكم وحرميكم فتزايد خوف الناس وقلقهم، وشرعوا يف 

وكثر كالم العامة وانتقاصهم للدولة، وجتمع الزعر .عمل الدروب وشراء األقوات، واالستعداد للقتال واحلصار
وألزم الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن الغنام مباشري . والُدعَّار ينتظرون قيام الفتنة، لينتهبوا الناس

جهات املكس بإحضار مكوس املبيعات، فاعتلوا بأن الناس امتنعوا من إعطاء املكس إعمادا على املناداة بإبطال 
مبكس ما أبيع، فكثر بسبب ذلك اضطراب الناس، وتزايد طعنهم وهزؤهم .مبطالبة الباعة. املكوس، فألزمهم

وبدا من األمري قرا " . السلطان من عكسه عاد يف مكسه : " لدولة، وتناجوا فيما بينهم، وأكثروا من اجلهر بقوهلمبا
هذا وقد انقطعت األخبار عن . دمرداش وغريه ختذيل السلطان عن احلركة، وأنه حيصن القلعة، ويقاتل من ورائها

دخال يف طاعة الناصري ومنعا أحداً أن يرد إىل مصر،  -نائب غزة  -مصر، فإن مأمور نائب الكرك، وابن باكيش 
مبا أخرب به ابن بقر، وذلك يف سابعه، .فكثر الكالم إىل أن قدم أحد مماليك السلطان الذين حضروا الوقعة، وأخرب

  .فزال الشك وتيقن كل أحد إدبار أمر السلطان
ووقع الشروع يف حفر خندق القلعة، ومرمة  دمت طوائف من هوارة جندة للسلطان، ونزلوا حتت القلعة: ويف تاسعه

أسوارها، وتوعري طريق باب القلعة املعروف بياب القرافة، وتوعري باب احلوش، وباب الدرفيل وسدت خوخة 
  .ونودي بإبطال مكس النشا، ومكس النحاس، ومكس اجللود. أيدغمش حىت صار ال يدخل منها راكب فرس

  .يف اخلطة جبوامع القاهرة ومصر، للخليفة املتوكل على اللّه قبل السلطاندعى  -: وهو يوم اجلمعة -ويف عاشره 
اجتمع القضاة باملشهد النفيسي لقراءة تقليد ولد اخلليفة املتوكل بنظر املشهد املذكور، مث توجهوا : ويف ثاين عشره

  .إمخاد الفتنةإىل رباط اآلثار النبوية، وقرأوا صحيح البخاري، ودعوا اهللا تعاىل للسلطان، وسألوه 
استقر قرا دمرداش أتابك العساكر، عوضا عن أَيتَمش البجاسي، وسودن باق أمري سالح، : ويف ثالث عشره

وقرقماش الطشتمري اخلازندار دوادار عوضاً عن يونس، وقرا بغا األبو بكري أمري جملس، عوضا عن أمحد بن 
ومتربغا املنجكي أمري آخور، عوضا عن جركس اخلليلي، يلبغا، وأقبغا املارداين حاجب احلجاب، عوضا عن أيدكار، 

  .وخلع عليهم كلهم



وأنعم على صالح الدين حممد بن حممد بن تنكز بإمرة طبلخاناه وعلى جلبان الكمشبغاوي اخلاصكي بإمرة 
  .طبلخاناة

ن القلعة بادخار القوت وفيه كثر االهتمام بتحصني قلعة اجلبل، ونقل األحجار إليها لريمى هبا يف املنجنيق، وأمر سكا
لشهرين، ورسم جبمع احلجارين لسد فم وادي السدرة جبوار اجلبل األمحر، وأن يبين حائط بني باب الدرفيل وسور 

  .القلعة، وأن يبىن أيضاً حائط من جوار باب الدرفيل إىل اجلبل

فرس بنشاب يرمي به مع وفيه أيضاً نودي بأن يركب من له فرس من أجناد احللقة للحرب، وخيرج من ليس له 
العسكر، أو يصعد إىل القلعة حىت يرمي من بني شرفاهتا، فكثر اهلرج، وشنع الكالم، وتزايد القلق، وصارت 

وطلبت آالت القتال بكل مثن، فكسب أرباهبا ماال جزيال، . الشوارع كلها مآلنة باخليول امللبسة آلة احلرب
  .وال دولة السلطان، وهلجوا بذلكوحتاكى الناس عدة منامات روأها، تدل على ز

استقر األمري قرا دمرداش األتابك يف نظر املارستان املنصوري بالقاهرة، وخلع عليه، ونزل إليه : ويف ثامن عشره
  .على العادة وتتبعت عدة طرق تفضي إىل القلعة فسدت

من غري شريك، بعد وفاة رفيقه  استقر فخر الدين عبد الرمحن بن مكانس مبفرده يف نظر الدولة: ويف سادس عشرينه
  .تاج الدين بن ريشة
قدم األمري عالء الدين الطَشالقي وايل قطيا منهزماً من عساكر الناصري، فرسم لألمري حسام : وىف سابع عشرينه

وسد  -من أبواب القاهرة  -الدين حسني بن على بن الكوراين وايل القاهرة، فسد الباب احملروق والباب احلديد 
لدرفيل جبوار القلعة والباب اجملاور للقلعة املعروف قدمياً بباب سارية ويعرف اليوم بباب املدرج، حتت دار باب ا
وركب عند قناطر السباع ثالثة دروب، أحدمها من جهة . وسد عدة خوخ وأزقة، يتوصل منها إىل القلعة. الضيافة

هذا . وعمل عدة دروب أخر، وحفر خنادق كثريةمصر، وأخر من طريق قرب الكرماين، وأخر بالقرب من امليدان، 
  .واملوت بالطاعون فخرب يف الناس

وأما الناصري فإنه ملا استقر بدمشق، نادى يف مجيع بالد الشام وقالعها أال يتأخر أحد عن احلضور إىل دمشق من 
ع الناس إليه فاجتم. قطع خبزه، وسلبت نعمته -سوى من عني حلفظ البالد  -النواب واألجناد، ومن تأخر 

بأسرهم، وأنفق فيهم، وخرج من دمشق بعساكر كثرية جداً، يف يوم السبت حادي عشر مجادى األوىل، وأقر يف 
نيابة دمشق األمري َجنتُمر أخاطاز وسار حىت نزل قطيا، ففر إليه من أمراء السلطان يف ليلة الثالثاء ثامن عشرين 

ري، وأرسالن اللفاف، وأزدبغا العثماين، يف عدة من املماليك، وحلقوا مجادى األوىل سيف الدين طُغيَتمُنر اجلركتم
وقد سار لكشف  -ملك األمراء بالوجه البحري  -بالناصري بعد ما صدفوا األمري عز الدين أنَدُمر أبو درقة 

  .األخبار، فضربوه، وأخذوا مجيع ما معه، وساقوه معهم، وفرت عنه مماليكه
أنفق السلطان باإليوان يف العسكر، فأخذ كل من املماليك السلطانية ومماليك األمراء : ينهويف يوم الثالثاء ثامن عشر

األلوف وأجنادهم مخسمائة درهم فضة، واستدعاهم طائفة طائفة، وأعطى كل أحد بيده، وسار حيرضهم على 
  .جناديف األمراء واأل -حىت خيل اخلاص  -القتال معه، وبكى بكاء كثرياً، وفرق مجيع اخليول 

ويف أثناء ذلك كثرت الشناعة يف القاهرة بوصول الناصري ومنطاش، فتزاحم الناس يف شراء اخلبز، وغلقت 
األسواق، ولبس مجيع األمراء آلة احلرب، وركبوا إىل القلعة، ووقفوا بالرميلة، ومحل إىل األمري أقبغا املارداين مجلة 

ح من العامة؛ تقوية هلم ليقاتلوا مع العسكر، فاشتد خوف مال من السلطان، ليفرق ذلك يف الزعر ومحلة السال
وافترقوا عدة أحزاب لكل حزب كبري وصاروا خيرجون إىل . الناس من النهاية وصارت هلم اجتماعات وعصبيات



. ظاهر القاهرة ويقتتلون باحلديد واملقاليع، ومن انفردوا من الناس أخذوا ثيابه، فتعطلت األسواق وشغل كل أحد
واستعد الكافة للحصار، وأكثروا من شراء البقسماط والدقيق والدهن وحنو ذلك، . يترقبه من اخلوف والنهبمما 

ويف ليلة األربعاء حضر هبادر واىل العرب، وأخرب نزول . ونقل من ذلك ومن األغنام إىل القلعة شيء كثري جداً
م يف الرمل عدة خيول، واًنه ملا وجد الصاحلية وقد وقف هل. الناصري إىل الصاحلية، ومن معه من العساكر يف جهد

خالية من العسكر، سر بذلك وسجد للّه شكراً، فإنه كان حبال لو تلقاه عسكر ملا وجد فيمن معه منعة يلقى هبا، 
وأن عرب العايد تلقاه هبم األمري مشس الدين حممد بن عيسى وخدموا على العادة، وأحضروا الشعري وغريه من 

سم لألمري قرا دمرداش أن يتوجه لكشف األخبار من جهة بركة احلبش؛ خشية أن يأيت أحد من قبل فر. اإلقامات
ورتب السلطان عسكره نوبتني، نوبة للحفظ بالنهار ونوبة للحفظ بالليل، وسري عدة من . أطفيح، فسار لذلك

  .األمراء إىل جهة مرج الزيات طليعة تكشف اخلرب

أنفق يف مماليك أمراء الطبلخاناة والعشراوات، فأعطى كل واحد أربعمائة درهم  :ويف يوم األربعاء تاسع عشرينه
فضة، وأنفق يف احلطربدارية والبزدارية واألوجاقية، وأعطاهم القسى والنشاب، ورتب كثرياً من األجناد البطالني 

ن اإلسكندرية بني شرفات القلعة ومعهم القسى والنشاب وأنفق فيهم املال، واستدعى رماة قسى الرجل م
  .فحضروا، وأنفق فيهم، ورتبهم بالقلعة يف يوم األربعاء

وفيه عاد األمري سيف الدين قجماس ابن عم السلطان، ومن معه من مرج الزيات، ومل يقفوا على خرب، فخرج ليلة 
. ة احلبشاخلميس األمري سودن الطرنطاي يف عدة من األمراء إىل قبة النصر للحرس، وسارت طائفة أخرى إىل برك
  .وبات السلطان باإلصطبل ساهراً مل ينم، ومعه النائب سودن وقرا دمردش، وعدة من املماليك واألمراء

. توجه األمري قرا بغا األبو بكري إىل قبة النصر، وعاد و مل يقف على خرب: ويف يوم اخلميس أول مجادى اآلخرة
وهلم بسوق اخليل حتت القلعة، ومعهم مماليكهم، ففر وظل األمراء هنارهم البسني آلة احلرب، وهم على ظهور خي

ودارت النقباء على أجناد احللقة، . من مماليك السلطان اثنان، ومن ممالك األمراء حنو اخلمسني وحلقوا بالناصري
فحضروا إىل بييت األمري سودن النائب، واألمري أقبغا حاجب احلجاب، ففرقوا على أبواب القاهرة، ورتبوا هبا 

ومعه مجاعة حلفظ قياسر القاهرة  -أحد أمراء الطبلخاناه  -وندب األمري ناصر الدين حممد بن الدواداري . هاحلفظ
وأغلق وايل القاهرة باب الربقية، وأمر الناس حبفظ الدروب واخلوخ، ورتبت النفطية على برج . وأسواقها

  .الطبلخاناه وغريه بالقلعة
ويف يوم اجلمعة ثانيه نزلت . س، ومقدمها الطواشي ُتقْطاي الطَْشَتُمريوقدم اخلرب بنزول طليعة الناصري بلبي

فكان أول من خيرج إليه من القاهرة األمري جربائيل . عساكر الناصري البري البيضاء ، فتسلل إليه العسكر أوالً بأول
وغريب اخلاصكي، وأمحد ابن اخلوارزمي، وحممد بن َبْيدَُمر نائب الشام، واألمري جبمان احملمدي نائب اإلسكندرية، 

  .أرغون األمحدي الالال
فنصبت الصناجق السلطانية على برج القلعة، ودقت الكوسات احلربية، فاجتمع األمراء واملماليك السلطانية 

وركب السلطان واخلليفة املتوكل على اهللا من القلعة بعد العصر، ووقفا خلف دار الضيافة، ومجيع من . واألجناد
. واجتمع حوله من العامة ما ال يقع عليه حصر، مث سار إىل اإلسطبل، وجلس فيه. سكر البسون السالحبقي من الع

وصعد اخلليفة إىل منزله بالقلعة وقد نزلت الذلة بالدولة، وظهر من جزع السلطان وبكائه ما أبكى الناس شفقة له 
  .فلما غربت الشمس صعد إىل القلعة. ورمحة

زل األمري يلبغا الناصري بركة اجلب ظاهر القاهرة، ومعه من األمراء األمري سيف الدين ن: ويف يوم السبت ثالثه



متُربغا األفضلي املدعو منطاش، واألمري سيف الدين بزالر، واألمري سيف الدين كُُمشبغا، واألمري أمحد بن يلبغا 
 مأمور، واألمري أيدكار، يف آخرين وتقدمت الطالئع إىل مرج الزيات وايل مسجد ترب، فغلقت اخلاصكي، واألمري

أبواب القاهرة كلها، إال باب زويلة، وغلقت مجيع الدروب واخلوخ، وسد باب القرافة، وماج الناس، وانتشر 
  .الزعر وأهل الفساد يف أقطار املدينة، وأفسدوا

عة إىل حتت دار الضيافة، فقدم من اإلسكندرية رماة قسى الرجل بالقسى حمملة على ونزل السلطان واخلليفة من القل
ونودي يف القاهرة . ففرق فيهم مائة درهم لكل واحد، ورتبهم يف عدة أماكن. اجلمال، وهم حنو الثالمثائة رام

، حىت شاهدوا عسكر وخرج كثري من العامة إىل بركة اجلب. ومصر بإبطال مجيع املكوس وفرقت دراهم على العامة
  .مما فعله السلطان من حتصني القلعة وغريها. الناصري وحدثوهم

وقدم اخلرب باًن طليعة الناصري وصلت إىل اخلراب طرف احلسينية فلقيهم كشافة السلطان وكسروهم، فسار 
عاد إىل اإلسطبل وعاد األمراء إىل قبة النصر، ونزل السلطان يف بعض الزوايا عند دار الضيافة إىل أخر النهار، مث 

إليه األمراء واملماليك، والكوسات تدق، وهم مجيعاً على أهبة اللقاء، ومدافع النفوط ال تفتر، والرميلة قد امتألت 
بالزعر والعامة ومماليك األمراء، فلم يزالوا على ذلك حىت أصبحوا يوم األحد، فإذا باألمري عالء الدين أقبغا 

واألمري ُجمق بن األمري أيَتُمش، واألمري صار الدين إبراهيم بن األمري طشتمر  -حاجب احلاجب  -املارداين 
  .الدوادار، قد فروا يف الليل، ومعهم مخسمائة من مماليك السلطان، ومماليك األمراء، وحلقوا بالناصري

دي، واألمري سودن باق، فر األمري قْرقُمَاش الطشَتُمري الدوادار، واألمري ترا دمرداش األمح: ويف يوم األحد رابعه
صاروا يف مجلة الناصري، يف عدة وافرة، حبيث مل يتأخر مع السلطان إال طائفة من خاصكيته، من األمراء، وابن عمه 

األمري قَْجماس، وسودن الشيخوين نائب السلطنة، وسودن الطُُرنطاي، وَتُمربغا املنجكي، وسيدي أبو بكر بن 
  .، وَشْنكل املقدم، وشَْيخ الصفويُسْنقُر، وبيربس التمان َتُمري

وفيه أغلق باب زويلة ومجيع الدروب واخلوخ ، وتعطلت األسواق، وغصت القاهرة بالزعر، واشتد فسادهم، 
وخاف وايل القاهرة على نفسه، فقام من خلف باب زويلة، وسار مبن معه إىل . وتالشت الدولة، واضمحل أمرها

مع املسجونون خبزانة مشايل، وكسروا قيودهم، وأتلفوا باب اخلزانة، وبقي الناس فوضى، فط. منزله واختفى
واشتد األمر حىت داخل . وخلصوا على محية مجلة واحدة، فتشبه هبم أهل سجن الديلم والرحبة، وخرجوا أيضاً

ناه، اخلوف كل أحد من الناس على نفسه وماله وأهله، وأمر السلطان من عنده من املماليك، فوقفوا حتت الطبلخا
ومنعوا العوام من التوجه إىل يلبغا الناصري؛ ملا بلغه من فعلهم باألمس، فرمجهم العامة باحلجارة، فرماهم املماليك 

  .بالنشاب، وقتلوا منهم عدة تزيد على العشرة
وأقبلت طليعة الناصري، فقاتلهم قجماس ابن عم السلطان، وكثر الرمي عليهم من فوق القلعة بالسهام والنفط 

حلجارة يف املقاليع، وهم يوالون الكر والفر، وأمر السلطان يف إدبار، وأصحابه تتفرق عنه شيئاً بعد شيء، وتصري وا
وكان السلطان قد فرق يف كل من األمراء الكبار عشرة آالف دينار، ويف كل من الطبلخاناه مخسة . إىل الناصري

مري قرا دمرداش يف ليلة واحدة ثالثني ألف دينار، آالف دينار، ويف كل من العشراوات ألف دينار، وأعطى األ
وحلفهم أال يغدروا به، فما أغىن عنه ذلك شيئاً، وفروا عنه، وصاروا مع عدوه عليه، و مل يتأخر عنده إال من ال 

وتكاثر الزعر يريدون هنب القاهرة لكثرة ما كان فيها من حواصل األمراء، فقاتلهم أهل احلارات . غىن فيه
فلما كان أخر النهار أراد السلطان أن يسلم نفسه، فمنعه من . ، ومنعوهم، فكان يوماً يف غاية الشناعةوالدروب

: بقي عنده، وهم قجماس ابن عمه، وسودن النائب، وسودن الطرنطاي، وحممود األستادار، وبعض املماليك، وقالوا



  .هم على قوهلمفلم يثق بذلك منهم، لكنه شكر" . حنن نقاتل بني يديك حىت منوت " 
وقدم بعد العصر من عسكر الناصري الطواشي طُقْطاي الطَْشُتمري، واألمري بزالر العمري، واألمري ألطنبغا 

األشريف، يف حنو األلف ومخسمائة فارس، يريدون القلعة، فربز إليهم األمري ُبطا اخلاصكي، واألمري شكربيه يف 
غتر السلطان بذلك وعلم أن أمره قد زال، فدبر لنفسه، وبعث فلم ي. عشرين فارساً، فكسروهم إىل قبة النصر

باملنجاة إىل الناصري،  -شاد القصر  -األمري املعروف بسيدي أبو بكر بن ُسنقر احلاجب، واألمري بَْيَدُمر اجملدي 
 يدبر له ليأخذ له منه األمان، فساروا يف خفية، واجتمعا بالناصري خلوة، فأمنه على نفسه، وأمره باالختفاء حىت

فلما صلى العشاء اآلخرة قام اخلليفة إىل منزله . أمراً، فإن الفتنة اآلن قائمة، والكلمة غري متفقة، فعادا إليه بذلك
بالقلعة، وبقى يف قليل من أصحابه، فأذن لسودن النائب يف التوجه إىل منزله، والنظر لنفسه، وفرق البقية، فمضى 

ن اإلسطبل، فلم يعرف له خرب، وانفض ذلك اجلمع من األسوار وسكن دق واستقر حىت نزل م. كل أحد لسبيله
ووقع النهب يف حواصل اإلسطبل، فاًخذوا منه حنو األلفي أردب من الشعري، . الكوسات، ورمى مدافع النفط

  .وهنبوا أيضاً ما كان فيه. ومائيت ألف درهم من الفلوس اجلدد، وسائر ما كان فيه
ونبت طباق املماليك بالقلعة، واشتد بأس . مليدان من الغنم الضأن، وعدهتا حنو األلفي رأسوهنبوا أيضاً ما كان با

الزعر، وختطفوا من مر هبم من املماليك واألجناد، وأخذوا ما عليه وأحاط أصحاب الناصري بالقلعة، وأعلموا 
  .الناصري بفرار السلطان، فثبت مكانه

انت مدة حتكمه منذ قبض على األمري طَْشَتُمر الدوادار يف تاسع ذي وزالت دولة امللك الظاهر كأن مل تكن، فك
احلجة سنة تسع وسبعني وسبعمائة، إىل أن جلس على ختت امللك وتلقب بامللك الظاهر يف تاسع عشر شهر رمضان 

  .سنة أربع ومثانني وسبعمائة، أربع سنني وتسعة أشهر وعشرة أيام

ومن حني تسلطن إىل أن اختفي ست سنني، ومثانية أشهر، . أتابك العساكر ويقال له يف هذه املدة األمري الكبري
وترك . وسبعة عشر يوماً فيكون مدة حكمه أمرياً وسلطاناً إحدى عشرة سنة ومخسة أشهر وسبعة وعشرين يوماً

إبطاله ما : وكانت له يف مدته هذه آثار فاضلة، منها. ملك مصر وله حنو األلفي مملوك اشتراهم، سوى املستخدمني
كان يؤخذ من أهل الربلس، وشورى، وبلطيم من أعم املصر شبه اجلالية يف كل سنة، وهو مبلغ ستني ألف درهم 
فضة، وما كان يؤخذ على القمح بثغر دمياط من املكس، وما كان يؤخذ من معمل الفراريج بالنحريرية وأعمال 

عني تاب، وما كان يؤخذ على الدقيق بالبرية من املكس، الغربية بديار مصر، وما كان يؤخذ على امللح من املكس ب
وما كان يؤخذ يف طرابلس عند قدوم النائب إليها من قضاة الرب ووالة األعمال، عن كل واحد مبلغ مخسمائة 

، وما كان حيمل يف كل سنة من اخليل واجلمال والبقر والغنم من " مقرر النائب " درهم، يف مثن بغلة، ويقال لذلك 
الشرقية بديار مصر إىل من يسرح إىل العباسة؛ وما كان يؤخذ من مكس الدريس واحللفاء خارج باب النصر  أهل

وأبطل رمي األبقار . من القاهرة، وضمان املغاين بالكرك والشوبك من البلقاء ومنية بين خصيب، وزفيت بديار مصر
ومل يعمر . رسة خبط بني القصرين من القاهرةوأنشأ من العمائر املد. عند فراغ عمل اجلسور على أهل النواحي

داخل القاهرة مثلها، وال بأرض مصر والشام نظريها، بعد مدرسة السلطان حسن، وال أكثر معلوماً منها، بعد 
وله أيضاً السبيل من الصهريج بقلعة اجلبل من أحسن املباين، والسبيل جتاه اإليوان بالقلعة، . خانكاة شيخو

. أيضاً، وجسر الشريعة على هنر األردن، وطوله مائة وعشرون ذراعاً يف عرض عشرين ذراعاًوالطاحون بالقلعة 
وعمر اجلبال الشرقية بالفيوم، وزريبة الربزخ بدمياط، . وجدد خزائن السالح باإلسكندرية، وسور دمنهور بالبحرية

  .وبىن حبرية برأس وادي بين سامل، قريباً من املدينة النبوية. وقناة بالقدس



وكان حازماً، مهاباً، حمباً ألهل اخلري والعلم، إذا أتاه أحد منهم قام إليه، و مل يعرف قبله أحد من ملوك الترك يقوم 
وحدث يف . لفقيه، وقل ما كان ميكن قام إليه، وقل ما كان ميكن أحد من تقبيل يديه، إال أنه كان حمباً جلمع املال

د أن يلي أحد وظيفة وال عمالً إال مبال، فترقى لألعمال اجلليلة والرتب السنية أيامه جتاهر الناس بالرباطيل، فال يكا
وكان مولعاً بتقدمي األسافل، وحط ذوي البيوتات، وغيَّر ما كان للناس . األراذل، وفسد بذلك كثري من األحوال

  .من الترتيب، وعادى أكابر التركمان والعربان ببالد الشام ومصر واحلجاز
إتيان الذكران، حىت تشبه البغايا لبوارهن بالغلمان، لينفق سوق فسوقهن، : يامه ثالثة أشياء قبيحةواشتهر يف أ

والتظاهر بالرباطيل اليت . وذلك الشتهاره بتقريب املماليك احلسان، وهتمته وهتمة أمرائه بعمل الفاحشة فيهم
  .يستأديها، واقتدى الوالة به يف ذلك، حىت صار عرفاً غري منكر البتة

ولقد بعت العبد الصاحل . وباجلملة فمساوئه أضعاف حسناته. وكساد األسواق وقلة املكاسب، لشحه وقلة عطائه
أنه رأى يف منامه أن قرداً صعد منرب اجلامع  -رمحهما اللّه  -مجال الدين عبد اهللا الَسكسيوي املغريب خيرب أيب 

معة، فثار الناس عليه يف أثناء صالته هبم، وأخرجوه من احلاكمي، وخطب مث نزل، ودخل احملراب ليصلي بالناس اجل
. وكانت هذه الرؤيا يف أخريات سلطة امللك األشرف شعبان ابن حسني، ويف سنة مثان وسبعني وسبعمائة. احملراب

داً فكان تقدمه على الناس وسلطنته تأويل هذه الرؤيا، فإنه كان متخلقاً بكثري من أخالق القردة، شحاً وطمعاً وفسا
  .ورذالة، ولكن اللّه يفعل ما يريد

  السلطان امللك الصاحل املنصور حاجي

ابن امللك األشرف بن حسني بن حممد بن قالون وملا اختفى امللك الظاهر برقوق يف الليل، سار األمري منطاش بكرة 
مري يلبغا الناصري بقية النصر يوم االثنني خامس مجادى اآلخرة إىل باب القلعة، فنزل إليه اخلليفة، وسار معه إىل األ

خارج القاهرة، وقد انضمت أوغاد العامة وزعراهنا إىل التركمان من أصحاب الناصري، وتفرقوا على بيوت 
األمراء وحواصلهم، فانتهبوا ما وجدوا، وشعثوا الدور، وأخذوا أبواهبا وكثرياً من أخشاهبا، وتطرقوا إىل منازل 

  .كثرياً منهاالناس خارج القاهرة، فانتهبوا 

وقدم ناصر الدين حممد بن احلسام أستادار أرغون هزكه وايل البهنسا، كان من قبل الناصري على أنه وايل القاهرة، 
  .فوجد باب النصر مغلوقاً، فدخل بفرسه راكباً من اجلامع احلاكمي إىل القاهرة، وفتح بايب النصر والفتوح

ثوا فيها، ومعهم من الزعر وأراذل العامة عامل عظيم، وحاصروا واقتحم كثري من عسكر الناصري املدينة، وعا
الدروب واحلارات واألزقة ليدخلوا إليها و ينهبوها، فمنعهم الناس وقاتلوهم جهدهم، فغلب الزعر وأشباههم على 

وانيت حواصل األمري حممود األستادار، بالقرب من اجلامع األزهر، وأخذوا منه شيئاً كثرياً، وغلبوا على عدة ح
وبلغ . فمر بالناس من األهوال ما ال يوصف. للتجار بشارع القاهرة، وهنبوها، فقاتلهم الناس، وقتلوا منهم أربعة

اخلرب الناصري، فندب سيدي أبو بكر أمري حاجب وتنكز بغا رأس نوبة إىل حفظ القاهرة، فدخال، ونودي باألمان، 
نكز بغا عند اجلملون وسط شارع القاهرة، ونزل سيدي أبو بكر وأن من ينهب شيئاً، فال يلومن إال نفسه، ونزل ت

وعندما أقبل اخلليفة إىل وطاق الناصري، قام إليه، وتلقاه، وأجلسه جبانبه، وحضر . عند باب زويلة، فسكن احلال
  .وأُمر اخلليفة فصار إىل خيمة، وأخرج القضاة إىل خيمة أخرى. قضاة القضاة واألعيان للهناء

الناصري من معه من األمراء لتدبري أمرهم، وإقامة أحد يف السلطنة، فأشار بعضهم بسلطنة الناصري، واجتمع عند 
فامتنع من ذلك، وانفضوا بغري طائل، فتقدم الناصري بكتابة مرسوم عن اخلليفة، وعن األمري الكبري يلبغا الناصري، 



باىن، وقردم احلسين، وألطنبغا املعلم، وإحضارهم إىل باإلفراج عن األمراء املعتقلني باإلسكندرية، وهم ألطنبغا اجلو
قلعة اجلبل وسار الربيد بذلك، وأمر بالرحيل من قبة النصر، وركب يف عامل كبري من العساكر القادمني معه، 

وسار إىل القلعة، فنزل . وعدهتم فيما يقال حنو الستني ألفاً، وأن عليق مجاله يف كل ليلة ألف وثالمثائة أردب
سطبل السلطاين ونزل اخلليفة مبنزله من القلعة، ونزلت األمراء يف منازل أمراء الظاهر برقوق، ففي احلال حضر باإل

إىل الناصري الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن الغنام وموفق الدين أبو الفرج ناظر اخلاص، ومجال الدين 
اظر الدولة، واألمري ناصر الدين حممد ابن احلسام شاد حممود ناظر اجليش، وفخر الدين عبد الرمحن بن مكانس ن

الدواوين، وبدر الدين حممد بن فضل اهللا كاتب السر، وسائر أرباب الوظائف وقاموا خبدمته، فتقدم إىل ابن احلسام 
ر وإذا بالناس تصرخ حتت القلعة، وتشكوا من كثرة هنب التراكمني والزعر، فأم. بتحصيل األغنام ملطابخ األمراء

الناصري األمري منكلي احلاجب، وسيدي أبو بكر حاجب احلاجب، وأقبغا املارداين، وبلوط، فنزلوا إىل القاهرة 
ووقف ابن احلسام متويل القاهرة عند باب زويلة ملنع من . ونودي بأن من هنب من الترك والتركمان والعامة فاقتلوه
ونزل أيضاً طائفة من . نوا خبزانة مشايل، فخف األمريدخل إىل القاهرة، وقبض على ثالثة من التركمان، وسج

  .ورسم لألمري تنكز بغا رأس نوبة بتحصيل مماليك الظاهر برقوق، فأخذ يف تتبعهم. األمراء حلراسة القاهرة وظاهرها
واستدعى الناصري األمراء وشاورهم . وأصبح الناس يوم الثالثاء يف هرج ومرج وقاالت كثرية يف الظاهر برقوق

من ينصب يف السلطنة، حىت استقر الرأي على إقامة امللك الصاحل حاجي بن األشرف، فإنه خلعه برقوق بغري في
موجب، فصعدوا من اإلصطبل إىل احلوش بالقلعة واستدعوه، وأركبوه بشعار السلطنة من احلوش إىل اإليوان، 

مور الناس على العادة، وقبل األمراء األرض وأجلسوه على ختت امللك به، ولقبوه بامللك املنصور، وقلده اخلليفة أ
ونودي يف احلال بالقاهرة باألمان والدعاء . ودقت البشاير، وقام إىل القصر وسائر أرباب الدولة بني يديه. بني يديه

  .للملك املنصور، واألمري الكبري يلبغا الناصري، وهتديد من هنب، فاطمأن الناس
لقصر من األمراء عالء الدين ألطنبغا األشريف، وأرسالن اللفاف، وقراكسك، ورتب الناصري عند امللك املنصور با

  .وأردبغا العثماين
ونزل سيدي أبو بكر بن سنقر اجلمايل، وتنكز بغا رأس نوبة، . ورسم مبنع األتراك والتركمان من دخول القاهرة

القاهرة، وأبو بكر بن سنقر عند باب  ونودي بني أيديهما بتهديد من هنب شيئاً، وأقام تنكز بغا عند اجلملون وسط
  .زويلة، وأخرجا من كان يف القاهرة من املماليك والتركمان

وطلب األمري حسني بن الكوراين، وخلع عليه عند الناصري باستمراره على والية القاهرة، ونزل وقد سر الناس 
ري وتعني الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن واليته، فنادى باألمان، والبيع والشراء، والدعاء للسلطان واألمري الكب

عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس مشري الدولة، وتعني أخوه فخر الدين عبد الرمحن لنظر الدولة على عادته، 
فاستدعى الفخر ابن مكانس مباشري اجلهات، . وأخومها زين الدين نصر اهللا يف ديوان األمري الكبري يلبغا الناصري

ونودي بأمان اجلراكسة، وأن مجيع . ملكوس اليت أبطلها امللك الظاهر، فأخذت من الناس على العادةوأعاد مجيع ا
  .املماليك واألجناد على حاهلم ال يغري على أحد منهم شيء مما هو فيه، وال خيرج عنه إقطاعه

يد إىل األمري الكبري، ونودي قدم اجلوباين وقردم وألطنبغا املعلم من اإلسكندرية على الرب: ويف يوم األربعاء سابعه
. بأن من ظهر من املماليك الظاهرية فهو باق على إقطاعه، ومن اختفى بعد هذا النداء حل ماله ودمه للسلطان

وصار األمري حممود األستادار إىل ابن مكانس املشري، وترامى عليه، فأصلح . ورسم لسودن النائب بلزوم بيته بطاالً
  .األمري الكبري، ومجع بينهما، فأمنه األمري الكبري حاله على مال حيمله إىل



اجتمع األمراء وغريهم يف القلعة للخدمة السلطانية، فأغلق باب القلعة، وقبض على تسعة من األمراء : ويف ثامنه
املقدمني وهم األمري سوُدن الفخري الشيخوين نائب السلطنة، وسودن باق، وسودن الطرنطاي، وشيخ الصفوي، 

الصاحلي ابن عم الظاهر برقوق، وأبو بكر بن سنقر احلاجب، وأقبغا املارديين حاجب احلاجب، وجباس وقجماس 
النوروزي، وحممود بن على األستادار، وقبض من أمراء الطبلخاناه على عبد الرحيم بن منكلي بغا الشمسي، 

ألمري أيتمش، وطوجي، وقرمان وبوري األمحدي، ومتربغا املنجكي، ومنكلي الشمسي الطرخاين، وحممد مجق بن ا
املنجكي، وحسن خجا، وبريس التمان متري، وأمحد األرغوين، وأسنبغا األرغون شاهي، وقنق باي السيفي اجلاي، 
وجرباش الشيخي، وبغداد األمحدي، ويونس الرماح األسعردي، وأروس بغا اخلليلي، وبطا الطولومتري، وقوص 

لفاف، وتنكز بغا السيفي، وألطنبغا شادي، وأقبغا الالشيين، وبالط املنجكي، احملمدي، وتنكز العثماين، وأرسالن ال
وجبمان احملمدي، وألطنبغا العثماين، وعلى بن أقتمر عبد الغين، وإبراهيم بن طشتمر العالي، وخليل بن تنكزبغا، 

لوايل، وبلبل وحممد بن الدواداري، وسليمان بن يوسف الشهرزوري، وحسام الدين حسني بن على الكوراين ا
ومن أمراء العشراوات أزدمر . الرومي الطويل، والطواشي صواب السعدي شنكل املقدم، ومقبل الدواداري الزمام

اجلوكاين، وقمارى اجلمايل، وحلبان أخو مامق، وقلم طاي ابن أجلاي اليوسفي، وأقبغا توز الشيخوين وصالح الدين 
شاه الشيخوين، وطولو بغا األمحدي، وحممد بن أرغون األمحدي، حممد بن حممد بن تنكز، وعبدوق العالي، ومين

وإبراهيم بن الشيخ على ابن قرا، وغريب ابن حاجي، وأَسْنُبَغا السيفي، وأمحد بن حاجي بك بن شادي، وأقبغا 
ق اجلماىل اهلذباين، وأمري زاه بن ملك الكرج، وحلبان الكمشبغاوى، وموسى بن أىب بكر بن سالر أمري طرب، وقن
باي األمحدي، وأمري حاج بن أيدغمش وكمشبغا اليوسفي، وحممد بن أقتمر الصاحيب احلنبلي النائب، وأقبغا 

الناصري حطب، وحممد بن سنقر احملمدي، وهبادر القجاوي، وحممد بن طغاي متر النظامي، ويونس العثماين، وعبد 
ط الكبري، وحممد بن أمحد بن أرغون النائب، الرمحن بن منكلي بغا الشمسي، وعمر بن يعقوب شاه، وعلى بن بال

وحممد بن بكتمر الشمسي، وأجلبغا الدوادار، وحممد ابن يونس الدوادار، وخليل بن قرطاي شاد العماير، وحممد 
  .وقبض على مجاعة من املماليك. بن قرطاي نقيب اجليش، وقطلربك أمري جندار

وأفرج عن َشنكل املقدم، ومقبل الزمام، وشيخ . ى الربيدوسفر قُجمْاس ابن عم الظاهر برقرق إىل طرابلس عل
الصفوي، وحممد بن يونس الدوادار، وإبراهيم بن طشتمر للدوادار، وعبد الرحيم وعبد الرمحن ابين منكلي بغا، 

وحممد بن الدواداري، وخليل وحممد ابين قرطاي، ومين شاه، وقماري، وحسني بن الكوراين، وعلي بن أقتمر عبد 
، وتنكز بغا، وجبمان، وبوري، وأقبغا الالشيين، وخليل بن تنكزبغا، وسليمان بن يوسف الشهرزوري، وأزدمر الغين

اجلوكاين، وجامان، وقماري اجلمايل، وابن أجلاي اليوسفي، وابن أقتُمر احلنبلي، وابن أْيَدغُْمش، وأمحد بن حاجي 
  .وسجن البقية بالزردخاناه. بك، وموسى أمري طرب

ي بالقاهرة ومصر وظواهرمها من أحضر السلطان برقوق وكان عامياً خلع عليه، وأعطى ألف دينار، وإن وفيه نود
كان جندياً أعطي إمرة عشرة، وٍا ن كان أمري عشرة أعطي طبلخاناة، وإن كان أمري طبلخاناة، أعطي إمرة مائة، 

  .ذلكومن أخفاه بعد النداء شنق، وحل ماله للسلطان، فكثر كالم العامة يف 
وعدهتم تسعة . محل األمراء املسجونون يف احلراريق إىل سجن اإلسكندرية خال األمري حممود: ويف ليلة اجلمعة

  .وعشرون أمرياً، ونفي املماليك
قبض على ابن بقر، وابن عيسى العايدي، وابن حسن السلطاين، وطولبوا مبال قرر عليهم، : ويف يوم اجلمعة تاسعه

  .مث أطلقوا



أفرج عن أقبغا املارداين بشفاعة صهره أمحد بن يلبغا، فأعيد من احلراقة ومعه حممد بن تنكز، ورسالن : ويف عاشره
  .اللفاف

  .وورد اخلرب باجتماع طائفة كبرية من املماليك الظاهرية بناحية أطفيح، فتوجه إليهم األمري منطاش، وعاد ومل يلقهم
خفاه، فكثر الدعاء من العامة له، وعظم األسف على فقده وثقلت وفيه نودي ثانياً على امللك الظاهر، وهدد من أ

راح برقوق وغزالنه : " وطأة أصحاب الناصري على الناس، ونفروا منهم، فصار العامة يلهجون كثرياً، بقوهلم
  " .وجاء الناصري وثريانه 

وجعل يف عنقه . عشرة أرطالوفيه قبض على األمري حممود وولده حممد، وقيد بقيد زنته أربعون رطالً، وقوائمه 
  .ثالث باشات

استقر الشريف بكتمر بن على احلسيىن يف كشف اجليزة، وابن الطشالقى يف والية قطيا على : ويف حادي عشره
. وقبض على الطواشي هبادر الشهايب مقدم املماليك، كان وقد حضر مع الناصري، وختم على حواصله. عادته

  .ان امللك الظاهر، وأخرج منفيا إىل قلعة املرقب، هو وأسنبغا اجملنونوذلك أنه اهتم بأنه أخفى السلط
وألزم حسني بن . وقبض على شيخ الصفوي، وسجن. سجن األمري حممود بالزردخاناه، وهو مقيد: ويف ثاين عشره

  .الكوراين الوايل بطلب املماليك الظاهرية، فنادى عليهم بالقاهرة ومصر، وهدد من أخفاهم
وايل جتار القاهرة بنقل قماشهم من احلوانيت، وخوفهم من النهب، فاضطرب الناس، وكثر كالمهم، وفيه أمر ال

  .وتومهوا اختالف الدولة، وقيام الفتنة، وأخذوا يف االحتراز
وفيه كثر فساد التركمان، وأخذوا النساء من الطرقات، ومن بعض احلمامات، وسلبوا من انفردوا به ثيابه، من غري 

  .أحد على منعهم أن يتجاسر
  .وكثر أيضاً ضرر الزعر وإخافتهم الناس

وفيه أمر العسكر بنزع السالح، وكانوا يف هذه األيام ال يزالوا بالسالح عليهم وعلى خيوهلم، فال ترى أمرياً وال 
  .مملوكاً وال جندياً إال البس آلة احلرب

ذلك أنه ملا نزل من اإلصطبل يف الليل خمتفياً مضى و. غُمز على امللك الظاهر برقوق: ويف يوم الثالثاء ثالث عشره
واختفي بداره، فلم يعرف خربه، والطلب له يشتد، وهجم على عدة  -أحد أمراء العشراوات  -إىل بيت أىب يزيد 

ونكر النداء عليه، فخاف أن يؤخذ باليد، فال ُيبقي عليه، فأعلم األمري ألطبغا اجلوباين . بيوت بسببه، فلم يوجد
نه، فصار إليه، وقيل إنه نزل من اإلسطبل ومعه أبو يزيد ال غري، فتبعه نعمان مهتار الطشت خاناه إىل الرميلة، مبكا
وأخذ الناصري يتتبع أثره حىت سأل املهتار نعمان . ومضى هو وأبو يزيد إىل أن أَخلى له مكاناً اختفى فيه. فرده

رده، فأمر حينئٍذ حسني بن الكوراين بإحضار أيب يزيد، فشدد يف  عنه، فأخربه أنه نزل ومعه أبو يزيد، وإنه ملا تبعه
وما زال . طلبه، وهجم بيوتاً كثرية، فلم يقف له على خرب، فقبض مجاعة ممن يعرفه وقررهم، فلم جيد عندهم علماً به

وعلى امللك  يفحص حىت دله بعضهم على مملوك أيب يزيد، فقبض على امرأة اململوك وعاقبها، فدلته على أيب يزيد،
الظاهر، وأهنما يف بيت رجل خياط جبوار بيت أيب يزيد، فمضى إىل البيت، وبعث إىل الناصري يعلمه، فأرسل إليه 

وقيل إنه ملا نزل من اإلسطبل كان حنو نصف ليلة االثنني، فسار إىل النيل وعدى إىل اجليزة، ونزل عند . األمراء
يت أيب يزيد، فأقام عنده إىل يوم الثالثاء ثالث عشره، حضر مملوك أيب يزيد إىل األهرام، وأقام ثالثة أيام مث عاد إىل ب

الناصري، وأعلمه بأن الظاهر يف داره أستاذه، فأحضر أبا يزيد وسأله، فاعترف أنه عنده، فأخذه األمري ألطنبغا 
رآه الظاهر قام له، وّهم أن فلما . اجلوباين، وسار به إىل حيث الظاهر، فأوقف اجلوباين من معه، وصعد إليه وحده



مث ألبسه عمامة وطيلسة، ونزل " . يا خوند أنت أستاذنا، وحنن مماليكك : " وقال. يقبل يده، فاستعاذ باهللا من ذلك
به وأركبه وشق به الصليبة هناراً، حىت مر يف الرميلة، إىل أن صعد به إىل الناصري يف اإلصطبل، فحبس بقاعة الفضة 

أبو زيد بإحضار ما للظاهر عنده، فأحضر كيساً فيه ألف دينار، فأنعم به عليه، وخلع عليه، وخلى  وألزم. من القلعة
  .ورتب خلدمة الظاهر مملوكان وغالمه املهتار نعمان، وقيد بقيد ثقيل. عنه

 وخلع على بدر الدين حممد بن فضل اهللا عند قراءة. أفيض على اخلليفة املتوكل تشريف جليل: ويف خامس عشره
واستقر حسام الدين حسن بن . عهد امللك املنصور، وألبس األمراء الذين قدموا مع الناصري أقبية مطرزة بذهب

  .وأُنعم على مأمور بإمرة مائة، بديار مصر. على الكجكين يف نيابة الكرك، عوضاً عن مأمور القلمطاوي
  .توجه حسن لنيابة الكرك: ويف سابع عشره
د من دمشق بأن األمري أقبغا الصغري، والطنبغا استادار جَنتُمر، اجتمع عليهما حنو قدم الربي: ويف تاسع عشره

فلما بلغ َجنتُمر ذلك، ركب . األربعمائة من املماليك الظاهرية لريكبوا على َجنتُمر نائب دمشق، وميلكوا منه البلد
  .وكبسهم على حني غفلة، فلم يفلت منهم إال اليسري، وفيهم أَقُْبغا الصغري

األمري سيف الدين بزالر العمري استقر يف نيابة دمشق، : وفيه أنعم على من يذكر من األمراء، وخلع عليهم وهم
واألمري سيف الدين كمشبغا احلموي يف نيابة حلب، وسيف الدين صنجق السيفي نائب طرابلس، وشهاب الدين 

  .أمحد بن حممد ابن املهندار يف نيابة محاة
األمري ألطُْنبُغا اجلوباين املماليك الظاهرية، وأخرج من املستخدمني مائتني وثالثني خلدمة  عرض: ويف حادي عشرينه

  .املنصور، وسبعني من املشتروات، نزهلم بالطباق من القلعة وفرق من عداهم من األمراء
تاين بك اليحياوي، وكان الغرض باإلصطبل، وأنعم على كل من أقبغا اجلمايل اهلذباين أمري أخور ويلبغا السودوين، و

  .وسودن اليحياوي، بإمرة عشرة يف حلب، ورسم بسفرهم مع النائب

رسم بسفر امللك الظاهر بروق إىل الكرك فأخرج من قاعة الفضة ثلث الليل إىل : ويف ليلة اخلميس ثاين عشرينه
ني معه من مماليكه ثالثة مماليك ومعه األمري ألطنبغا اجلوباين، فأركبه هجيناً، وع -أحد أبواب القلعة  -باب الفرافة 
وسار به إىل قبة النصر خارج القاهرة، وأسلمه إىل األمري مشس الدين حممد . سُودن، وقُطلوبغا، وأقباي: صغار وهم

بن عيسى العائدي، فتوجه على عجرود إىل مدينة كرك الشوبك، وسلمه إىل األمري حسام الدين حسن الكجكين 
مما . بالكرك، فقامت له -امرأة مأمور  -وكانت ابنة األمري يلبغا العمري . قاعة النحاس نائبها، فأنزله بالقلعة يف

وقدمت له أمسطة تليق به واعتىن حسن الكجكين خبدمته أيضاً، وكان الناصري قد . حيتاج إليه من الفرش واآلالت
اعتمد ذلك، وصار يتلطف به أوصاه له، وقرر معه إن رابه أمر من شيء يبلغه عن منطاش فليفرج عن الظاهر، ف

وحصن القلعة، وصار ال يربح عنه، ويأكل معه، حىت أنس . ويعده بالتوجه معه إىل التركمان، فإن له فيهم معارف
  .به، وركن له، واطمأن إليه

  .خلع على نواب الشام خلع السفر: ويف يوم اخلميس
  .الدين ُبغاُجق السيفي يف نيابة ملطيةوفيه استقر سيف الدين قُطْلوُبغا الصفوي يف نيابة صفد، وسيف 

وفيه نودي بالقاهرة ومصر أن املماليك الظاهرية خيدموا مع نواب الشام، وأال يقيم أحد منهم بديار مصر، ومن 
  .تأخر بعد النداء حل دمه وماله، ونودي بذلك من الغد

  .برز النواب بالريدانية خارج القاهرة للسفر: ويف رابع عشرينه
أخلع على األمري يلبغا الناصري، واستقر أتابك العساكر، وعلى األمري ألطُْنبُغا اجلوباين واستقر : عشرينهويف سادس 



رأس نوبة النوب، وعلى األمري سيف الدين قرا دمرداش األمحدي، واستقر أمري سالح، وعلى األمري شهاب الدين 
  .باي احلسين، واستقر حاجب احلجابأمحد بن يلبغا واستقر أمري جملس، وعلى األمري سيف الدين متر

جال الدين عبد الرمحن بن خري املالكي، ومشس الدين حممد الطرابلسي احلنفي، : وخلع على قضاة القضاة الثالثة
وخلع على صدر الدين حممد املناوي مفيت دار العدل، وعلى بدر الدين حممد بن . وناصر الدين نصر اهللا احلنبلي

كاتب السر، وعلى الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن الغنام، وعلى موفق الدين  على بن فضل اهللا العمري
أيب الفرج ناظر اخلاص، وعلى مجال الدين حممود القيصري ناظر اجليش، وعلى فخر الدين عبد الرمحن بن مكانس 

اخلاص، باستمرارهم على ناظر الدولة، وعلى ناصر الدين حممد بن احلسام شاد الدواوين، وعلى مقدمي الدولة و
  .وظائفهم

وصرف السيد مجال الدين . وفيه أعيد السيد الشريف شرف الدين علي بن السيد فخر الدين إىل نقابة األشراف
ومل خيلع على قاضي القضاة ناصر الدين . واستقر كُُمشْمبغا األشريف اخلاصكي نائب قلعة الروم. عبد اهللا الطباطيب

  .كه وانقطاعهحممد بن بنت ميلق، لتوع
وفيه رحل النواب من الريدانية، وسافروا إىل البالد الشامية، وسافر معهم كثري من التركمان وأجناد الشام 

  .وأمرائها
وفيه نودي أال يتأخر بديار مصر أحد من املماليك الظاهرية، إال أن يكون يف خدمة السلطان أو األمراء، ومن تأخر 

  .ُشنق
ونودي يف يومي األربعاء واخلميس أن التركمان والعربان . ء مخسة أذرع وعشرون إصبعاًوفيه أخذ قاع النيل، فجا

  .يرجعوا إىل الشام
وأخلع يوم اخلميس تاسع عشرينه على قاضي القضاة ناصر الدين حممد ابن بنت ميلق، وعلى بدر الدين حممد بن 

رمحن مفيت دار العدل، وعلى شهاب الدين شيخ اإلسالم البلقيين قاضي العسِكر وعلى أخيه جالل الدين عبد ال
أمحد الدَّفري مفيت دار العدل املالكي، وعلى جنم الدين حممد الطَنَْبدي حمتسب القاهرة، وعلى مهام الدين العجمي 

حمتسب مصر، وعلى مشس الدين حممد الدمريي ناظر األحباس، وعلى بقيه أرباب الوظائف، باستمرارهم على 
على األمري عالء الدين أقبغا اجلوهري واستقر أستادار السلطان، وعلى األمري آالبغا العثماين  وأخلع أيضاً. وظائفهم

واستقر دواداراً كبرياً، وعلى األمري عالء الدين ألطنبغا األشريف واستقر رأس نوبة ثانياً، وعلى األمري سيف الدين 
واستقر حاجباً، وعلى سيف الدين قطلوبك السيفي ُجلْبان العالي واستقر حاجباً، وعلى سيف الدين بالط العالي 

  .واستقر أمري جاندار بإمرة طبلخاناه، وعلى ابن شهري واستقر نائب ُدْوركي

ومل حيضر . وفيه قدم الربيد بوصول األمري نعري بن حيار بن مهنا أمري العربان إىل دمشق، قاصداً رؤية امللك املنصور
  .قط يف األيام الظاهرية

  .تح الدين حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن الشهيد، كاتب سر دمشقوفيه قدم ف
ونودي يف القاهرة ومصر باألمان، . فرق الناصري املثاالت على األمراء، وجعلهم أربعة وعشرين تقدمة: ويف سلخه

  . يأخذ حقهومن ظُلم أو غُنب، أو قُهر من مدة عشرين سنة فعليه بباب األمري الكبري َيلبغا أو حاجب احلجاب، حىت
  .وفيه كُبست بيوت األسرى، وأُخذ منها جرار اخلمر، وكسرت حتت القلعة

 -حيث سكن األمري الكبري  -زعق زامر على باب السلسلة حتت اإلسطبل : ويف يوم السبت أول شهر رجب
اجتمع العسكر  فاجتمع األمراء واملمالك، ومل يعهد هذا الزمر قط مبصر، وذكروا أهنا العادة يف بالد حلب، فلما



  .ركب األمري الكبري يلبغا وسار إىل جهة البحر وعاد
وقد ُشهد . وفيه عقد جملس باملدرسة الصاحلية بني القصرين، وحضر القضاة والفقهاء، وجيء بابن سبع من السجن

للقضاة الشافعية، عليه بأشياء َشنِعة، وأرد أخصامه إراقة دمه عند القضاة املالكية، فكثر سعيه باملال حىت فوض أمره 
  .ليحكموا حبقن دمه، مث أعيد إىل السجن

استقر األمري حسام الدين حسني بن باكيش يف نيابة غزة على عادته، وسيف الدين بوري األمحدي الال : ويف ثالثه
السلطان، وهباء الدين أرسالن اللفاف السيفي، وسيف الدين قراكسك، وسيف الدين أردبُغا العثماين، رؤوس 

  .واًخلع عليهم نوب،
وفيه رسم أن يكون رؤوس نواب السلحدارية والسقاة واجلمدارية ستة لكل طائفة، على ما كانوا أوالً، قبل أن 

واستقر قُطْلُوَبك السيفي . يستقر امللك األشرف شعبان هبم مثانية، يف سنة ست وسبعني، بزيادة اثنني يف كل طائفة
ووىل شهاب . واستقر زين الدين ْمرج السيفي أمري جاندار بإمرة طبلخاناه. يف والية قلعة اجلبل، عوضاً عن َبجَاس

الدين أمحد بن زين الدين عمر القرشي الواعظ قضاء القضاة بدمشق، عوضاً عن سري الدين حممد بن املساليت، 
  .وأضيف إليه نظر اجلامع األموي، وخلع على اجلميع

  .الكبري إىل لقائه، ومعه سائر األمراء، وقدم سرى الدين املساليت معهقدم األمري نَعْير، وخرج األمري : ويف خامسه
صعد األمري ُنعَْير إىل القلعة، وقبل األرض حبضرة السلطان فخلع عليه، وأنزل بامليدان الكبري حتت : ويف سادسه

  .القلعة
  .طَْشَتُمري، واستقر خازنداراوفيه أخلع على األمري أالبغا الدوادار، واستقر يف نظر األحباس، وعلى قُْرقُماس ال

وفيه ُعقد عند األمري الكبري جملس بسبب ابن سبع، وحضر القضاة والفقهاء، وكثر الكالم إىل أن قال قاضي القضاة 
يا أمري، أنت صاحب الشوكة، وُحكمك ماضٍ يف األمة، ومهما . " ويل الدين أبو زيد بن خلدون لألمري الكبري

مري الكبري حبقن دمه وإطالقه، فأفرج عنه، و مل يعهد قط أن أحداً من أمراء الترك وال فحكم األ" . حكمت به نُفذ 
ملوكهم حكم يف شيء من األمور اليت من عادة القضاة احلكم فيها، إال أن قضية ابن سبع هذا كانت قد َشُنعت 

ضاة عن إمضاء شيء من وطال أمرها، وكثر التعصب فيها، فقوم يريدون قتله، وقوم يريدون إطالقه، وجنب الق
  .ذلك، حىت ُعمل ما ذكر، وهى من غريب ما وقع

  .أُخلع على األمري نعري خلعة السفر: ويف ثامنه
و مل يقع . أنعم على الطواشي صواب السعدي شنكل بإمرة عشرة، وأخذت منه إمرة الطبلخاناه: ويف ثالث عشره

لى األمري سيف الدين َبهَاُدر األعسر القجاوي وقبض ع. مثل ذلك، أن يكون مقدم اململيلك بإمرة عشرة قط
  .املهندار، ونفي إىل غزة

وفيه أْخلَع امللك املنصور على شخص، وعمله خياط السلطان، فطلبه األمري الكبري وأخذ منه اخللعة وضربه ضرباً 
إذا مل ينفذ : " ر وقالمربحاً، وأسلمه إىل شاد الدواوين، مث أفرج عنه بشفاعة أمحد بن يلبغا، فشق ذلك على املنصو

  .وسكت على مضض" مرسومي يف خياط، فما هذه السلطنة؟ 
  .قبض على األمري سيف الدين قراكسك، ونفى: ويف خامس عشره
  .ُرسم باإلفراج عن األمراء املسجونني بثغر اإلسكندرية، لشفاعة األمري ُنعَْير فيهم: ويف سابع عشره

بعون أمرياً من املقدمني والطبلخاناه والعشراوات إىل الشرقية للكبس على توجه أر: ويف ليلة الثالثاء ثامن عشره



العربان الزهريية، وقد كثر عبثهم، وعظم فسادهم يف الريف، وصارت هلم مجوع يذبح هلم يف بعض األوقات 
  .أربعمائة رأس من الغنم و البقر، حىت يكفيهم أكلة واحدة من كثرهتم

طُْنُبغا، اجلوماين ومنطاش، وقرا دمرداش، وشنوا الغارات يف السباخ وبالد أمشوم فسار األمراء، وفيهم األمري أل
الرمان، وقتلوا مجاعة، وأخذوا حنو الثالمثائة رجل وألف فرس، وعادوا هبم، فسمر منهم يف خامس عشرينه حنو 

  .الثمانني رجالً، وطيف هبم على اجلمال ومشاة، مث أفرج عنهم
َغْنجى يف نيابة البرية، وسافر، واستقر بدر الدين حممود الكلُْستاين السراي يف قضاء استقر طَ: ويف سابع عشرينه

وكان مؤدب أطفال مصر  -واستقر إمام الدين حممد بن العالف . العسكر، عوضاً عن سراج الدين عمر العجمي
  .ينيف حسبة مصر، عوضاً عن مهام الد -مث اتصل بالناصري حبلب، فصار إمام األمري الكبري 

الصالة والسالم " أُمر املؤذنون بالقاهرة ومصر أن يزيدوا يف اآلذان لكل صالة بعد الفراغ منه : ويف أول شعبان
  .عدة مرار" عليك يا رسول اهللا 

صلى " الصالة على النيب " وسبب هذا أن رجالً من الفقراء املعتقدين مجع يف ليلة اجلمعة بعد أذان العشاء اآلخرة 
فبات " نعم " قالوا " . أحتبون أن يعمل هذا يف كل أذان؟ . " لم؛ فأعجبه ذلك، وقال ألصحابهاهللا عليه وس

وأصبح، وقد زعم أنه رأى رسول صلى اهللا عليه وسلم يف منامه يأمره أن يقول لنجم الدين الطنَْبدي احملتسب بأمر 
فسره قول هذا الرأي،  -اية اجلهل وكان يف غ -املؤذنني أن يصلوا عليه عقيب كل أذان، فمضى إىل الطنَبدي 

  .وأمر بذلك، فاستمر إىل يومنا من سنة عشرين ومثامنائة
يف توقيع الدست، وأخلع  -موقع األمري الكبري  -استقر عالء الدين على البريي احلليب : ويف يوم االثنني ثاين شعبان

واستقر أََرسبغا املنجكي كاشف الوجه . اهواستقر قطلوبك النظامي، نائب الوجه القبلي، عوضاً عن مبارك ش. عليه
واستقر متراز العالي . واستقر قطلوبغا التركماين وايل الفيوم عوضاً عن شاهني العالي. القبلي، عوضاً عن أبو درقة

  .وايل البحرية، عوضاً عن أَْيَدُمر الشمسي أبو زلطة
  .وفيه نودي على النيل ثالثني إصبعاً

وقبض على أقبغا الالجيين ونفي إىل . وص، عوضاً عن أيب بكر بن موسى بن الديناريواستقر مقبل الطييب وايل ق
  .يف نيابة الرحبة، بتقدمة ألف -قريب َجنتمر أخي طاز  -واستقر أمري َملَك . الشام

مني وُرسم أيضاً بإبطال املقد. وفيه أنزل باملماليك السبعني، الذين رتبوا يف الطاق بالقلعة، وفرقوا على األمراء
  .والسوَّاقني والطواشية وحنوهم، وأنزلوا من القلعة، فاتضع أمر امللك املنصور

وفيه حضر من اإلسكندرية األمري أبو بكر بن سنقر، ومنكلي الطرخاين وطرجي احلسمي، وعبد الرمحن بن منكلي 
  .بطالني ولزم أبو بكر وعبد الرمحن منزهلما. بغا، فسفِّر الطرخاين وطرجي إىل الشام بغري ُخبز

  .استقر أقبغا الفيل يف والية الشرقية، عوضاً عن قطْلُوبك السعدي: ويف خامسه
  .نودي بوفاء النيل ستة عشر ذراعاً، وهو سادس مسري أيضاً، ففتح اخليج على العادة: ويف سادسه

، واستقر مشري أخلع على الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس: ويف ثاين عشره
الكبري، ونزال وبني أيديهما . وعلى أخيه زين الدين نصر اهللا لنظر اإلسطبل، واستقر صاحب ديوان األمري. الدولة

  .مبصر قط. زامر يزمر، و مل يعهد مثل هذا
ه يريد وفمه أُشيع أن منطاش تنكر مع األمري الكبري، وتأخر عن اخلدمة، وأظهر أنه متضعف؛ ففطن األمري الكبري بأن

  .عمل مكيدة، ومل ينزل لعيادته



وبعث إليه األمري ألطْنبغا اجلوباين يف يوم االثنني سادس عشره، فدخل عليه وقضى حق العيادة، وهمَّ بالقيام، فقبض 
وركب منطاش حال مسكه . عليه، وعلى عشرة من مماليكه، وضرب قرقُماس دواداره، فمات من ذلك بعد أيام

وأراد اقتحام الباب ليأخذ . ىل باب السلسلة، وأخذ مجيع اخليول اليت كانت واقفة هناكاجلوباين يف أصحابه إ
ورمى عليه مماليك الناصري من أعلى السور، فعاد ومعه . الناصري على غفلة، فلم يتمكن من ذلك، وأغلق الباب

أقبغا اجلوهري، وأخذ  اخليول إىل داره وهى قريب من الرميلة، جبوار مدرسة السلطان حسن، وهنب بيت األمري
خيله وقماشه، وأصعد إىل مدرسة السلطان حسن األمري تنكزبغا رأس نوبة، واألمري أَْزَدُمر اجلوكاين دوادار الظاهر 

برقوق يف عدة مماليك، ومحل إليها النشاب واحلجارة، فرموا على من يف الرميلة من أصحاب الناصري من أعلى 
  .املأذنتني وجوانب القبة

الناصري مماليكه السالح، وتالحقت املماليك األشرفية والظاهرية مبنطاش، وصار يف فارس، بعد ما كانت وألبس 
  .وأتاه من العامة عامل كبري، فترامى الفريقان واقتتال. عدة من معه أوالً حنو السبعني فارساً

ونودي . ب، من عند األمري الكبريونزل األمري حسام الدين حسني بن الكوراين وايل القاهرة، واألمري مأمور احلاج
يف الناس بنهب مماليك منطاش والقبض على من قدروا عليه، وإحضاره إىل األمري الكبري، فخرج عليهما طائفة من 

واشتدت . وحلق الوايل بالقاهرة، وأغلق أبواهبا. املنطاشية، وضربومها وهزموا من معهما، فعادوا إىل الناصري
لعامة والطفهم، وأعطاهم، فتعصبوا له، وتزامحوا على التقاط النشاب الذى يرمي به احلرب، وتقرب منطاش من ا

أصحاب الناصري على منطاش، وأتوه به، وبالغوا يف املخاطرَه معه، حىت كان الواحد بعد الواحد منهم يثب يف 
  .اهلواء، وخيتطف السهم وهو مار، ويأيت به منطاش

وأقبل الليل وهم على ذلك، فبات منطاش ليلة الثالثاء على . مدرسة حسنوال يزالون يف نقل احلجارة إىل مأذن 
باب مدرسة حسن، والرمي ال يبطل، وأتاه طوائف من الظاهرية حىت أصبح يوم الثالثاء، وقد زادت أصحابه على 

باألمري  فبعث الناصري. األف فارس، فأتاه مماليك األمراء وغريهم شيئاً بعد شيء، حىت خشن جانبه، واشتد بأسه
جبمان واألمري قراُبغا األبو بكري يف طائفة كبرية، ومعهم املعلم أمحد بن الطولوين، وكثري من احلجارين، لينقبوا بيت 

فبعث إليهم عدة من مجاعته قاتلوهم، وأخذوا جبمان واألمري قرابغا وهزموا من . منطاش من ظهره حىت ينحصر
اناة، وعلى مدرسة األشرف، فرموا على منطاش باملدافع والنشاب، معهما، فرتب الناصري عدة رماة على الطبلخ

فقتل عدة من العوام، وجرح كثري، ونزل األمري أمحد بن يلبغا واألمري مجق بن أميش يف مجع كبري، وطردوا العامة، 
  .هزميةوقتلوا منهم وجرحوا عدداً كبرياً، فحملت العامة يف فرسان منطاش عليهم محلة واحدة، وهزموهم أقبح 

واستمر ذلك بينهما حىت انقضى النهار، وأقبل إىل منطاش األمري أقبغا املارداين بطلبه، وصار من مجاعته، فتسلل 
وكل من يأتيه من األمراء يوكل به من حيفظه، ويبعث به يف داره، . األمراء عند ذلك واحداً واحداً بعد ذلك، وأتوه

الكوراين جانب الناصري قد اهنضم، خاف واختفى، فطلب منطاش  فلما رأى حسني. ويأخذ مماليكه، يقاتل هبم
ونزل إىل . ناصر الدين حممد بن ليلى نائب حسني بن الكوراين، وواله والية القاهرة، وألزمه بتحصيل النشاب

مري ونادى يف القاهرة باألمان والبيع والشراء وإبطال املكوس والدعاء لأل. القاهرة ومحل إليه كثرياً من النشاب
أنا يف طاعة : " منطاش بالنصر، فبعث الناصري اخلليفة املتوكل إىل منطاش، فحدثه يف الصلح وإمخاد الفتنة، فقال

لكن الناصري غرميي، فإنه حلف يل وأنا بسيواس، وحلف يل حبلب وبدمشق، أننا . السلطان، وموافقة األمراء
السلطان من التصرف واستبد هو باألمر، وأخرج بزالر فمنع . نكون شيئاً واحداً، وأن السلطان يتحكم كيف يشاء

وأخذ لنفسه أحسن . إىل الشام، وبعثين إىل قتال الفالحني، و مل يعطين شيئاً من املال، سوى مائة ألف درهم



وواهللا ما أنا براجع عنه حىت أقتله أو يقتلين، أو . اإلقطاعات، وأعطاين أضعفها، تعمل يف السنة ستمائة ألف درهم
  " .م سلطاناً يستبد باألمور يقي

مبن معه ونزل يف مجع كبري لقتال منطاش، فربز إليه وقاتله . فقام اخلليفة وأعاد اجلواب على الناصري، فركب
وأتاه من األمراء عبد الرحيم بن منكلي بغا، وصالح الدين حممد بن تنكز ومعه مخسة أمحال نشاباً، . وكسره، فقوى

آكل، وعشرون ألف درهم، فنزل األمري قرا دمرداش وأمحد بن يلبغا، وألطنبغا املعلم، ومثانون محاالً عليها امل
وأتاه . ومأمور، يف مجع موفور لقتال منطاش، فقاتلهم، واشتد الرمي عليهم من أعلى مدرسة حسن، فرجعوا خائبني

ذلك، وهم يبذلون نفوسهم يف العوام بنشاب كثري مما التقطوا من الرميلة، فترقق هلم، وقال أنا واحد منهم وحنو 
وظفر منطاش حباصل جلركس اخلليلي، . هذا والرمي شديد من القلعة على مدرسة حسن، ومنها على القلعة. خدمته

  .وحباصل لَِبكلمش، فأخذ منهما نشاباً كثرياً، تقوى به

وأكثروا من رميهم باحلجارة ونزل إليه األمري مأمور، وكشلي، وُجُمق بن أيتمش يف عدة كبرية، فربز إليهم العامة، 
حىت كسروهم مرتني، إال أن الرمي من القلعة اشتد على من بأعلى املدرسة، وأصاب حجر من حجارة املدافع القبة، 

خرقها، وقتل مملوكاً من املنطاشية، فبعث منطاش من أحضر إليه ناصر الدين حممد بن الطرابلسي، وكان أستاذاً يف 
جاءه جرده من ثيابه ليوسطه من أجل تأخره عنه، فاعتذر إليه، ومضى يف طائفة من  فلما. الرمي مبدافع النفط

الفرسان، وأحضر اآلالت، وصعد أعلى مدرسة حسن، ورمى على اإلسطبل حيث سكن الناصري، حىت أحرق 
  .جانباً من اخليمة، وفرق ذلك اجلمع، وفر السلطان والناصري إىل موضع امتنعا فيه

بلغت فرسان منطاش حنو األلفني، وبات الفريقان ال يبطالن الرمي، حىت أصبحا يف يوم األربعاء  ومل ميض النهار حىت
وقد جاء كثري من مماليك األمراء إىل منطاش، وأتاه األمري َتمُرباي احلسين حاجب احلجاب، واألمري قُْرِدُم احلسين يف 

ويف . را دمرداش وأمحد بن يلبغا فهزمهما مراراً عديدةوانتدب لقتاله األمري ق. مجاعة من األمراء، وصاروا يف مجلته
" كل ساعة يتسلل طائفة من أصحاب الناصري إىل منطاش، وتعبث العامة باألتراك، وصاروا من وجدوه منهم قالوا 

أنزلوه عن فرسه " ناصري " منطاش، تركوه وأتوه به إىل منطاش، وإن قال " فإن قال " ناصرى أو منطاشى؟ 
وتكاثروا على بيت األمري أيدكار حىت أخذوا أيدكار وساقوه إىل . عليه وسجنوه حىت يأتوا به إىل منطاشوأخذوا ما 

وبعث إليه األمري قرا دمرداش . منطاش، فأكرمه وأتاه األمري ألطبغا املعلم أيضاً، فعني هلما جهة يقفا هبا ويقاتال هناك
األمري َبلوط الصرغتمشي بعدما حاربه عدة مرار، وحضر أيضاً مجق يستأذنه يف احلضور إليه طائعاً فلم يأذن له وأتاه 

فلما أذن العصر اختل أمر الناصري وصار يف عدد قليل، فلم يثبت وفر هو . بن أيتمش طائعاً فاعتذر فقبل عذره
ق باب وقرا دمرداش، وأقبغا اجلوهري، وابن يلبغا، وأالبغا الدوادار، وكشلي، يف نفر من املماليك، بعد ما أغل

وصعد إىل القلعة وخرج من باب القرافة، فبعث أهل القلعة إىل منطاش بذلك، فسار مبن معه وصعد إىل . اإلسطبل
وتفرق الزعر والعامة إىل دور . اإلسطبل، ووقع النهب فيه، فأخذ منه من اخليل والقماش واملال شيء كبري جداً

  .عهم الناس من عدة مواضعاملنهزمني يريدون هنبها، فأخذوا ما قدروا عليه، ومن
وأصبح يوم اخلميس تاسع عشره، فصعد القلعة إىل السلطان، وأعلمه أنه يف طاعته، . وبات منطاش باإلصطبل

ونزل إىل اإلسطبل، . وممتثل سائر ما يرسم به، وتقدم إىل رؤوس النوب جبمع املماليك وإنزاهلم يف الطاق على العادة
وأخرج األمري جبمان احملمدي إىل . بغا، واألمري مأمور، فحبسهما بقاعة الفضةفأحضر إليه باألمري أمحد ابن يل

واستدعى الوزير الصاحب كرمي الدين بن . وكتب بإحضار األمري سردن الفخري النائب. اإلسكندرية، فسجن هبا
حيفظه، وقبض  وقبض على كرمي الدين بن مكانس، فوكل به من. الغنام، وبقية املباشرين، وأرباب الدولة، فأتوه



  .على األمري َيلُْبغا الناصري من ناحية سرياقوس، فسجن بقاعة الفضة من القلعة
  .قبض على األمري قرا دمرداش: ويف العشرين منه

وقبض . وفيه استقر األمري سيف الدين دمرداش القَشَتُمري يف نيابة الكرك، وخلع عليه، مث انتقض ذلك من يومه
املعلم، وكشلي القلمطاوي، وأقبغا اجلوهري، وألطُنُبغا األشريف، وأالبغا العثماين، ومترباي  أيضاً على األمري ألطنبغا

السيفي، ومترباي األشريف، وفارس الصَرغَْتُمشى، وكَُمشبغا شيخ اليوسفي، وعبدوق العالي، وبعثهم بأمجعهم إىل 
  .اإلسكندرية

  .ر أمري جاندار بإمرة مائة، واستقر أمري جملسأنعم على األمري إبراهيم بن قطلو أقتم: ويف حادي عشرينه
وفيه سار الربيد بإحضار األمري قطلوبغا الصفوي نائب صفد، واألمري أسَنْدُمر الشريف بن يعقوب شاه، واألمري متان 

  .متر األشريف، وعني لكل منهم إمرة مائة
  .برياً من حاصل جلركس اخلليليوفيه ضرب كرمي الدين بن مكانس، وعصر مرتني خبزانة مشايل، فحمل ماالً ك

قبض على األمري مترباي احلسين حاجب احلاجب، ويلبغا املنجكي، وإبراهيم بن قطلو أفتمر، أمري : ويف ثاين عشرينه
  .جملس

وفيه استقر ناصر الدين حممد بن ليلى يف والية القاهرة، وخلع عليه، وأخرج الطواشي ُتقْطَاي الطَشنَتمُري إىل 
  .رة طبلخاناهالشام، على إم

قبض على األمري أرسالن اللفاف، وقراكََسك السيفي، وأيدكار العمري، وقْْردم احلسين، وأقبغا : ويف ثالث عشرينه
  .املارداين، وعدة مماليك
ظهر فخر الدين بن مكانس ناظر الدولة، والتزم مبال، فخلى عنه، واستمر على وظيفته، : ويف خامس عشرينه

  .ل الدواداري الزمام، وجوهر اليلبغاوي الال امللك املنصوروقبض على الطواشي مقب
وفيه أنعم على ألطنبغا دوادار الناصري بإمرة يف صفد، وعلى بكتمر دواداره أيضاً بإمرة يف طرابلس، وعلى رأس 

  .نوبته بإمرة يف حلب
اً عن قطلوبغا الصفوي، نقل قطلوَبكَ النظامي من نيابة الوجه القبلي إىل نيابة صفد، عوض: وىف سادس عشرينه

وأنعم على إبراهيم بن قطلو أقتمر أمري جاندار بإمرة تقدمة يف . وأعيد األمري مبارك شاه إىل نيابة الوجه القبلي
  .وأخرج قراكسك إىل طرابلس على إمرة. حلب، وأخرج إليها من يومه

واستقر . مراراً حىت دل عليها وفيه عذب الطواشي زين الدين صندل املنجكي على ذخائر امللك الظاهر، وعصر
  .مشس الدين بن الرويهب يف نظر الدولة، رفيقاً للفخر بن مكانس وخلع عليهما

وأعيد مهام الدين إىل حسبة مصر، عوضاً عن إمام الدين، . وفيه ألزم كتاب الدولة مبال فوزع على كل أحد حبسبه
  .وأعيد سراج الدين عمر العجمي إىل قضاء العسكر

  .وصل األمري سودن النائب من اإلسكندرية، فأمر بلزوم داره: عشرينهويف ثامن 
وحبس األمري . وقدم من الشام األمري منكلي الشمسي احلاحب، وطوجي احلسين، فأخرجا إىل مدينة قوص منفيني

  .ألطنبغا اجلوباين يف قاعة الفضة بالقلعة
ألف دينار لكل واحد، وأعطى مجاعة عشرة آالف وفيه أنفق األمري منطاش على من قاتل معه، فأعطى مائة منهم 

لكل منهم، ودوهنم لكل واحد مخسة آالف درهم، ودوهنم طائفة لكل منهم ألف درهم، وطائفة لكل واحد 
  .مخسمائة درهم، وطائفة لكل منهم مائيت درهم



  .حيمله مبال. خلع على زين الدين نصر اهللا بن مكانس، واستمر على نظر اإلسطبل: ويف تاسع عشرينه
استدعى منطاش املماليك الظاهرية وأغلق عليهم باب السلسلة، وقبض على حنو : ويف يوم الثالثاء ثاين شهر رمضان

  .وبعث باألمري جلبان احلاجب، واألمري بالط احلاحب، فقبضا على كثري من الظاهرية. مائيت منهم
من أحضر مملوكاً من مماليك برقوق فله " ونودي وأخذ منطاش خيوهلم، وقيدوا اجلميع، وسجنوا يف الربج بالقلعة 

وقبض أيضاً على األمري أقبغا املارداين، . ، وهدد من أخفي أحداً منهم، وتتبعت أسباهبم وأتباعهم وألزموا هبم" كذا 
  .وقيد بعد ما خلع عليه بوالية الوجه القبلي، عوضاً عن مبارك شاه، مث عصر حىت يقر على املماليك الظاهرية

ممال حيمله، وقبض على األمري ُترُدم احلسين بعد ما أفرج عنه، . قبض على األمري سوُدن النائب وأُلزم: ثالثه ويف
وقبض على بوري األمحدي، وأرغون السالمي، وشاهني أمري أخور، وهبادر فطيس أمري أخور، ومجاعة من املماليك، 

املارداين، وضرب عبد الرحيم ابن الصاحب كرمي الدين  ضرب األمري أقبغا: ويف رابعه. واشتد الطلب على الظاهرية
  .وألزم سودن النائب حبمل ستمائة ألف درهم، أنعم عليه هبا يف األيام الظاهرية. بن مكانس فحمل ماالً

  .وفيه نودي بتجهيز الناس للحج مع األمري أيب بكر بن سنْقُر
ين إىل الوالية، فإن الزعر اشتدت شوكتهم، وشنع وفيه وقف الناس حتت القلعة، وطلبوا إعادة حسني بن الكورا

  .ضررهم، فإن منطاش كان قد استدعاهم، وأنفق فيهم ستني ألف درهم، وجعل عليهم عرفاء
  .فأجاهبم إىل ذلك، وبعث إليه أماناً، فحضر إليه من اختفائه، واستقر يف الوالية، وخلع عليه فنزل يف موكب عظيم

، وهدد من أخفي أحداً منهم، وقبض حسني الوايل على مجاعة منهم، وقيدهم، نودي على الظاهرية: ويف خامسه
وتتبع أيضاً الزعر وأخذ مثانية من كبارهم، مث أخذ ستة أيضاً، وقطع أيديهم يف يوم األحد سابعه، . وسجنهم
فسكن  وأحضر خفراء احلارات وألزمهم بإحضار الزعر، فأخذوا من كل موضع، وسجنوا خبزانة مشايل،. وشهرهم
  .شرهم

  .وفيه قبض على عدة من الظاهرية والناصرية وسجنوا
  .قدم األمري قطلوبغا الصفوي نائب صفد، واألمري أسندَُمر الشريف بن يعقوب شاه، فأنعم عليهما باإلمرة: ويف ثامنه

واإلصطبالت، وفيه قبض على من كان يف خدمة األمراء من الناصرية، ومن كان بطاالً، فأخذوا بأمجعهم من البيوت 
  .وحبسوا خبزانة مشايل يف القيود

  .وفيه ظفر منطاش بذخرية للظاهر، كانت جبوار اجلامع األزهر من القاهرة

  .وفيه أُفرج عن األمري حممود األستادار، وُخلع عليه، وخلى لسبيله
  .قبض على الشريف عنان بن َمَغاس، وحبس مقيداً: ويف تاسعه

ُنعري عن الطاعة، غضباً لألمري يلبغا الناصري، واتفق هو وسويل بن دلغادر التركماين،  وفيه ورد الربيد خبروج األمري
  .وهنبوا عدة من البالد احللبية، وأن األمري بزالر نائب دمشق خرج عن الطاعة أيضاً

  .وفيه استقر أبو بكر بن املزوَّق يف والية الشرقية، وعزل أقبغا الفيل
يف النيل إىل بوالق ساحل القاهرة عدة من األمراء املسجونني، فرسم األمري قدم من اإلسكندرية : ويف عاشره

ويتوجه . منطاش بأن يتوجه منهم ألطنبغا العثماين، وبطا الطولوَتُمري، وألطنبغا شادي، وعبدوق العالي، إىل دمياط
وطوجي احلسين، وقوصون  منهم مترُبغا املنجكي، وقرمان املنجكي، وقُُنق باي السيفي، وبيربس التمَّان َتمُري،

احملمدي، وحسن ُخجا، وُمقبل الرومي، وبغداد األمحدي، ويونس األسَعردي، وبالط املنجكي، وطولوبغا األمحدي، 
  .وتتمة مخسة عشر، إىل قوص



  .وفيه محل األمري سوُدن النائب ماالً، واستمر الطلب عليه
  .منطاش، وقُيد وُعصر. ، بعد ما كان أخص الناسقبض على األمري أرغون البحمقدار العثماين: ويف حادى عشره
أخرج الطواشي صواب السعدي شَْنكل من القلعة، وأعبد الطواشي جوهر إىل تقدمة املماليك : ويف ثالث عشره

  .عوضه، واستقر صارم الدين إبراهيم بن بلُرغي يف والية القلعة، عوضاً عن ُمحلْبان أخي ماُمق
مرة مائة وتقدمة ألف وهمِ قُطلوبغا الصفوي، وناصر الدين حممد بن األمري منطاش، وفيه أنعم على كل من يذكر بإ

رأس نوبة منطاش، وجنتمر  -وأسنَدُمر بن يعقوب شاه ومتَّان َتُمر األشريف، وأيدكار العمري، وأسندمر الشريف 
ومتَرُبغا . ُمر دوادار منطاشاألشريف، ومنكلي بيه األشريف، وُتكا األشريف، ومنكلي بغا خازندار منطاش، وصراي َت

  .الكرميي، وألطبغا احلليب، ومبارك شاه
الشريف َبكتُمر بن على احلسين، وأبو بكر ُسنْقُر اجلمايل، ودمرداش : وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة طبلخاناه وهم

اهيم بن طَشَتُمر، وصُربغا القَْشَتُمري، وعبد الرمحن بن منكلي بغا، وُجلَْبان السعدي وأروس بغا سلنغر السيفي، وإبر
الناصري، وتنكز األعور األشريف، وصراي متَُر األشريف، وأقبغا املنجكي، وَتلَكْتُمر احملمدي، وقرابغا السيفي، 

وقُطْلُوُبغا الزيين، ومتربغا املنجكي، وأرغون شاه السيفي، وُمقْبل السيفي، ومنطاش أمري سالح، وطَيَْربس السيفي 
ُخجا األشريف، وألْطبغا اجلُْربغاوي، وَمْنَجك الزيين، وبُزالر اخلليلي، وحممد بن أَسَْنَدُمر العالي،  رأس نوبة، وَبْيرم

وطالق بغا السيفي، وإلياس األشريف، وقُطْلُوبغا السيفي، وشَْيخو الصرغَْتُمشي وُجلبان السيفي وألطُنبغا الطازي، 
  .وإمساعيل السيفي، وحسني بن الكوراين

غريب خطاي، وياينجي األشريف، ومنكلي بغا اجلوباىن، وقرابغا : ممن يذكر بإمرة عشرين، وهم وأنعم على كل
  .األمحدي، وأق كََبك السيفي، وفرج شاد الدواوين، ورمضان السيفي، وحممد بن ُمْغلَطاي املسعودي وايل مصر

خضر بن عمر بن َبكتُمر صالح الدين حممد بن حممد بن تنكز، و: وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرة وهم
الساقي، وحممد بن يونس الدوادار، وعلى اجلركتمري، وحممد بن رجب بن حممد التركماين، وحممد بن منكوَتُمر 

عبد الغين، وجوهر الصالحي، وإبراهيم بن يوسف بن بلرغي، ولؤلؤ العالي، وتنكز العثماين، وُصراي َتُمر الشريف، 
ون شاهي، وأقسنقر األشريف، ومترُبغا النظامي، وطاز األشريف وجركس القرا ومنكلي بغا املنجكي وشيخون األرغ

بغاوي، وأسنبغا التاجي، وسنقر السيفي، وكزل اجلوباين، وقرابُغا الشهايب، وقطلوبغا الزيين، وألطنبغا أمري سالح، 
ُبغا األشريف، وحاجي الْيلبغاوي، وَبْك بالط األشريف، وكُمشبغا الطَشُتمرى، وَبمبغا العالى، ويلبغا التركماىن، ورُاْس

وأرغون الزيين، ويلبغا الزيين، ومتر األشر وجنبغا الشريف، ومجق السيفي، وأرغون شاه البكْلَمشي، وألطنبغا األشقر، 
  .وصُراي متَُر السيفي، وألطبغا اإلبراهيمي، وأقبغا األشريف، وأجلُبغا السيفي

هم سيفاً، أو سكيناً، أو شالق حبجر، ُوسّط، وتتبعوا، فقطع الوايل نودي على الزعر، من محل من: ويف خامس عشره
  .يف ثامن عشره أيدى ستَه منهم

  .قدم قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء من دمشق: ويف تاسع عشره

 وفيه استقر عمر بن خطاب يف والية الغربية، عوضاً عن أمري فرج بن أيدمر، حبكم انتقاله إىل كشف الوجه
  .وقبض على األمري حممود: البحري

  .قدم الربيد باًن األمري بزالر نائب دمشق قبض عليه األمري َجنتُمر أخو طاز: ويف عشرينه
ويف هذه املدة كلها كانوا بأمجعهم . وفيه نزع األمري منطاش عنه آلة احلرب، وأمر العسكر واألمراء بنزعها فنزعوها

  .البسني آلة احلرب



  .قبض على مجق بن أيتمش، وبريم العالي رأس نوبة أيتمش: ويف حادى عشرينه
وكان من خربه أن منطاش ملا غلب على األمر، كتب يستدعيه يف ثالثة سروج . وفيه قدم سيف َبْزالر نائب دمشق

مث . هفكتب إىل األمري جَنتُمر، بوالية دمشق أن اقبض علي" ال أحضر إليه إال يف ثالثني ألفاً : " على الربيد، فأجاب
سري إليه التشريف والتقليد، وكتب إليه بأن يكون حممد شاه بن بيدمر أتابك دمشق، وجربائيل حاجب احلاجب، 

  .فتعاون اجلماعة عليه وقبضوه، ففر دواداره وأظهر اخلالف، وانضم إليه طائفة كبرية خارج دمشق
وىل على مدينة الكرك، ووافقه حسن وفيه قدم الربيد من غزة بأن امللك الظاهر برقوق خلص من السجن، واست
ودخل يف طاعته،  -عرب الكرك  -الكجكين النائب، وقام يف خدمته وقد حضر إليه ابن خاطر أمري بين عقبة 

  .فاضطرب منطاش
وكان من خرب الظاهر أن منطاش ملا حتكم مبصر بعث شخصاً يعرف بالشهاب الربيدي إىل الكرك، ومعه كُتب إىل 

وكان هذا الشاب من أهل الكرك، وتزوج بابنة عماد الدين أمحد . حسن الكجكين بقتل الظاهر األمري حسام الدين
وكانت مجيلة، فشق عليه . بن عيسى املقريي قاضي الكرك، مث شجر بينهما، فما زال به حىت طلقها، وزوجها بغريه

، فاتصل به، ووعده بأنه يقتل وضرب الدهر ضرباته، فكان من قيام منطاش ما قد ذكرنا. فراقها، وخرج من الكرك
فكتب معه إىل األمري حسن الكجكين مبعاونته على قتل الظاهر، وأن ينزله بالقلعة، فمضى . له امللك الظاهر برقوق

واهللا ألخربن دياره، : " ومل يكتم ما يف نفسه من احلقد، وقال. على الربيد ونزل باملقري، بلد القاضي عماد الدين
وقام يف الليل يريد دخول مدينة الكرك، . كه، وأمالك أقاربه باملقري، فأوحش قلوب الناس منهوأزيد يف احكار أمال

فلما أصبح، أحضره إىل دار . وبعث إىل النائب من يصيح به من حتت السور، فمنعه من ذلك وأحس بالشر
إليه الكتاب بقتل  فلما انفض الناس أخرج. السعادة، وقرأ كتاب السلطان، وكتاب األمري منطاش بأمور أخر

اختاره قريباً من املوضع  -الظاهر، فقام من فوره ودخل على امللك الظاهر بعد أن أنزل الشهاب يف مكان بالقلعة 
وأوقفه على الكتاب، فكاد أن يهلك من اجلزع، فحلف عند ذلك بكل ميني أنه ال يسلمه أو  -الذي فيه الظاهر 

  .وما زال به حىت سكن روعه. ميوت
وأخذ يلج يف العجلة . وقد اشتهر يف املدينة جميء الشهاب، وكثر الكالم فيه، وثقل على الناس، وخافوا شرههذا، 

  " .هذا ما أفعله بوجه حىت أكتب إىل مصر مبا أعرفه : " بقتل الظاهر، والنائب يدافعه إىل أن قال له
  .منه، ويفعل فيه ما يرسم له بهوبعث الربيد بأنه ال يدخل يف هذا األمر، ولكن حيضر إليه من يتسلمه 

وكان يف خدمة الظاهر غالم من أهل الكرك يقال له عبد الرمحن، فنزل إىل مجاعة من أوغاد املدينة، وأعلمهم أن 
الشهاب حضر لقتل امللك الظاهر، فأنفقوا من ذلك، وقاموا إىل القلعة، وهجموا على الشهاب وقتلوه، وجروه 

والنائب عنده، وقد ابتدأوا يف اإلفطار ليلة األربعاء عاشر شهر  -يها الظاهر، فلم يشعر برجله إىل باب القاعة اليت ف
دس بقدمك : " إال ومجاعة قد اقتحموا عليه، وهم يدعون له بالنصر، وأخذوه بيده حىت أخرجوه، وقالوا -رمضان 

و مل جيد بداً من القيام يف خدمته،  وأروه الشهاب مقتوالً، ونزلوا به إىل املدينة، فدهش النائب" . على رأس عدوك 
  .وتسامع به أهل البالد، فأتوه من كل ناحية. وجتهيزه

استقر حممد بن أسندمر العالي يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن أمري حاج بن ُمْغلطاي، واستقر : ويف ثاين عشرينه
  .ابن ُمغلطاوي أحد األمراء املقدمني بالقاهرة

رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز الدمريي يف قضاء القضاة املالكية بالقاهرة ومصر، بعد وفاة وفيه استقر تاج الدين هب



  .مجال الدين عبد الرمحن بن حممد بن خري اإلسكندراين
  .وفيه بلغت زيادة ماء النيل إىل مثانية أصابع من عشرين ذراعاً، وهو يوم عيد الصليب

رقماس الطشَتمُري اخلازندار، وعلى األمري شاهني الَصْرغَتُْمشي أمري قبض منطاش على األمري قُ: ويف خامس عشرينه
وقَبض على األمري ناصر الدين حممد بن . أخور، وقُطلوَبك أستادار األمري أيتمش، وعلى عدة من املماليك الظاهرية

  .احلسام شاد الدواوين، وضربه ضرباً كثرياً
سالم سراج الدين عمر البلقيين يف قضاء العسكر، بعد وفاة أخيه وفيه استقر جالل الدين عبد الرمحن ابن شيخ اإل

  .بدر الدين حممد
  .نودي على املماليك الظاهرية، وهدد من أخفي أحداً منهم: ويف تاسع عشرينه

  .ونودي أيضاً بسفر أجناد غزة من القاهرة إليها
من الكرك جتهيز اإلقامات للملك أحضر حسام الدين حسن بن باكيش مملوكاً وبدوياً، حضرا إليه : ويف سلخه

  .الظاهر ومالقاته، فسحنا خبزانة مشايل
نزل امللك املنصور وصلى صالة العيد بامليدان، ومحل األمري  -وهو عيد الفطر  -: ويف يوم األربعاء أول شوال
  .قطلو أقتمر القبة على رأسه

ف درهم فضة، وانساق حاصل األمري منطاش أفرج عن كرمي الدين بن مكانس بعد أن محل أربعمائة أل: ويف ثالثه
  .على ثالمثاية ألف دينار، ومخسة وثالثني ألف دينار مصرية، سوى الدراهم وغري ما أنفقه

ُسّمر الذين أحضرمها ابن باكيش من الكرك، ونودي أال يسافر أحد إىل احلجاز من اخلاص والعام إال : ويف خامسه
  .بورقة فيها إذن األمري الكبري منطاش

أسَندُمر اليوسفي، وقُطلوبغا الصفوي، : ُرسم بسفر أربعة آالف فارس إىل غزة، وأربعة أمراء هم: ويف سادسه
  .ومنكلي بيه األشريف، وَتُمر بُغا الكرميي، وأُنفق يف كل أمري ماية ألف درهم

ن، وعزل علي بن وفيه استقر ناصر الدين حممد بن العاديل يف والية منوف، وعمر بن قادوس وايل أكوم الرما
  .املقدم

  .وفيه عني مائة مملوك للسفر صحبة أمري الركب إىل احلجاز
وعلى . ُخلع حبضرة امللك املنصور على األمري منطاش، وفوض إليه تدبري األمور، وصار أتابك العساكر: ويف سابعه

وعلى أسندمر بن يعقوب . النوبوعلَى متان َتُمر األشريف، واستقر رأس نوبة . قطلوُبغا الصفوي واستقر أمري سالح
واستقر . وعلى تكَا األشريف، واستقر رأس نوبة. وعلى ألطنُبغا احلليب، واستقر دواداراً. شاه، واستقر أمري جملس

إلياس األشريف أمري أخور بإمرة طبلخاناه، وأرغون شاه السيفي رأس نوبة أيضاً، ومتُربغا املنجكي رأس نوبة رابعاً، 
  .ين أستاداراً، وجقمق السيفي شاد الشراب خاناهوقطلوبغا األرغو

خلع على األمريَ متّان متر رأس نوبة لنظر املارستان املنصوري، وعلى األمري أَلْطنبغا احلليب الدوادار لنظر : ويف ثامنه
  .األحباس

  .وفيه بطل أمر التجريدة خوفاً من املماليك أن خيامروا ويذهبوا إىل امللك الظاهر
  .استقر األمري أيدكار العمري حاجب احلجاب، واألمري أصر حاج بن مغلطاي حاجباً ثانياً: ويف تاسعه

وفيه استدعى الصاحب مشس الدين عبد اهللا املقسي، وعرض عليه األمري الكبري منطاش الوزارة ونظر اخلاص، 
وكان قد عصبهما، ومل  وأحضر التشريف ليلبسه فامتنع، واعتذر بأن يديه ورجليه قد بطلت من ضََربان املفاصل،



واستدعى الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن الغنام، وقرر عليه . حيضر إال حمموالً، فقبل عذره وخلِّى عنه
  .وخلع أيضاً على موفق الدين أيب الفرج ناظر اخلاص، وألزم مبال حيمله. مال، وخلع عليه باالستمرار

وأيران من الشام، . الرماح أمري عشرة رأس نوبة وألطبغا أمري عشرة سوُدن: وفيه ُسمر أربعة من األمراء وهم
  .ووسطوا

  .أفرج عن ناصر الدين حممد بن احلسام، شاد الدواوين: ويف عاشره
  .ضرب جنم الدين حممد الطنبدي حمتسب القاهرة عند األمري الكبري، وألزم مبال حيمله: ويف حادي عشره
  .مر إىل حسبة القاهرةأعيد سراج الدين ع: ويف ثاين عشره

وقد  -وفيه محل جهاز خوند بنت امللك األشرف وأخت امللك املنصور إىل القلعة، لتزف على األمري الكبري منطاش 
. ومشى احلجاب والعسكر معه، فخلع عليهم كلهم. فكان على مخسمائة محال، وعشرة قُطر بغال -عقد عليها 

وعندما زفت إليه خوند، علق بشربوشها ديناراً زنته مائتا مثقال، . اً زائداًوبىن عليها من ليلته، واهتم للعرس اهتمام
  .وفتح للقصر باباً من اإلسطبل جبوار باب السر. مث ديناراً زنته مائة مثقال

استقر مشس الدين حممد السالوي الدمشقي يف قضاء املدينة النبوية، عوضاً عن الشيخ زين الدين : ويف ثالث عشره
  .بن احلسني العراقي شيخ احلديث عبد الرحيم

  .وقدم الربيد بدوادار بزالر نائب دمشق الثائر هبا، ومعه أمري أخر، فسجنا
  .وفيه استقر تنكز األعور نائب محاة، عوضاً عن طُغاي متَُر القبالوي

  .وعزل عمر بن قُُرط عن والية أسوان، واستقر عوضه أبو درقة. وأخرج عدة من الظاهرية إىل قوص
ممدينة قوص خرجوا عن الطاعة، وقبضوا على الوايل، فندب إىل اخلروَج متُربغا . ه قدم الربيد بأن األمراء املقيمنيوفي

  .الناصري، وبريم خجا، وأروس بغا، من أمراء الطبلخاناه
وثبت إىل . روفيه انتهت زيادة ماء النيل إىل تسعة عشر ذراعاً ومثانية عشر أصبعاً، ومل يسمع مبثل ذلك إال يف الناد

  .تاسع بابه، مث احنط
قُبض على نور الدين على احلاضري وضُرب، وُعصر وسجق، بسبب حتدثه مبجيء كتب امللك : ويف ثالث عشرينه

  .الظاهر، وأنه هو الذى ينتصر
 وفيه قدم الربيد خبروج األمري كمشبغا احلموي نائب حلب عن الطاعة، وأنه حارب إبراهيم بن قُطلو أَقتُمر أمري

بعد أن  -هو وشهاب الدين أمحد بن عمر بن أيب الرضا الشافعي قاضي حلب  -جاندار، وقبض عليه ووسطه 
  .قاتلوه ومعهم أهل بانقوسا فلما ظفر هبم قتل عدة كبرية منهم
  .وفيه استقر األمري أق كَبك السوجنة أمري علم بإمرة طبلخاناه

. حب كرمي الدين بن الغنبم، عوضاً عن موفق الدين أيب الفرجويف خامس عشرينه استقر يف نظر اخلاص الوزير الصا
  .واستقر عوضه يف الوزارة موفق الدين أبو الفرج، وخلع عليهما

  .وفيه قدم الربيد بأن األمري حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة، مجع العشري وسار حملاربة امللك الظاهر
عيد، فخرج األمري أسندمر بن يعقوب شاه يف حنو اخلمسمائة فارس، وقدم الربيد بقوة شوكة األمراء اخلارجني بالص

  .وسار يف ثامن عشرينه
أفردت بالد من اخلاص، وحتدث فيها ناصر الدين حممد بن احلسام، فحنق من ذلك الصاحب : ويف سادس عشرينه

ثالمثائة ألف درهم كرمي الدين بن الغنام، واستعفى، فقبض عليه وسجن بقاعة الصاحب من القلعة، وأخذ خطة ب



  .فضة، وقبض على بعض حواشيه
  .واستقر طشبغا القَْشَتُمري وايل دمياط. وفيه استقر أمري علي بن القرماين يف والية اجليزة وعزل قراجا العالي

 وكان من خربهم أنه ملا استقر أبو درقة يف والية أسوان سار إىل. وفيه ورد اخلرب باتفاق الوالة مع األمراء بالصعيد
ابن قرط، واتفقا على املخامرة، وسارا إىل قوص وأفرجا عن األمراء، وعدهتم زيادة على ثالثني أمرياً يف عدة كبرية 

 -وقد اجتمع معه حنو الثالمثائة من الظاهرية  -فلما بلغ ذلك األمري مبارك شاه نائب الوجه القبلي . من املماليك
فلما خرجت . عرب ابن األحدب، فواقوه واستولوا على البالدوافقهم على املخامرة، واستمال عرب هوارة، و

التجريدة األوىل من قلعة اجلبل، انتهت إىل أسيوط ، فقبض عليهم مبارك شاه، وأفرج عمن كان معهم من املماليك 
  .الظاهرية، فخرج ابن يعقوب شاه، كما تقدم ذكره، وسار يف الشرق

ير موفق الدين أيب الفرج، وأفرج عن الصاحب كرمي الدين بن أضيف نظر اخلاص إىل الوز: ويف سابع عشرينه
  .الغنام، واستقر يف نظر اإلسطبالت

  .ليسريوا إىل الكرك. وفيه عني مخسة أمراء من مقدمة األلوف، وثالمثائة مملوك
  .استقر أمري على بن املكَلَلْة يف والية منفلوط، وعزل حممد أََشقْتمر: ويف ثامن عشرينه

ممن معه وصل أمخيم، فلقبهم اخلارجون عن الطاعة وكسروهم، . رب بأن األمري أسندمر بن يعقوب شاهوفيه ورد اخل
  .فرسم خبروج جندة من املماليك وأجناد احللقة، مث عوقوا

واستقر يف قضاء القضاة  -مفيت دار العدل  -استدعى القاضي صدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي : ويف سلخه
اً عن الشيخ ناصر الدين حممد ابن بنت امليلق، وخلع عليه، فنزل ومعه األمري الدوادار واحلجاب بديار مصر، عوض

  .إىل املدرسة الصاحلية على العادة، وسر الناس بواليته
  .وخرج األمري بلوط الصرغتمشي، واألمري غريب، لكشف أخبار امللك الظاهر

بدر الدين حممد بن أيب البقاء يف قضاء القضاة بدمشق،  استقر قاضي القضاة: ويف يوم السبت مثاين ذي القعدة
واسَتقر قاضي القضاة سري الدين حممد بن املسالين خطيب اجلامع . عوضاً عن شهاب الدين أمحد بن عمر القرشي

األموي، وشيخ الشيوخ بدمشق واستقر موفق الدين بن العجمي يف قضاء احلنفية حبلب، عوضاً عن حمب الدبن 
واستقر بدر الدين حممود السراي الكُلُْستاىن يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن . مد بن حممد الشحنةحممد بن حم

  .جنم الدين الكفري

  .توجه قاضي القضاة صدر الدين حممد املناوي إىل مدينة مصر، يف موكب جليل على العادة: ويف ثالثه
فقبل عذره، وخلع عليه لوالية قوص، عوضاً عن  حضر األمري حسني بن أخي قرط طائعاً، واعتذر،: ويف سادسه
  .مقبل الطييب
  .قرئ تقليد قاضي القضاة صدر الدين حممد املناوي، فكان اجلمع موفوراً: ويف عاشره

  .أحضر باألمري مبارك شاه الكاشف مقيداً، فسجن خبزانة مشايل: ويف ثاين عشره
فت األقوال يف امللك الظاهر برقوق، وكان من خربه كثرت اإلشاعات، وقويت األراجيف، واختل: ويف هدا الشهر

أنه ملا قتل الشهاب بالكرك، وأنزل عوام البلد امللك الظاهر من قلعتها، وقاموا خبدمته، أتته العربان وصار يف طائفة، 
ر مجع الظاهر فلما كث. فلم جتد أكابر مدينة الكرك بداً من املوافقة، إال أهنم قد سقط يف أيديهم، وخافوا سوء العاقبة

فاجتمع األعيان عند العماد أمحد بن عيسى املقريي، قاضي الكرك، . عزم على اخلروج من املدينة، وبّرز أثقاله
وأحالوا الرأي، وخشوا من السلطنة مبصر، فاتفقوا على القيام عليه، وقبضه، وإعالم أهل مصر بذلك، وأنه مل خيرج 



وبعثوا ناصر الدين حممد أخا القاضى، . صاً هلم من معرة معاداة الدولةإال باجتماع السفهاء منهم، ليكون ذلك خال
  .لريكب وخيرج، بلغه ذلك. فأغلق باب املدينة، وصار الظاهر وقد حيل بينه وبني أثقاله وعامة أصحابه فلما قام

فلما رأى . مباشر اإلنشاء بالكرك، فكتب للظاهر يف مدة خروجه وخدمه -أخو القاضى  -وكان عالء الدين على 
ما نزل بالظاهر، عندما بلغه اتفاق أهل املدينة يف بيت أخيه على قبض الظاهر، حدثه وقّوى جأشه، وسار به، حىت 
وصل باب املدينة، فإذا به مغلوق، وأخوه ناصر الدين قائم عنده، فما زال به حىت فتح الباب وخرج بالظاهر من 

الذين وصلوا اٍ ليه، والعربان الىت اجتمعت عليه، وأخالط أهل مدينة املدينة، والتحق ببقية أصحابه من املماليك 
وهبا األمري َجنتُمر  -فأقام بالثنية خارج الكرك يومني، ورحل يف ثامن عشرين شوال، وسار هبم يريد دمشق . الكرك

لى حلب حبكم عصيان وقد وصل إليه األمري ألْطُْنبغا احلليب الدوادار من مصر نائباً ع -أخو طاز، متويل نيابتها 
 -نائب غزة  -فاستعدا لقتال الظاهر، وتوجه إليهما األمري حسام الدين حسني بن باكيش . كمشبغا احلموي

  .بعساكرها وعشريها
قتاالً شديداً، كسروه فيه غري مرة،  -قريبا من دمشق  -ممن معه، فخرجوا إليه وقاتلوه بشقحب . وأقبل الظاهر

وقتل منهم ما ينيف على األلف، فيهم مخسة . إىل أن كسرهم، واهنزموا منه إىل دمشق وهو يعود إليهم ويقاتلهم،
وركب اًقفية املنهزمني، فامتنع جَنتُمر بالقلعة، وتوجه . عشر أمرياً، وقتل من أصحابه حنو الستني، ومن أمرائه سبعة

. ومخسني فارساً، قد أثخنوا باجلراحاتبالقلعة، وتوجه من أمراء دمشق ستة وثالثون أمرياً، ومعهم حنو الثالمثائة 
فلم ميض غري يوم واحد حىت وصل ابن باكيش جبمائعه، فقاتله الظاهر . وأخذوا نائب صفد، وقصدوا ديار مصر

وأتاه عدة من مماليكه، ومن أمراء الشام، فصار يف عسكر . وهزمه، وأخذ مجيع ما كان معه، فقوي به قوة كبرية
جربائيل حاجب احلجاب بدمشق، وأمري علي بن أسندمر الزيين، وَجقَمق، ومقبل الرومي، كبري، وأقبل إليه األمري 

  .طائعني له، فصاروا يف مجلته
ونزل السلطان بوقوق على قبة يلبغا ظاهر دمشق، وقد امتنع أهلها هبا، وبالغوا يف حتصينها، فحصرها، وأحرق 

أهل املدينة يف قتاله، وأفحشوا يف سبه، وهو ال يفتر عن  القبيبات، وخرهبا، وأهلك يف احلريق خلقاً كثرياً، وجد
قتاهلم، فأمده األمري كمشبغا من حلب بثمانني فارساً من املماليك الظاهرية، فأخرج إليهم األمري َجنتُمر مخسمائة 

  .فارس من دمشق، ليحولوا بينهم وبني الظاهر، فقاتلوهم، فكسرهم الظاهرية، واستولوا على مجيع ما معهم
مما صار إليه يف هذه . وأتوا إىل الظاهر، فأقبل األمري نعري بعربانه، يريد حماربته، فحاربه وكسره فاهنزم عنه، وتقوى

وصار له برك ويرق، بعدما كان هبيئة رثة، ال يكنه من املطر إال خيمة صغرية، ومماليكه يف أخصاص كل . الوقائع
  .منهم هو الذى يتوىل خدمة فرسه بنفسه

الظاهر برقوق على حصار دمشق وقتال أهلها، فورد اخلرب بذلك إىل منطاش يف خامس عشر ذى القعدة، واستمر 
فتقدم يف سابع عشره إىل الصاحب موفق الدين أيب الفرج بتجهيز امللك املنصور للسفر، فلم جيد يف اخلزائن ما 

استدعى القضاة، وسأل قاضي القضاة صدر جيهزه به، واعتذر بأن املال انتهب وتفرق يف هذه الوقائع، فقبل ذلك، و
الدين حممد املناوي أن يقرضه مال األيتام، فامتنع من ذلك ووعظه، فلم تنجح فيه املواعظ، وختم يف يومه على 

 -نقيب اجليش  -ورسم حلاجب احلجاب وناصر الدين بن قُرطُاى . موادع األيتام، وكانت إذ ذاك عامرة باألموال
  .أجناد احللقة، وحثهم على التجهيز للسفر بعد العرضبتفرقة النقباء على 
قدم الربيد بكسرة ابن باكيش وأخذ امللك الظاهر مجيع ما كان معه، فاشتد اضطراب الناس، : ويف تاسع عشره

واستدعى األمري منطاش اخلليفة املتوكل . وكثر اإلرجاف، ووقع االجتهاد يف احلركة للسفر، وأزعج أجناد احللقة



ه، وقضاة القضاة، وشيخ اإلسالم، وأعيان أهل العلم، فرتبوا صورة فتيا يف أمر امللك الظاهر، وانفضوا من على اللّ
  .غري شيء

أسلمه  -يعرف بيلبغا الساملي  -وفيه قدم الربيد بواقعة صفد، و كَان من خربها أن مملوك من املماليك الظاهرية 
واستمر على ذلك إىل أن نفي املقدم كما . ليك، فرتبه خازندارهامللك الظاهر للطواشي هبادر الشهايب مقدم املما

فلما قبض الناصري على . تقدم ذكره، فخدم يلبغا الطواشي، صواب السعدي شنكل املقدم، وصار دواداره الصغري
شنكل، خدم يلبغا عند األمري قطلوبك النظامي صفد دواداراً، وسار معه إىل صفد، فتحبب إىل الناس باإلحسان 

وجع النظامي العسكر ليصري . ليهم ومالطفتهم، إىل أن قدم إىل صفد خرب مسري امللك الظاهر من الكرك إىل دمشقإ
وقام يلبغا يف طائفة من املماليك الذين استماهلم، وأفرج عن األمري أينال اليوسفي، األمري قجماس . إىل نائب دمشق

ونادى بشعار امللك الظاهر يريد القبض على . ة من سجن صفدابن عم الظاهر، وحنو املائتني من املماليك الظاهري
ممن معه على مدينة صفد وقلعتها، وصار األمري أينال . فلم يثبت وفر من صفد يف مملوكني، فاستوىل يلبغا. النظامي

ب فلما ورد هذا اخلرب، عظم اضطرا. قائماً بأمر صفد، ووقف يلبغا يف خدمته، وقد تقووا بثقل النظامي وبركة
  .األمري منطاش، وزاد قلقه، وكثرت قالة الناس، وتوالت األخبار ذلك

استقر الشريف َبكتُمر يف والية البحرة ونقل متراز العالي إىل كشف الوجه البحري، ورسم : ويف حادي عشرينه
  .هلما جبمع عرب البحرية لقتال الظاهر

أتابك دمشق، يف تتمة مخسة وثالثني أمرياً، ومجع وفيه قدم اخلرب بوصول نائب صفد ونائب محاة، ومحد بن بيدمر 
  .كثري من املماليك، وقد اهنزموا من الظاهر، فرسم بدخوهلم

فتيا  -موقع احلكم  -وفيه استدعى اخلليفة والقضاة والفقهاء بسبب الفتيا، فكتب ناصر الدين حممد بن الصاحلي 
يف الشهر احلرام والبلد احلرام وهو حمرم، واستحل  تتضمن السؤال عن رجل خلع اخلليفة والسلطان، وقتل شريفاً

  .أخذ أموال الناس وقتل األنفس، وجعلها عشر نسخ
قدم سواق من سواقي الربيد، وبدوي، وبشرا منطاش بأن الظاهر بعد ما ملك دمشق كبس يف : ويف ثالث عشرينه

لقلعة، وقد ارتدم، وسجن به عدة وفيه رسم بفتح سجن قدمي با. الليل، وهرب، فمشى ذلك عليه، وأنعم عليهما
  .مماليك وسجن كثري منهم بأبراج القلعة، وضيق عليهم

وفيه وجدت ذخرية بالقاهرة، يف بيت عماد الدين إمساعيل بن املشرف أستادار جركس اخلليلي، فيها ستمائة ألف 
حنو ثالمثائة ألف دينار  درهم، وحنو اخلمسني ألف درهم، فأخذها األمري منطاش، وأخذ البن جركس اخلليلي أيضاً

  .مصرية
قطلوبك النظامي نائب صفد، وتنكز األعور نائب محاة، : وفيه قدم األمراء واملماليك املنهزمون من الظاهر، وهم

وحممد بن بيدمر أتابك دمشق، ويلبغا العالي أحد املقدمني بدمشق، وأقباي األشريف نائب قلعة املسلمني، ومن أمراء 
ومن . ش األطروش وايل الوالة، وشكر اًمحد، وجوبان اخلاصكي، وقطلوبغا جَْبَجق، وجربائيلالطبلخاناة دمردا

العشرينات أقبغا الوزيري، وأزدمر األشقَتمري، وقُُنق الزيين، ومنكلي بغا الناصري، وَبمبغا، وطومان، وأقبغا 
  .اإلينايل، وأمحد بن يانوق

، ومصطفي البيدمري، ويوسف األطروش، وأقتمر األشقتمري، ومن العشراوات بيبغا العالي، وطغاي متر األشريف
  .وألطنبغا البيدمري، وقر ابغا السيفي -دوادار يلبغا املنجكي  -وأرغون شاه 



  .ومن أمراء صفد تغري بردي األشريف، ومنجك اخلاصكي، وقجقار السيفي
وطيبغا القرمي، وأسنبغا األشريف، وحسني  ومن أمراء محاة َجنتُمر األسعردي، وألطبغا املارديين، وبكلمق األرغوين،

  .األيتمشي
  .ومن املماليك عدة مائتني وأحد وعشرين

  .وفيه أفرج عن األمري قرقماس الطشتمري، واستقر خازندارا على عادته
  .وأفرج عن شيخ الصفوي اخلاصكي، وأرغون السالمي، ويلبغا اليونسي، ونزلوا إىل دورهم

  .املنفصلني ليجهزوا األمراء املستجدين للسفر، فلم يسمع مبثل هذا وفيه رسم على مباشري األمراء
وفيه نودي أن الفقهاء والكتاب ال يركب أحد منهم فرساً عربياً، وأن الكتاب الكبار أرباب الوظائف السلطانية، 

  .وكتاب األمراء يركبون البغال
احني اجلياد، وتتبعت املماليك اجلراكسة، وفيه أخذت أكاديش احلمالني املعدة للحمل عليها، وأخذت خريل الطو

وطلبهم حسني وايل القاهرة، وأخذهم من كل موضع، فقبض منهم على رجل شيخ يقال له ُيلوا األمحدي، وضرب، 
وأخذ منه مبلغ مخسني ألف درهم فضة، وأفرج عنه وعن طُرنطاي اخلطريي، وطولو بغا األمحدي، واًقبغا البشتكي، 

  .منهم يف مصر حنو الستني سنةومسافر، ألجل أن لكل 
  .وفيه خشبت أيدى املماليك املسجونني، وأرجلهم

اجتمع األمراء وأهل الدولة مع األمري الكبري منطاش، واتفقوا على استبداد السلطان امللك : ويف خامس عشرينه
ة، ليعلم الناس بالسفر إىل فرسم السلطان بتعليق اجلاليش بالطبلخانا. املنصور، وأثبتوا رشده حبضرة القضاة واخلليفة

الشام، وأفرج عن األمري حممود األستادار، وأمر بعرض أجناد احللقة واملماليك السلطانية، ونودي أن العامة ال 
  .يركب أحد منهم فرساً أصيالً وأن املكارية ال حتمل على أكديش محالً

وحضر اخلليفة " لكفار على قتال املسلمني واستعان با: " وفيه أحضرت نسخ الفتوى يف امللك الظاهر، وزيد فيها
املتوكل وقضاة القضاة األربع وشيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين وولده جالل الدين عبد الرمحن قاضي 

العسكر، وقاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء، وويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون املالكي، وسراج 
مللقن الشافعي، وعدة دون هؤالء؛ بالقصر األبلق من القلعة حبضرة امللك املنصور واألمري الكبري الدين عمر بن ا

وفيه نودي على أجناد احللقة بالعرض، وهدد من . منطاش، وقدمت إليهم الفتوى، فكنبوا عليها بأمجعهم وانصرفوا
  .تأخر منهم

  .موفيه كتب لعرب البحرية باحلضور للسفر مع العسكر إىل الشا
  .وفيه استقر األمري قُطلبوبغا الزيين أمري جاندار، شريكاً لطوغان العمري

وأنعم على كل من أرغون شاه السيفي، وقطلوبغا السيفي . واستقر أمري حاج بن ُمْغلطاي احلاحب أستادار السلطان
ضة لكل أمري مائة، وأنعم على األمراء القادمني من الشام بفرس بقماش ذهب، ومخسني ألف درهم ف. بإمرة مائة

ورتب هلم اللحم واجلرايات والعليق وفيه أعيد مبارك شاه يف نيابة الوجه . وملن عداهم من األمراء بأقبية مغرية
  .القبلي وخلع عليه
  .أخليت خزانة اخلاص بالقلعة، وسدت شبابيكها وباهبا، وفتح من سقفها طاق، وعملت سجنا: ويف سابع عشرينه

قدم الربيد من الصعيد بأن العسكر اجملرد مع األمري أسندمر بن يعقوب شاه :  ذي احلجةويف يوم السبت أول يف
  .واقع األمراء اخلارجني عن الطاعة مبدينة قوص، وقبضوا عليهم كلهم، فدقت البشاير ثالثة أيام بالقلعة



  .سني فرساًوفيه قبض على الصاحب كرمي الدين بن الغنام، وألزم حبمل ثالمثائة ألف درهم فضة، ومخ
  .وفيه أنفق على كل من األمراء األلوف مائة ألف درهم فضة، وعلى كل من أمراء الطبلخاناة مخسون ألف درهم

  .وخوخة أيدغمش، وغري ذلك -أحد أبواب القاهرة  -وفيه سد باب الفرج 
فتقرر على البطرك . قبض على مىت بطرك النصارى، وألزم مبال، وقبض على رئيس اليهود، وألزم مبال: ويف ثالثه

  .مائة ألف درهم، وعلى رئيس اليهودي مخسون ألف درهم جبوها ومحلوها
وفيه طلب الشيخ مشس الدين حممد الركراكي املالكي، وألزم بالكتابة على الفتوى يف امللك الظاهر، فامتنع، فضرب 

  .مائة ضربة، وسجن باإلصطبل
  .أفرج عن ابن غنام: ويف رابعه
  .وخة أَْيُدغُْمشفتحت خ: ويف سادسه

  .وفيه خرجت جتريدة إىل الصعيد خوفاً منأخذ العرب األمراء املماليك الظاهرية املقبوض عليهم
ممن معه، فقاتله أهل دمشق، وقتلوه، . دقت البشائر لكذبة منقت، وهى أن إينال اليوسفي سار من صفد: ويف سابعه

  .وجرح امللك الظاهر

متر األشريف رأس نوبة عرض املماليك السلطانية، وكثرت يف أمر الظاهر  توىل األمري متان: ويف ثالث عشره
  .واألرجاف، تارة بنصرته وتارة هبزميته، وحتدث كل أحد على مقتضى غرضه

عرض األمري متان متر أجناد احللقة، َمْن إقطاعه عربة أربعمائة دينار فما فوقها، وعني مجاعة منهم : ويف خامس عشره
راسة القلعة، ومجاعة حلراسة القاهرة ومجاعة حلراسة مصر، وعرض مقدمي املماليك، وعرض للسفر، ومجاعة حل
  .البحرية واملفاردة

  .وفيه برز األمراء الشاميون بظاهر القاهرة، للتوجه إىل الشام
حق له يف  وفيه قبض على اخلليفة املخلوع زكريا، وأخذ منه العهد الذي عهده إليه أبوه باخلالفة، وأشهد عليه أنه ال

  .اخلالفة
وفيه قدمت التجاريد من بالد الصعيد باخلارجني عن الطاعة يف القيود، فغرق مجاعة من املماليك يف النيل ليالً، 

  .وأخرج بستة من اجلب بالقلعة، موتى
، مترباي احلسين: أحضر بالقادمني من الصعيد مع األمري أسندمر بن يعقوب شاه إىل القلعة، وهم: ويف سادس عشره

وقرابغا األبو بكري، وجبمان احملمدي، ومنكلي الشمسي، وفارس الصرغتمشي، ومتربغا املنجكي، وطوجي احلسين، 
وقرمان املنجكي، وبيربس التمان مترى، وقراكسك السيفي، وأرسالن اللفاف، ومقبل الرومي، وطوغاي متر 

دبغا العثماين وتنكز العثماين، وبالط اجلركتمري، وجرباش الشيخي، وبغداد األسعدي، ويونس األسعردي، وأر
املنجكي، وقراجا السيفي، وكمشبغا اليوسفي، وأقبغا حطب، وقرابغا احملمدي، وعيسى التركماين، وبك بالط 

قُُنق بيه الالال، وأقبغا السيفي، : وأفرج عن مجاعة ممن حضر وهم. السوجني، فأوقفوا يف القيود زماناً مث سجنوا
  .وأفرج أيضاً عن بك بالط السوجني. ز الصرغتمشي، وخلع عليهمومترباي األشريف، وع

وفيه سجن خبزانة اخلاص األمري حممود، واألمري أقبغا املارداين، وأيدمر أبو زلطة، وشاهني الصرغتمشي أمري أخور، 
  .وُجُمق بن أيتمش، وبطا الطولومترى، وهبادر األعسر، وعدة كبرية من األمراء واملماليك

ائر مباشري الدواوين بأن حيمل كل واحد مخسمائة درهم مثن فرس، وقرر ذلك على الوظائف ال على وفيه ألزم س
األشخاص، على أن من كان له عشر وظائف يف عدة دواوين حتمل كل وظيفة مخسمائة درهم، فنزل بالناس ما مل 



  .ن خيالً وعينا ألف فرسيعهدوه، فتوزعوا ذلك بعد أن جىب منهم عدة خيول، فجاء مجلة احلمل من املباشري
وفيه أحضر من ألزم بالسفر من أجناد احللقة، وأعفوا من السفر، على أن حيضر كل منهم فرساً جيداً، فأحضروا 

وألزم من مل حيضر فرساً بألف درهم عن مثن فرس، فتضرروا من ذلك، . خيوهلم، فأخذ جيادها، ورد ما عداها
رؤوس نوب احلجاب حبمل كل منهم مخسني ألف درهم، وعدهتم  وألزم. فاستقرت مخسمائة درهم جبيت منهم

  .أربعة، مث استقر على كل واحد أربعة عشر ألف درهم، محلها وأفرج عنه
  .وفيه أنفق على مماليك األمري ناصر الدين حممد بن األمري منطاش، لكل واحد ألف درهم

 منطاش من قلعة اجلبل بالعساكر إىل الريدانية خارج نزل امللك املنصور واألمري الكبري: ويف يوم االثنني سابع عشره
واستدعى قاضي القضاة صدر الدين حممد املناوي إىل الريدانية، وألزم بالسفر فامتنع وسأل اإلعفاء، . القاهرة
واستقر قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء على أنه يعطى مال األيتام وحيمل من ماله مائة ألف . فأعفى
  .هم فضة، مث خلع عليه وعرب إىل القاهرة من باب النصردر

  .وفيه استقر عبيد اهللا العجمي يف قضاء العسكر، وعزل سراج الدين عمر
وفيه تقرر على سائر املماليك . وفيها اعتقل اخلليفة املخلوع زكريا، واألمري سودن النائب، بقاعة الفضة من القلعة

 -ممن تعني حلفظها وحفظ القلعة ومصر يف مدة غيبة السلطان  -املقيمني بالقاهرة البحرية واملفاردة وأوالد األمراء 
خيوالً حيملوهنا إىل الريدانية، وتقرر على موقعي اإلنشاء أيضاً خيوالً، وعلى بقية أرباب الوظائف من املتعممني، 

ا لزمه، كما تقدم يف وأزعجوا بسبب ذلك، فمنهم من قاد العشرة أرءوس، ومنهم من قاد دوهنا، على قدر م
  .الكتاب، فاشتد غم الناس، وكثرت حركاهتم، ونزل هبم ما مل يروا مثله

ركب األمري ُتمان َتُمر رأس نوبة يف عدة مماليك إىل الرميلة حتت القلعة، وقبض على كل من رآه : ويف تاسع عشره
  .راكباً على فرس من املتعممني وغريهم، وأخذ خيوهلم ومضى هبا إىل داره

وفيه اشتد الطلب على األجناد وغريهم بسبب جباية اخليول وأمثاهنا، وسلم كثري منهم لألمري حسام الدين حسني 
ليخلص ذلك منهم بالعقوبة وفيه نزل الوزير موفق الدين أبو الفرج واألمري ناصر الدين  -الوايل  -بن الكوراين 

تام، وأخذا منه ثالمثائة ألف درهم، وألزم أمني احلكم حممد بن احلسام إىل خان مسرور بالقاهرة، حيث مودع األي
ممصر أن حيمل مائة ألف درهم، وألزم أمني احلكم . بالقاهرة أن حيمل تتمة مخسمائة ألف درهم، وألزم أمني احلكم

  .باحلسينية أن حيمل مائة ألف درهم قرضاً، حسب إذن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء يف ذلك
. ستدعى قضاة القضاة األربع إىل الريدانية بكرة النهار، فأجلسوا يف خيمة، وتركوا بغري أكل إىل قريب العصروفيه ا

مث طلبوا إىل عند السلطان، فعقدوا عقده على خوند بنت أمحد بن السلطان حسن، بصداق مبلغه ألف دينار 
  .مري أيدمر الدواداروعشرون ألف درهم، وعقدوا عقد األمري قطلوبغا الصفوي على ابنة األ

أسندمر بن يعقوب شاه، والكرميي، ومثان متر رأس نوبة، : رحل طليعة العسكر أربعة أمراء وهم: ويف عشرينه
  .وقطلوبغا الصفوي
رحل األمري منطاش يف عدة من األمراء، مث رحل السلطان واخلليفة والقضاة وبقية العسكر، وقد : ويف ثاين عشرينه
القلعة األمري تكا، ومعه األمري دمرداش القشتمري، وباإلسطبل األمري سراَي متُر، وبالقاهرة األمري أقيم نائب الغيبة ب

  .قُطلوبغا احلاجب، وجعل أمر العزل والوالية إىل األمري سراي متر
  .وفيه نقل األمري سودن النائب إىل بيت بالقلعة

وطلب من كل . فعي بإحضار عشرة أروس من اخليلوفيه ألزم قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء الشا



األمراء من املقدمني املقيمني عشرة أروس، ومن كل أمري طبلخاناة أربعة أروس، ومن كل أمري عشرة فرسان، فأخذ 
وقرر على كل واحد منهم . وكلب من سائر الوالة املستقرين بأعمال ديار مصر واملعزولني، اخليل. ذلك من اجلميع
  .وطلب من سائر اخلدام الطواشية خيول، مث أعفوا حبسب حاله،

وفيه استقر األمري حسام الدين حسني بن الكوراين يف والية مصر، مضافة إىل والية القاهرة، فاستناب يف مصر ابن 
  .أخيه أمري عمر بن ممدود

  .لكشف التراب باجليزية واستقر ناصر الدين حممد بن ليلى يف والية اجليزة، عوضاً عن قرطاي التاجي حبكم انتقاله
ورسم لفراج . استقر قُطلوبغا السيفي أمري حاجب ثانياً، عوضاً عن أمري حاج ابن مغلطاي: ويف ثالث عشرينه

  .وأنعم على كل من قراكسك، وأرسالن اللفاف، وبك بالط السوجني بقباء بفرو، وشق. السيفي بإمرة عشرة
  .الساقي الزمام، ببدر وفيه قدم جناب من احلجاز مبوت الطواشي مثقال

وفيه رحل السلطان من العكرشا إىل بلبيس، فتقنطر عن الفرس، فتطري الناس من ذلك بأنه يرجع مقهوراً، وكذا 
  .كان

  .سد األمري صراي متر باب القصر الذي باإلصطبل، وسد شبابيك الشراب خاناة: ويف سلخه
  .وانقضت هذه السنة والناس يف مصر والشام بشر كبري

وقوع حادثة عظيمة ببالد خراسان، وهى أنه هبت مبدينة نيسابور رياح عاصفة يف شهر . فق أيضاً يف هذه السنةوات
صفر، ارجتت األرض من شدة هبوهبا، وحدثت زلزلة مهولة، حتركت األرض منها حركة عنيفة، حىت كان اإلنسان 

إىل موضع، فلم يبق شيء يف مجيع أقطار وغريه يرتفع عن موضعه قامتني وأكثر، وصارت األرض تنتقل من موضع 
املدينة من البيوت واألسواق واملدارس وحنوها إال واهتز اهتزازاً عظيماً، واستمر احلال كذلك إىل ضحوة هنار اليوم 

الرابع، فسكنت الزلزلة، وأمن الناس واطمأنوا، وإذا بريح عظيمة هبت يف احلال، مث حتركت األرض أقوى مما 
. وانقلبت بأهلها، فصار عاليها سافلها، وخربت املدينة، وهلك أهلها، فلم يسلم منهم إال النادر حتركت قبل ذلك،

وسلم سكان الفوقانيات، وهلك سكان التحتانيات، وسلم قوم كانوا يف بعض احلمامات، وقد خرجوا إىل الدهاليز 
مث بعد أشهر عمر من بقي . دهمفاحتوى من بقي من األراذل على أموال من قد هلك من األماثل، وترأسوا بع
  .عمارات بالقرب من املدينة اليت هلكت، وعملوا عاليها من اخلشب واخليام

ومن غريب ما وقع يف هذه احلادثة أن قرية انتقلت من مكاهنا إىل مكان قرية أخرى، فصارت فوقها حبيث مل يبق 
  .حمارباتلليت كانت أوالً أثر يعرف فكانت بني أهل القريتني عدة خصومات و

وكانت . واتفق أيضاً أن رجالً كان يف بيته، فسقط البيت إال املوضع الذي فيه الرجل فإنه مل يسقط، وسلم الرجل
امرأة يف احلمام، وقد أخذت لقمة وضعتها يف فمها، فسقط احلمام عليها، فهلكت فيمن هلك، فلما نبش عنها، 

، ومئزرها يف وسطها، وقد أدخلت إحدى رجليها يف داخل وجدت واللقمة يف فيها مل تبلعها، وولدها يف حضنها
احلمام، ورجلها األخرى من خارج، مل هتمل حىت تدخلها بل هلكت قبل ذلك، وسلم مع ذلك الوقاد يف أتون 

وقد اشتهر عند أهل . احلمام، فإنه ممن ألقته األرض عنها، فحدفته إىل العلو، وصار بالبعد عن موضعه، فسلم
وال . خربت بالزالزل سبع مرات، فكانت هذه املرة أشنع مما مضى؛ ألهنا تركت املدينة عاليها سافلهانيسابور أهنا 

  .حول وال قوة إال باللّه
  ومات يف هذه السنة



األمري صارم الدين إبراهيم بن األمري سيف الدين قُطلو : عامل كبري بالطاعون والسيف، فممن له ذكر من األعيان
وقام إبراهيم بنصرة منطاش، .  جاندار حبلب، قتله األمري كُمشبغا احلموي، وقد عصى كمشبغاأَقتُمر العالي، أمري

  .واستمال مجاعة وحارب كُُمشبغا، فانتصر عليه ووسطه يف شوال
ثار على كمشبغا نائب . ومات شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عمر بن أيب الرضا قاضي القضاة الشافعي حبلب

. قوسا وقاتله، وظفر هبم كمشبغا وقتل كثرياً منهم، وفر ابن أيب الرضا، فأخذ قريباً من املعرةحلب، وجع أهل بان
  .وكان إماماً يف عدة علوم، شهماً، صارماً، مهاباً، حمباً للحديث وأهله. وقتل وعمره زيادة على أربعني سنة

ل، املصري، الواعظ بالقاهرة، يف عاشر ومات برهان الدين إبراهيم بن على املعروف بابن احللواين، الشامي األص
  .صفر، و مل ُير بعده من يعمل املواعيد مثله يف حسن أدائه، وكان ال يعظ إال من كتاب

ومات الشيخ شهاب الدين أمحد بن أيب يزيد بن حممد، ويعرف مبوالنا زاده السرائي العجمي، يف يوم األربعاء حادي 
 عدة علوم، وهو أول من وىل درس احلديث بالظاهرية املستجدة بني وكان فاضالً يف. عشرين احملرم بالقاهرة

  .القصرين
  .ومات األمري أرنبغا، مقدم الربيدية، وأحد أمراء العشراوات بالقاهرة، يف صفر

  .مات بالطاعون يف مجادى األوىل. ومات األمري تلكتمر، أحد أمراء الطبلخاناه، وكاشف اجلسور
قُتل يف حماربة الناصري خارج دمشق، يوم االثنني حادي عشرين ربيع . أمري أخورومات األمري جركس اخلليلي، 

وله بالقاهرة خان يعرف به وقفه على بر . وكان مهاباً، عارفاً، خرباً باألمور، حسن السياسة، عاقالً، خرياً. اآلخر
  .يعمل مبكة

ريب مع أوالده وتأدب ومهر . صر حسنكان من مماليك النا. ومات األمري سيف الدين بزالر العمري نائب دمشق
وتقدم يف الفروسية، وأتقن أنواع الثقافة، وكان ذكياً . يف الكتابة، وشارك يف العلوم، سيما الفلكيات وعلم النجوم

وقدم مع األمري يلبغا الناصري إىل . مث نفي إىل طرابلس. فطناً شجاعاً، ويل نيابة اإلسكندرية، وتنقل يف الرتب
  .مث قبض عليه واعتقل بقلعتها حىت مات، وقد أناف على اخلمسني.  نيابة دمشقالقاهرة، ووىل

مات . ومات األمري حسام الدين حسن بن األمري عالء الدين على ابن األمري سيف الدين قَْشتمر، أحد العشراوات
  .بالطاعون يف القاهرة

ذيل، وتلقن منه، وتزوج ابنته، وترك بيع صحب الشيخ ياقوت الشا. ومات الشيخ حسني اخلبَّاز، الواعظ املعتقد
اخلبز، وانقطع بزاويته خارج القاهرة، وجلس للوعظ، فاشتهر، وصار له عدة أتباع، حىت مات يف حادي عشرين 

وكان مشكوراً، فيه خري وبر وحمبة للفقراء، . ربيع اآلخر، ودفن بالقرافة ومات األمري سودن املظفري، مقتوالً حبلب
وهبا نشأ . دة، وقلة الكالم مع املعرفة، وأصله من مماليك األمري قُطلوُبغا املظفري، أحد أمراء حلبومالزماً للعبا

مث صار أحد احلجاب، وانتقل إىل نيابة محاة، مث . وترقى إىل أن صار خازندار األمري جرجي اإلدريسى نائب حلب
  .ف على الستنيويل نيابة حلب، وعزل منها، وصار أتابك حلب، إىل أن قتل، وقد أنا

مات خارج القاهرة، ثالث عشر . ومات األمري سراي الطويل الرحيب أحد املماليك اليلبغاوية، واألمراء الطبلخاناه
  .ربيع األول

ومات قاضي القضاة مجال الدين عبد الرمحن بن حممد بن خري اإلسكندري املالكي، يف يوم األربعاء سابع عشر 
  .رمضان

  .يف الفقه، واشتهر حبسن السرية، فطلب لقضاء املالكية بديار مصر، وباشره أحسن مباشرة نشأ باإلسكندرية، وبرع



  .ومات مجال الدين عبد اهللا بن الشيخ عالء الدين مغلطاي يف ثامن عشرين ربيع اآلخرة، بالقاهرة
ركماين ومات الشيخ شرف الدين عثمان بن سليمان بن رسول ابن أمري يوسف بن خليل بن نوح الكراين الت

قدم إىل القاهرة، واتصل باألمري الكبري برقوق، وحظي عنده، وصار يؤاكله، فلما ويل . احلنفي، املعروف باألشقر
مث واله مشيخة اخلانقاة الركنية بيربس، وقضاء العسكر حىت مات، يف رابع . السلطنة رتبه إماماً يؤم به يف الصلوات

  .عضرين ربيع اآلخر بالطاعون
  .أشقتمر املارديين نائب حلب، مات بطاالً بالقدسومات األمري 

  .وكان خرياً، له مثار مجيلة مبصر والشام. ومات علم دار بن عبد اهللا الناصري بدمشق
كان من خدام اجملاهد صاحب اليمن، فلما حج هنب . ومات الطواشي سابق الدين مثقال اجلمايل الساقي زمام الدور

فلما مات . مث وىل شد األحواش. حممد، فترقى يف اخلدم، وصار من اجلمداريةوأبيع، فاشتراه حسني بن الناصر 
سابق الدين مثقال اآلنوكي، نقل افتخار الدين ياقوت الزمام إىل تقدمة املماليك، ووىل مثقال هذا زمام الدور 

تاسع عشر ذي  عوضه، مث صرف مبقبل الدوادري فسافر إىل احلجاز وجاور باحلرمني حىت مات ببدر، ليلة اجلمعة
  .القعدة

  .مات بالطاعون يف القاهرة. ومات األمري ناصر الدين حممد بن بزالر، أحد العشراوات
ومات الشيخ بدر الدين حممد بن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر بن رسالن بن نصري البلقيين الشافعي، قاضي 

ارة هباء الدين بالقاهرة، وكان مفتياً يف عدة العسكر، يف يوم اجلمعة سابع عشرين شعبان، ودفن مبدرسة أبيه من ح
  .علوم، حاد املزاج، مفرط الذكاء، منهمكاً يف اللذات اليت هتواها النفوس، متمتعاً باجلاه واملال

ومات الشيخ مشس الدين بن حممود بن عبد اهللا النيسابوري، املعروف بابن أخي جار اهللا احلنفي، يف سابع عشرين 
ويل إفتاء دار العدل ومشيخة اخلانكاة الصالحية سعيد السعداء، وعدة . ريب من مخسني سنةمجادى األوىل، عن ق
  .تداريس، وكان خرياً

درس فقه احلنفية باجلامع الطولوين، ومبدرسة أم . ومات الشيخ منهاج الدين العجمي يف رابع عشر ربيع األول
  .ما يقرأ عليه وكان قليل العلم جداً، ال يزيد يف الدرس على مساع. األشرف

  .ومات الشيخ حمب الدين أمحد السبيت املعتقد، يف العشرين من صفر
  .ومات األمري عالء الدين مغلطاي وايل القاهرة، يف احملرم

  .ومات شهاب الدين أمحد بن موسى بن علي، عرف بابن الوكيل الشافعي املكي، بالقاهرة يف نصف صفر
  .اء العشرينات، وأمري علمومات األمري سيف الدين نوغاي، أحد أمر

  .ومات القاضي تاج الدين ابن ريشة ناظر الدولة يف سادس عشرين مجادى األوىل
واستقر . ومات األمري شرف الدين يونس النوروزي الدوادار، أصله من مماليك األمري جرجي اإلدريسي نائب حلب

فلما ملك الظاهر برقوق جعله داودارا . األتابك من مجلة املماليك اليلبغاوية، وصار دوادار األمري الكبري أسندمر
وكان أخص أمرائه حىت خرج إىل حماربة الناصري واهنزم، فقتله عنقاء بن شطي أمري آل مرا، قريباً من خربة . كبرياً

وكان خرياً، كثري املعروف، صاحب نسك . اللصوص، يف يوم الثالثاء ثاين عشرين ربيع اآلخر، عن نيف وستني سنة
م كثري وصالة يف الليل، مع وفور احلرمة، وقوة املهابة، واإلعراض عن سائر اهلزل، وحمبة أهل العلم والدين من صو

وله بالقاهرة قيسارية وربع، وله تربة بقبة النصر، وتربة خارج باب الوزير، ومدرسة خارج دمشق، . وإكرامهم
  .وخاناً حليالً خارج غزة، وعدة أحواض سبيل بديار مصر والشام



  .وماتت خوند شقراء ابنة امللك الناصر حسن زوجة األمري أروس، يف ثامن عشرين مجادى األوىل
  .ومات األمري قرا حممد صاحب املوصل قتيالً

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. ومات األمري زامل بن مهنا أمري آل فضل يف السنة املذكورة
  سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة

  .ني، وديار مصر والشام من الفرات إىل أسوان يف غاية االضطراب وترقب الشرأهل احملرم يوم االثن
  .وصل السلطان امللك املنصور إىل مدينة غزة بعساكر مصر، ومجيعهم السالخ، أبداهنم وخيوهلم: ويف ثانيه

تبطة على الربسيم عدى األمري صراي متر نائب الغيبة حبر النيل إىل بر اجليزة، وأحاط خبيول الناس املر: ويف سادسه
وتتبعت اخليول، فأخذت خيول . وأدخلها يف اجلشارات السلطانية -ومل يكن بذاك الكبري  -للربيع، وأخذها كلها 

  .األمراء وأوالد الناس وخيول عربان البحرية والغربية والشرقية

  .وشرع الناشب يف جتهيز الشعري والزاد إىل العسكر لغالء السعر معهم
البشائر بالقلعة وأبواب األمراء ثالثة أيام، لكذب أشاعوه من مجرار امللك الظاهر، وتابعوا  دقت: ويف سابعه

  .ورسم بزينة القاهرة ومصر، فزينتا يف ثامنه. اإلشاعات بفلك
وفيه استقر قُُرطاي التاجي يف والية الفيوم وكشفها، وكشف البهنساوية واألطفيحية، عوضاً عن أمري حاج بن 

  .أيدمر
قُبض على ستة مماليك بالربقية من القاهرة، وقد لبسوا السالح وأعدوا عندهم كثرياً من : دي عشرهويف حا

السالح، فأقروا أن معهم مجاعة من مماليك نائب الغيبة، ومماليك غريه من األمراء قد اتفقوا على أهنم يثوروا يوم 
  .قلعةاجلمعة ثاين عشره، وتأخذ كل طائفة أمرياً، وميلكوا اإلصطبل وال

فأمسك األمري صراي متر نائب الغيبة من مماليكه مخسة وثالثني رجالً، وقبض األمري تكا على عشرين، وقبض األمري 
وضرب اجلميع فأقروا على مجاعة، قبض منهم يونس من أمراء العشراوات، وناصر . مقبل أمري سالح على سبعة

حسني بن الكوراين، واألمري قطلوبغا احلاجب إىل احلار  ونزل وايل القاهرة. البدري األستادار، وقطلوبك، وفراج
البيسرية بالقاهرة، وهبا أخوات امللك الظاهر، فأخفوا بيربس ابن أخت الظاهر برقوق وأفحش حسني الوايل يف سب 

أخوات الظاهر، وبالغ يف إهانتهن، وذم الظاهر، حىت أجلأهن إىل اخلروج حاسرات مع اجلنادرة، يسحنب يف طول 
اهرة، حىت قدم مرسوم نائب الغيبة بردهن من باب زويلة، فكان هذا أعظم األسباب يف هالك حسني، كما يأيت الق

  .ذكره إن شاء اللّه تعاىل
  .وفيه استقر عمر بن خطاب يف والية املنوفية عوضاً عن حممد بن العاديل

  .قلعت الزينة: ويف ثاين عشره
فلم جيد فيها أحداً من املماليك الظاهرية فدخل املدرسة الظاهرية  وفيه نزل قطلوبغا احلاجب، وفتش البيسرية،

برقوق، وفتش سائر بيوت فقهائها فلم جيد أحداً، فقبض على رجلني من التجار العجم، أحدمها خواجاً إمساعيل، 
  .وعملهما يف احلديد، وسار هبما إىل القلعة

  .إىل بر مصر والقاهرةوفيه ألزم أرباب املراكب أال يعدوا بفرس من بر اجليزة 
  .وفيه نودي على املمالك الظاهرية أن من أحضر منهم مملوكاً، أخذ ألفي درهم

وأما امللك املنصور واألمري منطاش فإن األخبار أتتهما بأن األمري كُُمشبغا مل يزل يبعث من حلب ميد امللك الظاهر 



مث إنه قدم لنصرته بعساكر حلب، وقاتل معه،  بالعساكر واألزواد واآلالت وغري ذلك، حىت صار له برك كبري،
فجد امللك املنصور من غزة يف املسري، وبلغ ذلك امللك الظاهر فترك قتال أهل دمشق، وأقبل حنوهم، فنزل العسكر 

وبعثوا كشافتهم، فوجدوا الظاهر . وأقاموا هبا يومهم -وهى عن شقحب بنحو بريد  -املصري على قرية املليحة 
حب، فكان اللقاء يوم األحد رابع عشره، وقد وافاهم الظاهر برقوق، فوقف األمري منطاش يف برقوق على شق

امليمنة، ومحل على ميسرة الظاهر، فحمل أصحاب ميمنة الظاهر على ميسرة املنصور، وبذل كل من الفريقني 
، وثبت الظاهر يف جهده، وكانت حروب شديدة، اهنزمت فيها ميمنة الظاهر وميسرته، وتبعهم منطاش مبن معه

مث محل على املنصور مبن بقي معه، فأخذ املنصور واخلليفة . القلب، وقد انقطع عنه خرب أصحابه، وأيقن باهلالك
املتوكل والقضاة واخلزاين، ومالت الطائفة اليت ثبتت معه على األثقال، فأخذهتا عن أخرها، وكانت شيئاً خيرج عن 

اس ابن عم الظاهر يف قبضة منطاش، ومر يف أثر املنهزمني حىت وصل إىل دمشق، احلد يف الكثرة، ووقع األمري قُجم
" قد كسرنا برقوق، ويف غد يقدم امللك املنصور، فاخرج إىل مالقاته : " وهبا يومئذ األمري جَنتُمر أخو طاز، فقال له

  .فمشى ذلك عليه واستعد، وخرج يف يوم االثنني خامس عشره واألمري منطاش ومن معه. 

وأما الظاهر وأصحابه، فإن األمري كُمشبغا نائب حلب كان ممن اهنزم على شَقْحب، فتم يف اهلزمية إىل حلب، وتبعه 
األمري حسام الدين حسن الكجكين نائب الكرك، ومن بقى من عساكر حلب، فاستوىل عليها، واهنزم أهل الكرك 

هر إال حنو الثالثني، وقد متزقت عساكره وعساكر مصر، و مل يتأخر مع الظا. إليها، فلم يصلوا حىت مرت هبم شدائد
فلم يقصد إال املنصور، فأخذه مبن معه، وجرح قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أىب البقاء الشافعي، وقاضي 

وسلب النهاية مجيع القضاة واملتعممني، ما عدا قاضي القضاة ناصر . القضاة مشس الدين حممد بن الطرابلسي احلنفي
وقتل . ن نصر اللّه احلنبلي، فإنه كان مل يركب وقت احلرب، فسلم من النهب، هو وولده برهان الدين إبراهيمالدي

ومضى بدر الدين حممد بن فضل اهللا كاتب السر، وأخوه عز الدين محزة، ومجال الدين حممود ناظر . خلق كثري
ابن الوزير فخر الدين بن أىب  -د الرحيم اجليش، ومشس الدين حممد بن الصاحب موقع اإلنشاء، وتاج الدين عب

ووقف الظاهر حتت العصائب السلطانية، واملنصور . شاكر صاحب ديوان منطاش، يف طائفة كبرية إىل دمشق
  .وبات ليلته على ظهر فرسه. واخلليفة جبانبيه، فتالحق به عدة من أصحابه

مل من غاب من أصحابه، أو أطاعه من عسكر مصر، ووكل باملنصور واخلليفة من حيفظهما، وهو يف قتل من خالفه، و
وأقبل منطاش يف عامل كبري من عوام دمشق وعساكرها . حىت أصبح يف هنار يوم االثنني وقد صار يف عسكر كثيف

ومن كان معه، فدارت بينه وبني الظاهر يف هذا اليوم منذ شروق الشمس إىل آخره حروب مل يعهد مبصر والشام 
ومل تغرب . ها، وبعث اهللا رحياً ومطراً يف وجه منطاش ومن معه، فكانت من أكرب أسباب خذالنهيف هذه األعصر مثل

وعاد الظاهر إىل منزلته . واهنزم منطاش إىل دمشق. الشمس حىت فين من الفريقني خلق كثري من الفرسان والعامة
م فضة، وأبيع الفرس بعشرين درمهاً، وعزت عنده األقوات، حىت أبيعت البشماطة خبمسة دراه. فأقام هبا سبعة أيام

مث طُلب من يشتري اجلمال فلم يوجد، وغنم أصحاب الظاهر . واجلمل بعشرة دراهم لكثرة الدواب وقلة العلف
  .أمواالً جزيلة، استغىن به منهم عدة، بعد فقرهم

ه خلع نفسه، وحكم ويف أثناء إقامته، أمر الظاهر فجمع كل من معه من األعيان وأشهد على املنصور حاجي أن
فوىل الظاهر األمري فخر الدين إياس اجلرجاوي نيابة صفد، . مث بويع الظاهر، وأثبت القضاة بيعته. بتلك القضاة

ورحل الظاهر، فأتاه عند رحيله . واألمري سيف الدين قديد القَمطاي الكرك، واألمري عالء الدين أقبغا الصغري غزة
وسار امللك الظاهر . ، فاستعد الظاهر إىل لقائه فوىل عنه، وعاد إىل دمشقمنطاش بعسكر الشام، ووقف على بعد



عن معه يريد ديار مصر، وبعث إىل غزة يأمر منصور احلاجب بالقبض على حسام الدين حسن بن باكيش، فقبض 
سار و. وبعث بابن باكيش إىل السلطان الظاهر برقوق فضربه باملقارع وهو بالرملة. عليه، واستوىل على غزة

  .الظاهر، إىل غزة، فضربه هبا ضرباً مربحاً، يوم دخلها مستهل صفر
  .وأما أمر ديار مصر، فإنه أشيع كسرة الظاهر ملنطاش، يف رابع عشر احملرم يوم الوقعة

  .وفيه استقر األمري ناصر الدين حممد بن احلسام أستادار األمري منطاش، قرره يف ذلك األمري صراي متر، وخلع عليه
أفرج عن األمري ناصر الدين ناصر البدري، وُصراي متُر الشريف، وبيريس ابن أخت الظاهر، يف : خامس عشرهويف 

  .مجاعة أخر
متُر : بأن حائطاً سقط على األمراء احملبوسني بالفيوم، فقتلهم، وهم -يقال إنه مفتَعل  -وفيه قدم من الفيوم حمضر 

اجلركتمري، ويونس األسعردي، وقازان السيفي وتنكز العثماين،  باي احلسين، وقرابغا األبو بكري، وطغاي متر
  .وأردبغا العثماين، وعيسى التركماين

  .قدم احململ واحلاج، وكانوا ركباً واحداً: ويف ثاين عشرينه
قدم سواق بكتب مزورة، تتضمن أن امللك املنصور ملك دمشق، وفر الظاهر، فدقت البشائر : ويف خامس عشرينه

  .، وعمل األمري حسني بن الكوراين وليمة عظيمة، وأظهر فرحاً زائداً، فلم ميش هذا على أكثر الناسثالثة أيام
كثرت اإلشاعات بكسرة منطاش، واستيالء الظاهر على املنصور واخلليفة، وأنه متوجه إىل : ويف ثامن عشرينه

  .القاهرة

. مفتعل، بدخول املنصور دمشق، وهرب الظاهرقدم الربيد من غزة وعلى يده كتاب : ويف يوم األربعاء أول صفر
هذا والفتنة قائمة بني األمري ُصراي متُر نائب الغيبة، وبني األمري تكا املقيم بالقلعة، وكل منهما ينافس اآلخر، وحيترز 

  .منه، حىت اشتهر هذا
تني فخار وسقوه، فنجب واتفق أن األمراء واملماليك الذين سجنوا خبزانة اخلاص من القلعة زرعوا بصالً يف قصري

بصل إحدى القصريتني و مل ينحب اآلخر، فرفعوا القصرية اليت مل ينحب بصلها، فإذا هي مثقوبة من أسفلها، وحتتها 
حجر خيرج من شقوق ما بينه وبني حجر آخر هواء، ففكوا الطاقة ورفعوه فوجدوا حتَته خلوا، فما زالوا حىت اتسع، 

  .ه حىت صعدوا األشرفية، من القلعةوأفضى هبم إىل سرداب، مشوا في
وكان منطاش قد سد باهبا الذي ينزل منه إىل اإلسطبل، فعاد الذين مشوا يف السرادب وأعلموا أصحاهبم، فقاموا 

هذا وقد ترأس عليهم األمري بطا . ومشوا فيه ليلة اخلميس ثاين صفر -وهم حنو اخلمسمائة رجل  -بأمجعهم 
شرفية حىت فتحوه، فثار هبم احلرس املوكلون حبفظ الباب، وضربوا مملوكاً يقال له الطولومتري، وحاولوا باب األ

مث قام وضرب بقيد الرجل صرعه، وفر البقية، . متربغا قتلوه، فبادر بطا ليخرج فضربوه ضربة سقط منها إىل األرض
حلرس يصيحون يف هروهبم فصرخ املماليك صرخة واحدة، وخرجوا، وقد جعلوا قيودهم سالحاً يقاتلون به، وصار ا

فانتبه األمري صريتمر فزعاً، وهو ال يشك أن تكا ركب عليه ليأخذه، واستخفه الفزع، فنزل من " تكا، يا منصور " 
وكان قريباً من اإلسطبل، فملك بطا اإلسطبل، واحتوى على  -اإلسطبل، وصار إىل بيت األمري قطلوبغا احلاجب 

وقبض على املنطاشية، وأفرج عن املعوقني به، وأخذ اخليول اليت كانت هناك،  ما فيه من قماش صراي متر وأثاثه،
وأمر فحقت الكوسات حربياً من حنو ثلث الليل األول إىل أن أصبح الناس يوم اخلميس، فرماهم األمري تكا من 

  .بيمن معهم" الرفرف والقصر، وساعده األمري مقبل أمري سالح، ودمرداش القَْشَتُمري 
خزانة مشايل بالقاهرة، ! د تسامعت املماليك الظاهرية، وخرجوا من كل مكان، وحلقوا ببطا، وبعثوا هبمهذا، وق



وكسروا أيضاً سجين الديلم . وكسروا باهبا، وأخرجوا من كان فيها من املماليك الظاهرية واليلبغاوية وخيرهبم
وركب األمري صراي متر، واألمري . هربفخاف األمري حسني بن الكوراين و. والرحبة، وأفرجوا عن املسجونني

قطلوبغا احلاجب يف مجع لقتال بطا وأصحابه، فنزل إليهم وقاتلهم، وقد اجتمع معه من العوام خلق كثري ملعاونته، 
فلما رأى األمري تكا مجع بطا يزداد، . فخامر أكثر من معهما، وصاروا إىل بطا، فانكسرا ودخال إىل مدرسة حسن

كسر، نزل من القلعة إىل الطبلخاناة، ورمى على بطا، فمضى طائفة منهم، وملكوا بيت قطلوبغا وصُراي متر قد ان
احلاجب، ونقبوا منه حىت ملكوا املدرسة األشرفية، ورموا على من يف الطبلخاناة، فاهنزموا، وملكوا الطبلخاناة، 

. سألوا األمان لشدة الرمي عليهموحاصروا مدرسة حسن، وكان هبا طائفة من التركمان أعدهم منطاش حلفظها، ف
مبكاحل النفط، فاهنزم عند ذلك من كان على باب القلعة من الرماة، فسارت الظاهرية إىل بيوت األمراء وهنبوها، 

ومل ميض النهار حىت جتاوز عدد . والناس يف القاهرة مع هذا يف أمن، مل يقع هبا هنب وال شر، مع عدم من حيميها
مبائة ألف درهم فضة وأذن بطا لناصر الدين حممد  -أستادار منطاش  -دهم ناصر الدين ناصر ف، وأم!الظاهرية األ

بن العاديل أن يتحدث يف والية القاهرة، فدخلها ونادى باألمان، والدعاء للملك الظاهر برقوق، فسر الناس سريوراً 
  .زائداً، بزوال الدولة املنطاشية

  .األمري تكا قلعة اجلبل إىل األمري سودن النائب سلم:  -ثالثه  -ويف بكرة يوم اجلمعة 
  .وفيه أقام األمري بطا منجك املنجكي يف والية القاهرة، عوضاً عن ابن العاديل، فدخلها ونادى باألمان

وفيه نزل األمري سودن النائب من قلعة اجلبل، ومعه تكا ودمرداش القَْشَتمري، ومقبل السيفي إىل عند األمري بطا 
. وبالغ يف إكرام األمري سودن، وبعثه إىل األمري صُراي متر، فما زال به حىت كف عن الرمي. هم، وقيدهمفقبض علي

ونزل هو وقُطلوُبغا احلاجب إليه، فتكاثرت العامة تريد قَتلهما، واألمري سودن مينعهم من ذلك أشد املنع، فلم 
حتاجوا إىل الرمي بالنشاب عليهم، وضرهبم بالسيوف، يلتفتوا إليه، ورجومها رمجاً متتابعاً، كاد يهلك اجلميع، فا

وصار سودن هبما ومبن كان معهما إىل اإلسطبل، فقيدمها بطا، وسجنهما، وأمر مبن يف املدرسة . فقتل منهم مجاعة
 وركب األمري سودن النائب، وعرب إىل القاهرة،. من املقاتلة، فأنزلوا كلهم، وأذهب اللّه الدولة املنطاشية من مصر

وبعث إىل خطباء اجلوامع، فدعوا يف . واملنادي بني يديه ينادي باألمان واالطمئنان، والدعاء للسلطان امللك الظاهر
  .خطة اجلمعة

وفيه أفرج األمري بطا عن اخلليفة املخلوع زكريا والشيخ مشس الدين حممد الركراكي املالكي، وسائر من كان 
  .بالفلعة من املسجونني، وتتبع املنطاشية

  .وفيه قدم أمحد بن شكري اخلليل، وأشاع يف القاهرة أن امللك الظاهر قادم إىل القاهرة
وقدم أيضاً جلبان العيسوي اخلاصكي، وأخرب برحيل امللك الظاهر من غزة يوم اخلميس ثاين صفر، فدقت البشائر، 

  .وختلق الظاهرية بالزعفران
ملكوا ديار مصر، وأقاموا اخلطبة بامسه، واستولوا على القلعة  وكتب بطا إىل السلطان خيربه مبا اتفق هلم، وأهنم
وبعثوا به الشريف عنان بن مغامس ومعه أقبغا الطولو متري، . واإلسطبل، وقبضوا على سائر األمراء املنطاشية

  .فسارا ليلة السبت رابعه -أحد املماليك الظاهرية  -املعروف باللكاش 
يلى يف والية القاهرة، عوضاً عن منجك، فنزل القاهرة خبلعته، ونادى باألمان وفيه استقر ناصر الدين حممد بن ل

والدعاء للملك الظاهر، وكتب بطا إىل والة األعمال بإحضار املنطاشية، واإلفراج عن الظاهرية، وجتهيزهم إىل قلعة 
  .اجلبل



ظاهرية قتله لقبيح ما فعله فيهم، فلما حضر أراد املماليك ال. وفيه طلب األمري حسني بن الكوراين إىل اإلسطبل
  .فشفع فيه األمري سودن النائب

  .وفيه قبض على ألطبغا الطازي كاشف اجليزية، وقيده، واستقر األمري مبارك شاه عوضه
خلع بطا على األمري حسني بن الكوراين، وأعيد إىل والية القاهرة، وأمره أن حيصل املنطاشية كما : ويف خامسه

  .من أحضر مملوكاً من األشرفية أو من مماليك منطاش، فله كذا: " ادىحصل الظاهرية، فن
وفيه قبض بطا على األمري قطلوبغا الالال، واألمري بيدمر شاد القصر واألمري بوري صهر منطاش، واألمري صالح 

  .الدين حممد بن تنكز وسجنهم بالقلعة
صيناً زائداً، ورتب الرماة واملقاتلة والنفطية، وفيه ُحصنت القلعة واإلسطبل، ومدرسة حسن، ومدرسة األشرف حت

  .حىت ظن الناس أن بطا مينع امللك الظاهر من القلعة، وكثر الكالم يف هذا
وفيه أمر األمري بطا فخر الدين بن مكانس ناظر الدولة بعمل السماط باإلسطبل، فصارت األمراء واملماليك بأمجعهم 

  .، ورتب هلم على الدولة اللحوم وغريهاحتضر السماط يف كل يوم عند األمري بطا
  .وفيه أفرج بطا عن الصارم بن بلرغي وايل القلعة، وأعاده إىل واليته

وفيه قدم األمري سيف الدين بن حممد بن عيسى العائدي بكتاب امللك الظاهر إىل األمري بطا، بتجهيز اإلقامات، 
  .ومواإلخبار مبا من اهللا عليه، وأن يواصل األخبار يف كل ي

  .حضر زيد بن عيسى العائدي، وأخرب بتفصيل الوقعة: ويف سادسه
وقدم الربيد من قطا بكتاب املالك الظاهر إىل األمري عالء الدين الطشالقي وايل قطيا، حبفظ الدرب، والقبض على 

كان بطا وكل هذا و مل تطمئن النفوس، وال ارتفع الشك، بل . من اهنزم، وإعالمه بالنصرة على منطاش، وفراره
  .خيشى أن يكون هذا من مكايد منطاش، وهو ينتظر جواب كتابه

  .استقر األمري ُبطا بالصارم إبراهيم الباشقردي يف والية البهنسا، عوضاً عن حممد بن األعسر: ويف سابعه
محد السيفي يف استقر باألمري َبكتُمر الطرخاين يف والية األكونني، عوضاً عن أيب بكر بن بدر، واستقر بأ: ويف ثامنه

  .والية قوص
وفيه قدم أقبغا اللكاش، وقد ألبسه امللك الظاهر خلعة سنية، شق هبا القاهرة، وكتب على يده كتاباً إىل األمري بطا، 

  .فتحقق الناس نصرة السلطان امللك الظاهر، ونودي يف الناس باألمان، ومن ظلم أو قهر فعليه باألمري بطا

واستقر الصارم عوضه يف والية . بن الكوراين، وقيد بقيد ثقيل جداً، وهنبت داره وفيه قُبض على األمري حسني
ويف غده سلم إىل الصارم، فأخذه يف احلديد، كما تؤخذ اللصوص، وضربه وعصره، مث نقل من عند . القاهرة

  .ةفعاقبه أشد العقوب -شاد الدواوين  -الصارم الوايل إىل األمري ناصر الدين حممد بن أقبغا آص 
قدم الربيد بكتاب السلطان إىل األمراء واملماليك بالسالم عليهم، فتزايدت مسرات الناس بنصرة امللك : ويف تاسعه

  .الظاهر، وكثر فرحهم، حىت قل بيت مل يداخل أهله السرور بذلك
وقد امتنع نائبها  من اإلسكندرية، املتوجه برسالة بطا إىل اإلسكندرية، -املعروف بتنم احلسين  -وفيه قدم تاين بك 

  .من اإلفراج عن األمراء إال بكتاب السلطان
وفيه ألزم الفخر بن مكانس ناظر الدولة بتجهيز اإلقامات السلطانية، وجتهيز الشقق احلرير، لتفرش حتت فرس 

  .السلطان عند قدومه
لطبغا العثماين، وعبدون وفيه قدم من دمياط األمري شيخ الصفوي، وقُُنق باي السيفي، ومقبل الرومي الطويل، وأ



  .العالي، وطوجي احلسين، وأربعة أخر
  .شد العذاب على حسني بن الكوراين، وألزم مبائة ألف درهم فضة، ومائة فرس، ومائة لبس حريب: ويف عاشره

لفيوم يف والية اجليزة، واستقر بوري القَلَْنجَقي يف والية ا -نائب وايل اجليزة  -استقر قطلو شاه : ويف حادي عشره
  .وكشفها، وكشف البهنساوية واألطفيحية، عوضاً عن قرطاي التاجي

  .وقدم الربيد بنزول السلطان إىل الصاحلية فخرج الناس إىل لقائه
ورد مرسوم السلطان على حسني بن الكوراين، بعمل شيء من األمور السلطانية، ظناً أنه مستمر : ويف ثاين عشره

  .بطا باإلفراج عنه، فخرج لسبيله على والية القاهرة، فأمر األمري
وفيه نودي بزينة القاهرة ومصر وظواهرمها، فاهتم الناس يف الزينة، وتناظروا يف التفاخر هبا، رغبة منهم يف الدولة 

  .الظاهرية، حىت مل نعهد زينة نظريها
  .نزل السلطان بالعكرشا، قريباً من سرياقوس: ويف ثالث عشره

  و سعيد برقوقامللك الظاهر سيف الدين أب

ابن أنص اجلركسي رمحه اللّه تعاىل سلطنته الثانية يف بكرة هنار يوم الثالثاء رابع عشر صفر، نزل امللك الظاهر 
بالريدانية خارج القاهرة، فخرج إىل لقائه األشرف، مع السيد على نقيب األشراف، وخرجت طوائف الفقراء 

  .بصناجقها، وخرجت العساكر بلبوسها احلربية
وخرجت اليهود بالتوراة، والنصارى باإلجنيل، . انت العساكر منذ خرج بطا وأصحابه البسة السالح ليالً وهناراًوك

وخرج من عامة الناس رجاهلم ونساؤهم ما ال حيصيه إال اللّه، وعندهم من الفرح . ومعهم مشوع كثرية مشعلة
اطوا به، وقد فرشت الشقق احلرير من الترب والسرور شيء زائد، وهم يضجون بالدعاء للسلطان، حىت لقوه وأح

فلما وصل إليها تنحى بفرسه عنها، وقدم امللك املنصور حاجي بن األشرف حىت مشى بفرسه . إىل باب السلسة
عليها، ومشى جبانبه، فصار كأن املوكب للمنصور، فوقع هذا من الناس موقعاً عظيماً، ورفعوا أصواهتم بالدعاء 

وصارت القبة . ه مع املنصور يف حال غلبته وقهره له، وأنه معه أسري، وعد هذا من فضائلهواالبتهال له لتواضع
فإذا تقدم الفرس عن . والطري أيضاً على رأس املنصور اخلليفة راكب بني أيديهما، وقضاة القضاة بني يدي اخلليفة

ق احلرير جلمدارية السلطان، لكنه وكانت العادة أن الشق. شقة إىل أخرى تناهبها العامة من غري أن مينعهم أحد
وعندما . وكذلك ملا نثر عليه الذهب والفضة تناهبه العامة. قصد بفلك التحبب للعامة، فإنه صاحب كيد ودهاء

حىت نزل، فأخذ يعضده  -وهو راكب  -وصل إىل باب القلعة نزل عن فرسه، ومشى راجالً جتاه فرس املنصور 
مما يعامل به األمراء سلطاهنم، إىل أن أدخله . وأخذ يف املبالغة يف تعظيمه ومعاملته. وأنزله، فحسن هذا منه إىل الغاية

وجدد . واسَتدعى اخلليفة وشيخ اإلسالم وقضاة القضاة وأهل الدولة، وهو باإلصطبل. داره بالقلعة مث تفرغ لشأنه
، وأفيضت التشاريف اخلليفتية على عقد السلطنة وجتديد التفويض اخلليفيت، فشهد بفلك القضاة على اخلليفة ثانياً

وركب السلطان من اإلصطبل، وصعد القلعة، وتسلم . السلطان، مث أفيضت التشاريف السلطانية على اخلليفة
واستمرت التهاين واألفراح بالقلعة ودور األمواء وأهل . قصوره، وقد عاد إليها حرمه وجواريه، فحقت البشائر

  .للسلطان، فسر الناس يف هذا اليوم مسرة كبرية جداً الدولة، ونودي باألمان والدعاء

خلع السلطان على الفخر عبد الرمحن بن مكانس ناظر خلعة الدولة خلعة : ويف يوم األربعاء خامس عشره
واستدعى كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد العزيز صاحب ديوان اجليوش، واستقر به يف نظر اجليش، . االستمرار



وخلع على الوزير الصاحب موفق الدين أىب الفرج، واستقر به يف . دين حممود العجمي القيصريعوضاً عن مجال ال
  .وخرج الربيد إىل اإلسكندرية بإحضار األمراء املسجونني هبا. الوزارة ونظر اخلاص
آص  خلع على االمري حسام الدين حسني بن الكورين، وعلى األمري ناصر الدين حممد بن أقبغا؛: ويف سادس عشره

  .شاد الدواوين خلعة االستمرار
واستقر مشس . واستقر األمري قرقماس الطشتمري أستاداراً. وأنعم على األمري ُبطا بإمرة مائة، وعني للدوادارية
  .الدين حممد بن عبد العزيز يف صحابة ديوان اجليش

 ثامن عشره إىل القلعة، وهم سبعة وصل األمراء من اإلسكندرية إىل بر اجليزة فباتوا به، وعدوا يف: ويف سابع عشره
يلبغا الناصري، وألطبغا اجلوباين، وألطُبغا املعلم، وقرا دمرداش األسعدي، وأمحد بن يلبغا العمري، : عشر أمرياً

وقُْرُدم احلسين، وسوُدن باق، وسوُدن الطُرنطاي، وأقبغا املارداين، وأقبغا اجلوهري، وكَشْلي القلمطاوي، وَبَجاس 
ومأمور القلمطاوي، وألطُنبُغا األشريف، وُيلبغا املنجكي، ويونس العثماين، وأالبغا العثماين، فقبلوا األرض  النوروزي،

  .وعادوا إىل منازهلم من غري أن يؤاخذ أحد منهم بفعله، فعد هذا من مجيل األفعال
  .رف الشريف عليأعيد الشريف مجال الدين عبد اللّه الطاطيب إىل نقابة األشراف، وص: ويف تاسع عشره

جلس السلطان باإليوان املعروف بدار العدل من القلعة، يف املوكب السلطاين، وحضر أهل : ويف يوم االثنني عشرينه
الدولة للخدمة على العادة، فأخلع على األمري سودن الفخري الشيخوين، واستقر نائب السلطنة على عادته وعلى 

وعلى األمري إينال اليوسفي، واستقر أمرياً كبرياً أتابك . ر أمري جملساألمري كُمشبغا األشريف اخلاصكي، واستق
وعلى . وعلى األمري اجلوباين، واستمر رأس نوبة النوب. وعلى األمري يلبغا الناصري واستقر أمري سالح. العساكر

سودن النظامي  وعلى األمري. وعلى األمري طوغان العمري، واستقر أمري جاندار. األمري بطا، واستقر دواداراً
  .واستقر وايل القلعة، فكان يوماً عظيماً

أعيد جنم الدين حممد الطنبدي إىل حسبة القاهرة، وصرف سراج الدين عمر العجمي، واستقر : ويف حادي عشرينه
  .األمري َبكْلَمش العالي أمري أخور، وسكن باإلسطبل السلطاين

ر العدل، وخلع على اخلليفة املتوكل على اهللا، وكان حاضر قرئ عهد السلطان بدا: ويف يوم اخلميس ثالث عشرينه
  .القراءة

. وفيه استقر عالء الدين على بن عيسى املقريي الكركي يف كتابة السر، عوضاً عن بدر الدين حممد بن فضل اهللا
  .حاجباً ثانياً -نائب صفد  -واستقر األمري سيف الدين بدخاص السودوين 

قبل وقعة  -مياط مجاعةُ ْحمَتفظ هبم، كان منطاش بعثهم يف بدر امللح من جهة طرابلس قدم من د: ويف رابع عشرينه
إىل غزة، خوفاً من أخذهم يف الرب، حىت إذا وصلوا غزة ركبوا الربيد إىل القاهرة، ومعهم كتب بقتل  -شقحب 

يريدون طرابلس، فألقاهم  فلما وصلوا غزة بلغهم نصرة السلطان، فساروا يف البحر. األمراء املسجونني عن أخرهم
  .الريح بدمياط، فسجنوا
  .قبض على حسني بن الكورا وُعذب: ويف سادس عشرينه

  .وفيه عرض السلطان املماليك
وقدم منهم . وفيه قدم الربيد من صفد بفرار األمري طُغاي متر القبالوي من دمشق إىل حلب يف مائتني من املنطاشية

  .ن سوء حال أهل دمشق مبنطاشإىل صفد ثالمثائة مملوك، وشكوا م
  .استقر األمري مجال الدين حممود بن على األستادار، مشري الدولة: ويف سابع عشرينه



مما . وفيه سلم الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس إىل األمري َبكْلمش أمري أخور، فضربه باملقارع، وألزمه
  .ضمن عليهأخذ من دواوينه يف أيام الناصري، وأطلقه بعد ما 

جلس السلطان بامليدان حتت القلعة للنظر يف املظامل واحلكم بيِن الناس على عادته، : ويف يوم األربعاء تاسع عشرينه
  .فهرع الناس إليه، وأكثروا من الشكايات، فكثر خوف األكابر وفزعهم، وترقب كل منهم أن يشتكي إليه

ْسُبغا التاجي، وحنو العشرين مملوكاً، ومعهم عدة من املباشرين فروا قدم األمري أَ: ويف يوم الثالثاء خامس ربيع األول
  .من دمشق

هرب كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس عندما طلب، فلم يوقف له على خرب، فأخذ كثري من : ويف حادي عشره
  .أقاربه وحواشيه وقبض على أخويه فخر الدين عبد الرمحن ناظر الدولة، وزين الدين نصر اللّه

  .استقر نور الدين علي بن عبد الوارث البكري يف حسبة مصر، عوضاً عن مهام الدين: ويف ثاين عشره
  .استقر مشس الدين حممد الركراكي يف قضاء القضاة املالكية، عوضاً عن تاج الدين هبرام احلمريي: ويف ثامن عشره

يف نظر اخلاص، عوضاً  -ن كاتب السعدي املعروف باب -وفيه استقر سعد الدين أبو الفرج بن تاج الدين موسى 
  .عن صاحب موقف الدين، وانفرد املوفق أبو الفرج بالوزارة

ونقل الشيخ عالء الدين . وفيه عزل شرف الدين حممد بن الدمامين عن حسبة اإلسكندرية، جبمال الدين بن خالص
  .علي بن عصفور الشامي املكتب من توقيع الدرج إىل توقيع الدست

يف نيابة دمشق، واألمري سيف  -رأس نوبة النوب  -استقر األمري عالء الدين ألطبغا اجلوباين : عشرينه ويف خامس
واستقر عالء الدين علي الكركي كاتب . الدين قرا دمرداش األسعدي نائب طرابلس، ورسم هلما مبحاربة منطاش

  .السر يف نظر املدرسة الظاهرية املستجدة، ونظر اخلانكاة الشيخونية
طلب الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن الغنام، وفخر الدين عبد الرمحن بن مكانس إىل القصر : ويف ثامن عشرينه

  .السلطاين، وضربا باملقارع، فضرب ابن الغنام سبعة شيوب، وضرب ابن مكانس حنو اخلمسني شيباً
محاة، وأرغون العثماين يف نيابة  استقر األمري مأمور القلمطاوي يف نيابة: ويف يوم السبت أول ربيع اآلخر

  .اإلسكندرية، وأالبغا العثماين حاجب احلجاب بدمشق، وأسنَدُمر السيفي حاجب احلجاب بطرابلس
ألطبغا األشريف، وسوُدن باق، وْجبمان احملمدي بإمرة يف دمشق، ورسم أن خيرجوا مع : وفيه أنعم على كل من

  .النواب
  .يف قضاء القضاة بدمشق، عوضاً عن شهاب الدين أمحد بن عمر القرشي استقر شرف الدين مسعود: ويف ثالثه
  .استقر الشريف عنان بن مغامس احلسين شريكاً لعلي بن عجالن يف إمارة مكة: ويف رابعه
  .استقر مجال الدين عبد اهللا السكسيوي املغريب يف قضاء املالكية بدمشق: ويف ثامنه
  .ارين من دمشققدم مجاعة من املنطاشية ف: ويف عاشره

  .قبض على الوزير موفق الدين أبو الفرج: ويف سادس عشره
استقر يف الوزارة سعد الدين سعد اللّه بن البقري، واستقر الصاحب علم الدين عبد الوهاب سن : ويف سابع عشره

  .إبرة يف نظر الدولة مبفرده، عوضاً عن الفخر ابن مكانس، ومشس الدين بن الرويهب
  .عوقب الصاحب موفق الدين أبو الفرج: ويف ثامن عشره
استقر تاج الدين عبد اهللا بن الصاحب سعد الدين سعد اللّه بن البقري يف نظر البيوت، مع ما بيده : ويف عشرينه

  .من استيفاء الصحبة



، وقرا قبض على األمري يدكار العمري، وسُربَغا الظاهري، وتلَكتُمر املوادار، وطاش بغا احلسين: ويف رابع عشرينه
  .ُبغا، وأرغون الزيين

  .وفيه استقر األمري الدين ُجلْبان الكمشبغاوى رأس نوبة كبرياً، عوضاً عن حسن خجا بعد وفاته
قدم الربيد بأن جتريدة خرجت من دمشق احملاصرة صفد، مع األمري قطلوبغا الصفوي، فدخلوا : ويف خامس عشرينه

  .البشائر بالقلعةبأمجعهم يف الطاعة، وتوجهوا إىل مصر، فدق 
استقر احلاج عبيد بن حممد بن عبد اهلادي اهلويدي نقيب اجلوندارية يف مقدمة الدولة، عوضاً : ويف سابع عشرينه

  .عن املقدم عبيد البازدار، شريكا للمقدم ثُنيتني، ولبس عبيد البزدار بالتركي، وخدم أستادار بعض األمراء
الكفر، قتله بعض عبيده باحلمام، فأوقع األمري قرقماس األستادار احلوطة وفيه قتل ابن سبع الذي كان شهد عليه ب

على موجوده، فوجد له من النقد ألف ألف وستون ألف درهم، ما بني ذهب وفضة وفلوس، ووجد له من اجلمال 
  .والبقر واجلاموس واألغنام مثانون ألف رأس، غري عدة دواليب

ستقر مقدم العساكر املتوجهة لقتال منطاش، وخلع على نواب الشام خلع وفيه خلع على األمري يلبغا الناصري، وا
السفر، وأنعم على مجاعة بإمريات يف الشام، ورسم جلماعة من أمراء مصر للسفر مع النواب، وألزم من له إقطاع 

  .يف شيء من بالد الشام بالسفر مع العسكر
  .نية خارج القاهرةبرزت أطالب نواب الشام واألمراء إىل الرحيا: ويف عاشره

  .مبن معه، فكان يوماً مشهوداً. قدم األمري قطلوبغا الصفوي: ويف ثالث عشره

وفيه قدم الربيد من صفد بأن منطاش ملا بلغه خمامرة الصفوي ومن معه قبض على األمري جنتمر أخي طاز وولده، 
بعلبك، وشهاب الدين أمحد بن عمر  وألطبغا أستاداره، أمحد بن جرجي، وأمحد بن جبجق، وكمشبغا املنجكي نائب

القرشي قاضي دمشق، وعلى عدة من األمراء واألعيان، واًن طرنطاي بن أجلاي قدم يف سبعني فارساً إىل صفد راغباً 
  .يف اخلدمة السلطانية

  .وفيه قدم زيادة على عشرين من مماليك األمري يلبغا الناصري، فارين من دمشق
  .جلاي مبن معه، مث قدم أيضاً حنو املائيت مملوكقدم طرنطاي بن أ: ويف عشرينه

  .وقدم الربيد بأن منطاش أخذ بعلبك بعد أن حاصرها حممد بن بيدمر أربعة أشهر، وأنه وسط ابن حنش وأربعة معه
  .توجه الشريف عنان إىل مكة، وقد استخدم عدة أتراك: ويف ثاين عشرينه
ناظر األحباس بعمل حساب األمري قجماس ابن عم الظاهر، فإنه  ألزم مشس الدين حممد الدمريي: ويف ثامن عشرينه
  .كان شاهد ديوانه
استقر األمري مجال الدين حممود بن على املشري، يف أستادارية السلطان، على عادته، عوضا عن : ويف تاسع عشرينه

  .األمري قرقماس، بعد وفاته
بنزول إبراهيم بن ُدلغادر جبمائع التركمان على حلب، قدم الربيد من صفد : ويف يوم الثالثاء أول مجادى األوىل

  .وأنه كسر متان متر األشريف
قدم رسول األمري حممد شاه بن بيدَُمر مترامياً على السلطان، يسأله العفو عنه، فأجيب إىل ذلك، وجُهز : ويف ثانيه

  .إليه أمان وتشريف
حضر على عسكر من قبل منطاش، فقاتله أهل صفد  قدم الربيد من صفد بأن األمري قَشتمر األشريف: ويف ثامنه

فانكسروا منه، مث إِن مجاعة من املنطاشية حضروا إىل صفد طائعني وقاتلوا مع عسكر صفد، فأنكر قَْشتمُر، وقُتل 



  .كثري ممن معه، وأخذت أثُقاهلم
ج الدين حممد بن عزل مشس الدين حممد الدمريي عن نظر األحباس، واستقر عوضه القاضي تا: ويف ثاين عشره

  .حممد بن حممد املليجي
  .وفيه استقر تاج الدين بن الرملي يف نظر األسواق

أنعم على األمري قطلوبغا الصفوي بإمرة مائة وتقدمة ألف، عوضاً عن األمري قرقماس الطَْشَتمُري، : ويف رابع عشره
  .وأنعم بإقطاعه على األمري سودن الطرنطاي

من صفد بأن نواب املمالك ملا وصلت بالعساكر إىل حبرية قَلَس حضر إليهم ولد  قدم الربيد: ويف سادس عشره
  .األمري ُنعري وعدة من األمراء املنطاشية

قدم الربيد من دمشق بأن منطاش ملا بلغه قدوم العساكر برز من دمشق، وأقام بقبة يلبغا، مث رحل : ويف سابع عشره
واصه، وهم حنو الستمائة فارس، ومعه حنو السبعني محالً ما بني ذهب نصف ليلة األحد ثالث عشر مجادى اآلخرة خب

ودراهم وقماش، وتوجه حنو قارا والنبك، بعد أن قتل املماليك الظاهرية، واألمري ناصر الدين حممد بن املهمندار، 
اب يعلمهم، وأن األمري الكبري أيتمش خرج من سجنه بقلعة دمشق وأفرج عمن هبا، وملك القلعة، وبعث إىل النو

وسري كتابه إىل السلطان بذلك، فسار النواب إىل دمشق وملكوها بغري حرب، ففرح السلطان فرحاً زائداً، وختلق 
ودقت البشائر ثالثة أيام . األمراء وأهل الدولة، ونودي بذلك يف القاهرة ومصر، وأن تزين األسواق وغريها

  .ية، وأقامت القاهرة ومصر مزينتني عشرة أيامبالقلعة، وتباهى الناس يف حتسني الزينة إىل الغا
  .قدم الربيد من دمشق بثالثة عشر سيفاً من سيوف األمراء املنطاشية الذين قبض عليهم بدمشق: ويف تاسع عشره

  .قدم الربيد بثمانية سيوف أيضاً: ويف حادي عشرينه
على عشرين قلعة، وكثر اللعب، وتوالت وفيه أمر الناس بتقوية الزينة، فبالغوا فيها، ونصبوا عدة قالع تزيد 

  .األفراح، وأنفق الناس ماالً كبرياً
وذلك أن . وفيه قدم أيضاً الربيد بسبعة سيوف، منهم سيف األمري ألطنبغا احلليب، وسيف األمري دمرداش اليوسفي
رابلس فر من منطاش كان قد بعث بإحضْار عسكر طرابلس ليقاتل هبم العساكر املصرية، فَقَْبل حضور عسكر ط

  .دمشق، وقدم العسكر بعد ذلك من غري أن يعلم بفراره، فقبض عليه بكماله
قدم الربيد بأن األمري حممد بن أينال اليوسفي حضر إىل الطاعة بدمشق ومعه من عسكر منطاش : ويف ثاين عشرينه

  .راحنو املائيت فارس، وأن منطاش توجه إىل األمري نعري، ومعه عنقا بن شطى أمري آل م
قدم الربيد بأن األمري نعري بن حيار قبض على منطاش، فزينت القلعة، ودقت البشائر مث تبني : ويف ثالث عشرينه
  .كذب هذا اخلرب

حضر األمراء املقبوض عليهم بدمشق، وهم أرسالن اللفاف، وقرا دمرداش، وألطنبغا : ويف سابع عشرينه
  .فأفرج عن أسنبغا، وُحبس البقية. رغون شاهياجلربغاوي، وطنربق رأس نوبة منطاش، وأسنبغا األ

  .قُِلعت الزينة: ويف تاسع عشرينه
قدم عماد الدين أمحد بن عيسى قاضي الكرك وقد خرج األعيان إىل لقائه، وصعد إىل : ويف يوم اخلميس ثاين رجب

  .دار أعدت له بالقاهرةونزل إىل . القلعة، فقام السلطان عند رؤيته ومشى إليه، وعانقه، وأجلسه، وحتادثا ساعة
  .وفيه أُخذ قاع النيل، فجاء مخسة أذرع ومثانية أصابع

حضر من دمشق بدر الدين حممد بن فضل اللّه العمري كاتب السر، ومجال الدين حممود القيصري : ويف ثاين عشره



  .ناظر اجليوش، ونزال يف بيوهتما من غري أن جيتمعا بالسلطان
لدين أمحد بن عيسى الكركي يف قضاء القضاة بديار مصر، عوضاً عن بدر الدين استقر عماد ا: ويف ثالث عشره

  .حممد أمحد بن أيب البقاء؛ ونزل بالتشريف يف موكب جليل إىل الغاية
استقر عالء علي بن الطبالوي شاد املارستان املنصوري يف والية القاهرة، عوضاً عن الصارم، : ويف رابع عشره

  .ن وايل القرافة يف والية مصر، عوضاً عن حممد بن ُمغلطاويواستقر علم الدين سليما
دار احململ على العادة، فحجب الوزير الصاحب سعد الدين سعد اللّه بن البقري، قاضي القضاة : ويف سادس عشره

ة عماد الدين أمحد الكركي خلصوصيته بالسلطان، و مل تكن العادة، إال أن الوزير يكون هو صاحب املوكب والقْضا
  .بني يديه

  .وفيه استقر شرف الدين موسى بن العماد أمحد بن عيسى يف قضاء الكرك، عوضاً عن أبيه
وفيه قدم الربيد من حلب بأن األمري كمشبغا احلموي ملا اهنزم من شقحب، دخل حلب وأقام هبا، فجهز إليه منطاش 

انُ متُر األشريف، فدخل إليه واجتمع عليه عسكراً، عليه األمري مت -بعد توجه السلطان إىل ديار مصر  -من دمشق 
أهل بانقوسا، وقد امتنع كُُمشبغا بالقلعة، فحصره متان متر أربعة أشهر ونصف، وأحرق الباب واجلسر، ونقب 

القلعة من ثالثة مواضع فنقب كُمشبغا أحد النقوب حىت خرقه، ورمى على املقاتة من داخل النقب مبكاحل النفط، 
يب احلديد، وصار يقاتلهم من النقب فوق السبعني يوما، وهو يف ضوء الشمع، حبيث ال ينظر واختطفهم بالكالل

مشسا وال قمرا وال يعرف الليل من النهار، إىل أن بلغ متان متر فرار منطاش من دمشق، فضعف وفر، فثار عليه أهل 
سر يف يوم واحد ونزل وقاتل وحضر حجاب حلب إىل األمري كمشبغا وأعلموه بذلك، فعمر اجل. بانقوسا وهنبوه

فلما كان اليوم الثالث وقت العصر انكسر أمحد بن . أهل بانقوسا يومني، وقد أقاموا رجالً يعرف بأمحد بن احلرامي
احلرامي وقُبض عليه وعلى أخيه، وحنو الثمامنائة من األتراك واألمور والبانقوسية، فوسطوا بأمجعهم، وخربت 

ب مجيع ما كان هبا، وأن كمشبغا بالغ يف حتصني حلب وعمارة قلعتها، وأعد هبا مؤنة بانقوسا حىت صارت دكا، وهن
وأنه مجع من أهل حلب مبلغ ألف ألف درهم، وعمر سور مدينة حلب، وكان منذ خربه هوالكو . عشر سنني

أكثر أهل حلب خراباً، فجاء يف غاية اإلتقان، وَعَمل له بابني، وفرغ منه يف حنو الشهرين وبعض الثالث، وكان 
تعمل فيه، واًن األمري شهاب الدين أمحد بن حممد بن املهمندار، واألمري طُغنجي نائب دوركي كان هلما بالء كبري يف 

ويقال إنه قتل يف هذه الواقعة حبلب عشرات اآلالف من الناس، حيث مل ميكن عدهم . القتال ألهل بانقوسا
  .بلزوم بيته بطاالًوفيه أُلزم أمري حاج بن مُغلطاي . لكثرهتم

  .خرج الربيد بإحضار األمري كمشبغا من حلب: ويف ثامن عشره
  .وفيه قدم األمري طغاي متر القبالوي، نائب محاة

: وفيه كثرت القالة بأن األمري بطا الدوادار يريد إثارة فتنة، فتحرز األمراء وأعدوا للحرب، إىل أن كان يوم االثنني
عدل على العادة، وصار بعد انقضاء اخلدمة إىل القصر ومعه األمراء، فتقدم األمري عشرينه جلس السلطان بدار ال

قد مسعت ما قيل عين وها أنا وحل سيفه وعمل يف عنقه منديال كاملستسلم للموت، فشكره : بطا، وقال للسلطان
ن األمري كُمشبغا رأس السلطان، وسأل األمراء عما ذكره األمري بطا، وأظهر إنه مل يسمع شيئا من ذلك، فذكروا أ

نوبة تنافس مع األمري َبكْلَمش أمري أخور، وجرى أيضا بني األمري بطا واألمري حممود األستادار خماشنة، فأشاع الناس 
وأحضر . ما أشاعوا، فجمعهم السلطان وحلفهم وحلف املماليك أيضا، وطيب خواطر اجلميع بلني كالمه ودهائه

لفتنة، فضرب ضرباً مربحاً، ومسر على مجل وشهر مث سجن خبزانة مشايل، فلم يعرف مملوك اهتم أنه هو الذي أشاع ا



ومسر وشهر أيضاً، ونودي عليه هذا جزاء من يرمي الفنت بني  -أحد العشراوت  -وقبض على َبكُْبغا . له خرب
  .فسكنت الفتنة بعد أن كادت احلرب أن تقوم. األمراء

عا مجعاً كبرياً من العربان واألشفية والتركمان، وساروا حملاربة النواب، فخرج وفيه قدم الربيد بأن منطاش ونعريا مج
  .األمري يلبغا الناصري واألمري ألطبغا اجلوباين بالعساكر من دمشق إىل سليمة

قدم الربيد من طرابلس بأن ابن أميان التركماين توجه إىل طرابلس من قبل منطاش يف مثانية : ويف حادي عشرينه
  .رس، وحاصرها حىت ملكهاآالف فا
  .رسم ألمري حاج بن مغلطاي باملشي يف اخلدمة مع األمراء، فواظب الركوب للخدمة: ويف سلخه

اجتمع البَْيَدمُرية والطازية : إىل قوص ويف ثاين شعبان -كاشف التراب بالبهنسا  -وفيه نفي تنكز بغا السيفي 
ذها، فسرح األمري الكبري أيتمش الطائر من القلعة إىل سليمة واجلنتمرية يف طوائف من العامة بدمشق، يريدون أخ

يعلم األمري يلبغا الناصري بذلك، فركب ليال يف طائفة من العسكر، وقدم دمشق وقاتلهم ومعه أالبغا العثماين 
حاجب احلجاب بدمشق، فقتل بينهما خلق كثري من األتراك والعوام وكسرهم، وقبض على مجاعة ووسطهم حتت 

وافترقت مجائع منطاش وعساكر الشام . دمشق وحبس مجاعة، وقطع أيدي سبعمائة رجل، وعاد إىل سليمةقلعة 
ثالث فرق، وتوىل األمري يلبغا الناصري حماربة األمري نعري، فكسره، وقتل مجعا من عربانه، وركب قفا نعري إىل 

كل منهما اآلخر، فوقعت الضربة وحارب األمري قرا دمرداش منطاش ومن معه من التركمان، فضرب . منازله
وخامر مجاعة من األشرفية على منطاش وصاروا يف مجلة األمري . بكتف منطاش، جرحته وقطعت أصابع قرا دمرداش

ألطبغا اجلوباين، فأحسن إليهم وقرهبم، فلما وقعت احلرب اتفق األشرفية املذكورون مع بعض مماليكه وقتلوه، 
ه، وقتلوا األمري أَقُْبغا اجلوهري وعدة من األمراء، فكانت حروباً شديدة، قتل وقبضوا على األمري مأمور ووسطو

وهنبت العرب والعشري مجيع ما كان  -سبحانه وتعاىل  -فيها بني الفرف الثالث خلق ال حيصى عددهم إال خالقهم 
  .مع العسكرين

فحضر منطاش من الغد وأراد . بغا األشريفوقدم الربيد بذلك يف ثامنه، وأن منطاش انكسر، فأقام األشرفية بدله ألط
قتله، فلم متكنه األشرفية من ذلك، وأن الناصري ملا رجع من حماربة نعري جع العساكر وعاد إىل دمشق، مث خرج 

  .بعد يومني وأغار على آل علي، ووسط منهم مائيت نفس، وهنب كثرياً من مجاهلم، وعاد إىل دمشق
  .يك واألجناد البطالني باحلضور ألخذ النفقة، والسفر لقتال نعري، ومنطاشنودي على املمال: ويف ثاين عشره
  .طرحت الغالل على التجار، وأرباب األموال، وتفرقت األعوان يف طلبهم: ويف رابع عشره

وقدم الربيد بأن األمري جبق السيفي خرج من دمشق لكشف أخبار طرابلس، فأخذه العرب، ومحلوه إىل منطاش 
  .بإقطاعه على األمري سودن الطرنطاي فقتله، وأنعم

وفيه سار األمري أبو يزيد على الربيد بتقليد األمري يلبغا الناصري دمشق، عوضاً عن ألطنبغا اجلوباين، ومعه التشريف 
  .ومبلغ عشرين ألف دينار برسم النفقة يف العساكر، وتوجه معه الشيخ مشس الدين حممد الصويف لكشف األخبار

  .أو يف النيل ستة عشر ذراعاً، وفتح اخلليج على العادة: نهويف حادي عشري
  .أنعم على األمري جباس النوروزي بإقطاع سودن الطرنطاي: ويف ثالث عشرينه

وفيه قدم الربيد من حلب بنزول نعري على سرمني ليقسم مغلها، وأن األمري شهاب الدين أمحد بن املهندار، واألمري 
من التركمان وأهل حلب، وأسروا ولده علًيا يف حنو املائيت رجل، وقتلوا مجاعة كبرية  طُغنجي قاتاله يف عسكر كبري

  .وهزموه، وساقوا أبنه وأصحابه إىل حلب، فقتلهم كمشبغا النائب، وسجن ابن نعري ومجاعة



لك من وفيه سار األمري ناصر الدين حممد بن احلسام الصقري إىل الصعيد، ليحضر اخليل واجلمال والرقيق وغري ذ
  .العربان وأهل البالد

عزل األمري ناصر الدين حممد بن أقبغا آص من شّد الدواوين، وأُلزم حبمل مائيت ألف : ويف يوم السبت ثامن رمضان
  .درهم فضة، واستقر عوضه األمري ناصر الدين حممد ابن رجب بن كلفت

  .أخذ مجيع ما حصَّله، فخرجت إليه التجريدةوفيه قدم الربيد من الصعيد أَن ابن التركية خرج على ابن احلسام، و
استقر األمري ألطبغا املعلم نائب اإلسكندرية، عوضاً عن أرغون البجمقدار العثماين، واستقر : ويف خامس عشره

  .على بن غَلَْبك وايل منفلوط، عوضاً عن أيب بكر ابن الكناين
بعث اللّه عليهم رحياً أغرقت : ما أشرفوا على امليناءوفيه قدم الربيد بنزول عدة مراكب لإلفرنج على طرابلس، فعند

  .مركباً، وفرقت البقية، وكانت حنو السبعني، فردوا خائبني
استقر جمد الدين أبو الفدا إمساعيل بن إبراهيم احلنفي يف قضاء احلنفية، عوضاً عن مشس الدين : ويف سابع عشره

  .حممد بن أمحد بن أىب بكر الطرابلسي
مري شيخ الصفوي القائم بالسعي له يف عدة من األمراء إىل املدرسة الصاحلية على عادة القضاة، مث عاد ونزل معه األ

ومل يول أحًدا من نواب احلنفية وال ُعقّاد األنكحة، ووعدهم . إىل معتكفه باملدرسة الطيربسية جبوار اجلامع األزهر
  .إىل العيد فثقل عليهم ذلك

ب موفق الدين أبو الفرج إىل الوزارة، وقبض على ابن البقري وولده، وأوقعت منه أعيد الصاح: ويف العشرين
  .احلوطة على دورمها، ومجيع حواشيهما

قدم الربيد من دمشق بأن األمري قَْشَتُمر األشريف، احلاكم بطرابلس من جهة منطاش، سلمها من : ويف حادي عشرينه
  .سلطانية عليهماغري قتال، وأن محاة ومحص أيضاً استولت العساكر ال

قدم حممد بن على بن أىب هالل هبدية أىب العباس املتوكل على اهللا بن األمري أيب عبد اللّه حممد بن : ويف ثاين عشرينه
أيب حيىي بن أيب بكر بن أىب حفص صاحب تونس، ومعه كتابه يتضمن اهلناء بالعود إىل اململكة، فخرج األمري حممود 

زة، وأُحضر بني يدي السلطان يف سادس عشرينه، فأكرمه السلطان، وأمر به فأنزل بدار، األستادار إىل لقائه باجلي
  .ورتب له يف كل يوم مائة درهم

قدم الربيد من حلب بعبد الرمحن حاجب األمري نعري، ومعه كتابه يعتذر عما وقع منه : ويف يوم اإلثنني أول شوال
  .ريف وتقليد بعوده إىل إمرة آل فضل على عادتهويسأل األمان، فكتب ٍاليه األمان، فجهز إليه تش

قدم الربيد من دمشق بفرار منطاش عن أرض حلب، ومعه عنقاء بن شطي، خوفاً على نفسه من نعري، : ويف ثانيه
وأنه توجه يف حنو سبعمائة فارس من العرب، أخذهم على أنه يكبس التركمان ويأخذ أعناقهم، فلما قطع الدربند 

  .وسار إىل مرَعش، وترك العرب مشاه، فعادوا أخذ خيول العرب،
وفيه قدم اخلرب من اإلسكندرية بأن الفرنج الذين مزقت الريح مراكبهم على طرابلس، ساروا إىل إفريقية وحاصروا 
املهدية، وهبا ولد أيب العباس صاحب تونس، فكانت حروباً شديدة، انتصر فيها املسلمون على الفرنج، وقتلوا كثرياً 

  .منهم
وفيه ضرب األمري ألطنبغا اجلربغاوي باملقارع، على مال أخذه جلركس اخلليلي، وأعيد بعد الضرب إىل السجن 

  .بالربج
  .قدم فقيه املغرب أبو عبد اللّه حممد بن حممد بن عرفه املالكي، يريد احلج: ويف عاشره



  .ة دخلوا يف الطاعةقدم الربيد بأن أَسْنَدُمر اليوسفي ومجاعة من املنطاشي: ويف ثالث عشره
وحج األمري حممد . رحل احلاج من بركة احلجاج، وأمريهم عبد الرمحن بن منكلي بغا الشمسي: ويف ثالث عشرينه

بن أىب هالل الرسول، والفقيه حممد بن عرفة، وخلق كثري جداً، ومحلت خوند أم بيربس وهي عائشة أخت 
وملا وصل احلاج عجرود، . ، وعملت باهبا مطرزا بالذهبالسلطان، كسوة للحجرة النبوية، بالغت يف حتسينها

  .أصاهبم عطش شديد، حبيث أبيعت قربة املاء بنحو املائة درهم، ورجع كثري من احلجاج
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امللوك: كتاب  فة دول  ملعر لسلوك    ا
ملقريزي : املؤلف   ا

ركب السلطان للصيد يف بركة احلاج، وشق القاهرة يف عوده إىل القلعة من باب النصر، : ويف سابع ذي القعدة
  .وخرج من باب زويلة، ونزل عند األمري بطا الدودار، وأقام عنده داره ساعة

مث ركب يف عاشره إىل مطعم الطيور خارج الريدانية حتت . يام املشهودةمث صعد إىل القلعة من يومه، فكان من األ
  .اجلبل األمحر فقدم عليه من مماليكه الذين كانوا حبلب حنو األربعني مملوكا

قدم الربيد من حلب بأن منطاش سار إىل عني تاب، وقاتل نائبها ناصر الدين حممد بن ُشهري : ويف سابع عاشره
  .ابن شهري بقلعتها وكبسه ليالً، وقتل ستة من أمرائه وحنو املائيت فارس وأخذ املدينة فامتنع
  .قدم األمري حممد شاه بن بيدمر، فلم يؤاخذه السلطان وأنزله عند األمري حممود: ويف ثاين عشرينه

لع وحضر أيضا األمري أسندمر اليوسفي رأس نوبة منطاش يف عمة من األمراء املنطاشية، فلم يؤاخذهم أيضا، وخ
  .على أسندمر

رسم األمري قرا دمرداش نائب طرابلس بنيابة حلب، وجهزٍ  إليه التشريف : ويف يوم اخلميس أول ذي احلجة
  .والتقليد على الربيد مع األمري تنم احلسين

اصر استقر إينال من خجا على، يف نيابة طرابلس، واستقر األمري أَقُْبغا اجلمايل، أتابك حلب، واألمري ن: ويف خامسه
  .وكتب السويل بنيابة األبلستني، وجهزت اخللعة إليه. الدين حممد بن سالر، حاجب احلجاب حبلب

  .خرج األمري تنبك احملمدي إلحضار األمري كمشبغا احلموي من حلب: ويف يوم عيد النحر
  .إىل الريدانية، وسار إىل طرابلس يف ثالث عشرينه -نائب طرابلس  -برز أينال : ويف تاسع عشره

  .وفيه سار األمري متربغا املنجكي مبال كبري ينفق يف عساكر الشام وجتهيزهم إىل عني تاب، لقتال منطاش
ال يركب أحد من املتعممني فرسا سوى الوزير، وكاتب السر وناظر اخلاص فقط : وفيه نودي يف القاهرة ومصر

وال يركب فقيه وال جندار وال عامي  ومن عداهم فإنه يركب البغال، وأن طحانا ال يترك عنده فرسا صحيحا،
  .فرساً، وال حتمل املكارية أكديشا

  .قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بسالمة احلاج ورخاء األسعار معهم، وأنه مل حيضر حاج اليمن: ويف سابع عشرينه
إعادة بالد وفيه استقر األمري ناصر الدين حممد بن احلسام الصقري وزيًرا، عوض املوفق أىب الفرج، ورسم له ب

الدولة على قاعدة الوزير مشس الدين إبراهيم كاتب أرالن، و أال يكون معه مشري يشاركه يف التحدث والتصرف، 
بل ينفرد بالوالية والعزل وتنفيذ األمور، وأن يستخدم مجيع الوزراء املنفصلني يف املباشرات حتت يده، فخرج 

دعى بالوزراء املصروفني، فقرر مشس الدين املقسي يف نظر الدولة، بتشريف الوزارة إىل قاعة الصاحب بالقلعة، واست
وعلم الدين سن إبرة شريكا له، وسعد الدين بن البقري يف نظر البيوت واستيفاء الدولة، وموفق الدين أبا الفرج يف 

ه، وصار ذلك وقرر الفخري بن مكانس يف استيفاء الدولة، شريكا البن البقري، وركبوا يف خدمت. استيفاء الصحبة
ومن العجيب أن ابن احلسام هذا كان أوالً دوادار البقري، أيام كان يف نظر . دأهبم دائما، و مل يسمع مبثل ذلك

اخلاص ال يربح ليال وهنارا قائما بني يديه، يصرف أمره وهنيه، كآحاد خدمه، فصار ابن البقري يقف بني يدي ابن 
  .ه، ورمبا أهانه، فسبحان حميل األحوالاحلسام يف وزارته هذه ويتصرف بأمره وهني

. أعيد ناصر الدين حممد بن أقبغا آص إىل شّد الدواوين، عوضا عن ناصر الدين حممد بن رجب: ويف هذا اليوم



  .واستقر ابن رجب شاد دواليب اخلاص، عوضا عن خاله األمري الوزير ناصر الدين حممد بن احلسام
ة ابن منكلي بغا ورذالته وفساده، إال الركب األول، فإن أمريهم بيسق وأصاب احلاج يف عودهم مشقات لسوء سري

  .الشيخوين أمري أخور كان مشكور السرية، ومع ذلك فنزل باجلمال وباء كثري، يف كثري منهم
  ومات يف هذه السنة من األعيان ممن له ذكر

ية املستجدة، وكان أحد األمراء، وهو مات أمري حاج ابن السلطان يف ثامن مجادى اآلخرة، ودفن باملدرسة الظاهر
  .صغري

ومات األمري عالء الدين أَقبغا اجلوهري، أحد اليلبغاوية، مقتوالً يف وقعة محص، عن بضع ومخسني سنة، وكان عارفاً 
  .يذاكر مبسائل فقهية وغريها، مع حدة خلق، وسوء معاملة
  .ومات األمري أردبغا العثماين، أحد أمراء الطبلخاناه، قتيالً

  .ومات األمري عالء الدين ألطنبغا اجلوباين قتيالً، وقد قارب اخلمسني سنة، وكان حشًما فخوراً
  .ومات األمري تنكز العثماين، أحد أمراء الطبلخاناه، قتيالً

  .ومات األمري متر األشريف، نائب قلعة هبنسا
مري جبق الكمشبغاوي، أحد األمراء ومات األ. ومات األمري مترباي األشريف احلسين، حاجب احلجاب بديار مصر

  .األلوف بديار مصر
  .ومات األمري حسن خجا رأس نوبة

  .ومات األمري طغاي متر اجلركتمري أحد أمراء الطبلخاناة
  .ومات األمري طولوبغا األسعدي أحد أمراء العشراوات

  .ومات عيسى التركماين أحد العشراوات
  .سومات األمري قرابغا األبو بكرى أمري جمل

  .ومات األمري قرقماس الطشتمري، يف يوم اجلمعة حادي عشر مجادى اآلخرة
  .ومات األمري قازان الريقشي، أحد أمراء الطبلخاناة

  .ومات األمري مأمور القلمطاوي، حاجب احلجاب، وأحد اليلبغاوية، قتل على محص، وهو يلي نيابة محاة
  .ومات األمري مقبل الطييب نائب الوجه القبلي

  .ت األمري يونس الرماح األسعردي، أحد أمراء الطبلخاناهوما
  .ومات األمري على سلطان الطائفة اجلعيدية بديار مصر، مات يف سادس عشر مجادى األوىل، ومل يقم بعده مثله

  .ومات الشيخ املعتقد على املغربل، يف خامس مجادى األوىل، ودفن بزاويته خارج القاهرة حبكر الزراق
  .املعتقد حممد الفاوي، يف ثامن عشر مجادى األوىل، ودفن يف خارج باب النصرومات الشيخ 

  .ومات األديب الشاعر مشس الدين حممد بن إمساعيل األفالقي املالكي يف سادس مجادى األوىل
  .ومات الشيخ املقرئ مشس الدين حممد بن أمحد الرفاء يف سابع مجادى األوىل

  سنة ثالث وتسعني وسبعمائة



  .رم يوم اجلمعةأهل احمل
عزل السلطان أكثر والة أعمال مصر، ورسم أال يويل أحد ممن باشر الوالية، وأن ُيعني األمري سودن : ففي ثانيه

شاهني الكلفيت استقر يف الغربية، : النائب مجاعة من مقدمي احللقة، فأحضر مقدمي احللقة واختار منهم ثالثة وهم
  .لسيفي يف املنوفية، وأخلع عليهم يف رابعهوطرقجى يف والية البهنسا، وقجماس ا

قدم الربيد من دمشق بأن األمري يلبغا الناصري تنافس هو واألمري الكبري أيتمش، فأظهر اخلروج عن : ويف سادسه
ونادى بدمشق من كان من جهة منطاش فليحضر، فصار إليه حنو األلف . الطاعة، ولبس السالح، وألبس حاشيته

  .نطاشية، فقبض عليهم كلهم وسجنهم، وكتب إىل السلطان ُيَعرِّفه بذلك، فأجابه بالشكر والثناءومائيت فارس من امل
قُبض على الصاحب موفق الدين أيب الفرج، وألزم حبمل ستني ألف درهم، وقُبض على : ويف سادس عشره

ري، وألزم بسبعني الصاحب علم الدين سن إبرة، وأُلزم بعشرين ألف درهم، وعلى الصاحب سعد الدين بن البق
  .ألف درهم

ويل شيخ احلديث زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي تدريس الظاهرية العتيقة ونظرها، بعد : ويف ثامن عشره
وفاة القاضي صدر الدين عمر بن عبد احملسن بن رزين، ونقل القاضي فخر الدين حممد القايايت إىل مكانه بإيوان 

  .بني الناس املدرسة الصاحلية، للحكم
  .وفيه نودي ال يركب متعمم فرساً إال أرباب الوظائف الكبار، ومن وجد عنده فرس أخذت منه

هدمت سالمل باب مدرسة السلطان حسن، والسالمل اليت تصعد إىل السطح، واملناراتان : ويف يوم األحد ثامن صفر
ق إليها منه، ويقف املؤذنون عنده ويؤذنون يف منها، وفتح باهبا من شباك بالرميلة جتاه باب السلسلة، وصار يتطر

  .أوقات الصالة، واستمر األمر على ذلك
قدم األمري سيف الدين كُُمْشُبغا احلموي من حلب، فخرج األمري سودن النائب إىل لقائه، ومعه احلجاب : ويف تاسعه

ل اليوسفي أتابك العساكر، ونزل إىل وصار به إىل القلعة، فَقَّبل األرض وجلس فوق األمري اٍينا. وعدة من األمراء
وبعث إليه كل من أمراء . دار أعدت له، وبعث إليه السلطان ثالثة أروس من اخليل بقماش ذهب، وعدة بقج قماش

  .األلوف فرساً بقماش ذهب، وقدم إليه أمراء الطبلخاناه وغريهم عدة تقادم من جند وغري ذلك
  .يف عدة من األمراء -نائب الكرك  -ين حسن الكجكنة وحضر مع األمري كُمشبغا األمري حسام الد

قدم الربيد بأن العساكر وصلت إىل مدينة عينتاب، ففر منطاش إىل جهة مرعش، وحضر عدة : ويف حادي عشره
  .من مجاعته إىل الطاعة

كثر ظلمه وفيه حضر األمري أقبغا املارديين نائب الوجه القبلي، فقبض عليه وسجن خبزانة مشايل يف صورة أنه 
وهذه عادة السلطان، أنه يصري على أعدائه فال ينتقم منهم لنفسه حىت يتهيأ له فيهم ما يوجب العقوبة . وتعسفه

فيأخذهم بذلك الذنب، وال يظهر أنه انتقم لنفسه، وذلك من حسن ملكته وثباته، واستقرى هذا، جتده كما قلت 
  .لك

ن باكيش نائب غزة من السجن، وُضرب باملقارع بني يدي أحضر األمري حسام الدين حسن ب: ويف خامس عشره
  .وأمر وايل القاهرة بتخليض حقوق الناس منه. السلطان، وأحضر أقبغا املارديين وضرب على أكتافه

  .وفيه استقر األمري مبارك شاه كاشف اجليزية، عوضاً عن حممد بن ليلى
ئب الوجه القبلي، عوضاً عن أقبغا املارديين، واستقر أسنبغا استقر األمري يلبغا األسعدي اجملنون نا: ويف تاسع عشره

السيفي يف والية الفيوم وكشف البهنسا واألطفيحية، عوضاً عن يلبغا األسعدي، واستقر تقطاي الشهايب وايل 



  .األمشونني، عوضاً عن أسنبغا السيفي
  .لشريف بكتمراستقر دمرداش السيفي نائب الوجه البحري، عوضاً عن ا: ويف حادي عشرينه
أحضر القاضي شهاب الدين أمحد بن حممد بن احلبال، قاضي احلنابلة بطرابلس، وضرب بني : ويف تاسع عشرينه

  .يدي السلطان، بسبب قيامه مع منطاش وأخذ طرابلس، وقتل من قتل هبا، وأن ذلك كان بفتواه هلم
، بعد تسمريهم وإشهارهم بالقاهرة، وكانوا وفيه وسط من الزهور املقبوض عليهم من الوجه البحري حنو السبعني
  .قد أكثروا من الفساد وقطع الطريق على املسافرين، وأخذ أمواهلم

  .وفيه سار الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن أيب هالل رسول صاحب تونس جبواب كتابه وهدية سنية
  .ن قديداستقر األمري يونس القشتمري نائب الكرك، عوضاً ع: ويف سابع شهر ربيع األول

أنعم بإقطاع أرغون البجمقدار العثماين نائب اإلسكندرية على األمري حسن الكجكين، وأخرج أرغون : ويف ثامنه
  .منفياً إىل اإلسكندرية

  .وفيه خرج الربيد بإحضار األمري الكبري أيتمش من دمشق، فسار األمري قُنقباي األسعدي رأس نوبة لذلك
  .والشيخ مشس الدين حممد الصويف على الربيد من الشام قدم األمري أبو يزيد: ويف عاشره

شدد العقاب على ابن باكيش إلحضار املال، وقبض على الشريف بكتمر بسبب إمهاله مستخرج : ويف ثالث عشره
  .تزوجه، مث أُفرج عنه على أن حيمل مائة ألف درهم

فيها حبمل مائة ألف وثالثني ألف درهم، يف كل وفيه استقر األمري عالء الدين بن الطشالقي يف والية قطيا، والتزم 
  .شهر

  .وفيه توجه يلبغا الساملي على الربيد بتقليد األمري ُنعري اإلمرة على عادته
واستقر احلاج حممد . استقر برمش الكمشبغاوي حاجب احلجاب بطرابلس: ويف يوم األحد أول شهر ربيع اآلخر

، عوضاً عن عبيد البازدار بعد موته، فصار مقدم ديواين اخلاص بن عبد الرمحن مقدم اخلاص يف تقدمة الدولة
  .والدولة

  .قبض على األمري شاهني أمري آخور، ونُفي إىل الصعيد: ويف تاسع عشره
قدم األمري الكبري أيتمش من دمشق على الربيد، فتلقاه األمري سوُدن النائب، : ويف يوم االثنني رابع مجادى األوىل

آالبغا العثماين الدوادار حاجب دمشق، واألمري جنتمر أخو طاز، وأمري ملك ابن : ألمراء منهموقدم معه عدة من ا
أخت جنتمر املذكور، وألطبغا أستادار جنتمر، ودمرداش اليوسفي، وألطبغا احلليب، وكثري من املماليك السلطانية، 

النائب واحضر باألمراء القادمني معه،  فمثل باخلدمة السلطانية، وقبل األرض، وجلس بامليسرة حتت األمري سوُدن
وعدهتم ستة وثالثون أمرياً، وبشهاب الدين أمحد بن عمر القرشي قاضي دمشق، وبفتح الدين حممد بن إبراهيم بن 

فوبخ . حممد بن أيب بكر بن الشهيد كاتب السر بدمشق، وابن مشكور ناظر اجليش بدمشق، وكلهم يف القيود
ليب، واألمري جنتمر، وابن القرشي وأطال احلديث معهم، وكانوا قد قاتلوه يف حماصرته السلطان األمري ألطبغا احل

لدمشق، وأفحشوا يف أمره فحشاً زائداً، حىت أن ابن القرشي كان يقف على األسوار وينادي إن قتال برقوق 
، وأُسلم ابن مشكور مث أمر السلطان هبم فسجنوا. أوجب من صالة اجلمعة، وجيمع العامة وحيرضهم على حماربته

ونزل األمري أيتمش إىل داره، وبعث إليه . لشاد الدواوين، فعصر والتزم حبمل سبعني ألف درهم، وأفرج عنه
  .السلطان بإنعام كثري، وقدم إليه مجيع األمراء على قدر حاهلم

  .مود يف عمارة وكالةوقع اهلدم يف أمالك جتاه باب حارة اجلوانبة بالقاهرة، وشرع األمري حم: ويف ثالث عشره



وفيه أحضر من الزهور ستة وثالثون رجالً، وقدم األمري جربائيل اخلوارزمي فاراً من منطاش، فلم يؤاخذه السلطان، 
  .ورسم له باملثىن يف اخلدمة مع األمراء

ة حبلب، عوضاً استقر مجال الدين حممود بن حممد بن إبراهيم املعروف بابن احلافظ يف قضاء احلنفي: ويف ثامن عشرينه
عن حمب الدين حممد بن حممد بن الشحنة، واستقر مجال الدين حممود بن العدمي يف قضاء عسكر حلب، عوضاً عن 

ابن احلافظ، والشريف محزة اجلعفري يف وكالة بيت املال حبلب ونظر جامعها، واستقر املعري يف قضاء الشافعية 
واستقر علم الدين أبو عبد اللّه حممد بن حممد القفصي يف قضاء بطرابلس، عوضاً عن شهاب الدين أمحد السالوي، 

املالكية بدمشق، عوضاً عن السكسيوي، وهي واليته اخلامسة، مث عزل بالربهان أيب سامل إبراهيم بن حممد بن علي 
أبو الثناء ووىل مجال الدين . ووىل ابن املنجا قضاء احلنابلة بدمشق، عوضاً عن شرف الدين عبد القادر. الصنهاجي

  .حممود بن قاضي العسكر حافظ الدين حممد بن إبراهيم بن سنبكي قضاء احلنفية حبلب، عوضاً عن علي بن الشحنة
وبدر الدين . وبرهان الدين إبراهيم التاديل يف قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن برهان الدين إبراهيم بن القفصي

  .نظر اجليش حبلب، وخلع على اجلميع حممد بن شرف الدين موسى بن الشهاب حممود يف
  .وفيه أفرج عن أقبغا املارديين من خزانة مشايل، وعن طاش بغا السيفي

قبض على أسندمر الشريف، وإمساعيل التركماين، وكزل القرمي، وأقبغا : ويف يوم االثنني ثاين مجادى اآلخرة
  .البجاسي، وصربغا، وتسلمهم وايل القاهرة

قطلوبغا الطشتمري احلاجب، وَتقْطاي الطشتمري، وآالبغا : على أحد عشر أمرياً وهم قبض أيضاً: ويف تاسعه
الطشتمري، وقرابغا السيفي، وأقبغا السيفي، وبيبغا السيفي، وطيبغا السيفي، وحممد بن بيدمر نائب الشام، 

  .وجربائيل اخلوارزمي، ومنجك الزيين، وأرغون شاه السيفي
نوبة ، وأقبغا الظريف البجاسي، وإمساعيل التركماين أمري البطالني يف أيام منطاش،  وفيه ُسمر أسندمر األشريف رأس

  .وكَُزل القرمي، وصربغا، وشهروا بالقاهرة، مث وسطوا بالكوم، ومل يعهد مثل هذا يفعل إال بقطاع الطريق
مشس الدين حممد الركراكي وفيه أُحضر األمري ألطبغا احلليب، وألطُنبغا أستادار َجنتُمر إىل جملس قاضي القضاة 

  .املالكي، وأُدعى عليهما مبا يقتضي القتل، فسجنهما خبزانة مشايل مقيدين
  .قبض على األمري صَْنجَق: ويف ثاين عشره

شكا رجل شهاب الدين أمحد بن عمر القرشي للسلطان فأحضر من السجن، واستدعى عليه : ويف خامس عشره
ة، فضرب باملقارع وسلم إىل وايل القاهرة ليخلص منه مال املدعي الذي أَقَرَّ غرميه مبال له يف قلبه، وبدعاوى شنع

  .به، فواىل ضربه وعصره مراراً، وسجنه خبزانة مشايل
استقر األمري قُطْلُوبغا الصفوي حاجب احلجاب، واستقر األمري بدخاص حاجب امليسرة، واستقر : ويف تاسع عشره

  .اً، واستقر األمري على باشاه حاجباً رابعاًاألمري قديد نائب الكرك حاجباً ثالث
  .واستقر يلبغا اآلْشقَُتمري أمري أخور يف نيابة غزة، وناصر الدين حممد بن شهري يف نيابة ملطية

أخذ له ستمائة ألف درهم، وأغرى به  -ابن أخت َجنَتُمر  -وقف شخص وادعى أن أمري ملك : ويف ثاين عشرينه
فأحضر وادعى عليه غرميه فضرب باملقارع ضرباً مربحاً، وتسلمه وايل القاهرة، فمات منطاش حىت ضربه باملقارع، 

ويف يومه استقر أرغون شاه اإلبراهيمي اخلازندار حاجب احلجاب بدمشق، عوضاً عن آالبغا . ليلة خامس عشرينه
  .واستقر آالبغا يف نيابة محاة، وخرج الربيد بتقليده. العثماين

قاسم ابن األمري الكبري كُُمشبغا احلموي، والجني الناصري، وسودن العثماين النظامي،  وفيه أُنعم على كل من



وعلى . وأرغون شاه األقبغاوي، وسوُدن باشاه الطاي ُتمري، وشكرباي العثماين، وقجقار القَْرُمشي بإمرة طبلخاناه
اصري، وآالن اليحياوي، وكُُمشبغا كل من قطلوبغا الطَقتُمشي، وعبد اهللا أمري زاه بن ملك الكُرْج وكَُزل الن

  .اإلمساعيلي طاز، وقَلَْمطاي العثماين بإمرة عشرة
  .وفيه قدم آقبغا الصغري نائب غزة بطلب

وفيه قبض على مماليك األمري بركة، واملماليك الذين خدموا منطاش، وُتُتبعوا من سائر املواضع، وأُخذوا من كل 
  .مكان

  .، وأفرج عن مجاعة منهمعرضهم السلطان: ويف ثاين عشرينه
  .ضرب ابن القرشي حنو مائيت شيب باملقارع، عند الوايل: ويف خامس عشرينه
  .استقر الصارم وايل القاهرة يف والية األمشونني، عوضاً عن ُتقْطاي الشهايب: ويف سادس عشرينه

الليل ويغيب نصف الليل، ظهر كوكب طوله حنو ثالثة أرماح، قليل النور، يرى يف أول : ويف أخريات هذا الشهر
  .أقام ليايل واختفي

قدم منطاش دمشق، وسار إليها من مرعش على العمق، حىت قارب من محاة، فاهنزم منه نائبها : ويف أول شهر رجب
وتوجه منها إىل محص، ففر منه أيضاً نائبها إىل . إىل جهة طرابلس من غري لقاء، ودخلها منطاش، ومل حيدث حدثاً

ائب بعلبك، فخرج األمري يلبغا الناصري يريد لقائه من طريق الزبداين، فثار أمحد شكر جبماعة دمشق، ومعه ن
البيدمرية، ودخل دمشق من باب كيسان ، وأخذ ما يف اإلصطبالت من اخليول، وخرج يف يوم األحد تاسع عشرين 

. األبلق، ونزل مجاعته حوله وقدم منطاش يف يوم اإلثنني أول رجب من طريق أخرى، ونزل القصر. مجادى اآلخرة
وقد أَحضر إليه أمحد شكر من اخليول اليت هنبها مثامنائة فرس، وندبه ليدخل املدينة ويأخذ من أسواقها املال، فبينا هو 

  .كذلك إذ قدم الناصري بعساكر دمشق فاقتتال قتاالً كبرياً مدة أيام
  .عن شاهني الكلفيت استقر أمري بن الدمر يف والية الغربية، عوضاً: ويف ثالثه

  .ورد الربيد من حلب بدخول منطاش إىل دمشق، وحماربة الناصري له، كما ذكر: ويف خامسه
  .ضرب الشهاب أمحد بن عمر القرشي حىت مات خبزانة مشايل، وأُخرج من وقف الطرحاء: ويف تاسعه

ة بني القصرين من القاهرة، اجتمع القضاة واألمري بدخاص احلاجب بشباك املدرسة الصاحلي: ويف حادي عشره
مما اقتضى إراقة دمه، وشُهد . وأحضر األمري ألطبغا دوادار َجْنتمر، وأوقف حتت الشباك يف الطريق، وادعى عليه

ونودي . عليه به، فضرب عنقه، وشهد أيضاً على األمري ألطبغا احلليب، فضرب عنقه ومحلت رؤسهما على رحمني
  .عليها يف القاهرة
أخذ قاع النيل، فجاء أربعة أذرع، وعشرون إصبعاً ويف رابع عشرينه قدم على ابن األمري نُعري، : هويف سادس عشر

  .فقبض عليه
  .خلع على جنم الدين الطبدى خلعة استمرار: ويف خامس عشرينه
قدم الربيد من دمشق باستمرار احلرب بني الناصري ومنطاش، وأن منطاش انكسر، وقتل كثري : ويف سابع عشرينه

  .ممن معه، وفر معظم التركمان الذين قدم هبم، وصار حمصوراً بالقصر األبلق
كاشف  -وفيه أحضر أنواط . وفيه استقر الصارم إبراهيم الباَشقَردي يف والية أسوان، عوضاً عن الصارم الشهايب

  .سبعني رجالً من العرب الزهور وخيوالً كثرية، فوسط منهم ستة وثالثون رجالً -الوجه البحري 
رسم بتجهيز األمراء للسفر إىل الشام، وشرع الوزير وناظر اخلاص يف هتيئة بيوتات : ويف األول من شعبان



  .السلطان، وعمل ما حيتاج إليه يف السفر
  .قدم الربيد من صفد بأن منطاش فر من دمشق، وتبعته العساكر، فسر السلطان واألمراء بذلك: ويف خامسه

بن باكيش، وسببه أن اخلرب ورد بأن ولده مجع كثرياً من العشري، وهنب الرملة وقتل وفيه قتل حسام الدين حسني 
  .عدة من الناس
  .ضرب حسني بن الكوراين باملقارع: ويف سادسه
  .نصب جاليش السفر، ورسم للقضاة بالتهيؤ إىل السفر: ويف عاشره

اي متر داودار منطاش، وَتكا األشريف، األمري صر: تسلم األمري عالء الدين علي بن الطبالوي: ويف حادي عشره
ودمرداش اليوسفي، ودمرداش القَشتمري، وعلي اجلركتمَري، فقتلوا، إال علي اجلَْركََتمري فإنه عصر، وقُتل بعد 

  .ذلك هو وقطلوبك صفد
عشره  عرض السلطان احملابيس من املنطاشية، وأفرد منهم مجاعة للقتل، فقتل يف ليلة األحد ثالث: ويف ثاين عشره

األمري َجنتُمر أخو طاز وابنه، وألطبغا اجلُرُبغاوي، والطواشي ُتقْطاي الطَشَتُمري، وفتح الدين حممد بن : منهم
  .الشهيد، ضربت أعناقهم بالصحراء

صرف جمد الدين إمساعيل عن قضاء القضاة احلنفية، واستقر عوضه مجال الدين حممود العجمي : ويف خامس عشره
ه بعدما خلع عليه األمري ُبطا الدوادار، واألمري ُجلبان رأس نوبة يف عدة من األمراء، وسائر القيصري، ونزل مع

وكتب له يف توقيعه اجلانب العايل، كما كتب للعماد أمحد الكركي، ومها أول من . القضاة، فكان يوماً مشهوداً
زير فقط، ويكتب للقضاة اجمللس العايل، كُتب به ذلك من قضاة القضاة ومل ُيكتب هذا ألحد من املتعممني إ ال للو

  .فكتب للعماد الكَرَكي اجلناب العايل، وتشبه به اجلمال حممود، فكتب له ذلك، واستمر ملن بعدمها
أخرج أمري حاج بن ُمْغلطاي إىل دمياط، وأخرج األمراء البطالون إىل ثغر اإلسكندرية، وأفرج عن : ويف سابع عشره

  .ر دوادار يونس الدوادار، ونزال إىل بيوهتماَتلكتمر الدوادار، وصرامت

  .قبض على عدة من األمراء، وسجنوا، وأُمض من الغد فيهم قضاء اهللا، الذي ال يرد: ويف ثامن عشره
وحتول األمري سودن . وفيه تعني لنيابة الغيبة بديار مصر األمري الكبري كُُمْشُبغا احلموي، وحتول اإلصطبل السلطاين

النوروزي، وأقام بالقلعة ستمائة مملوك عليهم تغرى بردى رأس نوبة،  -ة اجلبل، ومعه األمري جباس النائب إىل قلع
وتعني لإلقامة بالقاهرة األمري قُطلوبغا الصفوي، حاجب احلجاب، واألمري . واألمري الطواشي صواب السعدي

  .عدة من أمراء العشراواتبدخاص السودوين أمري حاجب، وقديد وطغاي متر باشاه، وقرابغا احلاجب، يف 
ورسم لشيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين وقضاة العسكر، ومفتيني دار العدل، وبدر الدين حممد بن أيب البقاء 

ونزل السلطان بعد صالة الظهر من . الشافعي، وبدر الدين حممد بن فضل اهللا العمري بالسفر، فتجهزوا لذلك
  .انية خارج القاهرة، وتالحقت األمراء والعساكر وأرباب الدولة بهالقلعة، وسار إىل الوطاق بالريد

قبض على األمري ناصر الدين حممد بن أقبغا آص بالريدانية، وضرب على إحضار أربعمائة ألف : ويف ثاين عشرينه
د ورسم لألمري عالء الدين علي بن سعد الدين عبد اهللا بن حممد الطالوي الوايف بالتحدث يف ش. درهم فضة

الدواوين، عوضاً عن ابن أقبغا آص، وسلم إليه، فشدد يف عقوبته ووجد له سبعون فرساً وأربعون مجالً، وأربعة 
  .وعشرون مركباً يف النيل، وقماش كثري

استقر مشس الدين حممد بن اجلزري املقرئ يف قضاء القضاة الشافعية بدمشق، عوضاً عن شرف : ويف ثالث عشرينه
قام به، وأخرج بسائر من يف خزانة مشايل إىل الريدانية، وعُرضوا على السلطان، فأفرد منهم الدين مسعود، مبال 



حممد بن احلسام أستادار أرغون أسكي، وأمحد بن النقوعي، ومقبل الصفوي، : سبعة وثالثني رجالً للقتل، منهم
وثالثة من أهل الشام، واثنان من  شيخ الكرميي، وأسندمر وايل القلعة،: ومسر منهم سبعة وهم. فُغرِقوا يف النيل

  .التركمان، مث وسطوا
وأنعم على األمري سيدي أيب بكر . استقر ناصر الدين حممد بن رجب بن تلفت يف شد الدواوين: ويف رابع عشرينه

  .بن نقر اجلمايل بإمرة طبلخاناة، ورسم به بإمرة احلاج
  .رحل السلطان من الريدانية: ويف سادس عشرينه

  .بالقاهرة أن يتجهز الناس للحج، على العادة وفيه نودي
قتل اثنا عشر من األمراء، منهم األمري أرغون شاه السيفي، وآالبغا الطشتمري، : ويف ليلة الثالثاء تاسع عشرينه
  .وآقبغا السيفي، وبزالر اخلليلي

  .ب غزةقتل من األمراء سنجق احلسين، وقرابغا السيفي، ومنصور حاج: ويف ليلة األربعاء سلخه
قدم الربيد من السلطان بكسرة منطاش وفراره يف سادس عشره، ومعه عنقاء بن شطي، فدقت : ويف يوم األربعاء

  .البشائر، وختلق األمراء واملمالك، ونودي بذلك يف القاهرة
قدم بريد السلطان بنزوله قطيا، وأن األخبار صحت بفرار منطاش من دمشق يف مخسني : ويف رابع شهر رمضان

  .ارساًف
وفيه قدم األمري ناصر الدين حممد بن رجب مبثال سلطاين إىل األمري مجال الدين حممد األستادار، فإذا هو يتضمن 

  .مسكه، وإلزامه حبمل مائة وستني ألف درهم، فقبض عليه، وأخذ منه سبعني ألف درهم
  .زينت القاهرة: ويف سادس شهر رمضان

  .س من أجناد احللقة إىل كاشف الوجه البحري، تقوية لهوفيه أخرج األمري كُُمشبغا مائيت فار
  .وفيه ُوسط أمحد بن عالء الدين علي بن الطشالقي، وايل قطيا

  .قلعت الزينة من القاهرة، و مل يكن للزينة سبب يقتضي ذلك: ويف ثامنه
ن حممد الطنبدي مبال وفيه استقر هباء الدين حممد بن الربجي موقع الدست يف حسبة القاهرة، عوضاً عن جنم الدي

  .قام به لألمري كُُمشبغا
فتوالت الزيادة يف  -وقد ارتفعت األسعار  -نودي على النيل بعد توقفه أياماً، وكان عاشر مسرى : ويف عاشره

  .هناره، حىت أويف النيل ستة عشر ذراعاً وكسر اخلليج وخرج شرف الدين بن أيب الرداد على الربيد ببشارة الوفاء
  .فهرب، و مل يوقف له على خرب -دوادار اجلوباين  -على بكتمر  وفيه قبض

مبنزلة اللجون، . دخل السلطان إىل دمشق وقد زينت له، وخرج األمري يلبغا الناصري إىل لقائه: ويف ثاين عشرينه
  .فكان يوماً مشهوداً

وعندها . جامع بين أميةوصلى يوم اجلمعة ثالث عشرينه بدمشق صالة اجلمعة يف . وفيه نودي بدمشق باألمان
انقضت الصالة نادى اجلاويش يف النادي باألمان، واملاضي ال يعاد، وحنن من اليوم تعارفنا، فضج الناس بالدعاء 

للسلطان، وقد كانوا مترقبني بالء كبرياً ينزل هبم منه، لسوء ما فعلوا معه يف السنة املاضية، وكثرة مبالغتهم يف سبه، 
  .ل له، وهم يقاتلونهوإعالهنم بفاحش القو

استقر األمري كمشبغا نائب الغيبة بشاهني الكلفيت يف كشف الوجه البحري، وعزل أنواط : ويف ثاين عشرينه
  .السيفي، وقبض عليه



  .قتل خارج القاهرة أمري علي اجلَركتُمري القازاين، املهمندار يف أيام منطاش: ويف ليلة األحد خامس عشرينه
مبنع النساء من اخلروج يوم العيد إىل الترب، ومن خرجت وسطت هي . ي يف القاهرةنود: ويف تاسع عشرينه

واملكاري واحلمارة وأال يركب أحد يف مركب للتفرج على النيل، وهدد من فعل ذلك بإحراق املركب، فلم 
  .يتجاسر أحد خيرج يف العيد إىل القرافة، وال إىل ترب القاهرة

  .ل السلطان إىل دمشققدم الربيد بدخو: ويف ثاين شوال
  .وقدم الربيد بنزول خوندكار أيب يزيد بن عثمان ملك الروم إىل قيصرية وأخذها

  .وفيه استقر قطلوبغا الصفوي يف والية قليوب، وعزل تنكز الربيدي
  .خرج السلطان من دمشق، يريد حلب: ويف سابعه

ابن اجلزري عن قضاء دمشق قبل أن يدخل  وفيه استقر فخر الدين عبد الرمحن بن مكانس يف وزارة دمشق، وعزل
  .إىل دمشق، وأعيد مسعود

قدم الربيد إىل القلعة بتوجه السلطان إىل حلب، وأنه ورد عليه دوادار األمري سويل بن دلغادر : ويف تاسع عشره
سلمها هبدية، فيها مائة بقجة قماش، ومائتا فرس، وهو يعتذر عن أخذ سيس، وبعث مفاتيحها، وسأل تعيني من يت

  .منه، وأنَ نعري ومنطاش نزال الرحبة و جعرب
وفيه استقر حممد بن صحفة بن األعسر يف والية األمشونني وعزل الصارم، واستقر حممد بن قرابغا يف والية دمياط 

  .وعزل صديق
ة عشر نودي بالقاهرة أال تلبس امرأة قميصاً واسعاً، وال تزيد على تفصيل القميص من أربع: ويف ثالث عشرينه

وكان النساء بالغن يف سعة القمصان، حىت كان يفصل القميص الواحد من اثنني وتسعني ذراعاً من البندقي . ذراعاً
وفحش هذا حىت تشبه . الذي عرضه ثالثة أذرع ونصف، فيكون مساحة القميص زيادة على ثالثة وعشرين ذراعاً

  .عوام النساء يف اللبس بنساء امللوك واألعيان
أحضر األمري حممد شاه بن بيدمر من اإلسكندرية، فقتل خارج القاهرة ليلة االثنني : األحد رابع عشرينه ويف ليلة

  .خامس عشرينه
صرف نور الدين علي بن عبد الوارث عن حسبة مصر بالشريف أمحد بن حممد بن حسن بن : ويف سادس عشرينه

  .يةحيدرة، املعروف بابن بنت عطا، قاضي احلنفية بثغر اإلسكندر
قدم الربيد بدخول السلطان إىل حلب يف ثاين عشرينه، وأن بدر الدين حممد بن علي بن فضل اهللا : ويف سلخه

  .العمري، أعيد إىل كتابة السر، وعزل عالء الدين علي بن عيسى الكركي لضعفه
  .دقت البشائر، واستمرت ثالثة أيام: ويف يوم األحد أول ذي القعدة

كُُمْشبُغا نائب الغيبة مجاعة نزلوا إىل أسواق القاهرة وشوارعها، وقطعوا أكمام النساء ندب األمري : ويف ثانيه
الواسعة، فامتنع النساء من يومئذ أن ميشني بقمصان واسعة مدة نيابة األمري كمشبغا، مث عدن إىل ذلك بعد عود 

  .السلطان
  .وفيه ورد اخلرب بالقبض على منطاش، و مل يصح ذلك

الربيد مبوت ناصر الدين حممد بن علي بن الطوسي، واستقرار ناصر الدين حممد بن حسن الفاقوسي قدم : ويف ثالثه
موقع الدرج عوضه يف توقيع الدست، وموت قاضي القضاة مشس الدين حممد الركراكي املالكي فأذن األمري 

  .كمشبغا لنوابه باحلكم بني الناس على عادهتم



  .ت زيادة النيل، إىل إصبع، من عشرين ذراعاًانته -: وهو عاشر بابه -ويف ثامنه 
قدم الربيد من حلب بأن اخلرب ورد بقبض سامل الذكرى على منطاش، وأن صاحب ماردين : ويف سادس عشرينه

قبض على مجاعة من املنطاشية حضروا إليه، فبعث السلطان قرا دمراش نائب حلب على عسكر، واألمري يلبغا 
، واألمري أينال اليوسفي أتابك العساكر على عسكر، فساروا إلحضار منطاش الناصري نائب دمشق على عسكر

  .ومن معه، فنودي يف القاهرة باألمان، وقد حصل غرمي السلطان، فدقت البشائر ثالثة أيام
  .وفيه استقر األمري أيدمر الشمسي أبو زلطة يف نيابة البحرية، وعزل دمرداش السيفي

من حلب بأن األمري قرا دمرداش وصل بعسكر حلب إىل أبيات سامل الذكرى، وأقام قدم الربيد : ويف سابع عشرينه
ففر . أربعة أيام يطالبه بتسليم منطاش وهو مياطله، فحنق منه وركب مبن معه، وهنب بيوته، وقتل عدة من أصحابه

ك، فأنكر على قرا وأن األمري يلبغا الناصري حضر بعساكر دمشق بعد ذل. سامل مبنطاش إىل سنجار، وامتنع هبا
دمرداش ما وقع منه، وأغلظ يف القول، وهم بضربه، فكادت تكون فتنة كبرية، وعادا، وأن األمري أدينال وصل 
بعسكر مصر إىل رأس عني، وتسلم من صاحب ماردين الذين قبضهم من املنطاشية، وكبريهم قشتمر األشريف، 

  .يل غرمي السلطانوحضر هبم وبكتاب صاحب ماردين، وهو يعتذر، ويعد حتص
  .خرج السلطان من حلب يريد دمشق: ويف يوم االثنني أول ذي احلجة

قدم الربيد بأن السلطان ملا بلغه ما جرى من قرا دمرداش وما وقع بينه وبني الناصري من الفتنة، وأهنما : ويف سادسه
مر مع منطاش، وأنه مل حيضر إىل عادا بغري طائل، غلب على ظنه صحة ما نقل عن الناصري من أن قصده مطاولة األ

دمشق إال مبكاتبته له بذلك، وأَنه قصر يف أخذه بدمشق، وأن سامل الذكرى مل يرحل مبنطاش إىل سنجار إال بكتاب 
فلما قدم إىل حلب قبض عليه وعلى شهاب الدين أمحد بن املهمندار نائب محاة، وكشلي أمري . الناصري إليه بذلك

  .رأس نوبته، وقتلهم يف ليلة قبضهم أخور الناصري، وشيخ حسن
وما برح يلبغا الناصري من مبدأ أمره سيئ الرأي والتدبري، حىت قيل عنه أنه ما كان مع قوم يف أمر من األمور إال 

  .وانعكس عليهم أمرهم بواسطته
مري فخر الدين أياس ووىل األمري بطا الدوادار نيابة دمشق، واألمري ُجلْبان الكمشبغاوي، رأس نوبة نيابة حلب، واأل

وأنعم على قرا دمرداش نائب حلب بإقطاع . اجلرجاوي يف نيابة طرابلس، واألمري دمرداش احملمدي يف نيابة محاة
األمري بُطا، وأنعم على األمري أيب يزيد بن مراد اخلازن بالدوادارية، عوضاً عن بطا بإمرة طبلخاناة، وأنعم على األمري 

مث سار من حلب يف أول ذي احلجة، فنودي بتبييض حوانيت قصبة القاهرة، . ع ُجلبانتاين بك اليحياوي بإقطا
  .فشرع الناس يف ذلك
قدم الربيد بأن السلطان عاد إىل دمشق يف ثالث عشره، وأنه قتل من األمراء آالبغا العثماين، : ويف سادس عشره

، وحممد بن أمري علي املارديين، ويلبغا العالي، أمحد ابن بيدمر: وسودن باق السيفي، ومسر ثالثة عشر أمرياً منهم
  .وبغا بن السيفي نائب ملطية وكُُمْشبغا السيفي نائب بعلبك، وغريب اخلاصكي، وقرابغا العمري

  .توجه السلطان من دمشق يريد القاهرة: ويف ثالث عشرينه
  .أعيد نور الدين علي بن عبد الوارث البكري إىل حسبة مصر: ويف رابع عشرينه
قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بالسالمة واألمن وانقضت السنة وديار مصر قد ساسها األمري : ويف تاسع عشرينه

  .كمشبغا أحسن سياسة، ومل جيسر أحد أن يتظاهر يف مدة حتكمه مبنكر، وال حبمل سالح
  ومات يف هذه السنة من األعيان



  .ممن له ذكر، سوى من قتل من األمراء املذكورين
القضاة شهاب الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ زين الدين أبو حفص عمر بن مسلم بن سعيد بن بدر  مات قاضي

بن مسلم القرشي، الواعظ الفقيه، الشافعي، قاضي دمشق، خبزانة دمشق، بعد عتاب شديد، يف ليلة األربعاء تاسع 
  .رجب

ولد بالقاهرة، مث أعطاه . آل ملك اجلوكندارومات األمري شهاب الدين أمحد بن األمري الكبري سيف الدين احلاج 
امللك الناصر حممد بن قالون إمرة طبلخاناه يف حياة أبيه، وما زالت بيده إىل األيام الناصرية حسن، فأعطاه إمرة 

ويل نيابة غزة، عوضاً عن طشبغا املظفري، . مائة، وبقي عليها إىل عاشر ربيع اآلخر سنة مخس وسبعني وسبعمائة
  .ها وباشرها قليالًفسار إلي

وأعيد إىل القاهرة على إمرة أربعني، وعمل من مجلة احلجاب، فاستمر إىل اثين ربيع األول سنة تسع وتسعني، 
فاستعفي من اإلمرة، وتركها، ولبس عباءة، وركب محاراً، ومشى باألسواق، وتقنع مبا يتحصل من أوقاف أبيه، 

  .ثاين عشرين مجادى اآلخرة وأقبل على عبادة اللّه، حىت مات يوم األحد
ومات القاضي ويل الدين أبو العباس أمحد بن قاضي القضاة مجال الدين عبد الرمحن ابن حممد بن خري السكندري 

  .وقد برع يف الفقه واألصول والنحو، وأفىت ودرس. املالكي، يف ثاين عشرين مجادى اآلخرة

يخ اخلانقاة الصالحية سعيد السعداء، يف عاشر ذي ومات الشيخ شهاب الدين أمحد بن األنصاري الشافعي ش
وكان مقتصداً يف ملبسه، جيلس حبانوت الشهود، ويتكسب من حتمل الشهادات، فأثرى وكثر ماله لقلة . القعدة

مث سعى باألمري سودن النائب . وأوقف ربعاً على حمرس شافعي عنده عشر طلبة باجلامع األزهر. مؤنه، فإنه مل يتزوج
مشيخة سعيد السعداء، فلم يتناول سوى نصيب واحد، وأنشأ هبا مناراً يؤذن عليه، وعمر أوقافها وبالغ يف حىت ويل 

  .الضبط مع ساعة َملَكٍَة، حىت مقته اجلميع
  .ومات األمري حسام الدين حسني بن علي الكوراين، وايل القاهرة خمنوقاً، يف عاشر شعبان

ن يوسف العجمي التباين احلنفي قدم إىل القاهرة وأخذ عن القوام ومات الشيخ جالل الدين رسوال بن أمحد ب
وأخذ العربية عن اجلمال بن هشام، وعن ابن عقيل ، . األتقاين الفقه، ومسع احلديث على عالء الدين علي التركماين

رسة األمري وبرع يف الفقه واألصول والنحو، وتصدى للتدريس واإلفتاء عدة سنني، ودرس مبد. والبدر ابن أم قاسم
  .أجلاي، واملدرسة الَصْرغََتمشية وغريها

واختصر شرح . وشرح كتاب املنار يف أصول الفقه. وكان منجمعاً عن الناس، عرض عليه قضاء القضاة فامتنع
البخاري ملغلطاي، وشرح خمتصر ابن احلاجب يف األصول، ونظم كتاباً يف الفقه وشرحه، وكتب التعليق على 

تصراً يف ترجيح مذهب أيب حنيفة، رمحه اهللا، وكتب على مشارق األنوار يف احلديث، وعلى البزدوي، وكتب خم
  .تلخيص املفتَاح، وله رسالة يف زيادة اإلميان ونقصانه، ورسالة يف أن اجلمعة ال جيوز إقامتها يف مصر واحد

والتباين نسبة . لث عشر رجبوتويف خارج القاهرة يوم اجلمعة ثا. ورسالة يف الفرق بني الفرض العلمي والواجب
  .إىل موضع خارج القاهرة يقال له التبانة، كان يقف فيه سوق للتنب

  .ومات احلاج عبيد بن البازدار مقدم الدولة، يف يوم السبت رابع عشر صفر
؛ ومات شرف الدين عبد القادر بن حممد بن عبد القادر احلنبلي النابلسي، قاضي احلنابلة بدمشق، يف يوم األضحى

  .وقدم القاهرة غري مرة
  .ومات الشيخ املعتقد على الرويب، يف رابع عشرين ذي احلجة



ومات صدر الدين عمر بن عبد احملسن بن رزين الشافعي، يف ليلة األحد سادس عشر احملرم، وكان من أجل خلفاء 
  .الشافعية بديار مصر

مسلم القرشي الدمشقي الشافعي الواعظ؛ مل ومات الشيخ زين الدين عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر بن بدر بن 
  .جيلس للوعظ حىت حفظ أربعني جملساً
ومولده يف شعبان سنة أربع . وقدم القاهرة ووعظ هبا، وحصل له القبول التام. وبرع يف احلديث والفقه والتفسري

  .ومات بدمشق يف االعتقال، بسبب ولده القاضي شهاب الدين أمحد. وعشرين وسبعمائة
تح الدين أبو بكر حممد بن عماد الدين أىب إسحاق إبراهيم بن جالل الدين أىب الكرم حممد املعروف بابن ومات ف

كان وافر الفضيلة، عاملاً بالفنون، عارفاً يف األدب، مشاركاً يف . الشهيد الدمشقي الشافعي، كاتب السر بدمشق
رفيع املنزلة، له حماضرة ال متل، نشأ بدمشق، وأخذ  عدة علوم، مليح الكتابة، صحيح الفهم، رئيساً، عايل الرَتبة،

عن مشايخ عصره، وكتب يف اإلنشاء، مث وىل كتابة السر بدمشق، ومشيخة الشيوخ، وتدريس الظاهرية، ونظم 
  .مات بدمشق يف ليلة التاسع والعشرين من شعبان. كتاب السرية النبوية البن هشام، وله نظم ونثر وتواليف مفيدة

جنم الدين حممد يف يوم اجلمعة سادس ذي القعدة، ودفن على أخويه فتح الدين حممد، ومشس الدين ومات أخوه 
وأقام بسيس حنو عشرين سنة، مث قدم إىل القاهرة . وباشر توقيع الدست وكتابة سر طرابلس، وسيس ومحاة. حممد

  .حىت مات هبا، عن حنو تسعني سنة
  .ع الدست، يف ثاين عشرين شوال، حبلبومات ناصر الدين حممد بن علي الطوسي، موق

  .ومات الشيخ مشس الدين حممد بن يوسف بن حممد الزيلعي احلنفي، الرجل الصاحل، يف ثاين عشرين احملرم
ومولده يف شوال سنة ثالث عشرة وسبعمائة، . ومات أمني الدين حممد بن احلسن األنفي املالكي، احملدث الفاضل

  .ومسع من البندجيي وغريه
  .ت قاضي القضاة مشس الدين حممد بن يوسف الركراكي املالكي، حبمص، يف رابع عشر شوالوما

  .ومات الشيخ تقي الدين حممد بن أمحد بن حممد بن حامت، شيخ احلديث، يف أول ذي القعدة
ر ومات الشيخ املقرئ مشس الدين حممد بن حممد بن أَمحد العسقالين، إمام جامع أمحد بن طولون، يف حادي عش

  .احملرم، أخذ عن التقى الصايغ

  .ومات املهتار ناصر الدين حممد بن على الشيخي، يف ليلة الثالثاء أول ربيع األول
  سنة أربع وتسعني وسبعمائة

  .فيه قدم الربيد بأن السلطان يدخل إىل غزة يف ثالثه: أهل احملرم يوم األربعاء
  .قدم الربيد بنزول السلطان قطيا: ويف حادي عشره

يه قدم احلرمي السلطاين مع الطواشي هباُدر املقدم، فدقت البشائر، ونودي بالزينة، فشرع الناس فيها، ويف تبييض وف
  .ظاهر البيوت بشارع القاهرة، ويف نصب القالع

قدم الربيد باخلروج إىل لقاء السلطان على بلبيس، فخرج األمري كمشبغا، واألمري سودن النائب، : ويف ثالث عشره
  .األمراء وبقية

نزل السلطان بالعكرشا، وأقام هبا إىل ليلة اجلمعة، مث رحل، فخرج سائر الطوائف : ريف يوم األربعاء خامس عشره
يف يوم اجلمعة إىل لقائه، وأقبل يف موكب جليل حىت صعد قلعة اجلبل، فكان يوما مشهوداً، خلع فيه على مجيع 



  .األمراء، وأرباب الوظائف بأسرهم
  .استقر أوناط يف كشف الوجه البحري على عادته، وعزل شاهني الكلبكي :ويف عشرينه

استقر دمرداش السيفي نائب الوجه البحري على عادته، وعزل أبو زلطة، واستقر طَُرقْجي يف : ويف ثاين عشرينه
  .والية منوف على عادته، وعزل على بن حممد بن طاجار الشامي

  .مري بطا الطولومتري، نائب دمشققدم الربيد مبوت األ: ويف خامس عشرينه
استقر األمري سودن الطرنطاي يف نيابة دمشق، واستقر شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا النحريري : ويف سابع عشرينه

  .يف قضاء القضاة املالكية بالقاهرة ومصر، عوضاً عن الركراكي -قاضي طرابلس  -
  .احلسام الجني الصقري، بعد مرض طويلوفيه مات األمري وزير الوزراء ناصر الدين حممد بن 

األمري أيدَمُر الذي يقال له أبو زلطة، وشاهني الكلفيت، وناصر الدين : وفيه طلب السلطان الوالة املعزولني وهم
حممد بن حسن بن ليلى، وعلى بن حممد بن طاز، وأَسنبغا، وضرب أيدُمر باملقارع، وسلمهم كلهم إىل وايل القاهرة، 

  .محل املالليدفعهم على 
قبض على األمري قرا دمرداش نائب حلب، وعلى األمري ألطبغا املعلم نائب : ويف يوم االثنني ثاين عشر صفر
  .اإلسكندرية، وسجنا بالربج

وخرج الربيد بطلب تاج الدين عبد الرحيم بن الصاحب فخر الدين عبد اهللا بن الصاحب تاج الدين موسى بن أيب 
  .قد توجه ليحضره، حىت يوىل الوزارة، فلم يتم ذلكشاكر من الوجه القبلي، و

 -ابن أخت السلطان  -واستقر األمري ركن الدين عمر بن األمري ناصر الدين حممد بن قامياز، أستادار األمري بيربس 
دين واستقر تاج الدين بن كحل يف نظر الدولة، رفيقاًُ لشمس ال. يف الوزارة، وخلع عليه يف يوم األربعاء رابع عشره

  .املقسي
  .قبض على األمري قردم احلسين: ويف خامس عشره

وفيه خلع على الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين إبراهيم بن صدر الدين محزة احلسيين، بنظر القدس 
  .واخلليل

  .أخرج األمري قردم إىل غزة، بإمرة عشرة هبا: ويف تاسع عشره
بعد موت قطلوبغا الطَقتُمشي، وأفرج عن األمري قطلوبغا الطشتمري  وفيه استقر األمري العثماين أمري جاندار،

  .احلاجب
استقر ناصر الدين حممد بن األمري مجال الدين حممود األستادار يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن : ويف مثاين عشرينه

ة، وشهروا سيوفهم وهجموا وقدم الربيد بأن مخسة عشر من املماليك أتوا إىل باب قلعة دمشق مشا. ألطنبغا املعلم
على القلعة، وأغلقوا باهبا، وأخرجوا املنطاشية والناصرية من احلبس، وهم مائة رجل، وقتلوا نائب القلعة ومجاعة 
معه، وأن احلاجب ركب بالعسكر وقاتلهم ثالثة أيام حىت اقتحم عليهم القلعة، وأخذهم كلهم، إال مخسة أنفس 

  .منهم، فإهنم فروا، ووسط اجلميع
  .استقر صديق الكركي يف والية الفيوم، وعزل أَسْنُبغا السيفي: ويف يومه

. برز األمري سودن الطرنطاي نائب دمشق إىل الرحيانية، بعدما لبس قباء السفر: ويف يوم االثنني ثالث ربيع األول
  .ريةولبس أيضاً األمري ناصر الدين حممد بن حممود األستادار قباء السفر وتوجه إىل اإلسكند

  .وفيه سار األمري حسن الكَجكَين إىل بالد الروم هبمة، خلوند كار أىب يزيد بن عثمان



استقر القاضي مجال الدين حممود العجمي يف مشيخة اخلانكاة الشيخونية ونظرها بعد وفاة الشيخ عز : ويف سادسه
  .الدين يوسف الرازي

على مال  -صهر األمري بطا  - بن َبكنُمر احلاجب قبض على األمري ناصر الدين حممد بن عبد اهللا: ويف سادسه
  .حيمله

  .وفيه رحل األمري سودن نائب دمشق، ومعه األمري بكتمر شاد الشراب خاناه، ليقتله بدمشق

  .تزوج السلطان بنت املعلم شهاب الدين أمحد الطولوين املهندس: ويف رابع عشره
وكان قد . الكركي نوابه، واقتصر منهم على مخسة فقط عزل قاضي القضاة عماد الدين أمحد: ويف خامس عشره

  .استكثر من النواب حىت زادوا على العشرين، فأنكر عليه السلطان ذلك، فصرفهم
وفيه نقل عالء الدين على البريي مواقع األمري يلبغا الناصري، وحمب الدين حممد بن حممد بن الشحنة قاضي احلنفية 

ن حممود األستادار إىل دار األمري عالء الدين علي بن الطبالوي وايل القاهرة، وكان حبلب، من بيت األمري مجال الدي
مما يليق . قد قبض عليهما بالشام، وحضرا مع السلطان يف الترسيم، وأنزال بدار األمري حممود، فأكرمهما، وقام هلما

  .هبما
  .نوابه، وترك منهم مخسة على حاهلمعزل قاضي القضاة شهاب الدين أمحد النحريري املالكي : ويف سادس عشره
استقر زين الدين أمري فرج احلليب يف شد الدواوين، وكان وايل القاهرة يتحدث يف شد الدواوين : ويف سابع عشره

  .منذ قبض على ناصر الدين حممد بن أقبغا آص
لعرب ببالد املغرب، بعد ما سافر إىل بالده أبو احلجاج يوسف بن علي بن غامن، أمري ا: ويف يوم السبت ثاين عشرينه
  .واجتمع بالسلطان وألبسه كاملية حرير بطرز ذهب. حج، وأقام بالقاهرة أشهراً

  .استقر الفخر عبد الرمحن بن مكانس وزيراً بدمشق: ويف رابع عشرينه
  .وفيه قتل عالء الدين على البريي، ودفن خارج باب النصر

  .أفرج عن احملب بن الشحنة: ويف خامس عشرينه
  .أفرج عن ناصر الدين حممد بن بكتمر احلاجب، على أن حيمل مائيت درهم فضة: ويف سادس عشرينه

استقر تاج الدين عبد الرحيم بن الصاحب فخر الدين عبد اهللا بن أيب شاكر يف : ويف يوم السبت سابع ربيع اآلخر
واستقر يلبغا . الدين حممد بن الطويلواستقر منجك السيفي وايل أمشوم الرمان، وعزل ناصر . نظر الديوان املفرد

واستقر شرف الدين أبو الربكات موسى بن حممد بن . مملوك مبارك شاه وايف األمشونني، عوضاً عن حممد بن األعسر
مجعة األنصاري يف قضاء القضاة الشافعية حبلب، عوضاً عن ناصر الدين حممد بن اخلطب مشس الدين حممد بن 

وأنعم على بالط . األمري قديد بتقدمة ألف، عوضاً عن قُطْلوُبغا الصفوي بعد موتهوأنعم على . خطيب نقريين
  .املنجكي بإمرة عشرة، واستقر َيلبغا الظاهري نائب الوجه القبلي على عادته

أعيد نظر اجلامع الطولوين إىل قاضي القضاة عماد الدين أمحد الكركي، وكان قد استقر فيه : ويف سادس عشره
  .بغا الصفوي مدةاألمري قطلو

استقر األمري قطلوبغا األسنقجاوي أبو درقة يف والية أسوان، عوضاً عن الصارم إبراهيم : ويف ثاين عشرينه
  .الباشقردي

  .قتل األمري أيدكار العمري، وقراكسك، وأرسالن اللفاف، وصنجق، وأرغون شاه: ويف ثالث عشرينه
  .حسبة القاهرة، وصرف هباء الدين حممد بن الربجي أعيد النجم حممد الطنبدي إىل: ويف خامس عشرينه



وفيه رسم السلطان لألمري أىب يزيد الدوادار، والقاضي بدر الدين حممد بن فضل اللّه كاتب السر، بالتحدث يف 
فُوكِّل مبباشري  -مستويف ديوان املرجتع  -أوقاف احلرِمني، وأن يسترفع حساهبا مشس الدين نصر اللّه ابن شظية 

ف احلرمني، وألزموا برفع حساب عشر سنني، وألزم مباشرو موادع احلكم بعمل حساب األيتام، وذكر الترك أوقا
  .املهملة، ورسم على أمناء احلكم وجباة األوقاف

  .وفيه أضيف إىل األمري مبارك شاه كشف الفيوم والبهنسا واألطفيحية، مع كشف اجليزة
واستقر أبو بكر بن بدر يف . املسجونني باإلسكندرية من األمراء أحضرت عدة رؤوس من: ويف أول مجادى األوىل

  .والية البهنسا، عوضاً عن شرف الدين بن طي الدهروطي
استقر األمري كُُمشبغا احلموي أتابك العساكر بعد موت األمري الكبري أينال اليوسفي، وحتدث يف : ويف تاسع عشره

  .األمري أيتمش البجاسي رئيس نوبة النوبواستقر . نظر املارستان املنصوري على العادة
  .قدم الربيد بقتل منطاش، ومل يصح: ويف ثالث رجب
جتمع عدة من املماليك السلطانية على األمري مجال الدين حممود األستادار عند نزوله من القلعة، : ويف حادي عشره

. ه، وكان قريباً من بيت األمري أيتمشوسّبوه، ورمجه بعضهم من أعلى القلعة باحلجارة، وشهروا دبابيسهم ليقتلو
فما زال هبم يدافعهم عنه بالرفق حىت . فلما بلغه ذلك ركب بنفسه ليخلصه، ففر أكثر املماليك منه، وثبت بعضهم

  .وسار به إىل بيَته حىت سكنت الفتنة، وشيعه يف مماليكه إىل داره. انصرفوا عنه

بد الرحيم بن أيب شاكر يف الوزارة، عوضاً عن الركن عمر بن استقر تاج الدين ع: ويف يوم اخلميس رابع عشره
واستقر ابن قامياز أستاداراً، عوضاً عن األمري حممود، بعدما أنفق من ماله ستمائة ألف درهم يف تكفية ديوان . قامياز

  .الوزارة، ذهبت عليه ومل يتعوض عنها، واستقر األمري حممود َعلَى إمرته، وُخلع على الثالثة
  .أعيد الشهاب الفرجوطي إىل والية قوص، وُعزل حممد بن العاديل: ثامن عشره ويف

استقر كرمي الدين عبد الكرمي ابن املعلم أفسح يف نظر اإلسطبالت، بعد أن تعطلت مدة من : ويف ثالث عشرينه
  .ناظر

  .استقبل الصارم إبراهيم الباشقردي يف والية منوف: ويف خامس عشرينه
  .ُبّشر بزيادة النيل، وأن القاع سبعة أذرع، وعشرون إصبعاً :ويف تاسع عشرينه

باستدعاء، ودخال على السلطان يف يوم  -أمريا مكة  -وفيه حضر الشريفان عنان بن مغامس وعلي بن جالن 
  .فوق عنان، مع شيخوخته -مع صغر سنه  -فأجلس السلطان ابن عجالن . االثنني ثالث شعبان

لصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن مكانس من داره بداللة بعض النصارى عليه، قبض على ا: ويف ثاين عشره
  .وسلم لوايل القاهرة، فوكل به من حيفظه يف داره

  .اسَتقر الغرس خليل الشريف وايل أمشوم الرمان، وصرف منجك: ويف ثالث عشره
  .ابَتدأ بالسلطان مرض لزم منه الفراش: ويف ثامن عشرينه
استقر األمري كُُمشبغا اخلاصكي األشريف نائباً بدمشق، بعد موت سودن : ول شهر رمضانويف يوم االثنني أ

  .الطرنطاي
  .نودي بزينة القاهرة لعافية السلطان من مرضه، فزينت: ويف خامسه
أويف النيل ستة عشر ذراعاً، فنزل السلطان إىل املقياس وفتح اخلليج على  -: وهو ثالث مسري -ويف سادسه 

  .العادة



  .يف عاشره ورد الربيد مبحاربة عسكر حلب ملنطاش، وفراره، وأنه عدى الفرات، وقبض على عدة من أصحابهو
خلع على الشريف علي بن عجالن، واستقر أمرياً مبكة وحده من غري شريك له، وخلع على : ويف حادي عشره

قباء السفر، وسار وطُلبه بتجمل ولبس كمشبغا نائب دمشق . الشريف عنان والشريف علي بن مبارك، خلعيت إنعام
  .عظيم، قاد فيه سبعني جنيباً من اخليل

  .قُلعت الزينة: ويف ثالث عشره
  .نزل السلطان من القلعة إىل القاهرة، وصعد إىل مدرسته خبط بني القصرين، وزار أباه، وعاد: ويف خامس عشره

وأنعم . طبلخاناته على األمري قلمطاي العثماينوفيه أنعم على األمري تغري بردى من كشمبغا بتقدمة ألف، وأنعم ب
  .على حادي خجا بإمرة عشرين

  .وفيه أعيد األمري حممود إىل األستادارية، عوضاً عن الركن عمر بن قامياز
  .واستقر ابن قامياز هن مجلة أمراء الطبلخاناه

الفخر عبد الرمحن بن  استقر بدر الدين حممد بن الطوخي يف الوزارة بدمشق، عوضاً عن: ويف سادس عشره
  .وخرج الربيد بإحضاره من دمشق يف الترسيم، هو وابنه جمد الدين فضل اللّه وأخوه نصر اللّه. مكانس

قدم الربيد بوقوع احلريق يف دمشق، يوم السبت حادي عشرين شعبان، جبوار جامع بىن أمية، : ويف ثاين عشرينه
  .تلف فيه شيء كثري جداً

مث فحش املوت . وباء يف البقر، حىت أبيعت البقرة بعشرين بعد ما كانت تباع خبمسمائة درهموقع : َويف هذا الشهر
وعم الوباء يف البقر أرض مصر . فيهن، فأبيعت البقرة خبمسة دراهم، وترك الناس أكل حلم البقر، استقذاراً له

  .كلها، ففىن منها ما ال يقع عليه حصر
  .صر الدين حممد الضاين يف والية منفلوط وعزل على بن غَلَْبكاستقر نا: ويف يوم االثنني سادس شوال

  .استقر أمحد األرغوين يف والية دمياط وعزل أبو بكر بن بدر: ويف سابعه
واستقر ناصر الدين مؤمن يف . استقر القاضي بدر الدين األقفهسي يف نظر الدولة، وعزل ابن شيخ: ويف ثامن شوال

وعزل حسام الدين حسن . واستقر عالء الدين على الطشمالقي وايل قطيا. فويوالية قليوب، وعزل قطلوبغا الص
  .املؤمين أمري آخور

وفيه أنعم على الشريف علي بن عجالن أمري مكة بأربعني فرساً، وعشرة مماليك من األتراك، وثالثة آالف أردب 
م له أن يستخدم مائة فارس من قمحاً، وألف أردب شعرياً، وألف أردب فوالً، ومحل على فرش بقماش ذهب، ورس

  .الترك، يسري هبم إىل مكة
  .وفيه قبض على تاج الدين بن كحل، وسلم لشاد الدواويِن على مال حيمله

عزل شيخ الشيوخ املعروف بشيخ اإلسالم أصلم بن نظام الدين األصفهاين، وسلم لشاد : ويف خامس عاشره
  .الدواوين على محل مائيت ألف درهم

طان ملا اختل أمره حبركة األمري يلبغا الناصري ومسريه إىل القاهرة، همَّ امللك الظاهر باهلرب، وأعطى وذلك أن السل
شيخ الشيوخ هذا مخسة آالف دينار، وواعده أن ينزل إليه وخيتفي عنده، فلم يِف له بذلك، وغيب عنه فاختفي 

" سة آالف دينار على لسان الدوادار، فقال فلما عاد إىل امللك طلب منه اخلم. السلطان عند أيب يزيد كما ذكر
أعلم السلطان أين أمجع الفقراء من الزوايا والربط : " فلما أحل الدوادار يف مطالبته قال" . تصدقت هبا على الفقراء 

 وألزمهم بإعادة ما تصدقت به عليهم، وأقول هلم إن لسلطان قد عاد يف صدقته فإنه مل يدفع هذا املاإليل إال ألتصدق



  " .به، ال أنه وديعة عندي 
فلما أعاد الدوادار على السلطان هذا القول أسرها يف نفسه، َوصرب كعادته حىت وقف إليه من ادعى أن تاجراً ترك 

فلما وقف مع . عند شيخ الشيوخ عدة أمحال، فيها ثياب ليسافر هبا من غري مكر فأمر بطلبه من خانكاه سرياقوس
حضر أنه مكتوب يف يده سحر يسحر به السلطان، فعزله من املشيخة، وتسلمه شاد غرميه اعتذر، فقال بعض من 

  .الدواوين
  .استقر ناصر الدين حممد بن ليلى يف نقابة اجليش، وعزل أسندمر: ويف سادس عشره
  .استقر الشريف فخر الدين ناظر املارستان يف مشيخة الشيويخ خبانكاة سرياقوس: ويف تاسع عشره

تقر مجال الدين حممود العجمي يف نظر اجليمش، عوضاً عن كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد العزيز، اس: ويف عشرينه
  .مع ما بيده من قضاء القضاة احلنفية، ومشيخة الشيخونية، ومل يقع مثل ذلك بدولة األتراك يف مصر

  .واستقر قطلوبغا القشتمري احلاجب يف كشف الوجه البحري، وعزل قطلوبغا وعزل أوناط
سار الشريف علي بن عجالن بعسكره إىل مكة، ومنع الشريف عنان من السفر، ورتب له يف : ويف خامس عشرينه
  .كل يوم ما يقوم به
  .نودي بزيادة النيل ثالثة أصابع من عشرين ذراعاً: ويف سادس عشرينه
مش العالي، واستقر بكْلَِمش استقر األمري تاين بك اليحياوي أمري أخور، عوضاً عن األمري بكل: ويف سابع عشرينه

  .أمري سالح
نودي خبروج القطعان الذين قطعت أيديهم يف السرقات، والربصان، واجلذماء، من القاهرة وظواهرها، : ويف سلخه

  .ومهد من أقام منهم بالتوسيط
من عشرين  انتهت زيادة النيل إىل اثين عشر إصبعاً:  -وهو ثالث عشرين توت  -ويف يوم اجلمعة أول ذي القعدة 

  .ذراعاً، وثبت إىل سابع بابه، مث احنط بعد ما بلغ عشرين إصبعاً من عشرين ذراعاً
واستقر حسام الدين املؤمين أمري أخور يف . أعيد مبارك شاه إىل نيابة الوجه القبلي، وعزل يلبغا األسعدي: ويف رابعه

  .والية اجليزة
بة القاهرة، وعزل النجم حممد الطنبدي، وأذن له يف احلكم عن أعيد هباء الدين حممد الربجي إىل حس: ويف سابعه

  .قاضي القضاة الشافعي
  .سار السلطان إىل سرحة سرياقوس، ونزل بالقصور على العادة: ويف تاسعه
  .عفي عن القطعان من النفي: ويف عاشره

وعزل . قضاء القضاة املالكيةقدم ناصر الدين أمحد التنسي من اإلسكندرية باستدعاء، واستقر يف : ويف ثالث عشره
  .الشهاب أمحد النحريري، ودخل إىل القاهرة من سرياقوس بالتشريف

قبض بسرياقوس على ستة مماليك، ومحلوا يف احلديد إىل وايل القاهرة، من أجل أهنم ارتكبوا : ويف سادس عشره
  .الفاحشة بصيب حىت مات

زم حبمل مائيت ألف درهم، واستقر عوضه يف تقدمة الدولة عزل املقدم حممد بن عبد الرمحن وأل: ويف ثامن عشره
  .واستقر حممد بن عبد الرمحن يف تقدمة اخلاص، وشرع يف محل ما قرر عليه للوزير. تنيتني

  .يف عدة من األمراء -نائب سيس  -وفيه قتل األمري قرا دمرداش، واألمري طغاي متر 
مجال الدين أىب احملاسن يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين أيب وفيه استقر تقي الدين أبو حممد بن قاضي القضاة 



العباس أمحد بن احلسني بن سليمان بن فزارة الكفري، يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن جنم الدين حممود بن 
ية واستقر الربهان إبراهيم التاديل يف قضاء املالكية بدمشق، واستقر عمر بن إلياس أخي قرط يف وال. اِلكْشك
  .منفلوط

قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بالسالمة واألمن، وتسلم على بن عجالن مكة، وأنه : ويف خامس عشرين ذي احلجة
واستقر شرف الدين مسعود يف قضاء الشافعية بطرابلس، عوضاً عن . غرق جبدة حنو الثالثني مركباً من ريح عاصف

  .ناصر الدين حممد ابن كمال الدين املعري
  .أمر قاضي القضاة عماد الدين أمحد الكركي الشافعي بلزوم بيته، وأال حيكم: شرينهويف سابع ع

ضرب األمري حممود األستادار باإلسكندرية فلوساً ناقصة العيار عن الفلوس اليت يتعامل هبا الناس يف : ويف هده السنة
  .ديار مصر

بن مهنا، وزين الدين رقيبة بن األمري ركن الدين  وفيها استقر األمريان مشس الدين حممد بن األمري زين الدين قارا
  .عمر بن موسى بن مهنا الشهري بعمر املصمع

خرج مجاعة من بالد املغرب يريدون أرض مصر ألداء فريضة احلج، وساروا يف حبر امللح، فألقتهم : ويف هذه السنة
صقلية، فأوقفهم بني يديه وسأهلم عن الريح إىل جزيرة صقلية ، فأخذهم النصارى وما معهم، وأتوا هبم إىل ملك 
وأمر هبم " أنتم غنيمة قد ساقكم اهللا إيل : " حاهلم، فأخربوه أهنم خرجوا يريدون احلج، فألقاهم الريح إىل هنا، فقال

أيها : " أن يقيدوا حىت يباعوا ويستخدموا يف مهنهم، وكان من مجلتهم رجل شريف، فقال له على لسان ترمجانه
وما : " قال" . وإن كان على غري دينك؟ : " قال" أكرمه : " قال" عليك ابن ملك ماذا َتصنع به؟  امللك إذا قدم

: قال. ،" فإين ابن أكرب ملوك األرض : " قال" كرامته إال إذا كان على غري ديين، وإال فأهل ديين واجب كرامتهم 
صلى اهللا عليه وسلم  -أىب حممد : قلت. و مل ال: قال" . علي بن أىب طالب رضى اهللا عنه : " ، قال" ومن أبوك؟ " 
، فأخرج له نسبته " بيَّْن يل صدق ما ادعيت به : " قال" . ال نشتمه أبداً : " قال" . خشيت أن تشتموه : " قال -
مث بلغه أن بعض النصارى من أجناده بال . فأمر بتخليته وختلية من معه لسبيلهم، وجهزهم -وكانت معه يف رق  -

، فإنه كان شتم " هذا جزاء من يشتم امللوك : " ونودي عليه. ذا الشريف، فأمر به فأحرق، وشهر يف بلدهعلى ه
  .أبا الشريف أيضاً

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر من األعيان

شهاب الدين أمحد الدَّفري، أحد نواب القضاة املالكية بالقاهرة، يف ثاين عشر ذي : سوى من قتل من األمراء
  .دةالقع

ومات شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي الّدنيسري، املعروف بابن العطار، الشاعر، يف سادس عشرين ربيع 
  .اآلخر

كان أينال شرس . ومات األمري الكبري أينال اليوسفي، أحد املماليك اليلبغاوية، يف رابع عشر مجادى اآلخرة
  .األخالق، شجاعاً

ري، أحد املماليك الظاهرية برقوق، ونائب الشام يف حادي عشرين احملرم ومات األمري سيف الدين ُبطا الطولومت
  .بدمشق

تنقل يف اخلدم حىت أنعم عليه امللك األشرف شعبان بن حسني، وبعد واقعة األمري . ومات األمري سيف الدين تلكتمر



مث صار أمري جملس يف . ئةواستقر رأس نوبة كبرياً يف تاسع عشر صفر سنة تسع وستني وسبعما. أسندمر بإمرة مائة
خامس عشر رمضان منها، مث نقل من ذلك وصار أستاداراً يف حادي عشر احملرم سنة إحدى وسبعني، عوضاً عن 

مث أحضر إىل القاهرة بعد قليل، . مث أخرج إىل صفد يف ثالث ربيع اآلخر منها، واستقر نائبها. علم دار احملمدي
صفر سنة مخس وسبعني، استقر حاجب احلجاب مدة، مث تعطل ولزم داره، حىت  فلما كان يف. وأنعم عليه بإمرة مائة

  .مات يف حادي عشرين ربيع اآلخر
  .ومات األمري سوُدن الطرنطاي نائب دمشق هبا، يف شعبان

وكانت جنازته مشهورة، ودفن . ومات الشيخ املعتقد طلحة املغريب اجملذوب، يف رابع عشر شوال مبدينة مصر
  .نصر، وهو أحد من أوصى امللك الظاهر عند موته بدفنه حتت أرجلهمخارج باب ال

ومات صدر الدين عبد اخلالق بن علي بن احلسن بن عبد العزيز بن حممد بن الفرات املالكي، موقع احلكم، أخذ 
  .ومات يف ثالث عشرين مجادى اآلخرة. الفقه عن الشيخ خليل، وكتب على غازي، وبرع يف الفقه والكتابة

ت الشيخ عز الدين يوسف بن حممود بن حممد الرازي العجمي احلنفي األصم، شيخ اخلانكاة الركنية بيربس، مث وما
  .شيخ اخلانكاة الشيخونية، ومات يف ثالث عشرين احملرم، وقد أناف على السبعني

وكان نقيباً للقضاة، مث . ومات القاضي مجال الدين عبد اللّه بن الفيشي املالكي، أحد نواب القضاة املالكية بالقاهرة
ومات يف العشرين من ربيع األول بعد أن ابتلى . توىل احلكم، ورتب درساً باجلامع األزهر، وأجرى عليه وقفاً

  .باجلذام عدة سنني، وهو يباشر احلكم

د بن ومات الشريف عبد الرمحن بن عبد الكايف بن علي بن عبد اهللا بن عبد الكايف بن قريش بن عبد اهللا بن عيا
طاهر بن موسى بن حممد بن قاسم بن موسى اجلليس بن إبراهيم بن طباطبا بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن 

حدثين . احلسني بن علي بن أىب طالب الطباطيب، املؤذن، يف ثامن شوال، وكان قد حظي عند السلطان ومتكن منه
كنت يف خدمة مجال الدين حممود العجمي قاضي  :قال -موقع الدست  -مشس الدين حممد بن عبد اهللا العمري 

القضاة، وناظر اجليش، فركب يوماً وأتى معه إىل دار الشريف عبد الرمحن هذا، فتلقاه وأدخله إىل داره، واستعظم 
 وما اخلرب يا: " فقال" . يا سيد، أنا أستغفر اهللا مما وقع مين : " جميئه إليه، فبالغ حممود يف التأدب معه، وقال له

: ما دخلت البارحة إىل السلطان، وجئت أنت وجلست فوقي، أنفت من هذا يف سري، وقلت: " قال" سيدي 
كيف جيلس هذا فوقي؟، وحملي من الدولةَ ما قد عرف، وشق عليَّ ذلك، وقمت ومل يشعر أحد من خلق اهللا بشيء 

يا : " وسلم يف النوم وهو يقول يل فلما منت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه. من ذلك، بل كان مما حدثت نفسي
: قال" . ، فاستغفرت مما وقع مين، وقد جئتك ثانياً مبا خطر يل، وأسألك الدعاء " حممود تستقل ابين أن جتلس حتته 

  .، وكانت ساعة عظيمة" فبكى اجلميع " 
اهيم بن مكانس القبطي، ومات األديب الوزير فخر الدين عبد الرمحن بن مشس الدين عبد الرزاق بن علم الدين إبر

  .مات يف خامس عشر ذي احلجة. ناظر الدولة بديار مصر، ووزير دمشق
ومات عالء الدين علي بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سليم بن محيد األزرقي املقريي الكركي، كاتب السر، يف 

  .أول ربيع األول، ودفن خارج باب النصر من القاهرة
اهللا بن يوسف البريي احلليب، األديب، الشاعر، املنشئ، الكاتب، يف رابع عشرين ومات عالء الدين علي بن عبد 

  .ربيع األول، خمنوقاً
  .ومات األمري عنقاء بن شطي أمري آل مرا، قتله الفداوية يف رابع احملرم



  .ومات الشريف علي بن الشريف شجاع الدين عجالن أمري مكة
ومات األمري قطلوبغا . جب احلاجب، يف أول ربيع اآلخرومات األمري سيف الدين قطلوبغا الصفوي، حا

  .الطقتمشي، أحد أمراء العشراوات يف عاشر صفر
ومات الشيخ بدر الدين حممد بن هباء الدين عبد اهللا املنهاجي الزركشي، الفقيه الشافعي، ذو الفنون والتصانيف 

تقد أبو عبد اللّه حممد الركراكي املغريب، يف ومات الشيخ املع. مسع احلديث وأفىت ودرس. املفيدة، يف ثالث رجب
  .وهو ممتع حىت بالنساء. ثاين عشر مجادى األوىل، وقد قارب املائة سنة

ومات مشس الدين حممد بن إمساعيل أمني امللك احلليب احلنفي األعور أحد نواب القضاة احلنفية بالقاهرة، يف رابع 
  .شوال

  .حممد بن جمري، املعروف بابن الصايغ، وابناملشارف، يف ثالث ربيع اآلخر ومات الشيخ احملدث بدر الدين حممد بن
ومات األمري الوزير ناصر الدين حممد بن األمري حسام الدين الجني، الصقري املنجكي، يف ثاين عشر صفر مبرض 

  .طويل، من غري أن ينكب
شنبكي بن أيوب بن قراجا بن يوسف ومات مجال الدين حممود بن حافظ الدين حممد بن تاج الدين إبراهيم بن 

  .القيصري، املعروف بابن احلافظ احلنفي، قاضي احلنفية حبلب، وكان فاضالً، جليل القدر، عفي عنه
  سنة مخس وتسعني وسبعمائة

ففي ثانيه أعيد صدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي إىل قضاء القضاة الشافعية بديار مصر، : أهل احملرم يوم األحد
عن العماد أمحد الكركي، ونزل بالتشريف من قلعة اجلبل إىل املدرسة الصاحلية على العادة، وبني يديه عامل  عوضاً

  .عظيم، منهم األمري أبو يزيد الدوادار، وبدر الدين حممد بن فضل اهللا كاتب السر، ورأس نوبة، وحاجب احلجاب
  .فيوم والبهنسا واألطفيحية، عوضاً عن طيبغا الزيينوفيه استقر عالء الدين على بن غلبك بن املكللة يف كشف ال

قبض على الوزير الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أىب شاكر وتسلمه أمري فرج شاد الدواوين؛ : ويف تاسعه
  .وأعيد موفق الدين أبو الفرج إىل الوزارة. ليعاقبه على املال
  .املناوي مبدرسة السلطانقرئ تقليد قاضي القضاة صدر الدين حممد : ويف حادي عشره
قدم الربيد مبوت األمري كمشبغا اخلاصكي نائب دمشق فاستقر عوضه تاين بك األمري، املعروف : ويف ثالث عشره

ونقل دمرداش احملمدي . بتنم احلسين أتابك دمشق، وأنعم بإمرته على فخر الدين إياس اجلرجاوي نائب طرابلس
  .أقبغا الصغري يف نيابة محاةواستقر . نائب محاة إىل نيابة طرابلس

  .وفيه استقر حسن املؤمين وايل اجليزة يف والية قطا، وعزل على الطشالقي واستقر على بن قراجا يف والية اجليزة
  .استقر أَسْنبُغا السيفي يف والية قوص: ويف يوم اخلميس رابع صفر

ى أشراف املدينة النبوية ليأخذ منهم صقراً وقدم اخلرب من احلجاز بأن جنتمر التركماين أمري ركب الشام هجم عل
وكادت احلرب تقع لوال ركب األمري ثابت بن نعري أمري املدينةَ، . يصطاد به، وفهداً، فدافعوه، وقتل منهم شريفني

  .وأن الشريف علي بن عجالن قبض على سبعني من بين حسن مبكة. وكف عن القتال
  .املؤمينوفيه استقر حممد يف والية قطيا، وعزل حسن 

. قدم حممد بن قارا، ومملوك نائب دمشق على الربيد، بأن منطاش ونعر أمري العرب: ويف تاسع عشرين مجادى األول
وابن بزدغان التركماين، وابن أينال التركماين، حضروا يف عساكر كثرية جحا إىل سلمية، فلقيهم حممد بن قارا على 



ن، وابن أينال وجرح منطاش وسقط عن فرسه، فلم يعرف ألنه حلق شيزر بالتراكمني، فقاتلهم، فقتل ابن بزدغا
وُحملت رأس بن . شاربه ورمى شعره، مث أنه أدركه ابن نعري وأردفه خلفه، واهنزم بعد أن قتل من الفريقني عامل كبري

  .بزدغان وابن أينال إىل دمشق، وعلفتا على قلعتها
  .عزل حممد بن األعسروفيه استقر يلبغا الزيين يف والية األمشونني، و

  .استقر احلاج سلطان مهتار الركاب خاناه، وعزل املهتار خليل بن أمحد بن الشيخي: ويف سلخه
  .قبض على الشريف عنان بن مغامس، وسجن بالربج يف القلعة: ويف يوم األربعاء ثالث مجادى اآلخرة

دام باملسجد النبوي، فكتب باستقرار وقدم اخلرب مبوت الطواشي زين الدين مقبل الرومي الشهايب، شيخ اخل
  .الطواشي زين الدين مسرور احلبشي البشتكي الناصري، عوضه

قدم الربيد بأن نعري بن حيار ومنطاش، كبسا محاه يف عسكر كبري، فقاتلهم نائيب محاه وطرابلس، : ويف ثامنه
ا بلغه ذلك، وأخذ ما قدر عليه من فانكسرا، وهنبت محاه، وأن جلبان نائب حلب سار بعسكر إىل أبيات نعري عندم

املال واخليل واجلمال والنساء واألطفال، وأضرم النار فيما بقي، وأكمن كميناً، فما هو إال أن مسع نعري مبا نزل 
ببيوته رجع إليها جبمائعه، فخرج الكمني وقتل من العربان وأسر كثرياً، وقتل من عسكر حلب حنو املائة فارس، 

  .وعدة من األمراء
أفرج عن األمري ألطنبغا املعلم، ونفي إىل دمياط، وأفرج عن األمري قطلوبغا السيفي احلاجب يف أيام : ويف عاشره
  .منطاش

  .قدم الربيد مبوت األمري يلبغا األشقتمري نائب غزة: ويف رابع عشره
  .استقر األمري عالء الدين ألطنبغا العثماين يف نيابة غزة: ويف خامس عشره

  .استقر احلسام حسن صهر أيب عرقة يف والية أسوان، وعزل إبراهيم الشهايب: رينهويف تاسع عش
  .استقر األمري قَلَْمطاي دواداراً، بعد وفاة أىب يزيد: ويف يوم اخلميس ثالث رجب

، توجه ألطنبغا العثماين إىل نيابته بغزة، وأنعم على متراز الناصري رأس نوبة بطبلخاناه العثماين: ويف رابع عشره
  .وأنعم على شرف الدين موسى بن قماري أمري شكار بعشرة متراز، زيادة على عشرته

. ابتدأ بالسلطان وعك اشتد به، وأفرط عليه اإلسهال الدموي، وكثر اإلرجاف إىل سادس عشرينه: ويف عشرينه
سابع عشرينه على وأبل من مرضه، فنودي بالزينة، فزينت القاهرة ومصر، وجلس للحكم بني الناس يف يوم األحد 

وركب من الغد وشق القاهرة من باب النصر، وخرج من باب زويلة إىل بيت األمري الكبري أيتمش، ودخل . عادته
  .إليه يعوده من مرض به، وركض إىل القلعة

وفيه قبض على األمري ناصر الدين حممد بن حممد بن أقبغا آص، كاشف اجليزة، وضرب باملقارع؛ لشكوى الفالحني 
  .، وسلم البن الطبالوي وايل القاهرةمنه

يف كشف الوجه البحري، وعزل قطْلُوُبغا  -املعروف باجملنون  -وفيه استقر األمري يلبغا األمحدي الظاهري 
  .الطشتمري، واستقر يف كشف اجليزية، عوضاً عن ابن أقبغا آص

ل الدين حممود األستادار ليأخذ منه مائة نقل ابن أقبغا آص من بيت ابن الطبالوي إىل األمري مجا: ويف رابع شعبان
ألف درهم، فوقف عدة من الفالحني إىل السلطان يف يوم األحد سابعه، وشكوا منه أموراً قبيحة من أخذ نسائهم، 
وأوالدهم، وفجوره هبم، وحاققوه يف وجهه على ذلك، وعلى أموال أخذها منهم، فضرب باملقارع وسلم إىل وايل 



  .أموال الفالحني، فضربه أيضاً حبضرة أخصامهالقاهرة ليخلص منه 
  .أخذ قاع النيل، فكان ستة أذرع، واثين عشر إصبعاً: ويف ثامنه

وعزل دمرداش السيفي، وأعيد حممد . وفيه استقر أوناط اليوسفي نائب الوجه البحري، وكاشف البحرية، وواليها
ستقر أسندمر العمري نقيب اجليش بعد أن كان يف وا. بن حسن بن ليلى إىل والية قطا، بعد موت حممد بن أشقتمر

  .والية بلبيس، وعزل على بن الطشالقي
استقر برهان الدين إبراهيم بن نصر اهللا يف قضاء القضاة احلنابلة بالقاهرة ومصر، بعد وفاة أبيه : ويف ثاين عشرينه

  .قاضي القضاة ناصر الدين
مغاضباً لعمه، فأقبل السلطان عليه  -ولد أخي األمري نعري  -مهنا قدم عامر بن ظامل بن حيار بن : ويف سابع عشرينه

  .وأجلسه، وخلع عليه
  .وقدم الربيد من دمشق بوصول أىب بكر وعمر ولدي نعري، مفارقني ألبيهما، ومعهما عدة من أكابر عربانه

  .قدمت رسل القان طَقْتمش خان ملك الدشت: ويف تاسع عشرينه
قدم الربيد من حلب بقبض منطاش، وذلك أن األمري جلبان نائب حلب مل يزل يبذل : نويف يوم االثنني ثالث رمضا

وكان يف طول هذه املدة مقيماً عنده ويغزو معه، فبعث . جهده يف أمر منطاش، حىت وافقه األمري نعري على ذلك
فلما قرب . مرة العرب إليهجلبان شاد شراب خاناته كمشبغا إىل نعري يف مخسة عشر فارساً، بعدما التزم له بإعادة إ

من أبيات نعري نزل وبعث يأمره بقبضه، فندب نعري أحد عبيده إىل منطاش يستدعيه إليه، فأحس بالشر، وهم 
بالفرار، فقبض العبد عنان فرسه وأدركه عبد آخر، وأنزاله عن فرسه وأخذا سيفه، فبدر إىل سكني معه ضرب 

ىل كمشبغا ومعه فرسه وأربع مجال، فسار به إىل حلب يف أربعمائة نفسه هبا أربع ضربات، وأغشى عليه، ومحل إ
فسر السلطان بذلك سروراً عظيماً، وأنعم على . فكان لدخوله يوماً مشهوداً، وسجن بقلعتها. فارس من عرب نعري

ت كمشبغا الواصل بالبشرى خبمسة آالف درهم، وقباء مطرز بنصب، وتقدم إىل سائر األمراء خبلعهم عليه، ودق
  .البشائر، ونودي بالزينة فزينت القاهرة ومصر، ونودي من الغد بأن منطاش قد قبض عليه

  .قرئ تقليد قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم احلنبلي على العادة: ويف خامسه
على الربيد إلحضار منطاش، فسار إىل  -أحد العشراوات  -وفيه توجه األمري سيف الدين طولو من علي باشا 

وعصره ليقر فلم يعترف بشيء، مث ذبح، ومحلت رأسه على رمح وطيف هبا حلب، وسائر مدن الشام، حىت حلب، 
 -على رمح  -قدمت قلعة اجلبل صحبة طُولُو يف يوم اجلمعة حادي عشرينه، علقت على باب القلعة، مث طيف هبا 

فدفنت يف سادس . أم ولده مث حطت وسلمت إىل زوجته. القاهرة ومصر، وعلقت على باب زويلة ثالثة أيام
  .عشرينه

  .وفيه قلعت الزينة، وخرج َيلبَغا الساملي على الربيد إىل األمري نعري
  .هجم الفرنج على ناحية َنسَْتراوه يف أربعة غربان، وسبوا وهنبوا، وأقاموا ثالثة أيام: ويف هذا الشهر

سري فركب السلطان إىل املقياس، وفتح أوىف النيل ستة عشر ذراعاً، وافقه سادس عشر م: ويف تاسع عشرينه
  .اخلليج على العادة

  .وقدم رسل متملك دهلك بفيل وزرافة، وعدة من اجلواري واخلدم، وغري ذلك
خرج احململ إىل احلجاز مع األمري سيف الدين فارس من قطلو شاه، أحد أمراء : ويف يوم االثنني سادس عشر شوال

  .الطبلخاناه



  .عمارة على الكبش، فبنوا الدور واألصطبلوفيه ابتدأ الناس يف ال
بأن َتْيمور لنك أخذ تربيز،  -صاحب ماردين  -قدم رسول امللك الظاهر َمْجد الدين عيسى : ويف تاسع عشره

ليس لصاحب مصر عليك : " وبعث إليه يستدعيه إىل عنده هبا، فاعتذر مبشاورة السلطان مصر، فلم يقبل منه وقال
  .، وأرسل إليه خلعة، وصكة ينقش هبا الذهب والدنانري" ذا ألقليم حكم، وألسالفك دهر هب

وفيه قدم رسول صاحب بسطام بأن تيمور قتل شاه منصور متملك شرياز، بعث برأسه إىل بغداد، وبعث باخللعة 
وم مث أن تيمور َملََك بغداد يف ي. والصكة إىل السلطان أمحد بن أويس متملك بغداد، فلبس اخللعة وضرب الصكة

السبت حادي عشرينه، وذلك أن ابن أويس كان قد أسرف يف قتل أمراء دولته، وبالغ يف ظلم رعيته، واهنمك يف 
الفجور، فكاتب أهل بغداد تيمور، بعد استيالئه على تربيز، حيثونه على املسري إليهم، فتوجه إليها بعساكره حىت بلغ 

أنا : " ن أويس بالشيخ نور الدين اخلراساين، فأكرمه تيمور وقالفبعث إليه اب. الدربند، وهو عن بغداد مسرية يومني
. ورحل يريد السلطانية، فبعث الشيخ نور الدين كتبه بالبشارة إىل بغداد، وقدم يف إثرها" . أترك بغداد ألجلك 

 إال تيمور قد نزل غريب -وقد اطمأن  -وكان تيمور قد سار يريد بغداد من طريق أخر فلم يشعر ابن أويس 
بغداد، قبل أن يصل إليها الشيخ نور الدين، فدهش عند ذلك ابن أويس وأمر بقطع اجلسر، ورحل بأمواله وأوالده 

وترك البالد فدخل إليها تيمور، وأرسل ابنه يف إثر ابن أويس، فأدركه . وقت السحر من ليلة السبت املذكور
فقصد حلب، . وجنا ابن أويس يف طائفة، وهم عراة. باحللة، وهنب ماله، وسىب حرميه، وقتل وأسر كثرياً ممن معه

  .وتالحق به من تبقى من أصحابه
أمطرت السماء بالقاهرة مطراً غزيراً، حىت خاض الناس يف :  -وهو أول توت  -عشرينه . ويف عشية يوم اجلمعة

  .املياه، وهذا من غريب ما حيكى
  .بغداد قدم الربيد بأخذ تيمور: ويف يوم اخلميس ثالث ذي القعدة

وقدم كتابه وكتاب األمري نعري، فأجيب . قدم الربيد بنزول ابن أويس الرحبة، يف حنو ثالمثائة فارس: ويف رابعه
مما يليق به، وتوجه إليه األمري نعري، فعندما عاين ابن أويس نزل وقبل . اًحسن جواب، وكتب بإكرامه والقيام

 حلب، فقدمها ومعه أمحد شكر، وحنو األلفي فارس، فأنزله األمري األرض، وسار به إىل بيوته، وأضافه، مث سريه إىل
وكتب مع الربيد إىل السلطان بذلك، وتشفع يف األمري نعري، ويف . مما يليق به. جلبان نائب حلب بامليدان، وقام له

ويس، فاتفقوا وكتب أيضاً ابن أويس يستأذن يف القدوم، فجمع السلطان األمراء للمشورة يف أمر ابن أ. شكر أمحد
على إحضاره، وأن خيرج إىل جميئه األمري عز الدين اًزَْدشري ومعه ثالمثائة ألف درهم فضة وألف دينار، برسم النفقة 

  .على ابن أويس
  .ركب السلطان إىل مطعم الطور خارج القاهرة، وعاد من يومه: ويف رابع عشرينه

  .حضار ابن أويستوجه األمري أزدمر على الربيد، إل: ويف سادس عشرينه
وفيه سلم الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أيب شاكر إىل وايل القاهرة، فضربه باملقارع، وبالغ يف إهانته، 

وأخرجه هناراً على محار، ويف عنقه احلديد، وثيابه مضمخة بالدماء، فترامى على الناس، وطرح نفسه على األبواب، 
  .يسأل شيئاً يستعني به يف مصادرته

قدمت رسل أيب يزيد بيك، بن مراد بيك، بن عثمان، متملك الروم، مع األمري حسام الدين حسن الكجكين،  وفيه
هبدية سنية، منها باز أبيض، وسأل الرسل جتهيز طبيب من أطباء القاهرة إىل ابن عثمان ليداويه من مرض به، فتعني 

  .وية والعقاقري ما حيتاج إليه ابن عثمانالطبيب مشس الدين حممد بن حممد الصغري، وُجهز وأعطى من األد



وأما َتيمور فإنه ملا َملَك بغداد صادر أهلها ثالث مرات يف كل مرة منهم ألف تومان، ومخسمائة تومان وكل تومان 
وكان مجلة ما أخذ . مبلغ ثالثني ألف دينار عراقية، والدينار العراقي بقدر درهم مصر الفضة، حىت أفقرهم كلهم

ائة ألف ألف ومخسة وثالثني ألف ألف درهم، بعد أن تنوع يف عقوبتهم، وسقاهم امللح واملاء، وشواهم منهم حنو م
وصاروا خيرجون فيلتقطون اخلرق من الطرقات حىت تستر عوراهتم . على النار، و مل يبق هلم ما يستر عوراهتم

وليلة، وأضرم فيها النار حىت احترقت،  مث إنه بعث ابنه إىل احللّة، فوضع يف أهلها السيف يوماً. وتغطى رؤوسهم
وبعث تيمور من بغداد العساكر إىل . وفىن معظم أهلها ويقال إنه قتل يف العقوبة من أهل بغداد ثالثة آالف نفس

البصرة، فلقيهم صاحبها األمري صاحل بن جوالن، وحارهبم وأسر ابن تيمور، وقتل منهم خلقاً كثرياًً، فبعث إليه 
  .دجلة، فظفر هبم صاحل أيضاً عسكراً آخر يف

وفيه قدم اخلرب من احلجاز بأن مجاز بن هبة حصر املدينة النبوية، فقاتله ابن عمه الشريف ثابت بن نعري، وقتل بينهما 
  .مجاعة

أفرج عن صاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أيب شاكر وقد بقي عليه مما ألزم به شيء، وكان : ويف أول ذي احلجة
  .يه مبلغ مخسني ألف درهمالذي صودر عل

  .استقر يف نظر اإلصطبالت: ويف خامس عشره
  .توجه السلطان إىل منزلة سرياقوس على العادة: ويف سادس عشره

وفيه قدم الربيد بأن األمري يونس نائب الكرك ركب ليأخذ غنماً للعشري، فلما أحاط هبا، وقبض على عشرة من 
  .إليهم بغري عسكر، ليس معه إال عشرة مماليك وكان قد خرج. العشري، ثاروا به وقتلوه

  .أخرج شكر باي العثماين، أمرياً حبلب: ويف ثامن عشره
  .قدم مبشرو احلاج، وأخربوا باألمن والرخاء، وأنه مل حيضر أحد من حاج العراق: ويف خامس عشرينه
فإنه قصد أخذ البالد، وقتل  أمر يف القاهرة ومصر بتجهيز الناس للسفر لقتال تيمور لنك،: ويف تاسع عشرينه

  .العباد، وهتك احلرمي، وقتل األطفال، وأحرق الديار، فاشتد بكاء الناس، وعظم خوفهم، وكان من األيام الشنعة
وفيه قدم اخلرب بأن أربعة من رهبان النصارى خرجوا مبدينة القدس، ودعوا الفقهاء ملناظرهتم، فلما اجتمع الناس هلم 

ول، وصرحوا بذم امللة اإلسالمية، واألزراء على القائم هبا، وأنه كذاب وساحر وما احلق إال جهروا بالسوء من الق
  .يف دين عيسى، فقبض عليهم وقتلوا وحرقوا بالنار، فكان من األيام املشهورة بالقدس

  ومات يف هذه السنة من األعيان

  .الصارم إبراهيم بن طشتمر الدوادار، يف خامس رمضان، باإلسكندرية
مات القاضي شهاب الدين أمحد بن الضياء حممد بن إبراهيم املناوي الشافعي، شيخ اجلاولية، وأحد نواب القضاة و

  .بالقاهرة، يف ثامن عشرين ربيع اآلخر
  .ومات شهاب الدين أمحد بن حممد بن خملوف احلنفي، نقيب القضاة الشافعية، يف عشرين رجب

  .عثمان بن العجمي، يف سادس عشر ذي احلجةومات األديب الشاعر زين الدين أبو بكر 
ومات األمري زين الدين أبو يزيد بن مراد اخلازن، دوادار السلطان، يف سلخ مجادى اآلخرة، وحضر السلطان 

  .جنازته
  .ومات احلاج صبيح الغواصي، مهتار الطشتخاناه، بعدما أسنَّ وطالت عطلته، يف ثامن عشرين ربيع اآلخر



مشس الدين أبو الفرج عبد اللّه املقسي القبطي، يف رابع شعبان، ودفن جبامع املقس الذي  ومات الوزير الصاحب
  .جدده على اخلليج

ومات علم الدين عبد اهللا بن الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي بن شاكر بن الغنام، ناظر البيوت، يف ثامن ربيع 
  .األول، وكان حشماً

نكاين الدوادار، وكان عفيفاً عاقالً عارفاً يكتب اخلط املليح، ويشارك يف عدة ومات األمري زين الدين أبو يزيد األرز
  .علوم

  .ومات شهاب الدين أمحد بن صاحل الزهري، الفقيه الشافعي، بدمشق
ومات الشيخ عالء الدين على بن حممد األقفهسي، الفقيه الشافعي، يف ثاين عشرين شوال، قرأ على الكمال 

  .ه، وأفىت ودرس باجلامع اخلطريي وغريه، وناب يف احلكم بالقاهرةالنشائي، وبرع يف الفق
ومات الشيخ عالء الدين على بن حممد بن سبع، الفقيه الشافعي، بعدما خرف وقارب املائة سنة، يف سادس عشرين 

  .رمضان، عن غري وارث
  .ريومات األمري سيف الدين قُطلوبغا األسنقجاوي، ويقال له أبو عرقة، كاشف الوجه اجمل

ومات الشيخ صالح الدين حممد بن األعمى احلنبلي يف ليلة األربعاء سادس ربيع اآلخر، وقد درس باملدرسة 
  .الظاهرية املستجدة وغريها، وأفىت وتعني لقضاء احلنابلة بالقاهرة

اوين، يف يوم ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري ناصر الدين حممد بن األمري سيف الدين أقبغا آص شاد الدو
أيام امللك األشرف شعبان بن حسني  -األربعاء ثامن عشرين شوال، وهو من بيت اإلمارة، وأُنعم عليه يف حياة أبيه 

مث ملا سخط امللك األشرف على أبيه وأخذت منه اإلمرة، وتعطل، وعق أباه وحكيت عنه يف . بإمرة طبلخاناه -
إىل القاهرة، وويل شد الدواوين بإمرة عشرة، وصودر وعوقب عقوبة عقوقه أمور شنعة، مث سافر إىل اليمن وعاد 

  .شديدة، وكان من شرار اخللق واملتجاهرين باملنكر
  ....هو وأبوه، مات يف  -وايل قطيا  -ومات األمري ناصر الدين حممد بن اًشقتمر اخلوارزمي 

أصله من خدام امللك الصاحل عماد . بويومات الطواشي زين الدين مقبل الرومي الشهايب شيخ اخلدام باحلرم الن
وتنقل يف اخلدم، واختص باألمري شيخو العمري، وخدم السلطان . الدين إمساعيل بن حممد بن قالوون، وجانداره

مث حج وجاور باملدينة النبوية، وخدم احلجرة الشريفة يف مجلة اخلدام، وصار ينوب عن الطواشي . حسن بن حممد
رسويل اخلازندار الناصري شيخ اخلدام، حىت مات، فويل بعده املشيخة إىل أن مات باملدينة افتخار الدين ياقوت ال

  .،...الشريفة يف 
ومات قاضي القضاة ناصر الدين أبو الفتح نصر اهللا أمحد بن حممد بن أىب الفتح بن هاشم بن إمساعيل بن إبراهيم 

عمائة، وبرع يف الفقه واحلديث والعربية واألصول الكناين العسقالين احلنبلي، ولد قريبا من سنة عشرين وسب
مث ويل قضاء القضاة بعده يف حمرم . وامليقات، وناب يف احلكم بالقاهرة عن املوفق عبد اهللا احلنبلي حنو العشرين سنة

  .سنة تسع وستني، حىت مات ليلة األربعاء حادي عشرين شعبان، وكان من خيار املسلمني
مجاعة خطيب القدس، يف يوم األربعاء تاسع ذي القعدة، بالقاهرة، ودفن خارج باب ومات جنم الدين حممد بن 

  .النصر
ومات سعد الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن النجيب أيب الفضايل امليموين القبلي، كاتب العرب، ومباشر ديوان 

  .اجليوش



  .، ....خ يوسفي العجمي يف ، الشريشي، أحد مريدي الشيِ..... وَتويف الشيخ املسلك عبد الرمحن بن 
  سنة ست وتسعني وسبعمائة

  .والسلطان بقصور سرياقوس، وعساكره معه، ففي رابعه عاد إىل القلعة: أهل احملرم يوم االثنني
  .قبض على فرج شاد الدواوين، وألزم مبال: ويف سادسه
  .أمراء دمشق استقر يف نيابة الكرك األمري شهاب الدين أمحد بن الشيخ على أحد: ويف سابعه
  .أفرج عن أمري فرج، وبقي يف وظيفة شد الدواوين، بعد التزامه مبائيت ألف درهم فضة: ويف ثامنه
  .عدى السلطان إىل بر اجليزة وتصيد، وعاد من يومه: ويف تاسعه
  .قدم احلاج حممد وزير ماردين على الربيد بأن األكراد قد دخلوا يف طاعة تيمور لنك: ويف عاشره
  .نفي األمري قُُنقْباي إىل القدس: ي عشرهويف حاد

  .نزل السلطان وعدى إىل بر اجليزة وتصيد، وعاد يف يومه: ويف ثاين عشره
  .ركب إىل املطرية، وتصيد بطان، وعاد: ويف سادس عشره
  .عدى إىل بر اجليزة، وعاد يف الغد: ويف ثامن عشره

  .رغوينوفيه استقر خليل اجلشاري يف والية قطيا، وعزل أمحد األ
  .قدم احململ باحلاج: ولْى ثالث عشرينه
ركب السلطان وتصيد، وعاد من يومه، وركب من الغد، وتصيد باجليزة، وعاد يف ثامن : ويف خامس عشرينه

عشرينه، وكان الربيد قد ورد حبضور رسل تيمور لنك هبدية إىل أول حدود اململكة، فكتب بقتلهم، فلما كان 
تسعة مماليك، وتسع جواري وغري ذلك، فوجد من جلة : هبدية تيمور لنك وهيسلخه، قدمت رسل النواب 

املماليك ابن وزير بغداد، وابن قاضيها، وابن حمتسبها، وليس فيهم سوى مملوك واحد، فتركهم حلاهلم، وتزي ابن 
  .القاضي بزي الفقهاء

  .مث أبطلهابتدأ األمري سودن النائب بعرض أجناد احللقة، : ويف يوم السبت أول صفر
  .ركب السلطان للصيد بربكة احلاج، وعاد: ويف ثالثه

توىل األمري قلمطاي الدوادار عرض أجناد احللقة مبار األمري سودن النائب، وألزم أرباب األخبار : ويف خامسه
لسبت ا: الثقيلة العربة، الكثرية املتحصل، بالسفر إىل قتال تيمور، واستمر العرض أربعة أيام يف األسبوع وهي

  .واألحد والثالثاء واألربعاء
ركب السلطان وتصيد بربكة احلاج، ودخل إىل القاهرة من باب القنطرة، وخرج من باب زويلة إىل : ويف سادسه

  .القلعة، وركب إىل اجليزة يف ثامنه، وعاد يف عاشره
  .وفيه استقر حسن بن قراجا يف والية قطيا، بعد وفاة الصارم إبراهيم الباشقردي

وعاد يف تاسع عشره . ركب السلطان وتصيد بالربكة، وعاد وركب يف سابع عشره إىل اجليزة: ثالث عشره ويف
  .وركب يف ثاين عشرينه إىل الصيد بالربكة وعاد

  .خرج املطبخ إىل لقاء ابن أويس: ويف رابع عشرينه
تاج الدين حممد املليجي،  استقر مشس الدين حممد بن الدمريي يف نظر األحباس، بعد وفاة: ويف خامس عشرينه

  .يف نظر اخلزانة، عوضاً عن املليِجي -موقع الدست  -واستقر زين الدين طاهر بن حبيب احلليب 
ركب السلطان للصيد بالربكة، وعاد وركب يف تاسع عشرينه إىل الصيد باجليزة، وعاد يف يوم : ويف سابع عشرينه



  .الثالثاء ثالث ربيع األول
  .لطان املولد النبوي على العادةعمل الس: ويف خامسه

  .ركب السلطان وتصيد بالربكة وعاد: ويف سابعه
  .انتهى عرض أجناد احللقة: ويف حادي عشره
نودي بالقاهرة ومصر أن من عرض على النائب والدوادر من أجناد احللقة وَتعني للسفر، فليحضر : ويف ثاين عشره

وفيه طرحت البضائع على التجار، وأخرج القمح من األمراء،  .للعرض على السلطان يف يومي اخلميس واالثنني
  .لعمل البشماط برسم السفر

نودي على أجناد احللقة أيضاً بالعرض على السلطان وفيه قدم الربيد بأخذ تيمور لنك قلعة : ويف ثالث عشره
  .تكريت، وختريبها وقتل من هبا

  .أمحد بن أويسوفيه خرج عدة من األمراء ملالقاة القان غياث الدين 
  .يف والية البهنسا، وعزل قرطاي -شاد دواليب اخلاص  -استقر موسى بن على : ويف رابع عشره

نزل السلطان إىل لقاء ابن أويس يف مجيع العساكر، وقعد مبسطبة مطعم الطيور من : ويف يوم الثالثاء سابع عشره
فرسه عدة خطوات، فمضى إليه األمري بدخاص الريدانية خارج القاهرة إىل أن قرب منه ابن أويس، ونزل عن 

حاجب احلاجب، ومن بعده األمراء للسالم عليه، واألمري بدخاص يعرفه اسم كل أمري ووظيفته، وهم يقبلون يده 
فعانقه ابن أويس، ومل يدعه يقبل " . هذا ابن أستاذ السلطان : " حىت أقبل األمري أمحد بن يلبغا، فقال لألمري بدخاص

اء بعده األمري بكلمش أمري سالح فعانقه أيضاً، مث بعده األمري الكبري أيتمش رأس نوبة فعانقه، مث األمري مث ج. يده
وانقضى سالم األمراء، فقام عند ذلك . سودن النائب فعانقه، مث األمري كمشبغا احلموي أتابك العساكر، فعانقه

بن أويس حىت التقيا، فأومأ ابن أويس لتقبيل يد السلطان ونزل عن املسطبة، ومشى حنو العشرين خطوة، وهرول ا
مث مضيا، والسلطان يطيب خاطره، وبعده يعوده إىل ملكه، ويده يف يده، . السلطان فلم ميكنه وعانقه، وبكيا ساعة

مث قدم قباء من حرير بنفسجي بفرو . حىت صعدا إىل املسطبة، وجلسا معاً على البساط من غري كرسي وحتادثا طويالً
وقدم له فرساً من اخليل اخلاص، بسرج وكنفوش، وسلسلة من . ، وطرز ذهب عريضة، فألبسه ابن أويسفاقم

وسارا يتحادثان، واألمراء والعساكر سائرة ميمنة . ذهب، فركبه من حيث يركب السلطان، وركب السلطان بعده
قد خرج معظم الناس ملشاهدة ابن وميسرة، وتارة يتقدم السلطان حىت حيجب ابن أويس، إىل أن قربا من القلعة، و

وعندما ترجل العسكر على العادة، صار ابن أويس مواكباً للسلطان، حىت بلغا حد . أويس، فكان يوماً مشهوداً
موضع الطبلخاناه، أومأ إليه السلطان بالتوجه إىل املنزل الذي أعده له على بركة الفيل، وجدد عمارته وزخرفته 

فلما دخل ابن أويس إىل . ار إليه ومجيع األمراء يف خدمته، وصعد السلطان إىل القلعةومأله بالفرش واآلالت، فس
منزله ومعه األمراء، مد األمري مجال الدين حممود األستادار بني يديه مساطاً جليالً فأكل وأكل معه األمراء، 

ثالثة أفراس بقماش ذهب، فبعث إليه السلطان مائيت ألف درهم فضة، ومائيت قطعة قماش سكندري، و. وانصرفوا
  .فلما كان الليل قدم حرمي ابن أويس وثقله. وعشرين مملوكاً حساناً، وعشرين جارية

  .استقر حممد الضاين والياً بأمشوم الرمان، عوضاً عن حممد بن غرلوا: ويف ثامن عشره
وصعد القان أمحد . العادة عمل السلطان اخلدمة باإليوان املعروف بدار العدل، على: ويف يوم اخلميس تاسع عشره

وعرب من باب اجلسر الذي يقال له باب السر، وجلس جتاه اإليوان . بن أويس إىل القلعة ليحضر اخلدمة باإليوان
وخرج به إىل اإليوان وأقعده رأس امليمنة فوق . حىت خرج إليه رأس نوبة، ومضى به إىل القصر فأخذه السلطان



لما قام القضاة ومد السماط قام األمراء على عادهتم، فهّم ابن أويس بالقيام معهم ف. األمري الكبري كمشبغا األتابك
وملا انقضت خدمة اإليوان دخل مع السلطان إىل القصر، . ووقف، فأشار له السلطان فجلس حىت فرغ املوكب

، فسار األمراء وحضر خدمة القصر أيضاً، مث خرج، واألمراء بني يديه حىت ركب، وقدامه جاويشيته، ونقيب جيشه
  .خبدمته إىل منزله

  .وفيه علق اجلاليش بالطبلخاناه، إشارة للسفر، فشرع الناس يف الَتجهيز
ركب السلطان ومعه ابن أويس إىل مدينة مصر، وعديا النيل إىل بر اجليزة، ونزال باخليام : ويف حادي عشرينه

  .ليتصيدا
ناظر الدولة، وعلى ولده تاج الدين عبد اللّه، ومجاعة من  وفيه قبض على الصاحب سعد الدين نصر اهللا بن البقري

  .املباشرين وسلموا لشاد الدواوين

قدم الربيد من حلب برجل تتري، يقال له دوالت خجا، مقيد باحلديد، من أصحاب تيمور لنك، : ويف رابع عشرينه
  .قبض عليه سامل الذكر

  .وفيه قدم السلطان من الصيد إىل القلعة
عرض التتري على السلطان، فسأله عن أشياء فلم يعترف، فسلم لوايل القاهرة ليعاقبه، فأقر : رينهويف خامس عش

  .أن بالقاهرة عدة جواسيس، قبض على سبعة أنفس، ما بني جتار وغريهم من العجم
  .وفيه أفرج عن ابن البقري وولده، على محل مخسني ألف درهم، وعن بقية املباشرين على مائة ألف يف درهم

  .استقر حممد بن صدقة بن األعسر يف والية منوف: ويف تاسع عشرينه
قدم الربيد من حلب بتوجه األمري ألطبغا األشريف، واألمري دقماق بعسكر من حلب إىل الرها، : ويف سلخه

من ومواقعتهم طاليع تيمور لنك، وهزميتهم بعد أن قتل منهم خلق كثري، وأسر مجاعة، وعودهم إىل حلب مبائة رأس 
  .التمرية، وعدة من املأسورين

  .وفيه استقر اسنبغا السيفي يف والية قليوب، وُعزل حممد بن مؤمن الشمسي
وفيه ألزم سائر مباشري ديوان اخلاص والدولة ومباشري األمراء بإحضار البغال من كل منهم، أو أخذ مثن البغلة 

  .على قدر حال كل أحد، فوقع الشروع يف ذلك
ماليك املعتقلني يف الربج بالقلعة، و مل يتأخر سوى الشريف عنان ومملوك واحد من اجلوبانية، يقال وفيه أفرج عن امل

  .له أسنبغا
محل األمري جال الدين حممود األستادار السالح على مثامنائة محال، فيه ثالمثائة : ويف يوم اخلميس ثالث ربيع اآلخر

  .لبس كامل للفارس وفرسه
املماليك لكل واحد من املشتراوات مبلغ ألفي درهم، ولكل واحد من املستخدمني ألف  وفيه ابتدئ بالنفقة يف

وسبعمائة درهم، وعدهتم مخسة آالف، فبلغت النفقة يف املماليك خاصة عشرة آالف ألف درهم فضة، سوى النفقة 
ا محل يف اخلزائن، وما يف األمراء، وسوى ما محل يف اخلزائن، وما جهز به فضة، سوى النفقة يف األمراء، وسوى م

  .جهز به اإلقامات

قُل اللُْهم فَاِطرِ السَمواِت : " وفيه قدم كتاب تيمور لنك يتضمن اإلرعاد واإلبراق، وينكر قتل رسله، ونصه
ا جند اللّه خملوقون من اعلموا أن" . َواألْرض َعِاملَ الَْغْيبِ وَالشَهاَدِة أَْنَت َتْحكُم َبَني َعباِدَك ِفيَما كانوا ِفْيِه َيخَتِلفَون 



سخطه، مسلطون على من حل عليه غضبه، ال نرق لشاكي، وال نرحم باكي، قد نزع اهللا الرمحة من قلوبنا، فالويل 
فقد خربنا البالد وأيتمنا األوالد، وأظهرنا يف األرض الفساد، وذلت لنا . مث الويل ملن مل يكن من حزبنا، ومن جهتنا

إِن امللُوكَ : " زمتها، فإن خيل ذلك على السامع وأشكل وقال إن فيه عليه مشكل، فقل لهأعزهتا، وملكنا بالشوكة أ
، وذلك لكثرة عددنا وشدة بأسنا، فخيولنا سوابق، ورماحنا " إِذَا َدَخلُوا قَْريةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزةَ أَْهِلَها أَِذلة 

جلبال، وجيوشنا كعمد الرمال، وحنن أبطال، وأقيال، وملكنا ال خوارق، وأسنتنا بوارق، وسيوفنا صواعق وقلوبنا كا
يرام، وجارنا ال يضام، وعزنا أبداً بالسؤدد مقام، فمن ساملنا سلم، ومن رام حربنا ندم، ومن تكلم فينا مبا ال يعلم 

بغيكم متاديتم فال  جهل، وأنتم فإن أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم خالفتم وعلى
تلوموا إال أنفسكم، فاحلصون منا، مع تشييدها ال متنع، واملدائن بشدهتا لقتالنا ال ترد وال تنفع ودعاؤكم علينا ال 

يستجاب فينا، وال يسمع، وكيف يسمع اهللا دعاءكم وقد أكلتم احلرام، وضيعتم مجيع األنام، وأخذمت أموال األيتام، 
إن الِذْيَن يأكلون أَمَْوالَ اليتامى ظُلماً إِمنَا َيأْكُلُون يف " ، وأعددمت لكم النار، وبئس املصري، وقبلتم الرشوة من احلكام

وقد قتلتم العلماء، وعصيتم رب . فلما فعلتم ذلك وأردمت أنفسكم موارد املهالك" . ُبطُونِهِْم نَاراً َوسيصلون سعَِيراً 
للّه هو البغي واإلسراف، فأنتم بذلك يف النار خالدون، ويف غد األرض والسماء، وأرقتم دم األشراف، وهذا وا

" َوَمبا كُنتم َتفْسقُون " " الْيَوَم ُتجزون َعذَاَب اهلَون َمبا كنتم تسَتكْبُِرون يف اَألرضِ بَغْيرِ الَْحق " ينادي عليكم 
وثبت عندنا أنكم واللّه الكفرة فأبشروا باملذلة واهلوان، يا أهل البغي وَالعدوان، وقد غلب عندكم أننا كفرة، 

وقد سلطنا عليكم إله له أمور مقدرة، وأحكام مدبرة، فعزيزكم عندنا ذليل، وكثريكم لدينا قليل، ألننا . الفجرة
وقد أوضحنا لكم اخلطاب، فأسرعوا برد اجلواب قبل أن . ملكنا األرض شرقاً وغرباً، وأخذنا منها كل سفينة غصباً

هل : احلرب نارها، وتضع أوزارها، وتصري كل عني عليكم باكية، وينادي منادي الفراقينكشف الغطاء، وتضرم 
" هلْ َتِحس مِْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو تسمع لَُهم رِكزاً " ترى هلم من باقية؟، ويسمعكم صارخ الغناء، بعد أن يهزكم هزاً، 
ولني، فتخالفوا كعادتكم سنن املاضني، وتعصوا ، وقد أنصفناكم إذ راسلناكم، فال تقتلوا املرسلني كما فعلتم باأل

  .وقد أوضحنا لكم الكالم، فأسرعوا برد جوابنا، والسالم. رب العاملني، فما على الرسول إال البالغ املبني

ِعز َمْن َتَشاُء، قُل اللُْهم َهاِلَك املُلِْك تؤيت امللك َمْن َتَشاُء، َوتَْنَزع الُْملْك ممن َتَشاء، وُت: " فكنب جوابه بعد البسملة
، حصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية، ونزعاتكم الشيطانية، فكتابكم خيربنا عن احلضرة " َوُتذل َمن َتَشاء 

اجلنابية، وسرية الكفرة املالكية، وأنكم خملوقون من سخط اهللا، ومسلطون على من حل عليه غضب اهللا، وأنكم ال 
نزع اهللا الرمحة من قلوبكم، فذاك أكرب عيوبكم، وهذه من صفات  ترقون لشاك، وال ترمحون عسرية باك، وقد

قُل َيا أيَها " الشياطني، ال من صفات السالطني، ويكفيكمِ هذه الشهادة الكافية ومبا وصفتم به أنفسكم ناهية 
، ففي كل " ْم ِديُْنكُْم َويلَ ِدْين الكافرون الَ أَعبُد َما تعبدون َوالَ أنتم َعابدون َما أَعبد َوالَ أََنا َعابد َما َعَبدُتمْ لكُ

كتاب لعَنتم، وعلى كل لسان كل مرسل نعيتم، وبكل قبيح وصفتم، وعندنا خربكم من حني خرجتم، إنكم كفرة، 
أال لعنة اللّه على الكافرين، من متسك باألصول فال يبايل بالفروع، حنن املؤمنون حقاً، ال يدخل علينا عيب وال 

فالنار لكم . علينا نزل، وهو سبحانه بنا رحيم مل يزل، فتحققنا نزوله، وعلمنا بربكته تأويله يضرنا ريب، القرآن
ومن أعجب العجب هتديِد الرتوت بالتوت، والسباع بالضباع، . خلقت، وجللودكم أضرمت، إذا السماء انفطرت

مضرية، وأكفنا شديدة املضارب،  حنن خيولنا برقية، وسهامنا عربية، وسيوفنا ميانية، وليوثنا. والكماة بالكراع
الَ . " َوصفتنا مذكورة يف املشارق واملغارب، إن قتلناكم فنعم البضاعة، وإن قتل منا أحد فبينه وبني اجلنة ساعة

ويستبشرونَ  َتْحسَبن الِذيَن قُِتلُوا يف سبيلِ اللّه أَمَواتاً َبل أَحياء ِعنَد َرهبم يرزقون فَرِحنيَ َمبا أَتاُهُم اللّه ِمْن فَضله



ن اللّه الَ بِالِذيَن لَْم َيلحقُوا بِهم ِمْن َخلِفهِم، أال خْوٌف َعلَيْهم َوالَ ُهم َيحَزُنون يستبشرون بنعَمٍة ِمَن اللِّه َوفَْضلٍ َوأَ
وكثري احلطب  وأما قولكم قلوبنا كاجلبال، َوعمدنا كالرمال، فالقصَّاب ال يبايل بكثرة الغنم،" . ُيضِيُع أَْجرَ املْْؤِمنِني 

الفرار الفرار من " . فكم ِمَن ِفئٍَة قَِلْيلٍَة غَلََبت ِفئَةً كَِثْيرة بِإذِن اللِّه واللّه َمَع الصابِرِين " يفنيه القليل من الضرم، 
 واعلموا أن هجوم املنية عندنا غاية األمنية، وإن عشنا عشنا سعداء، وإن قتلنا قتلنا شهداء،. الرزايا وحلول الباليا

ال مسع لكم وال طاعة، . أبعد أمري املؤمنني وخليفة رب العاملني تطلبون منا طاعة. أال إن حزب اللّه هم الغالبون
وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل أن ينكشف الغطاء، ففي نظمه تركيك، ويف سلكه تلبيك، لو كشف الغطاء لبان 

لَقَدْ جئتمْ َشيئاً إِدا " وطلبتم من معلوم رأيكم أن نتبع ربكم،  .أم اختذمت إهلاً ثان. القصد بعد بيان، أكفر بعد إميان
: ، قل لكَاتبك الذي وضع رسالته، ووصف مقالته" تكادُ السَموات َيَتفَطْرن ِمْنُه، َوَتْنَشقُّ اَألْرض وََتِخرُّ اجلبالُ َهدا 

اب مدا، ونرثه ما يقول إن كال سنكتب ما يقول، ومند له من العذ. وصل كتابك كضرب رباب، أو كطنني ذباب
  " .والسالم . لقد لبكتم يف الذي أرسلتم" . وسَيْعلَُم الِذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلبٍ َيْنقَِلُبون . " شاء اللّه تعاىل
عرض السلطان أجناد احللقة الذين عينوا للسفر، واختار منهم أربعمائة فارس للسفر معه، وعرض : ويف سادسه

  .البحرية، وعني منهم مائيت فارس للسفر رأس نوبة األجناد
  .خرجت مدورة السلطان، ونصبت بالريدانية خارج القاهرة: ويف سابعه

ويف يوم األربعاء تاسعه، عقد السلطان على اخلاتون تندي، بنت حسني بن أويس، ابنة أخي القان أمحد بن أويس، 
شرون درمهاً، ونصف درهم، وبىن عليها يف ليلة ومبلغ الصداق ثالثة آالف دينار، صرف الدينار يومئذ ستة وع

  .اخلميس عاشره

وفيه نزل السلطان من القلعة إىل اإلصطبل، وخرج من باب السلسلة بالرميِلة، وقد وقف القان أمحد بن أويس 
ه ومجيع األمراء وسائر العساكر، وقد لبسوا للحرب ومعهم أطالهبم، فسار السلطان وعليه قرقل بغري أكمام، وكلفت
على رأسه، وحتته فرس بعرقية من صوف مسك إىل باب القرافة، والعساكر قد مألت الرميلة، فرَتب بنفسه أطالب 
األمراء، ومر يف صفوفهم عوداً وبدءاً، حىت ترتبت أحسن ترتيب، ومضى إىل قرب اإلمام الشافعي فزاره، وتصدق 

وأشار إىل الطلب السلطاين فسار إىل . اد إىل الرميلةوسار إىل مشهد السيدة نفسية، فزاره وتصدق وع. على الفقراء
الرحيانية يف أعظم قوة، وأهبج زي، وأفخر هيئة، وجر فيه مائيت جنيب من عتاق اخليل، عليها من األسلحة والذهب 

وسار يف موكب هتتز له األرض، وإىل جانبه ابن أويس على فرس بقماش ذهب، . ما يقصر الوصف عن حكايته
وتبع العساكر من ورائها طلب األمري كمشبغا، مث طلب األمري قَلَْمطاي . أويس األمري كمشبغا األتابكوجبانب ابن 

الدوادار، مث أطالب بقية األمراء فكان يوماً مل ير مثله، وقد حشر الناس يف كل موضع، ونزل السلطان، وابن أويس 
  .باملخيم من الريدانية

بن أيب البقاء الشافعي إىل قضاء القضاة بديار مصر، وصرف الصدر حممد أعيد بدر الدين حممد : ويف رابع عشره
املناوي، ودخل من الريدانية إىل القاهرة، ومعه من األمراء تغري بردي رأس نوبة، وقَلَمطاي الدوادار، وأقبغا 

  .اللكاش رأس نوبة، يف آخرين وعليه التشريف
واستقر سعد . ت التركماين يف الوزارة وعزل املوفق أبو الفرجوفيه استقر األمري ناصر الدين حممد بن رجب بن كلف

واستقر الصاحب كرمي الدين عبد . الدين نصر اهللا بن البقري ناظر الدولة، عوضاً عن بدر الدين حممد بن األقفهسي
دولة واستقر الصاحب علم الدين عبد الوهاب سن إبرة يف استيفاء ال. الكرمي بن غنم يف نظر البيوت على عادته

  .شريكاً للصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أيب شاكر، ودخل اجلميع القاهرة باخللع



قبض على الشريف حممود الُعنايب، وذلك أنه كان من العنابة خارج دمشق، فتوصل إىل السلطان : ويف سابع عشره
ك، فأكرمه، وقدم به معه إىل وكان السلطان له تطلع إىل ذل. وهو هبا، وجاراه يف أمور من املغيبات صادف وقوعها

  .القاهرة، وأجرى عليه ألف درهم فضة يف كل شهر، وصار إذا حضر مع القضاة جيلسه فوقهم جبانبه
بعث األمري شرف الدين موسى بن األمري مشس الدين حممد بن عيسى العائدي : فلما كان يوم الثالثاء خامس عشره

على ابن الطبالوي وايل القاهرة، وكان السلطان قد سخط على بين من خزانة مشايل ورقة إىل األمري عالء الدين 
عيسى وسجنهم خبزانة مشايل، فإذا يف الورقة أن الشريف العنايب بعث إليه أن يأمر عربانه بالنزول قريباً من القاهرة 

قيل هذا للشريف  ملا إذا: ليملكها هبم يف غيبة السلطان فلم يقنع ابن الفبالوي هبذا من ابن عيسى، وقال لقاصده
: " ينكره، لكن حصل إىل خطة بذلك فسري إليه يف يوم اخلميس سابع عشره ورقة زعم أهنا من الشريف إليه، وفيها

إنك ترسل إىل عربان البحرية، وعربان الصعيد بالركوب على الوالة والكشاف وقتلهم، وهنب البالد ليشتغلوا عنا 
ب القاهرة، فإذا عدَّى الغرمي قطيا أركب أنا وأنت، ومعي مخسمائة بأنفسهم، وابعث إىل عربك أن يكونوا بقر

وتوىل األمري شهاب الدين بن قامياز األتابكية، . مملوك، وحتضر عربانك وتأخذ القاهرة، والنصر لنا إن شاء اللّه تعاىل
، وأوصل الورقة للسلطان، فقام ابن الطبالوي من وقته إىل الريدانية" . وأتوىل أنا اخلالفة، ونفعل ما ينبغي فعله 

فكتم ذلك، وبعث يلبغا الساملي ليحضر العنايب، فلم جيده، وقيل هرب، فألزم السلطان ابن الطبالوي بتحصيله، 
فعاد إىل القاهرة، وحبث عنه حىت علم أن خيله عند شهاب الدين أمحد بن قامياز، فأكمن عدة من ثقاته حىت قبضوا 

ع، حىت دله على أستاذه، فقبض عليه، وعلى ابن قامياز، ومحلهما إىل الرحيانية، فأمر على عبد العنايب، وضرب باملقار
بعقوبتهما حىت يعترفا على من معهما على ما قصداه، فعاد هبما، وسوط العنايب فاعترف أن الورقة خبطه، مث عصره 

ك، وأن ابن قامياز معه، فأنكر ليقر على أحد، فلم يعترف بشيء إال أن معه طائفة من مماليك بركة، فأخذ خطه بذل
  .ابن قامياز، وحاققه العنايب، فتمادى يف اإلنكار

  .وفيه قبض على األمري ركن الدين عمر بن قامياز بسبب أخيه أمحد
  .وفيه نودي حبضور األجناد البطالني إىل بيت األمري قلمطاوي الدوادار ليستخدموا

أليتام، وذلك أن السلطان احتاج إىل املال بسبب السفر، فسأل قبض ما وقع االتفاق عليه من مال ا: ويف عشرينه
فلما مسع . قاضي القضاة صدر الدين حممد املناوي أن يقرضه من مال األيتام، فامتنع كما امَتنع من قرض منطاش

يقرض ذلك البحر حممد بن أيب البقاء وجد سبيالً إىل واليته، ووعد على عوده إىل القضاء مبال يقوم به هو، وأن 
ونزل إليه األمري الوزير ناصر . السلطان مخسمائة ألف وستني ألف درهم من مال األيتام، فأجيب، واستقر كما ذكر

  .وفيه قرئ تقليد بدر الدين حممد بن أيب البقاء على العادة. الدين حممد بن رجب يف يومه هذا، وقبض املبلغ املذكور
دوادار من الريدانية إىل داره لعرض األجناد البطالني، بعدما تكرر النداء قدم األمري قَلَْمطاي ال: ويف حادي عشرينه

فإذا هبم قد اجتمع منهم حنو اخلمسمائة، فكتب أمساءهم مث قال . عليهم مراراً، وهتديد من تأخر منهم عن العرض
لك، طمعاً منهم ، فتوجهوا إلحضار بذ" أحضروا تراكيشكم اليت فيها القسي والنشاب، وأحضروا سيوفكم : " هلم

وكان قد أعد هلم وايل القاهرة احلديد ليقيدوا به، . يف أهنم يأخذون النفقة، فما هو إال أن حضروا بذلك، أحيط هبم
وتسلم الوايل املقبوض عليهم يف . وقتل ثالثة أنفس، وجرح مجاعة. فقبض على ثالثة وسبعني منهم، وفر من بقي

  .فسجنوا هبا، وكان يوماً مهوالً من كثرة بكاء نسائهم وأوالدهماألغالل، ومضى هبم إىل خزانة مشايل، 
  .وفيه قدم ولد األمري نعري، ومعه حمضر، بأن أباه أخذ بغداد وخطب هبا للسلطان، فأنعم عليه بتشريف

  .وفيه أفرج عن األمري ألطبغا املعلم، وكتب بإحضاره من دمياط



بالقاهرة مدة الغيبة، وخلع على األمري حممود األستَادار وولده، وفيه خلع على األمري سودن النائب، وجعل مقيماً 
وعلى األمري جباس، وأُلزم باإلقامة يف القلعة، وخلع على برهان الدين إبراهيم احمللى التاجر، وشهاب الدين أمحد بن 

  .حممد بن مسلم، ونور الدين علي بن اخلرويب؛ ألنه اقترض منهم السلطان مبلغ ألف ألف درهم
يه أفرج عن األمري قُُنقْباي األسعدي، وكتب بإحضاره من القدس إىل غزة، ورسم ملباشريه بتجهيز َبرقه، وتعبئة وف

  .طلبه
عرض األمري عالء الدين على بن الطالوي البطالني، الذين سجنوا باخلزانة، بدار األمري حممود : ويف ثاين عشرينه

  .إىل عدة جهات -كانوا غُرَّاباً غري معروفني  -ثة وسبعني األستادار وأفرج عن مائيت رجل منهم، ونفي ثال
  .وفيه أفرج عن األمري ركن الدين عمر بن قامياز، على مال التزم حبمله

رحل السلطان من الريدانية، وكانت عدة اجلمال اليت فرقت يف املماليك أربعة عشر ألف مجل، : ويف ثالث عشرينه
سلطانية ألفني ومخسمائة فرس، سوى ما عندهم من اخليل، وهي أضعاف ذلك، وعدة اخليل املفرقة يف املماليك ال

  .وهذه اخليول واجلمال يف املماليك خاصة
ومما محل برسم خرط الشطرنج . وأما السلطان واألمراء فيكون معهم ما يزيد على مائة ألف، ما بني فرس ومجل

م أنه إذا لعب بشطرنج أخذ أرباب النوبة، وجدد والرس. مخسة قناطري من العاج واألبنوس؛ ليلعب به السلطان
  .غريه

قدم الربيد من السلطان بقتل بين عيسى، فوسطوا على باب خزانة مشايل، وعدهتم أحد : ويف سابع عشرينه
وعشرون رجالً، منهم موسى بن حممد بن عيسى، وعمه مهنا بن عيسى وسلموا لغلماهنم، فأقيمت املناحة عليهم 

  .مبالصحراء عدة أيا
  .وفيه قتل الشريف حممود العنايب أيضاً

  .ثارت عرب بين عيسى بقليوب يريدون قتل الوايل ففر منهم إىل القاهرة: ويف ثامن عشرينه
وفيه قدم الربيد بطلب بدر الدين حممود الكلستاين إىل السلطان، فخرج يف غاية اخلوف من القتل؛ ألنه كان من 

  .العز ما مل خيطر له ببال، كما سيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىلإلزام ألطنبغا اجلوباين، فجاءه من 
  .وفيه استقر عمر بن إلياس يف نيابة الوجه البحري، وعزل أوناط

  .توجه األمري حممود باخلزانة إىل السلطان: ويف يوم األحد ثاين عشر مجادى األوىل
أنعم على ألطنبغا املعلم بإمرة مائة يف طرابلس،  ويف عشرينه قدم الربيد برحيل السلطان عن غزة يف ثاين عشره، وأنه

  .وعلى قردم احلسين بنيابة القدس وأن قنقباي األسعدي استعفي من اإلمرة
قدم إىل مدينة دمشق رسل طقتمش خان، صاحب كرسي أزبك خان ببالد القبجاق، بأنه يكون : ويف ثالث عشرينه

  .عوناً مع السلطان على تيمور لنك
  .قدم الربيد بدخول السلطان إىل دمشق يف عشرينه: ويف ثامن عشرينه

  .وقدم اخلري بأن تيمور لنك رجع إىل بالده، فدقت البشائر ثالثة أيام
  .وفيه قدم إىل القاهرة رسل ابن عثمان متملك الروم

  .أخذ الفرنج عدة مراكب حتمل الغالل إىل الشام: ويف أول شهر رجب
تريد حلب، وفيها األمري الكبري كمشبغا احلموي أتابك العساكر،  برزت العساكر من دمشق: ويف سابع عشره

  .واألمري بكلمش أمري سالح، وأمحد بن يلبغا، وبيربس ابن أخو السلطان، ونائب صفد ونائب غزة



  .وفيه سار الربيد من دمشق بتشريف األمري نعري، واستقراره يف إمرة العرب على عادته
  . التركمان، فخلع عليهوفيه قدم األمري سامل الذكرى أمري

وقد نزل . قدم جالل الدين عبد الرمحن ابن شيخ اإلسالم البلقيين قاضي العسكر من دمشق إىل القاهرة: ويف سلخه
له والده عن تدريس الزاوية اخلشابية جبامع عمرو بن العاص مبصر، وعن مشيخة التفسري وامليعاد باملدرسة الظاهرية 

  .ام والده مع السلطاناملستجدة بني القصرين، وأق
وفيه كبس األمري شرف الدين موسى بن طي متويل البهنسا على سفط ميدون، فقتله العرب هبا، فاستقر عوضه 

  .إبراهيم الشهايب
وقد قام له السلطان . توجه القان غياث الدين أمحد بن أويس من دمشق إىل بغداد: ويف يوم االثنني أول شعبان
وأعطى تقليداً بنيابة . ند وداعه خلع عليه أطلسني بشاش متمر، وسيف بسقط ذهبجبميع ما حيتاج إليه، وع

السلطنة ببغداد، فأراد أن يقبل األرض، فلم ميكنه السلطان من ذلك إجالالً له، ويقال إن الذي محل إليه من النقد 
  .مخسمائة ألف درهم، سوى ما محل إليه من اخليل واجلمال والسالح، وغري ذلك

  .سار من ظاهر دمشق: عشره ويف ثالث
  .بإمرة ألف، بعد وفاة بيليك احملمدي -الذي يقال له اللكاش  -وفيه أنعم على األمري أقبغا طولو َتُمري 

  .أخذ قاع النيل، فكان ستة أذرع: ويف عشرينه
  .ويف ثاين عشرينه قدم الربيد باستقرار سيدي أىب بكر بن سنقر اجلمايل، حاجباً ثالثاً

إىل ثامن أبيب، فلم يناد  -وهو رابع عشرين شعبان  -ل عن الزيادة تسعة أيام متوالية من سلخ بؤونة وتوقف الني
  .عليه سوى إصبع واحد يف كل يوم

  .وفيه استقر قطلوبغا الطشتمري يف كشف الفيوم، والبهنساوية، واألطفيحية، مضافاً ملا معه من كشف اجليزية
تراءى الناس هالل رمضان، فلم ير أحد اهلالل مع كثرة عمرهم، :  -بان الثالثني من شع -ويف ليلة الثالثاء 

فأصبح الناس على أخر شعبان، وأكلوا إىل الظهر، فقدم اخلرب بأن اهلالل رؤى ببلبيس، فنودي باإلمساك قبيل 
  .العصر

  .زاد النيل بعد توقفه: ويف ثالثه
نيابة الوجه البحري، عوضاً عن عمر بن إلياس قريب  نقل أمري فرج بن أيدمر من والية الغربية إىل: ويف خامسه

  .قُُرط، واستقر أخوه حممد بن أيدمر يف والية الغربية
وفيه قدم الربيد بالقبض على نصر اهللا بن َشنْطيَّة مستويف املرجتع، وإيداعه خزانة مشايل على مال، وإحضار حممد بن 

  .ره إىل القاهرةَ، فهرب، واستقر عوضه أمحد األرغوينصدقة األعسر وايل املنوفية، فسار إليه الربيد وأحض
  .وفيه أخصب البطيخ العبديل، حىت أبيع كل مائة رطل بدرهم

توقف النيل عن الزيادة، وأقام بغري زيادة إىل ثاين عشره، :  -املوافق تاسع مسري  -ويف يوم اجلمعة تاسع شوال 
  .فزاد على العادة، واستمرت الزيادة

استقر بدر الدين حممود السرائي الكلستاين يف كتابة السر، عوضاً عن بدر الدين حممد بن فضل : هويف ثاين عشرين
  .اللّه العمري بعد وفاته، وخلع عليه بدمشق

  .أو يف النيل ستة عشر ذراعاً، وفتح اخلليج على العادة:  -وهو ثامن عشر مسري  -ويف ثامن عشرينه 
د بن أويس، أنه ملا وصل إىل ظاهر بغداد، خرج إليه نائب تيمور هبا، وقاتله وقدم اخلرب على السلطان من القان أمح



فانكسر، ودخل بغداد، وأطلق املياه على عسكر ابن أويس ليغرقه، فأعانه اهللا وختلص منها بعد يومني، وعرب بغداد، 
لغ ذلك تيمور جهز أمراءه وقد هرب التمرية منها، فاستوىل عليها، واستخدم مجاعة من التركمان والعربان، فلما ب

  .باألموال إىل مسرقندي
  .وقدمت رسل ابن عثمان على السلطان بأنه جهز لنصرة السلطان مائيت ألف، وأنه ينتظر ما يرد عليه ليعتمده

وقدم رسول القاضي برهان الدين أمحد صاحب سيواس بأنه يف الطاعة، يترقب ورود املراسيم عليه باملسري جلهة 
  .تعني له

  .سار السلطان من دمشق يريد حلب: أول ذي القعدةويف 

واتفق بالقاهرة ومصر وظواهرمها أنه أشيع بأن امرأة طال دوام رمد عينها، وأيس األطباء من برئها، فرأت يف منامها 
كأهنا تشكو ما هبا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنه أمرها أن متضي إىل سفح جبل املقطم، وتأخذ من حصى هناك 
وتكتحل به بعد سحقه، وأهنا عملت ذلك، فزال ما يف عينيها من الرمد، فلم يبق من الناس إال من أخذ من احلصى 
الذي باجلبل واكتحل به، وعملوا منه يف اإلمثد وغريه، حىت أفنوا من ذلك ملا ال يقدر قدره، وأقاموا على هذا مدة، 

  .وزعموا أنه شفي به خلق كثري
انتهت زيادة النيل إىل أحد عشر إصبعاً من الذراع الثامن :  -وهو سادس عشر توت  -ويف يوم األحد سادسه 

وبلغ األردب القمح أربعني درمهاً، والفول والشعر عشرين درمهاً، والبطة احلقيق . عشر، واحنط، فارتفعت األسعار
احملتسب، فرسم األمري سودن  وضج الناس على البهاء حممد بن الربجي. وزنتها مخسون رطالً إىل اثين عشر درمهاً

النائب لألمري عالء الدين الطالوي بالتحدث يف السعر، فنادى بفتح املخازن والبيع بسعر اللّه تعاىل، وهدد من ال 
مث شحت األنفس بالبيع، وكثر . وفتح مباشرو األمراء الشون وباعوا، فاحنل السعر قليالً. يفتح خمزنه ويبيع بالنهب
  .كثرة ما شرق من األراضي ومل يزرعاخلوف من القحط؛ ل

قدم الربيد بعزل قطلوبغا من كشف الفيوم، بطيبغا الزيين، واستمر على كشف : ويف يوم اخلميس رابع ذي احلجة
  .اجليزية كما كان
  .وصل األمري شيخ الصفوي من الشام، وهو مريض: ويف حادي عشره
  .احنطزاد ماء النيل، وغرق بعض ما زرع، مث : ويف ثالث عشره

. وأنعم على جلبان بإقطاع تغري بردي. وقدم الربيد بأن األمري تغري بردي استقر يف نيابة حلب، عوضاً عن جلبان
وأن األمري حممد بن قارا خرج عن الطاعة، والتحق بنعري، وصار بعربانه يف مجلته، وأن ناصر الدين حممد بن قاضي 

وأن السلطان خرج من حلب يريد . رابلس، عوضاً عن مسعودالقضاة كمال الدين بن املعري استقر يف قضاء ط
وأنه قلد أرغون شاه اإلبراهيمي نائب صفد نيابة طرابلس، عوضاً عن دمرداش احملمدي، . دمشق يف خامس عشره

وأن عامر بن ظامل اهنزم من . وأنعم على أقبغا اجلمايل أحد أمراء حلب بنيابة صفد وأعلى إمرته لدمرداش احملمدي
زبيد مبن معه من آل مهنا إىل الفرات، فغرق، وغرق معه سبعة عشر من أمراء آل مهنا، وقتل ممن معه خلق عرب 

  .كثري جداً
  .استقر علي بن غلبك بن املكللة يف والية منوف، وعزل أمحد األرغوين: ويف ثاين عشرينه
واستقر عالء الدين علي . من والرخاءقدم مبشرو احلاج حبسن سرية قديد أمري احلاج، وكثرة األ: ويف تاسع عشرينه

واستقر جنم . بن قاضي القضاة شهاب الدين أيب البقاء يف قضاء الشافعية بدمشق، عوضاً عن الشهاب أمحد الباعوين
الدين أمحد بن قاضي القضاة عماد الدين إمساعيل بن حممد بن أيب العز يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن التقي 



واستقر . واستقر علم الدين القفصي يف قضاء املالكية، عوضاً عن الربهان إبراهيم الصنهاجي .عبد اهللا الكفري
ناصر الدين حممد بن أيب الطيب يف كتابة السر حبلب، عوضاً عن ناصر الدين حممد بن صالح الدين صاحل بن أمحد 

  .بن السفاح
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

  .، يف عشرين مجادى األوىل، ودفن باملدرسة الظاهرية املستجدةسوى من قتل إبراهيم ابن السلطان
  .هبا فجأة، يف ثامن صفر -وايل قطيا  -ومات الصارم إبراهيم الباشقردي 

  .ومات األمري سيف الدين أبرك احملمودي، شاد الشراب خاناه، ودفن بدمشق
لشاطر، األديب الشاعر، يف خامس عشرينه ومات الشيخ شهاب الدين أمحد بن عبد اهلادي بن أمحد بن أيب العباس ا

  .مجادى األوىل
ومات الوزير الصاحب موفق الدين أبو الفرج األسلمي القبطي، حتت العقوبة، يف يوم االثنني حادي عشرينه ربيع 
اآلخر، وكان أسوأ الوزراء سرية، وكثرت يف أيامه املصادرات، وتسلط السفهاء بالسعاية إليه على الناس حىت عم 

وف، وفقد األمن، وبه اقتدى يف الظلم من بعده، وعجل اهللا له يف الدنيا من العذاب ما ال ميكن وصفه، إىل أن اخل
أهلكه اهللا وأدخله سعريا، فإنه مل يؤمن باهللا قط، بل أكره حىت قال كلمة اإلسالم، ولبس العمامة البيضاء فتسلط 

النصرانية، ويباشر احلوائج خاناه، كان مشكوراً بكثرة بره على الناس بذنوهبم، ومن العجب أنه ملا كان يتظاهر ب
  .ورعايته للناس، فلما تظاهر باإلسالم جاء عذاباً واصباً على عباد اهللا

ومات بدر الدين حسن بن الَعْيذَايب رئيس املؤذنني، يف سلخ مجادى األوىل، وكان من العجائب يف النهمة وكثرة 
  .األكل

األسود التكروري، يف املارستان، يف يوم السبت ثالث عشرين مجادى اآلخرة، وكان  ومات الشيخ املعتَقد رشيد
  .يقيم جبامع راشدة خارج مصر، وهو أخر من سكنه

بن حممد بن سليمان بن فايد، بالفاء، املعروف بابن التركية، أمري خفاجة  -بتشديد الالم  -ومات األمري سالم 
  .بالصعيد، يف سابع ربيع اآلخر

ألمري زين الدين عبد الرمحن بن منكلي بغا الشمسي، وابن أخت امللك األشرف شعبان بن حسني، يف عاشر ومات ا
  .شعبان

ومات الرئيس عالء الدين علي بن عبد الواحد بن حممد بن صغري رئيس األطباء، وهو حبلب، يف يوم اجلمعة تاسع 
  .ن الدنياعشر ذي احلجة، ودفن هبا، مث نقل إىل القاهرة، وكان من حماس

ومات بدر الدين حممد بن علي بن حيىي بن فضل اهللا العمري، كاتب السر، يف يوم الثالثاء العشرين من شوال 
  .بدمشق

ومات القاضي الدين حممد بن حممد بن حممد املليجي، املعروف بصائم الدهر، ناظر األحباس وحمتسب القاهرة، 
عني سنة، وكان خرياً ديناً، كثري النسك، ساكناً، قليل وخطيب مدرسة حسن، يف تاسع عشر صفر، عن حنو سب

  .الكالم، هبيج الزي، مجيل اهليئة، يسرد الصوم دائماً
كان يتظاهر حيف . ومات ناصر الدين حممد بن مقبل اجلندي الظاهري، يف يوم األربعاء ثالث عشر مجادى اآلخرة

قتداء مبذهب أهل الظاهر، وكتب خبطه كثرياً، شاربه، ورفع يديه يف كل خفض ورفع يف الصالة، وال يكتم اال



  .واشتغل باحلديث
ومات ناصر الدين حممد بن شرف الدين موسى بن سيف الدين أرقطاي، يف ليلة األربعاء سادس عشرين ذي 

كان حجه وأبوه من أمراء األلوف، وهو من أمراء العشراوات، وحيب احلديث، ويواظب مساعه على . القعدة
  .املشايخ
  .وتويف ليلة العاشر من احملرم. األمري سيف الدين منكلي الطرخاين الشمسي، أحد األمراء، ونائب الكرك ومات

ومات مجال الدين عبد اهللا بن حممد بن العمري، املعروف بكاتب أيتمش، وبكاتب السمسرة، يف يوم الثالثاء تاسع 
  .عشر ربيع اآلخر

وماتت زبيدة بنت قاضي القضاة . الين ليلة األربعاء ثاين ربيع األولومات أمني الدين حيىي بن حممد احلنبلي العسق
  .زين الدين عمر بن عبد الرمحن بن أىب بكر البسطامي احلنفي

  .وماتت أم قاضي القضاة صدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي، يف ليلة يوم السبت تاسع احملرم، ودفنت بالقرافة
وكانت على قدم فاضلة . بغدادية، يف يوم السبت ثاين عشرين مجادى اآلخرةوماتت الشيخة الصاحلة شيخة رباط ال

  .من العبادة، وتذكري النساء يف وعظها إياهن، وَتعليمهن اخلري
ومات متملك تونس أبو العباس أمحد بن حممد بن أىب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن عبد الواحد بن عمر بن 

صي، يف ليلة اخلميس رابع شعبان، فكانت مدة ملكه أربعاً وعشرين سنة وثالثة أشهر حيىي بن عمر بن وُنوَدين احلف
  .وقام من بعده ابنه أبو فارس عبد العزيز. ونصف

. ومات صاحب فاس السلطان أبو العباس أمحد بن أيب سامل إبراهيم بن أيب احلسن املريين، ملك املغرب، يف حمرم
  .بن أيب العباس وأقيم بعده ابنه أبو فاس عبد العزيز

  سنة سبع وتسعني وسبعمائة

  .أهل احملرم يوم الثالثاء
وقدم الربيد باستقرار دقماق يف نيابة ملطية، وكان مقبل يف . قدم ثقل األمري حممود األستادار من الشام: ففي ثالثه

وأن السلطان قبض على عدة . هانيابة طرسوس، وطَغَْنجي يف نيابة قلعة الروم، ومَْنكلي ُبغا األَسْنبغاوي يف نيابة الر
وأن عربان آل مهنا خرجوا بأمجعهم . من أمراء حلب، منهم ألطنبغا األشريف، ومترباي األشريف، وقُطْلوشاه املارديين

  .عن الطاعة، ودخلوا إىل الربية
  .خرج أتباع ابن أويس إىل بغداد حبرميه: ويف رابعه
  .كرهقدم السلطان من حلب إىل دمشق بعسا: ويف سابعه

نيابة  -حاجب احلجاب  -ويف سابع عشره توجه السلطان من دمشق يريد مصر، وويل األمري بدخاص السودوين 
ونقل الشهاب إىل دمشق حاجب احلجاب هبا، عوضاً عن متربغا . الكرك، عوضاً عن الشهاب أمحد بن الشيخ علي

واستقر اجلبغا . في الالال بصفد من مجلة أمرائهاوقدم متربغا يف اخلدمة إىل مصر، واستقر قُُنق باي السي. املنجكي
  .اجلمايل احلاجب أمرياً بدمشق، على طبلخاناه

  .نودي بزينة القاهرة ومصر، فزينتا: ويف ثالث عشرينه
  .وفيه قدم احململ واحلاج صحبة األمري قديد وهم ركب واحد



  .وقدم الربيد بأن السلطان توجه من الرملة لزيارة القدس، جريدة
  .قدم شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين من الشام: يوم اخلميس أول صفر ويف

قدم احلرمي السلطاين مع الطواشي َبهاُدر املقدم، وفيهن عدة من حرائر دمشق وأبكارها، ليختار منهن : ويف خامسه
  .من يعقد عليها

 باب زويلة، وقد فرشت له شقاق احلرير قدم األمري حممود األستادار، وشق القاهرة من باب النصر إىل: ويف سابعه
  .من باب زويلة إىل داره، فمشى عليها بفرسه، ومعه من اخلالئق عدد ال يقع عليه حصر، وأوقدت له البلد

  .وفيه نودي باخلروج إىل لقاء السلطان
ينة يف البحر قدم بالربيد بأن السلطان قبض على جلبان الكمشبغاوي نائب حلب بقطيا، وبعثه من الط: ويف تاسعه
  .إىل دمياط

قدم السلطان وصعد إىل القلعة، فكان يوماً مشهوداً وكان الشيطان قد أجرى على ألسنة العامة : ويف ثاين عشره
لو جاء السلطان لوقع الرخاء وصاروا يَتناجون بذلك يف كل موضع، فأخلف اهللا ظنهم، : كلمة سوء، وهي

وأبيع القمح " . من تعلق بشيء وكل إليه : " قوله عليه الصالة والسالموتزايدت األسعار من يوم دخوله، تصديقاً ل
بسبعني بعد أربعني، والفول والشعري بأربعني كل أردب، واحلمل من التنب بعشرة دراهم بعد مخسة، وكل محلة دقيق 

السكر كل مبائة وعشرة دراهم، واخلبز كل ثالثة أرطال بدرهم، واألرز كل قدح بدرمهني، و -وهي ست بطط  -
رطل بستة دراهم، بعد ثالثة، واجلنب املقلو بنحو درمهني، بعد ثلثي درهم، والرطل اللحم البقري بدرهم، بعد 

  .نصف درهم، والرطل اللحم من الضأن بدرهم ونصف، بعد نصف وربع درهم كل رطل
  .ة املكاسبواتفق مع تزايد األسعار كثرة ظلم الدولة، ووقوع الوباء، ووقوف أحوال الناس من قل

وخرج من . ركب السلطان وعرب إىل القاهرة من باب زويلة، وزار أباه مبدرسته بني القصرين: ويف خامس عشره
  .باب النصر إىل القلعة

  .عدى إىل بر اجليزة: ويف سادسه
يدفن يف وأحدث األمري متربغا املنجكي شراباً من زبيب يعمل لكل عشرة أرطال من الزبيب أربعون رطالً من املاء و

جرار بزبل اخليل أياماً، مث يشرب فيسكر، وصار يقال له التمربغاوي، وأقبل السلطان على الشرب منه مع األمراء، 
  .و مل يكن يعرف عنه أنه يتعاطى املسكر قبل ذلك

  .عاد السلطان من اجليزة إىل القلعة: ويف ثامن عشره
قدمة ألف، واستقر حاجب احلجاب، عوضاً عن بِدخاص أنعم على األمري فارس من قطلو خجا بت: ويف تاسع عشره

  .املتنقل لنيابة الكرك
  .وفيه استعفى األمري سوُدن من نيابة السلطة واإلمرة، لكربه وعجزه، فأعفي ولزم بيته

أنعم على عالء الدين علي بن سعد الدين عبد اهللا بن حممد بن الطالوي بإمرة طبلخاناه، واستقر : ويف رابع عشرينه
. ه ناصر الدين حممد يف والية القاهرة، كأنه ينوب عنه، وشرط عليه أال يستبد بشيء، بل يراجعه يف األمورأخو

وعلى متربغا املنجكي . وأنعم على أرغون شاه الَبْيدمري األقبغاوي بتقدمة ألف، وعلى نوروز احلافظي بتقدمة ألف
الدين حممد ابن تنكز بطبلخاناه، وعلى َصْرغَْتُمش  بإمرة طبلخاناه، وعلى شيخ احملمودي بطبلخاناه، وعلى صالح

وأنعم على كل من مقيل الرومي، وأقباي بن . احملمدي القزويين بطبلخاناه، وعلى سوُدن الطيار الناصري بطبلخاناه
  .حسني شاه، وآق بالط األمحدي، ومنكلي بغا الناصري بإمرة عشرة



بن الطبالوي حاجباً عوضاً من أجلبغا اجلمايل، مع النظر يف الوالية  استقر األمري عالء الدين علي: ويف تاسع عشرينه
  .على أخيه

  .عدى السلطان إىل بر اجليزة، وعاد آخر يوم األربعاء سادسه: ويف يوم األحد ثالث ربيع األول
  .خلع على األمراء واألكابر وناظر اجليش وناظر اخلاص، أقبية بفرو سور: ويف سابعه

  .املولد النبوي على عادتهوفيه عمل السلطان 
وأحضر رجل من العجم يتفقه على . عقد جملس حضر فيه شيخ اإلسالم والقضاة والفقهاء عند السلطان: ويف تاسعه

ال يبول أحد إىل الشمس والقمر : مذهب أيب حنيفة، يقال له مصطف القرماين، وأنه كتب شيئاً يف الفقه، قال فيه
فأراد قاضي . إىل ما نزهه اللّه من عبادهتما -صلى اهللا عليه وسلم  -إبراهيم  ألهنما عبدا من دون اللّه، ونسب

املالكية ناصر الدين أمحد بن التنسي احلكم بقتله، فاعتىن به مجاعة من األمراء، وسألوا السلطان أن يفوض أمره إىل 
لسجن، مث أفرج عنه بعد ثالثة أيام، قاضي القضاة احلنفية مجال الدين حممود العجمي، فعزره بأن أقامه وبعث به إىل ا

  .وضربه مث خاله لسبيله

  .أنعم على ناصر الدين حممد بن جلبان العالي بإمرة عشرين، عوضاً عن قرابغا بعد موته: ويف رابع عشره
قدم الربيد من حلب بأن تيمور توجه من قراباغ، وعدى السلطانية، وتوجه ابنه إىل كيالن، فإن : ويف ثامن عشره

  .وقد حدث ببغداد وباء عظيم، واشتد هبا الغالء، وانتقل ابن أويس عنها إىل احللة. ش أخذ أكثر بالدهطقتم
أبو بكر بن األحدب أمري : قدم األمري مبارك شاه نائب الوجه القبلي، ومعه أمراء العربان، وهم: ويف ثالث عشرينه

  .رة أيضاً، وأحضروا تقادمهم على العادةعرك، وعمر بن عبد العزيز أمري هوارة، وعلي بن غريب أمري هوا
فلما نزل إىل داره أتاه األمري عالء . وفيه تنكر السلطان على األمري مجال الدين حممود األستادار، وكاد يبطش به

الدين علي بن الطالري يأمره عن السلطان حبمل مخسمائة ألف دينار، وإن امتنع يوقع احلوطة عليه، ويضربه 
يف السعي بينه وبني السلطان، حىت تقرر أنه حيمل مائة ألف ومخسني ألف دينار، فلما صعد يف يوم  باملقارع، فتلطف

  .االثنني خامس عشرينه إىل اخلدمة بالقلعة، صاح به املماليك من األطباق، وسبوه ورمجوه
لكثرة ما شكا منه  قبض على يلبغا الزيين وايل األمشونني، وضرب باملقارع بني يدي السلطان،: ويف سابع عشرينه

  .أهل البالد، وتسلمه ابن الطالوي، ليخلص منه حقوق الناس
وفيه أحضر مبارك شاه تقدمته، وهي مائة وستونفرساً، ومائة ومخسون مجالً، وسبع، وعشر نعامات، وعدة أبقار، 

وعلي بن وأحضر كل من عمر بن عبد العزيز . وأنواع من احلالوات، وأحضر أبو بكر بن األحدب مائة فرس
أحد نواب القضاة  -وفيه ادعى نصراين على مشس الدين حممد بن الشهاب أمحد احلفري . غريب مخسني فرساً

بني يدي السلطان، فاقتضى احلال أنه ضرب القاضي وهو مبطوح على األرض، ورسم عليه حىت  -املالكية بالقاهرة 
  .خيلص منه النصراين
  .يف والية أطفيح استقر منجك السيفي: ويف ثامنه عشرينه

  .استقر قرطا التاجي يف والية األمشونني، عوضاً عن يلبغا الزيين: ويف يوم االثنني ثالث ربيع اآلخر
وفيه اشتد حنق السلطان على األمري مجال الدين حممود األستادار، وضربه لتأخره كسوة املماليك عن وقتها الذي 

  .تفرق فيه
  .لقرمانة يف والية اجليزة، وعزل علي بن قراجااستقر علي بن أيب بكر ا: ويف رابعه
  .هرب مبارك شاه نائب الوجه القبلي لكثرة شكوى أهل النواحي من ظلمه، و طلب فلم يقدر عليه: ويف خامسه



أنعم على أمحد بن الوزير ناصر الدين حممد بن رجب بإمرة عشرين، عوضاً عن متان متر األشريف : ويف سادسه
  .املوسوي
  .ألردب من القمح إىل ستة وستني درمهاً، واألردب من الفول والشعري إىل ثالثة وثالثني درمهاًوفيه بلغ ا
  .ظهر أن مبارك شاه لبس زي الفقراء، وأخذ بيده إبريقاً، ومضى حنو اجلبل، فلم يعرف أين قصد: ويف سابعه

لدار، يف والية منفلوط، عوضاً استقر الشريف عالء الدين علي بن البغدادي األصل، الصعيدي ا: ويف حادي عشره
  .عن آقبغا الزيين
. استقر أمري فرج بن أيدمر نائب الوجه البحري يف نيابة الوجه القبلي، عوضاً عن مبارك شاه: ويف ثالث عشره

  .واستقر عوضه يف الوجه البحري أوناط السيفي
  .بل على اللهوعدى السلطان النيل إىل بر اجليزة، ونزل بناحية صقيل وأق: ويف رابع عشره

  .ترامى مبارك شاه على األمري تاين بك اليحياوي أمري أخور، فشفع فيه حىت عفا السلطان عنه: ويف حادي عشرينه
  .رجع السلطان إىل القلعة: ويف رابع عشرينه

  .وفيه حضر مبارك شاه بني يدي السلطان، فألبسه قباء مطرزاً
زاده بن شيخ أويس بن حسن، وكان ولد قد قدم مع عمه  قدم السلطان ولد بن علي شاه: ويف خامس عشرينه

القان مغيث الدين أمحد بن أويس، وأقام حىت خرج صحبة حرميه، فالتحق بالقدس لتخوفه من عمه، وعاد إىل 
  .ومعه عياله، فأنزله السلطان يف دار من األمراء وأجرى عليه ما يقوم به، ووعده بإمرة -بعد أن استأذن  -القاهرة 

  .قدم مسعود بن الشيخ حممد الكجاين من تربيز، فاراً من تيموروفيه 
قدم األمري ناصر الدين حممد بن األمري حممود األستادار نائب اإلسكندرية بتقدمته، وهي مائة : ويف سادس عشرينه

  .فرس، وثالمثائة قطعة من ثياب اإلسكندرية، وعشرة آالف دينار
  .اليوسفي، وقدما من دمياطوفيه أفرج عن قطلوبك السيفي، وكمشبغا 

وفيه تزوج سلطان ولد بانية عمه تندى بعد انقضاء عمتها من السلطان، وأنعم عليه إلمرة عشرة، وترك زي 
  .البغاددة، ولبس القباء والكلفتة كهيئة أمراء مصر

ت القلعة بالرملية رسم جلماعة من األمراء اخلاصكية بأن يسريوا يف املوكب حت: ويف يوم االثنني أول مجادى األوىل
مع األمراء، وهم َصْرغَْتمش احملمدي القزويين، وصالح الدين حممد بن تنكز، ومها من الطبلخاناة، وقرمان 

املنجكي، ومتر الشهايب، ومها من أمراء العشرينات، ودمرداش السيفي، وهبادر السيفي، وجرجي الَصرغَْتُمشي، 
السلطاين، وتغرة بردي القردمي، وقجماس البشريي، ويلبغا احملمدي وأَسنبغا التاجي، وقوصون احملمدي وأجلبغا 

  .وَبيدمر احملمدي، وىب ُخجا احلسين، فركبوا يف املوكب وصعدوا إىل القلعة فوقفوا مع اخلاصكية، وصار هنا رمسهم
يش، وكل من وفيه طلب من سائر األمراء خيول لعمارة مراكز الربيد، فألزم كل من األمراء املقدمني بعشرة أكاد

الوزير واألستادار وبقية أرباب الوظائف وأمراء الطبلخاناة أكديشان، وكل من العشرينات والعشراوات بأكديش 
  .واحد، فجيب ذلك منهم وأرسلوا إىل املراكز

فقبض على منكلي بغا الزيين وايل قوص، وسلم إىل ابن الطبالوي لشكوى أهل البالد منه، : ويف حادي عشرينه
  .عوضه أقبغا البشتكيواستقر 

  .خلع على األمري حممود خلعة الرضا: ويف رابع عشرينه
قدم الربيد مبحاربة تركمان الطاعة لنعري، وقتل ألف من عربانه، وأنه اهنزم وهلك له حنو : ويف أول مجادى اآلخرة



  .ثالثة آالف بعري
وتشريف، وهو أطسان وسيف عنربية  وقدم قاصد متملك ماردين، فجهز على يده تقليد ملرسله بنيابة السلطنة

  .ومنديل زركش
  .وقدم الربيد من حلب بأن سويل بن ُدلغار انكسر كسرة قبيحة، وفر مبفرده

قدم عمر بن نعري بن حيار بن مهنا، فعفا السلطان عنه، وترافع رجالن من أهل اإلسكندرية يقال : ويف رابع عشره
آلخر أَمحد املالقي، وكالمها يدولب دار الضرب، فقبل قول كل منهما ألحدمها زكي الدين أبو بكر بن املوازيين، وا

  .يف اآلخر، وتسلمهما ابن الطبالوي، وخلص منهما ألف ألف درهم
استقر يلبغا الساملي اخلاصكي يف نظر اخلانكاه الصالحية سعيد السعداء، فأراد أن جيرى أمورها : ويف ثامن عشره

رباب األموال، وزاد الفقراء اجملردين كل فقري رغيفاً يف اليوم على الثالثة على ما شرطه الواقف، وأخرج منها أ
  .األرغفة املقررة له، ورتب هبا وظيفيت ذكر بعد صاليت العشاء والصبح

استقر األمري صالح الدين حممد بن تنكز أستادار األمالك السلطانية، والوزير : ويف يوم االثنني خامس رجب
واستقر كل من صرغتمش احملمدي القزويين، . اهللا بن البقري ناظر ديوان األمالكالصاحب سعد الدين نصر 

  .واستقر األمري متر الشهايب حاجباً صغرياً. وقجماش البشريي أمري جاندار
  .استقر األمري نوروز احلافظي رأس نوبة صغرياً، عوضاً عن تغرى بردى من يشبغا: ويف ثامنه

القضاة وشيخ اإلسالم سراج الدين، عمر البلقيين، بسبب يلبغا الساملي  وفيه عقد جملس عند السلطان حضره
وذلك أن عدة الصوفية خبانكاه سعيد السعداء  -أحد نواب القضاة احلنفية بالقاهرة  -وشهاب الدين أمحد العبادي 

ايدت حىت بلغت كانت عندما حتدث األمري سودن النائب يف نظرها من ابتداء دولة السلطان، دون الثالمثائة، فتز
و مل يف ريع الوقف باملصروف، فقطع ما كان هلم من احللوى والصابون يف كل شهر، ومن . حنو اخلمسمائة

يف هذه السنة، من مجلة ما شرق من  -املوقوفة على اخلانقاه  -فلما شرقت ناحية دمهرو . الكسوة يف السنة
بخها وخمبزها من أول شهر رجب هذا، وقطع ما النواحي، لقصور النيل، عزم مباشرو اخلانقاه على غلق مط

وتكرر وقوفهم للسلطان، وشكواهم، حىت . للصوفية من الطعام واللحم، واخلبز يف كل يوم، فلم يصربوا على ذلك
ويل يلبغا الساملي نظر اخلانكاه، وشرط عليه إجراء األمور فيها على ما يف كتاب وقفها من الشروط فوجد شرط 

ن هبا من الصوفية أهل السلوك، فإن تعذر وجودهم كانت وقفاً على الفقراء واملساكني، وأفتاه الواقف أن يكون م
شيخ اإلسالم بوجوب اتباع شرط الواقف، فجمع القضاة وشيخ اإلسالم باخلانقاه، وأحضر سائر صوفيتها، وقرأ 

صوفية زين الدين أبو بكر عليهم كتاب الوقف، سأهلم يف احلكم بالعمل بشرط الواقف، فانتدب له من مجلة ال
وطال . القمين من فقهاء الشافعية، وشهاب الدين أمحد العبادي من فقهاء احلنفية، وقضاهتم، وأخذا يف خماصمته

. فقالوا كلهم مع شيخ اإلسالم افعل شرط الواقف وانفضوا. النزاع فأضرب عن قوهلما، وسأل القضاة عما يفعل
فية الذين يركبون البغالت، أو يلون القضاء واحلكم بني الناس، أو هلم شهرة فقطع من ليلته حنو اخلمسني من الصو

وزاد العبادي يف التعدي، وصرح بأن الساملي قد . بغناء، وسعة مال، وفيهم القمين والعبادي، فأطلقا ألسنتهما فيه
أم َحِسَب الذين : " وله تعاىلوهي ق. كفر، وصار يقول يف اجملالس الكافر يلبغا ساملي استنبطت آية من كتاب اهللا فيه

، وكتبت يف ذلك كراريس، وهذا الكافر " اجَتَرحُوا السيئاِت أَن َيجَعلَهم كاِلذيَن آَمُنوا َوَعَملُوا الصاحلات َسَواء 
ونزل من . فلما بلغ ذلك الساملي مل حيتمله، وشكا العبادي للسلطان. يلبغا يريد أن يكون مثل الفقراء الصاحلني

 داره، فإذا بالعبادي قد مر يف شارع القاهرة، فلشدة حنقه منه نزل عن فرسه، وقبض على كم العبادي، القلعة إىل



متسك كمي كفرت، فبينما مها يف ذلك إذ مر سعد الدين : " ودعاه إىل الشرع فزاد العبادي يف التحامق، وقال
ىل املدرسة احلجازية برحبة باب العيد، نصر اهللا بن البقري، فنزل عن فرسه، وما زال هبما حىت أخذمها ومشى إ

قد : وأخذ يف اإلصالح بينهما، فزاد جتانن العبادي، وقال. وجلسوا هبا، فأتاهم األمري عالء الدين علي بن الطبالوي
كفر الساملي مبسكه كمي، وأنا مذهيب من قال للفقيه يا فقيه بصيغة التصغري فقد كفر، ألنه احتقره، وكذلك مسك 

وقد بلغ السلطان ما جرى . فانفض اجمللس عن غري صلح، فعاد الساملي إىل السلطان. تقاري، وهو كفركمي فيه اح
يعرض له مبا كان من . يا موالنا قد كفروا أكرب مين: قد كفرك الفقهاء يا يلبغا، فقال: بينه وبني العبادي، فقال له

لس له ولغرميه، فرسم بذلك، وحضر القضاة وشيخ مث سأل يف عقد جم. إفتاء الفقهاء فيه ملنطاش أيام كان بالكرك
اإلسالم عند السلطان، يف يوم اخلميس ثامن شهر رجب هذا، وجيء بالعبادي، وأقيمت عليه البينة عند قاضي 

وأراد ضربه . التعزير يل: القضاة ناصر الدين حممد التنسي املالكي، بعد الدعوى فحكم بتعزيره، فقال السلطان
يه األمري قَلَمطاي الدوادار، حىت فوض تعزيره لقاضي القضاة مجال الدين حممود احلنفي، فأجابه، باملقارع، فشفع ف

وأمر به اجلمال عند ذلك، فكشف رأسه، وأنزل به بني يدي بغال القضاة من القلعة، وهو ماش، حىت سجن حببس 
دي عشره إىل بيت اجلمال وطلب يوم السبت حا. الديلم من القاهرة، مث أخرج منه ونقل إىل سجن الرحبة

مث خرج يف ثامن عشره . العجمي، وحضر ابن الطبالوي، وضربه على قدميه حنو األربعني ضربة، وأعيد إىل السجن
وما زال به حىت أرج عنه، وتسامع القضاة فأتوا إىل الساملي، . إىل بيت الساملي، وقد حضر شيخ اإلسالم عنده

  .وحضروا إصالح شيخ اإلسالم بينهما

فيه استقر تاج الدين حممد بن عبد اللّه بن امليموين يف مشيخة خانكاة قوصون بالقرافة، بعد وفاة نور الدين علي و
  .واستقر حممد بن حسن بن ليلى يف والية قطيا، عوضاً عن صدقة الشامي. اهلوريين

سلطانية، وكان قد عطل جلس السلطان بدار العدل من القلعة، وعملت اخلدمة ال: ويف يوم االثنني رابع شعبان
  .حضور دار العمل من حنو سنة ونصف

أعاد السلطان على األيتام املال الذي اقترضه من املودع، وهو مبلغ حنو ألف ألف ومائة ألف ومخسني : ويف تاسعه
  .ألف درهم، من ذلك ما خيتص مبودع القاهرة والشام مخسمائة ومخسون ألفاً، ومن مودع الشام ستمائة ألف درهم

استقر األمري عالء الدين علي بن الطبالوي يتحدث يف أمر دار الضرب بالقاهرة، عوضاً عن حممود : ويف تاسعه
  .األستادار

وفيه أعيد صدر الدين حممود املناوي يف قضاء القضاة بديار مصر، وعزل البدر حممد بن أيب البقاء لفراغ الغرض 
  .فكان يوماً مشهوداً. ى العادةونزل من القلعة بالتشريف ومعه األمراء عل. منه

  .قبض على عمر بن األمري نعري وحجابه الثالثة، ومحلوا إىل سجن اإلسكندرية: ويف رابع عشره
  .نزل السلطان يف عيادة األمري بكلمش، وعاد: ويف سادس عشره
سلطان ودخل ركب الصدر املناوي إىل مدينة مصر على العادة، وعاد، ويف ثامن عشره ركب ال: ويف سابع عشره

  .القاهرة من باب النصر، وطلع إىل مدرسته بني القصرين لزيارة قرب أبيه، وعاد إىل القلعة
خرج من األمراء املقدمني بكلمش أمري سالح، ونوروز رأس نوبة، وقلمطاي : ويف ليلة الثالثاء سادس عشرينه

وأمحد بن يلبغا، يف عدة من أمراء الدوادار، وأرغون شاه البيدمري، وفارس حاجب احلجاب، وقديد احلاجب، 
  .الطبلخاناه والعشراوات، لكبس العربان ببالد الصعيد

  .أخذ قاع النيل فكان أربعة أذرع واثين عشر إصبعاً: ويف ثامن عشرينه



استقر الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أيب شاكر يف وزارة دمشق، وعزل بدر الدين حممد بن : ويف آخره
  .الطوخي
عاد األمراء من الصعيد بعدما قبضن األمراء على مخسمائة رجل، وأخفوا مثانني فرساً، : االثنني ثاين رمضان ويف يوم

  .وأحضروا حنو الستني رجالً، وأفرجوا عن البقية، فسجنوا خبزانة مشايل
ء الدين استقر شرف الدين حممد بن الدماميين اإلسكندراين يف حسبة القاهرة، عوضاً عن هبا: ويف سادس عشره
  .حممد بن الربجي

وفيه أضيف إىل ابن الطبالوي الكالم يف دار الضرب باإلسكندرية، ويف متجر السلطان عوضاً عن األمري حممود، 
فلم ميض غري أيام حىت تنافسا وخرج ابن الطبالوي على حممود من جهة دار الضرب مبلغ ستة آالف درهم فضة، 

ألف دينار ذهباً، غلقها يف تاسع عشرينه، فخلع عليه وعلى ولده حممد،  صاحل السلطان عليها مبائة ألف ومخسني
وعلى ابن الطبالوي، وعلى ناظر اخلاص، وعلى سعد الدين إبراهيم بن غراب كاتب األمري حممود وكان قد تنكر 

طبالوي من أكرب ما بينه وبني خمدومه األمري حممود، وظاهر عليه ابن الطبالوي وصار يكاشفه بالعداوة، فجعله ابن ال
. أعوانه على إزالة حممود، حىت مت له ذلك، فكان هذا ابتداء ظهور ابن غراب واشتهار ذكره ومل يبلغ العشرين سنة
وهذه أول غدراته، فإن حممود أخذه من اإلسكندرية وهو طفل صغري، ورباه عنده، وعلمه الكتابة، ورتبه يف كتابة 

جال مست نفسه إىل الرئاسة، ورأى أنه يبدأ مبحمود ويل نعمته فيزيله أوالً، فلما كرب وبلغ مبالغ الر. خاص أمواله
وكان ابن الطبالوي قد كثر اختصاصه بالسلطان، فصار إليه وساعده على حممود، ودله على عوراته، ومت إليه 

صارت له  مبعرفة حواصل أمواله، فجمع بينه وبني السلطان، وأخاله به، فعرفه من حال حممود ما أوجب له أن
  .بذلك اليد عند السلطان، وكان ما يأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل

  .وفيه استقر حممد بن العايل يف والية املنوفية، عوضاً عن آيدمر املظفري
وكانت عادته أن . ابتدأ السلطان باجللوس يف امليدان حتت القلعة للحكم بني الناس: ويف يوم السبت سادس شوال

د واألربعاء، فغري بذلك بيومي الثالثاء والسبت، وجعل األحد واألربعاء ملعاقرة الشراب مع جيلس يف يومي األح
لقد بلغين أنكم حتمون البالد، فمن مسعت أنه محى بلداً، : واستدعى مباشري األمراء، وقال. األمراء، فاستمر ذلك

ب إىل والة الوجهني القبلي والبحري بأن وكت. ضربته باملقارع ومسرته، بل ساووا األجناد يف املغارم على النواحي
  .وال حتمى بلد أمري عن إخراج املغرم، وال حيمر فالح البتة. يكون األمراء واألجناد سواء يف املغرم

واتفق يف زيادة النيل أمر غريب، وهو أن الزيادة استمرت منذ أخذ القاع حىت كملت مثانية أَذرع مث زاد يف ستة 
  .عني، وهي من يوم اخلميس رابع شوال إىل يوم الثالثاء تاسعه، وهو ثالث مسرىأيام مثانية أذرع وإصب

  .وفيه كان الوفاء، وركب السلطان حىت عدى النيل إىل املقياس، مث فتح اخلليج على العادة
يوماً توجه األمري ناصر الدين حممد مجق بن األمري الكبري أيتمش إىل احلج، وهو أمري الركب، فكان : ويف ثامن عشره

  .مشهوداً
قدم اخلرب من احلجاز بأن احلرب ثارت بني بين حسن وقواد مكة، ببطن مر، فقتل : ويف يوم األربعاء أول ذي القعدة

فأفرج السلطان عن الشريف حسن بن . فيها الشريف علي بن عجالن، وامتنع القواد مبكة، وصدوا عنها بين حسن
، وخلع عليه، وسار إىل مكة ومعه يلبغا الساملي ليقلده إمارة مكة عجالن، وواله إمرة مكة، عوضاً عن أخيه علي

  .يف سابعه
  .انتهت زيادة ماء النيل ثانية عشر ذراعاً ونصف، ونقص من يومه:  -وهو آخر أيام النسئ  -ويف ثاين عشره 



  .ركب السلطان إىل دار األمري حممود، يعوده من مرضه: ويف ثالث عشره
  .نكلي بغا الزيين يف والية األمشونني، وعزل قرطاي التاجياستقر م: ويف رابع عشره

  .زاد ماء النيل، ونودي عليه من الغد واستمرت زيادته:  -وهو ثالث توت  -ويف خامس عشره 
  .يف والية منفلوط، عوضاً عن الشريف علي البغدادي -قريب قرط  -وفيه استقر عمر بن إلياس 

انتهت زيادة ماء النيل إىل مثانية أصابع من عشرين ذراعاً، وثبت :  - وهو خامس عشر توت -ويف سابع عشرينه 
إىل رابع بابه، فكان طوفاناً، واألسعار تتزايد حىت بلغ القمح مثانني درمهاً، واألردب من الفول والشعري أربعة 

 بعشرة دراهم، ومخسني، والبطة الدقيق باثين وعشرين درمهاً، واخلبز كل رطلني ونصف بدرهم، واحلمل من التنب
والقدح األرز بدرمهني، واألردب من احلمص خبمسني، والرطل من اجلنب املقلو بدرمهني، والرطل من حلم الضأن 

  .بدرهم وربع، والرطل من حلم البقر بدرهم، والسكر خبمسة دراهم الرطل
  .استقر سنقر املارديين يف والية قوص، وعزل أقبغا البشتكي: ويف آخره

قدم األمري طولو بن علي شاه املتوجه إىل طَقتمش خان، وأنه بعد ما اتفق معه على : ين ذي احلجةويف السبت ثا
حماربة تيمور، توجه تيمور حملاربته، فسار إليه وقاتله ثالثة أيام، فانكسر من تيمور، ومر إىل بالد الروس، فخرج 

به إىل تيمور، حىت أخذ منه مخسني ألف درهم، طولو من سراي إىل القرم، ومضى إىل الكفا، فعوقه متملكها ليتقرب 
  .فملك تيمور القرم والكفا وخرهبا

بأن عسكر تيمور أتاه، فقاتلهم  -صاحب املوصل  -وقدم رسول األمري يوسف بن قرا حممد بن بريم خجا 
  .وهزمهم
  .اءقدم مبشرو احلاج، وأخربوه باستيالء حسن بن عجالن على مكة، ووجود األمن والرخ: ويف آخره

. وفيه وىل مشس الدين حممد األخناي قضاء الشافعية حبلب، عوضاً عن ناصر الدين حممد بن حممد بن خطب نقريين
لم الدين حممد بن وأعيد برهان أيب سامل إبراهيم بن حممد بن علي الصنهاجي إىل قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن ع

واستقر مشس الدين حممد بن أمحد بن حممود النابلسي يف قضاء احلنابلة بدمشق، عوضاً عن عالء . حممد القفصي
مث ويل القفصي قضاء املالكية حملب، عوضاً عن الربهان . الدين علي بن حممد بن حممد بن حممد بن عمر بن املنجا

  .إبراهيم الركراكي
  ن له ذكرومات يف هذه السنة مم

  .برهان الدين إبراهيم بن حممد القرقشندي موقع احلكم يف ثلث عشرين شعبان
  .ومات الشيخ برهان الدين إبراهيم بن اآلمدي، أحد أصحاب ابن تيمية، يف رابع عشرين ذي القعدة
  .ومات إمساعيل بن امللك األشرف شعبان بن حسني، يف ثالث عشر رمضان، عن مخس وعشرين سنة

  .مري ألطُنبغا احلليب األشريف، وهو مسجون بقلعة حلبومات األ
ومات الشيخ املعتقد أبو بكر البجائي املغريب اجملذوب، يف يوم السبت خامس مجادى اآلخرة، ودفن من الغد، خارج 

وأنفق عليه يف مؤنة . وهو أحد الذين أوصى امللك الظاهر أن يدفن عندهم. باب النصر حيث التربة الظاهرية اآلن
  .كفنه ودفنه، وقراءة ختمات عند قربه مائيت دينار، على يد يلبغا الساملي، وكانت جنازته عظيمة جداً

  .ومات األمري أبو بكر بن األسعدي يف سابع عشر رجب
  .ومات صدر الدين بديع بن نفيس التربيزي، رئيس األطباء يف سادس عشر ربيع األول

  .أمراء العشرينات ومات األمري سيف الدين بالط املنجكي، أحد



ومات عز الدين محزة بن علي بن حيىي بن فضل اهللا العمري، نائب أخيه بدر الدين حممد كاتب السر، وأحد كتاب 
  .مات بدمشق يوم تاسوعاء، وهو آخر من رأس من بين فضل اهللا. الدست

  .مجادى األوىل ومات اخلواجا الكبري رشيد اهلُّبي، أحد جتار الكارم، يف ليلة السبت، العشرين من
  .ومات األمري سيف الدين طوغان اإلبراهيمي، أحد املماليك الظاهرية، وأمري جاندار، يف سادس صفر

ومات نور الدين علي اهلوريين، . ومات السيد الشريف علي بن عجالن، أمري مكة، مقتوالً، يف سادس عشر شوال
  .شيخ القوصونية، يف ثالث عشر شهر رجب

  .ي بن الركاب، أحد نواب قضاة احلنفية بالقاهرة، يف سابع عشر رجبومات نور الدين عل
  .ومات نور الدين علي بن الشراب دار، أحد نبهاء الفقهاء الشافعية، يف تاسع عشر رجب
  .ومات مجال الدين عبد اهللا بن فراج النويري، أحد الفقهاء املالكية، ونواب قضاهتم بالقاهرة

ومات األمري قرابغا والد األمري . يف ثاين عشر ذي احلجة، وعمره حنو مخس سننيومات األمري قاسم بن السلطان 
  .َجَركتمر اخلاصكي األشريف، وأحد أمراء العشرينات يف ثاين ربيع األول

ومات األمري ناصر الدين حممد بن السلطان، يف يوم السبت ثالث عشرين ذي احلجة، مولده مستهل ربيع األول 
وكان إقطاعه الديوان املفرد، وهو . وسبعمائة، وكان قد أعيا األطباء داؤه الذي برجليه وبه ماتسنة اثنتني ومثانني 

  .أكرب أوالد السلطان، ودفن يف التربة الظاهرية بني القصرين
ومات ناصر الدين حممد بن عبد الدامي بن حممد املعروف بابن بنت ميلق الشاذيل، قاضي القضاة بديار مصر، وكان 

ظ الناس، وهلم فيه اعتقاد، مث امتحن بوالية القضاء، فلم ُتشكر سريته، وُعزل ونكب بأخذ مال كبري منه أوالً يع
  .ومات يف ليلة االثنني تاسع عشرين مجادى األوىل. ظلماً، وغُوِّرت عينه

لبغدادي، ومات غياث الدين حممد بن مجال الدين عبد اهللا بن حممد بن علي بن محاد بن ثابت، الواسطي األصل، ا
وكان من . وقدم إىل القاهرة يف اجلفلة من تيمور. ابن العاقويل يف يوم األربعاء سادس عشرين ربيع اآلخر ببغداد

ومات مشس الدين حممد بن علي بن صالح احلريري، أحدنواب القضاة احلنفية بالقاهرة، . علماء فقهاء الشافعية
رابع عشرين رجب، ومولده يف العشرين من شوال سنة عشرين  ومشايخ القراء، وفقهاء احلنفية، يف يوم اجلمعة

قرأ على برهان إبراهيم احلركي القراءات و احلديث على عالء الدين التركماين، والفقه على القوام . وسبعمائة
  .األتقاين

حلكم، يف ومات مشس الدين حممد بن عمر القليجي احلنفي مفىت دار العدل، وأحد نواب القضاة بالقاهرة وموقعي ا
  .وقد بلغ من الرئاسة مبلغاً كبرياً. ليلة الثالثاء العشرين من رجب

  .ومات مشس الدين حممد األقصراي احلنفي، شيخ املدرسة األيتمشية، يف سابع عشر مجادى األوىل
وكان يسكن جبامع . ومات الشيخ حممد بن أيب يعقوب القدسي الشافعي املعتقد يف يوم األحد أول شهر رمضان

  .ملقس على اخلليج، وله حظ من الناسا
  .ومات الشيخ املعتقد حممد السالوطي املالكي يف ثاين عشر رمضان

ومات مشس الدين حممد بن أمحد بن علي بن عبد العزيز املعروف بابن املطرز املصري، ولد يف سنة عشر وسبعمائة 
ود عن يوسف بن عمر اخلتين، وبكتاب ختميناً، وحّدث بصحيح مسلم عن علي بن عمر الوايل، وبسنن أيب داو

  .ومات يوم األحد سادس مجادى اآلخرة. التوكل البن الدنيا عن الدبوسي
ويل أمري طرب بعد دمرخان بن قرمان، سنة . ومات موسى بن أيب بكر بن سالر، أحد أمراء العشراوات وأمري طرب



  .ومات يف ثالث ذي احلجة واهللا تعاىل أعلم. مثان وسبعمائة
  مثان وتسعني وسبعمائةسنة 

  .أهل احملرم يوم األحد
  .تناقص سعر القمح وأبيع األردب بستني درمهاً: ففي ثانيه

  .وفيه غري السلطان كتاب وقف مدرسته، وكان شرط النظر عليها من بعده للقضاة، فجعله ملن يكون سلطاناً
  .ريف يف موكب جليلقرر األمري قلمطاي الدوادار يف نظرها، ونزل إليها بالتش: ويف خامسه
وارتفع السعر حىت أبيع األردب القمح مبائة درهم، . توجه السلطان إىل سرحة سرياقوس على العادة: ويف تاسعه

  .والبطة الدقيق بستة وعشرين درمهاً، واخلبز كل رطلني ونصف بدرهم
  .قدم يلبغا الساملي من احلجاز: ويف عاشره

كان النيل ثابتاً على مثانية عشر أصبعاً من تسعة عشر ذراعاً، وهذا من :  -وهو يف أفناء هاتور  -ويف ثامن عشره 
  .غرائب أحوال النيل
  .عاد السلطان من سرياقوس: ويف سادس عشره

نقل األمري يلبغا األسعدي اجملنون من كشف الوجه البحري إىل نيابة الوجه القبلي، : ويف يوم اخلميس رابع صفر
وبطل كشف الوجه البحري، وصارت . يقيم بالقاهرة، وخيرج لعمل مصاحل اإلقليم ورسم ليلبغا أن. وعزل أوناط

  .نيابة بتقدمة ألف، رهو أول من عمل هنا
  .وفيه عزل شرف الدين حممد بن الدماميين من حسبة القاهرة بنور الدين على الفور

دار األمري حممود وهو مريض بعث السلطان الطواشي فارس الدين شاهني احلسين اجلمدار، فأخذ من : ويف سادسه
وقبض على . ماالً كبرياً، يقال إنه مبلغ مائة ألف دينار وجد يف عقد سلم غمز عليه، وعمدة أمحال من قماش

  .زوجته، وكاتبه سعد الدين إبراهيم بن غراب، وصار هبم إىل القلعة، وعاد فأخذ ابنه األمري ناصر الدين حممد
يم بن غراب األمري إىل باي اخلازندار ونزل به إىل دار حممود ليدله على دخرية تسلم سعد الدين إبراه: ويف سابعه

  .اعترف هبا، فكانت مجلتها مخسني ألف دينار
  .استقر علي بن غلبك بن املكللة يف والية الشرقية، عوضاً عن علي بك حبكم انتقاله إىل والية البحرية: ويف ثامنه
واستمر األمري . ائباً بالوجه القبلي، عوضاً عن أمري فرج بن أيدمر بعد وفاتهاستقر قطلوبغا الطشتمري ن: ويف تاسعه

  .بيسق الشيخي يف كشف اجليزة عوضاً عن قطلوبغا
استقر قطلوبك العالي أستادار األمري أيتمش يف وظيفة األستادارية، عوضاً عن األمري حممود، : ويف حادي عشره

واستقر سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر . لى إمرته وهو مريضواستقر حممود ع. وأنعم عليه بإمرة عشرين
  .الديوان املفرد

واستقر عالء . استقر األمري قديد القلمطاوي يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن األمري مبارك شاه: ويف خامس عشره
مد الطنبدي وكيل الدين علي بن الطالوي أستادار خاص اخلاص، وناظر كسوة الكعبة، عوضاً عن جنم الدين حم

مضافاً ملا معه من احلجوبية، والتحدث يف والية القاهرة، ودار الضرب،  -كان  -بيت املال وحمتسب القاهرة 
واستقر األمري أزدمر يف كشف اجليزة، عوضاً عن بيسق، وعاد بيسق أمري . واملتجر، وشق القاهرة يف حمفل حفل

  .يوبيةأخور كما كان، وأَضيف إليه كشف اجلسور بالقل



برجل يقال له أطلمش من نواب  -صاحب تربيز  -قدمت رسل األمري قرا يوسف بن قرا حممد : ويف ثامن عشره
  .تيمور لنك، قبض عليه، فسلم البن الطبالوي

. استقر األمري زين الدين مبارك شاه يف الوزارة، بعد موت الوزير ناصر الدين حممد بن رجب: ويف خامس عشرينه
  .دين نصر اهللا بن البقري ناظر الدولة، واستقر أمري فرج احلليب شاد الدواوينواستقر سعد ال

مما التزم . أعيد شرف الدين حممد بن الدماميين إىل حسبة القاهرة، وعزل القور لعجزه عن القيام: ويف سابع عشرينه
ا حتدث فيها ابن الطبالوي به من املال، وأضيف إىل ابن الدماميين نظر الكسوة، ونزعت من النجم الطنبدي بعد م

  .كما ذكر
  .أنعم على الوزير مبارك شاه بإمرة ناصر الدين حممد بن رجب: ويف سلخه

مث . استقر أمحد بن حممد بن ماما يف والية املنوفية، عوضاً عن حممد بن العاديل: ويف يوم الثالثاء سابع ربيع األول
  .عزل يف اليوم الرابع، وأعيد ابن العاديل

  .توجه السلطان إىل ناحية صقيل من اجليزة، وعاد يف سادس عشره: ي عشرهويف حاد
وفيه تسلم ابن الطبالوي سعد الدين أبا الفرج بن تاج الدين موسى ناظر اخلاص، وابنه أمني الدين ليخلص منهما 

  .أربعمائة ألف وسبعني ألف درهم، وجد هبا حجة البن رجب الوزير، مث أفرج عنهما بعد يومني
سلم ناصر الدين حممد بن حممود األستادار البن الطبالوي، على مائة ألف دينار خيلصها منه، : تاسع عشرهويف 

قد رأيت عزناً وما كنا فيه، وقد : يا أمري: فأخرق به وبالغ يف إهانته ونزع عنه ثيابه ليضربه حبضرة الناس، فقال له
  .فلم يضربه. يب فيه السعادة وأقبل اإلدبار،عن أ: زال، فعزك أيضاً ما يدوم، وهذا أول يوم زال عين

  .أفرج عن سعد الدين ناظر اخلاص وابنه، وخلع عليهما خلع الرضا: ويف عشرينه
  .وفيه نقل ابن حممود إىل الطواشي شاهني احلسين، فأقام عنده يومني

وي إىل خربة خلف نزل الطواشي صندل، والطواشي شاهني احلسين، وابن الطبال: ويف ليلة اخلميس ثالث عشرينه
عدة أزيار فيها ألف ألف درهم فضة، محلت إىل  -بعد حفر كثري  -مدرسة األمري حممود، وأخرجوا من األرض 

  .السلطان
وجد باخلربة أيضاً بعد حفر كثري، ستة آالف دينار، وأربعة عشر ألف ومخسمائة درهم : ويف بكرة يوم اخلميس

  .فضة

  .إىل ابن الطبالوي أعيد ابن حممود: ويف رابع عشرينه
  .أحضرت أمه إىل السلطان: ويف خامس عشرينه
ظفر أيضاً مببلغ مثانية وثالثني ألف ومائتني وثالثني ديناراً يف خمزن محار بثغر اإلسكندرية، محلت : ويف ثامن عشرينه

  .إىل السلطان
قراء، وهو عشرون إردباً من القمح ابتدأ السلطان بعمل اخلبز الذي يفرق يف الف: ويف يوم اخلميس ثامن ربيع اآلخر

تعمل خبزاً، وتوىل ابن الطبالوي ذلك، فعمت فقراء القاهرة ومصر وأهل السجون وسكان القرافة، فكفى اهللا 
الناس هبذا اخلبز مهاً عظيماً، حبيث مل يعرف أن أحداً مات يف هذا الغالء باجلوع، واغتىن مجاعة منه، فإهنم صاروا 

  .مواضع ويبيعونه، مث يستجدون الناس أيضاً يأخذون اخلبز من عدة
  .عدى السلطان إىل بر اجليزة، ونزل بشاطئ النيل، جتاه القاهرة: ويف تاسعه

  .عاد إىل القلعة: ويف رابع عشره



يف واليتها مع وظيفة النظر،  -ناظر قطا  -استقر تاج الدين عبد الرزاق بن أيب الفرج امللكي : ويف خامس عشره
وكان يف ابتداء أمره صريفياً بقطا، وترقى حىت باشر هبا، مث ويل . ر حبمل مائة ألف ومخسني ألف درهموالتزم كل شه

  .النظر إىل أن مجع بني النظر والوالية
  .وفيه ظفر أيضاً بدخيرة حملمود عند الجني أمري سالحه، فكان مبلغها ثالثني ألف دينار

  .واستقر عوضه يلبغا مملوك الوزير مبارك شاه. أعفياستعفي أزدمر من كشف اجليزة، ف: ويف سابع عشره
وفيه ارجتع عن شهاب الدين أمحد بن الوزير ناصر الدين حممد بن رجب إمرته، وهى عشرة، وعوضه عنها إقطاعاً 

  .برمح واحد
  .لدينقدم حممد بن العاديل وايل املنوفية يف احلديد فتسلمه ابن الطبالوي، واستقر عوضه حسام ا: ويف تاسع عشره

وفيه قدم األمري نوروز احلافظي رأس نوبة، ومعه علي بن غريب أمري هوارة، وثالثة وثالثني رجالً من أهله وأوالده 
  .يف احلديد، فسجن ابن غريب بالربج يف القلعة، وأودع أصحابه خبزانة مشايل

  .غ مخسني درمهاًوفيه تصدق السلطان بنصب كثري، فاجتمع باإلصطبل مخسمائة نفس، حصل لكل منهم مبل
جلس السلطان لتفرقة الصدقة أيضاً، فاجتمع عامل ال يقع عليه حصر، حبيث مات منهم يف : ويف رابع عشرين

االزدحام بباب اإلصطبل سبعة وأربعون نفساً، توىل تكفينهم ودفنهم األمريان فارس حاجب احلجاب، والوزير 
  .مبارك شاه

ن عجالن هزم بين حسن إىل ينبع، وهو يف طلبهم، مث عاد إىل خليص، وقدم اخلرب من احلجاز بأن الشريف حسن ب
ومعه أمري ينبع، فكبس عليهم وظفر هبم، وأن األترك الذين استخدمهم أمري ينبع ركبوا عليه وقاتلوه، وقتلوا مجاعة 

  .من أصحابه، فظفر هبم، وقتل منهم اثين عشر، وأخرج باقيهم من بالده
أوقعت احلوطة على دار األمري حممود األستادار، وأخذت مماليكه، وترك عنده : األوىل ويف يوم اخلميس سابع مجادى

  .ثالثة خيدمونه يف مرضه
وكان قد حتدث لألمري . وفيه فر مشس الدين حممد بن حممد بن حممد بن الدزري الدمشقي، من ترسيم ابن الطبالوي

  .ليه مال عجز عنه فهرب، ومل يوقف له على خربأيتمش فيما يتعلق به يف دمشق وأحضره لعمل حسابه، فوقف ع
وفيه توجه السلطان إىل بر اجليزة وعمل يف كل يوم طعاماً للفقراء يفرق فيهم اللحم واملرق واخلبز، فبلغ عدد 

ومن فاته األخذ من الطعام أخذ مع الرغيف درمهاً، فإن فاته اخلبز . الفقراء الذين يأخذون ذلك مخسة آالف نفس
  .لطعام، أخذ عوض اخلبز نصف درهم، ومن فاته الطعام واخلبز أخذ درمهاً ونصفوأخذ من ا

وكانت األسعار قد تزايدت لقلة وجود الغالل، وفقد اخلبز من احلوانيت بالقاهرة ومصر سبعة أيام متوالية، 
  .بل تعدى املائتنيوازدحم الناس على األفران، وأبيع القمح مبائة ومخسة وسبعني درمهاً األردب يف غلته، فإذا غر

  .وبلغت البطة الدقيق إىل أربعة وأربعني درمهاً، واخلبز كل رطل وربع، بدرهم
  .وجدت دخرية حملمود، فيها مبلغ سبعني ألف دينار: ويف عاشره

حِضر شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين باجلامع األزهر من القاهرة بعد العصر : ويف يوم اجلمعة خامس عشره
فلما كان من الغد قدم إىل ساحل القاهرة ومصر عدة مراكب . برفع الغالء، ومعه خالئق، فكان وقتاً عظيماً للدعاء

هبا الغالل، فاحنط سعر األردب عشرة دراهم، وأخذ يتناقص حىت أبيع األردب مبائة وثالثني درمهاً، واخلبز كل 
  .رطلني بدرهم، مث احنط عن ذلك أيضاً



حملمود أيضاً، فيها ثالثة وستون ألف دينار ووجدت أيضاً أخرى فيها مبلغ أربعني ألف  وجدت دخرية: ويف عشرينه
ووجد يف بيت مبلغ مائة دينار . دينار، ووجد له عند شخص مبلغ أربعني ألف دينار، وعند آخر عشرين ألف دينار

حجار البلخش ويف اثنتني وسبعة وثالثون ألف دينار، ويف موضع آخر مائة ألف دينار وثالث براين يف إحداها أ
  .اللؤلؤ كبار، ووجد أيضاً عند شخص حلي ذهب له قدر كبري

  .شدد على حممود حىت التزم بإرضاء السلطان: ويف ليلة الثالثاء سادس عشرينه
وكثرت صمتات السلطان يف . وجد له يف موضع مائة ألف دينار، ومثانية وثالثون ألف دينار: ويف سابع عشرينه

وأكثر من تفرقة دنانري الذهب والدارهم الفضة، واخلبز والطعام، حىت عم الفقراء واملساكني وغريهم، هذا الشهر، 
  .وصار لبعضهم من ذلك غىن

  .خرج الربيد إىل دمشق بإحضار الوزير بدر الدين حممد بن الطوخي: ويف يوم الثالثاء ثالث مجادى اآلخرة
  .ليعاقبه، فعصره من ليلتهوفيه ُسلم حممود األستادار إىل شاد الدواوين 

  .أخرج األمري شهاب الدين أمحد بن َيلبغا اخلاصكي املعمري إىل طرابلس: ويف خامسه
وعلى كل من طُولُو بن علي . وفيه أنعم على مترُبغا املنجكي بتقدمة ألف، وعلى قُطلوَبك األستادار بتقدمة ألف

وعلى كل من . جا العثماين، وقينار العالي بإمرة طبلخاناهشاه، وَيلْبُغا الناصري، وسراي متر الناصري، وشاذي ُخ
طَيبغا احلليب أمري خور، وسودن طاز من علي باي، ويعقوب شاه اخلازندار، وَيشبك اخلازندار، وَتَمان َتُمر 

  .األَشقتُمري رأس نوبة اجلمدارية بإمرة عشرة
لوا قُطُلوُبغا الطَشتمري نائب الوجه القبلي، فاستقر قدم الربيد من الوجه القبلي بأن العرب األحامدة قت: ويف عاشره

  .عوضه عمر بن إلياس وايل منفلوط مضافاً ملا بيده
وفيه استقر الشيخ زين الدين أبو بكر القمين يف مشيخة الصالحية بالقدس، عوضاً عن مشس الدين حممد بن 

  .الختصاصه به اجلزري، وبعث بالنيابة عنه، وذلك بسفارة األمري قَلْمطاي الدوادار
استقر الشيخ مشس الدين حممد ويقال له شيخ زاده الدويزايت يف مشيخة الشيخونية، عوضاً عن : ويف رابع عشره

واستقر اجلمايل حممود العجمي ناظر اجليش وقاضي القضاة احلنفية يف تدريس . البدر الكُلُستاين كاتب السر
قر شهاب الدين أمحد بن النقيب اليغموري الدمشقي يف التحدث واست. الصرغتمشية، عوضاً عن البدر الكُلُْستاين

  .على مستأجرات خاص اخلاص، واملتجر نيابة عن ابن الطبالوي، واستقر حاجباً بدمشق
استقر األمري فارس حاجب احلجاب يف نظر الصرغتمشية والشيخونية، واستقر متُر ُبغا املنجكي : ويف سادس عشره

  .قديدحاجباً ثانياً، عوضاً عن 
  .قدم بدر الدين حممد بن الطوخي وزير الشام على الربيد: ويف ثامن عشره
استقر ألطنبغا الربيدي يف والية البهنسا، عوضاً عن الصارم إبراهيم الشهايب، وأحضر الصارم، : ويف تاسع عشره

حسني صهر أيب درقة، وضرب باملقارع عند ابن الطبالوي واستقر ألطُْنُبغا املرادي يف والية أسوان عوضاً عن 
  .واستقر أقبغا املُزَوَّق يف والية قوص، بعد موت ُسنقُر

احنلت األسعار لكثرة ما ُجلب، وأبيع األردب القمح خبمسني درمهاً، وأبيع : ويف العشر الثاين من هذا الشهر
م، فسخط جالبة الغالل، األردب من الشعري والفول بثالثني درمهاً، وأبيع يف ثاين عشرينه اخلبز أربعة أرطال بدره

واحندروا هبا إىل جهة اإلسكندرية طلباً للسعر الغايل، فتكالب الناس على شراء اخلبز والدقيق يف يوم االثنني ثالث 



عشرينه، وختاطفوه من رؤوس احلمالني، فكان يوماً مهوالً، ووقف الناس من الغد إىل السلطان وضجوا من عدم ما 
  .الدين علي بن الطبالوي للتحدث يف ذلك ومتادى األمر يف الشدة يوم األربعاء يأكلونه، فندب األمري عالء

ُرسم أن يباع الرغيف بربع درهم، والناس يف غاية اإلهنماك على طلبه، وخطفه من األفران، : ويف يوم اخلميس
. قدحوقتال بعضهم لبعض بسببه، وأبيع القمح كل قدح بدرهم ونصف سدس، والشعري بربع وسدس درهم ال

واختفى شرف الدين حممد ابن الدماميين احملتسب يف بيته ثالثة أيام، خوفاً من العامة أن تبطش به، وطلب القمح 
وفقد اخلبز من األسواق، فلم يره . كل أردب مبائة وعشرين درمهاً، والشعري بستني درمهاً، فلم يكد يقدر عليه

بسفارة ابن  -ين حممد املخانسي الصعيدي، وواله احلسبة أحد، فصرف السلطان ابن الدماميين واستدعى مشس الد
  .بغري مال، يف يوم اخلميس سادس عشرينه، فاستمر األمر على ما ذكر بقية الشهر، فكانت أيام شنعة -الطبالوى 
استقر عالء الدين علي بن حممد بن حممد بن منجا يف قضاء احلنابلة بدمشق، عوضاً عن مشس الدين : ويف آخره

  .النابلسيحممد 
استقر سعد الدين نصر اهللا بن البقري يف الوزارة، وبدر الدين حممد بن الطوخي، : ويف يوم اخلميس رابع رجب

واستقر شرف الدين حممد بن الدماميين يف نظر الكسوة، . عوضاً عنه يف نظر الدولة، وبقى مبارك شاه على إمرته
  .والية اجليزة، عوضاً عن الشهاب أمحد األرغوين واستقر حممد بن حسن بن ليلى يف. وخلع على اجلميع
سارت األحامدة من عرب الصعيد يف مجع من هوارة علي ابن غريب إىل أسوان، واتفقوا مع أوالد : ويف هذا الشهر

الكنز، ففر منهم حسني صهر أيب درقة، وهنبوا داره، وكل ما يف البلد، فخرج الربيد بتوجه عمر بن إلياس نائب 
  .بلي لطلبهم، فسار هبوارة عمر بن عبد العزيز، فلم يقدر عليهم، وعاد بغري طائلالوجه الق

  .وفيه استقر عالء الدين علي بن السنجاري الدمشقي وزيراً بدمشق
نقل األمري حممود إىل ابن الطبالوي، فعاقبه بالضرب والعصر لرجليه، وعاقب ابنه ناصر الدين : ويف أول شعبان

  .مائة ألف درهم، فباع سائر موجوده، فلم يبلغ ثالمثائة ألفحممداً، وألزمه بأربع
. واستقر أمري فرج على إمرته بغري وظيفة الشد. وفيه استقر احلسام بن أخت الغرس يف شد الدواوين بغري إمرة

ي وعزل عالء الدين عل. واستقر ناصر الدين حممد بن األمري عالء الدين علي بن كلفت التركماين يف نقابة اجليش
  .بن سنقر العينتايب
  .أخذ قاع النيل، فكان ستة أذرع سواء: ويف ثالث عشره

  .خسف مجيع جرم القمر بعد صالة العشاء، حىت أظلم اجلو: ويف ليلة اخلميس رابع رمضان
أوىف النيل ستة عشر ذراعاً، وذلك يف ثاين عشر مسرى، فنزل السلطان إىل : ويف يوم السبت تاسع عشرين شوال

  .وفتح اخلليج على العادةاملقياس 
قبض على سعد الدين أيب الفرج بن تاج الدين موسى ناظر اخلاص، : ويف يوم اخلميس تاسع عشر ذي القعدة

وأحبط بداره، واستقر عوضه يف نظر اخلاص سعد الدين إبراهيم بن غراب اإلسكندراين كاتب األمري حممود بن 
  .علي

وزارة دمشق بشهاب الدين أمحد بن الشهيد، وتوجه من القاهرة،  عزل ابن السنجاري من: ويف أول ذي احلجة
  .وقد أضيف إليه نظر املهمات واألسوار بدمشق

  .وانتهت زيادة النيل إىل تسعة عشر ذراعاً
استقر عالء الدين على بن الطبالوي يف نظر املارستان املنصوري، عوضاً عن األمري الكبري : ويف رابع عشرينه



  .كمشبغا احلموي
قدم مبشرو احلاج، وهو األمري سودن طاز، وأخربوا باألمن والرخاء، وأن حسن بن عجالن : يف سابع عشرينهو

واقع بين حسن يف خامس عشرين شوال، وقتل من أعياهنم اثين عشر شريفاً، وقتل من القواد ثالثني قائداً، وهزم 
  .من بقي منهم

دين بن البقري على مقدم الدولة حممد بن عبد الرمحن، وأقام قبض الوزير الصاحب سعد ال: ويف يوم األربعاء سلخه
  .عوضه ابن صابر وعلى ابن الفقيه

عوضاً عن األمري مشس الدين حممد . وفيها ويل األمري شرف الدين موسى بن َعسَّاف بن مهنا بن عيسى إمرة فضل
بن عنقاء بن مهنا بن عيسى يف إمرة آل  واستقر األمري علم الدين أبو سليمان. بن قارا بن مهنا بن عيسى يف احملرم

  .فضل، عوضاً عن موسى بن عساف، يف شوال، بعد موته
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

برهان الدين إبراهيم بن الشيخ عبد اهللا املنويف خطيب جامع ابن شرف الدين باحلسينية، الفقيه املالكي، يف ليلة 
  .ج باب النصرالثالثاء تاسع رجب، ودفن بتربة أبيه خار

ومات املقرئ اجلندي شهاب الدين أمحد بن حممد بن بيربس، املعروف بابن الركن البيسري احلنفي؛ أخذ القراءات 
  .عن الشيخ مشس الدين حممد بن منري بن السراج املقرئ الكاتب

عارفاً بالقراءات، ومات تقي الدين عبد الرمحن بن أمحد بن علي، املعروف بابن الواسطي، وبابن البغدادى، وكان 
ومات بالفيوم . وعلم امليقات، ويقرأ باملصحف يف اجلامع األزهر، ويقوم يف رمضان بعد التراويح إىل طلوع الفجر

  .يف صفر عن مخس وسبعني سنة، ومولده بالقاهرة يف سنة ثالث وعشرين وسبعمائة
ظر اجليش، وهو يلي كتابة الدست، ونظر ومات ويل الدين أمحد بن تقي الدين عبد الرمحن بن حمب الدين حممد نا

  .واستتر مبوته، فإنه أسرف حىت ذهب ماله. خزائن السالح، يف سادس عشرين مجادى اآلخرة
كان أوالً يعاين كَْحل األعني، ويقيم أوده من . ومات شهاب الدين أمحد بن حممد الشاوي، يف ثاين مجادى األوىل

يب شاكر، وهو يلي نظر دار الضرب، فاستنابه فيها، وخدم ابن الطبالوي ذلك، فتعلق بفخر الدين عبد الرحيم بن أ
  .ففخم أمره، وعني لنظر اخلاص، فعاجلته املنية، دون بلوغ األمنية

  .ومات شهاب الدين أمحد بن تاج الدين عبد الوهاب بن الشامية موقع احلكم، يف سابع عشرين شعبان
  .قتل يف سادس صفر. ئب الوجه القبليومات أمري فرج بن عز الدين أمحد السيفي نا

ومات األمري سيف الدين هبادر األعسر يف يوم عيد الفطر، كان مشرفاً مبطبخ األمري خجا أمري شكار، مث خدم زرد 
  .كاش األمري الكبري يلبغا العمري، وانتقل حىت صار أحد األمراء، وويل مهمندارا مث شاد الدواوين

وكان ينظر يف الفقه على مذهب احلنفية، . شهايب احلاجب، أحد أمراء الطبلخاناهومات األمري سيف الدين متر ال
  .ويتدين، وخرج عليه العرب، فقاتلهم وجرحوه، فمات من جراحه بعد أيام بالقاهرة
  .ومات األمري سيف الدين تغري بردي القُْردُمي، أحد العشراوات، قتل يف حمبسه

وكان يعرف . يب القضاة احلنفية، يف خامس عشرين مجادى اآلخرةومات رضي الدين حممود بن األقفهسي، نق
  .الفقه على مذهب أىب حنيفة، ويتقن العربية، وله سرية مشكورة

  .ومات صالح الدين خليل بن حممد الشطنويف، موقع احلكم، يف خامس عشر رمضان



يوم الثالثاء خامس مجادى  ومات األمري سيف الدين سودن الشيخوين الفخري، نائب السلطان، بديار مصر، يف
  .ومنذ مات جتاهر امللك الظاهر مبنكرات مل تكن تعرف عنه. األوىل بعد ما شاخ، وعلت سنه، وكان خرياً ديناً

ومات الفقيه َصفَر شاه احلنفي، رسول متملك الروم خوند كار أيب يزيد بن مراد بك بن عثمان، بالقاهرة يف مجادى 
  .األوىل

  .اللّه بن فرج املكيين أحد األقباط الكتاب، يف العشرين من شعبان، وحيكى عنه مكارم مجةومات فتح الدين عبد 
  .ومات زين الدين عبد الرمحن بن حممد الشريشي، املوقت الفاضل، يف تاسع عشر رمضان

ْيخو، ومات نور الدين علي بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدمريي املالكي، شيخ القراء خبانكاة َش
  .وأخو القاضي تاج الدين هبرام، يف ثاين عشرين رمضان

  .... .ومات األمري سيف الدين قرابغا األمحدي، أحد الطبلخاناه، وأمري جاندار يف
  .ومات األمري سيف الدين قطلوبغا الطشتمري، أحد األمراء األلوف، فقتله العرب

بن كلفت، يف يوم اجلمعة سادس عشرين صفر، وهو ممن ومات األمري الوزير ناصر الدين حممد بن رجب بن حممد 
  .مات بغري نكبة من وزراء مصر

ومات األمري ناصر الدين حممد ُجُمق بن األمري الكبري أيتمش البجاسي، أحد أمراء الطبلخاناه، يف يوم اجلمعة خامس 
  .صفر

  . يوم الثالثاء تاسع صفرومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري جركس اخلليلي، أحد الطبلخاناه، يف
كان بارعاً يف علوم احلساب، وكان قصري القامة، . ومات ناصر الدين حممد بن الشيخ زين الدين مقبل الصرغتمشي

  .مات يوم السبت سادس رجب. أحدباً
خارج  -أحد نواب احلنفية  -ومات القاضي مشس الدين حممد بن حممد بن موسى الشنشي املعروف بالرخ 

  .يف يوم اخلميس سادس مجادى األول القاهرة،
  .ومات تقي الدين حممد بن حممد بن أمحد القايايت موقع القضاة احلنفية، يف يوم اخلميس ثالث عشر مجادى األوىل

  .ومات مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز صاحب ديوان اجليش، يف ليلة السبت ثالث عشر صفر
  .زرزاري احلجاجي الصويف املعتقد أمني مطبخ املارستان، يف رابع عشر ربيع اآلخرومات الشيخ مشس الدين حممد ال

ناظر املواريث، كان يتوكل يف بواب القضاة، مث دولب وكالة  -الذي يقال له أبو دقن  -ومات فتح الدين صدقة 
مات يف أوائل . تهمث ويل نظر املواريث، فشكرت سري. قوصون بالقاهرة، وخدم معامل احلوائج خاناه السلطانية

  .مجادى اآلخرة

ومات الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين إبراهيم بن محزة احلسين العراقي، يف ليلة السبت ثالث ربيع 
قدم مع أبيه إىل القاهرة واتصل أبوه بأرباب الدولة، فدرت أرزاقه، ومتكن . اآلخر، ودفن على أبيه خارج القاهرة

دفنه األمري يلبغا بتربته خارج . العمري، حىت مات يف رجب سنة أربع وستني وسبعمائة من األمري الكبري يلبغا
وكثر اتصاله بأرباب الدولة حىت أثرى، وويل نظر وقف . القاهرة، وأجرى على ابن مرتضى ما كان جيريه عليه

لثالثة، العربية والفارسية األشراف ونظر القدس واخلليل، وكان شكالً هبياً مجيالً، صاحب عبارة وفصاحة باأللسن ا
  .والتركية

ومات الشيخ زين الدين مقبل الصرغتمشي احلنفي، أحد األجناد، يف أول رمضان، وكان عارفاً بالفقه والنحو، وهو 
  .والد األحدب



وماتت خوند عائشة القردمية بنت امللك الناصر حممد بن قالوون، يف أول مجادى األوىل، بعد ما كرب سنها، وتلف 
  .ا، بتبذيرها وإسرافها، حىت افتقرتماهل

ومات ملك املغرب أبو فارس عبد العزيز بن أيب العباس أمحد بن أيب سامل إبراهيم ابن أيب احلسن املريين، صاحب 
  .رمحة اللّه تعاىل عليهم أمجعني، واحلمد اهللا رب العاملني. وأمي بعده أخوه أبو عامر عبد اهللا. فاس

  سنة تسع وتسعني وسبعمائة

  .أهل احملرم يوم اخلميس
  .السلطان، وتصيد بربكة احلاج، وعاد من يومه. ففيه ركب
استقر تغري برمش السيفي يف والية الشرقية، عوضاً عن علي بن غلبك ابن املكللة، حبكم انتقاله إىل : ويف ثانيه

  .والية منفلوط، عوضاً عن هباء الدين الكردي
  .يد إلحضار األمري تنم احلسين نائب الشامركب األمري سودن طاز الرب: ويف خامسه
توجه السلطان إىل سرحة سرياقوس، ونزل بالقصور على العادة يف كل سنة، وخرج األمراء وأهل : ويف عاشره

واستقر حممد بن قرابغا األنباقي يف والية أكوم الرمان، وعزل . الدولة، فأقام إىل سادس عشرينه وعاد إىل القلعة
حضر األمري عالء الدين ألطبغا نائب امللك الظاهر جمد الدين عيسى صاحب ماردين، فأنعم عليه و. أسنبغا السيفي

وكان سبب قدومه أن الظاهر عيسى ملا قبض عليه تيمور لنك وأقام . وعلى من معه، ورتب هلم اللحوم واجلرايات
م يف مملكة ماردين امللك الصاع شهاب وكان الظاهر قد أقا. يف أسره، قام ألطبغا بأمر ماردين ومنع تيمور لنك منها

الدين أمحد بن إسكندر بن امللك الصاحل صاحل، وهو ابن أخيه وزوج ابنته، فقاتل أصحاب تيمور قتاالً شديداً، وقتل 
منهم مجاعة، فشق هذا على تيمور، مث أفرج عن الظاهر بعد أن أقام يف أسره سنتني وسبعة أشهر، وحلفه على 

فعندما حضر إىل ماردين، فر منه . اخلطبة بامسه، وضرب السكة له، والقبض على ألطنبغا ومحله -الطاعة له وإقامة 
  .ألطنبغا إىل مصر، فرتب له السلطان ما يليق به

وقدمت رسل تيمور إىل دمشق، فعوقوا هبا، ومحلت كتبهم إىل السلطان فإذا فيها طلب أطلمش، فأمر أن يكتب إىل 
ن إحسان السلطان، وكتب جوابه بأنه مىت أرسل من عنده من أصحاب السلطان، خرب أطلمش مبا هو فيه ورفيقه م

  .إليه أطلمش
محل حممود األستادار إىل عند السلطان، وانتصب له سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر : ويف يوم السبت أول صفر

ن على حممود غضباً، وأمر بعقوبته اخلاص، وفجر عليه، وبالذي يف حماققته، والفحش يف الكالم، حىت امتأل السلطا
  .حىت ميوت، فأنزل إىل بيت احلسام شاد الدواوين

قدم األمري تنم نائب الشام، فخرج السلطان إىل لقائه بالريدانية وجلس له على مطعم الطور، وبعث : ويف ثالثه
موردة اجلبس، وبعث إليه السماط  األمراء والقضاة إليه، فأتوه به، وسار معه إىل القلعة، وأنزل بامليدان الكبري على

والنفقات، ومحس بقج قماش متصل، وأجرى له الرواتب اليت تقوم به، ومبن معه، فحمل تنم تقدمته، وهى عشر 
كواهي، وعشرة مماليك صغار يف غاية احلسن، وعشرة آالف دينار، وثالمثائة ألف درهم، ومصحف قرآن، وسيف 

ب مرصع جبواهر نفيسة، وطراز من ذهب مرصع أيضاً، وأربعة بسقط ذهب مرصع، وعصابة نساوية من ذه
كنابيش زركش، وأربعة سروج ذهب، وبدلة فرس فيها أربعمائة دينار ذهباً، وأجرة صياغتها ثالثة آالف درهم 

فضة، ومائة ومخسون بقجة فيها أنواع الفرو، ومائة ومخسون فرساً، ومخسون مجالً، ومخسة عشر محالً من النصايف 



  .ه، وثالثون محالً من فاكهة وحلوى، وغري ذلك مما يؤكل، واثنيت عشرة علبة من سكر النباتوحنو
  .استقر أوناط السيفي يف والية قوص، وعزل أقبغا الزيين: ويف سادسه

على السلطان إىل بر اجليزة ومعه األمري تنم، ونزل على شاطئ النيل جتاه القاهرة، وتصيد، مث عاد يف : ويف سابعه
  .عشره ثالث

  .وفيه استقر تاج الدين عبد الغين بن صورة يف توقيع الدست، عوضاً عن ويل الدين أمحد بن تقي الدين ناظر اجليش
جلس السلطان بدار العدل، وركب األمري تنم يف املوكب حتت القلعة مبنزلة النيابة، وطلع إىل دار : ويف سابع عشره

  .من اإلصطبل مثانية جنايب بكنابيش وسروج ذهب وجرت له. العدل، وخلع عليه خلعة االستمرار
  .وفيه استقر شرف الدين حممد بن الدماميين يف حسبة القاهرة، وصرف مشس الدين حممد املخانسي

استقر مشس الدين حممد بن أمحد بن حممود النابلسي يف قضاء احلنابلة بدمشق، وكان قد حضر مع : ويف تاسع عشره
يف  -وقد حضر معه أيضا إىل القاهرة  -دين عبد الرزاق امللكي ناظر ديوان األمري تنم واستقر تاج ال. األمري تنم

  .نظر اجليش بدمشق، عوضاً عن مشس الدين بن مشكور، وخلع عليهما
  .وفيه خرج الربيد بطلب األمري ُجلْبان من دمياط

  .بدمشقلبس األمري تنم قباء السفر، وتوجه يف حادي عشرينه إىل نيابته : ويف عشرينه
  .عدى السلطان إىل بر اجليزة، وعاد يف سابع عشرينه: ويف خامس عشرينه

وفيه قدم األمري جلبان الكمشبغاوي من دمياط ومثل حبضرة السلطان، وقبل األرض، فصفح عنه وألبسه خلعة 
إليه بثمانية الرضا، وأنعم عليه بإقطاع األمري فخر الدين إياس اجلرجاوي، وجعله أتابك العساكر بدمشق، وبعث 

  .أفراس، منها فرس بقماش ذهب
وفيه سلم إياس اجلرجاوي أتابك دمشق إىل ابن الطبالوي ليخلص منه املال، فالتزم خبمسمائة ألف درهم، وبعث 

  .مملوكه إلحضار ماله من دمشق فخلى عنه وهو مريض، فمات بعد يومني
عد الدين نصر اللّه بن البقري، وولده تاج الدين، قبض على الوزير الصاحب س: ويف يوم اخلميس رابع ربيع األول

وسائر حواشيه، واستقر عوضه يف الوزارة بدر الدين حممد بن حممد بن حممد بن الطوخي، واستقر عوضه يف نظر 
  .الدولة سعد الدين اهليصم

جمي القيصري، استقر شرف الدين حممد بن الدماميين يف نظر اجليش بعد موت مجال الدين حممود الع: ويف ثامنه
على أربعمائة ألف درهم فضة، قام هبا بعد ما محل يف والية احلسبة بالقاهرة مائيت ألف ومخسني ألف درهم فضة، 

سرق ذلك كله وأضعافه من مال األمري حممود األستادار، فإنه كان رفيقاً لسعد الدين إبراهيم بن غراب يف 
  .مباشرته

أمحد بن أىب بكر الطرابلسي، يف ضاء القضاة احلنفية، عوضاً عن اجلمال استمر مشس الدين حممد بن : ويف تاسعه
واستقر البهاء . وويل كليهما من غري بذل مال، وال سعى، بل يطلب لذلك. حممود العجمي، وهذه والئَه الثانية

تشاءم الناس بواليته ومل يل قط إال مبال، ف. حممد بن الربجي يف حسبة القاهرة، عوضاً عن ابن الدماميين مبال قدام به
من أجل أن القمح كان األردب منه بنحو مثانية وعشرين درمهاً، والبطة الدقيق أحد عشر درمهاً، واخلبز ستة أرطال 

  .بدرهم، فأبيع القمح بستة وثالثني األردب، والبطة املقيق بأربعة عشر درمهاً، واخلبز دون اخلمسة أرطال درهم
واستقر . ليوسفي يف نيابة الوجه القبلي، وعزل عمر بن إلياس، وخرج الربيد بطلبهاستقر أنواط ا: ويف سادس عشره

  .حممد بن العاديل يف والية قوص عوضاً عن أنواط



قدم األمري طولو بن علي شاه من بالد الروم، وقد توجه يف الرسالة إىل خوندكار بن عثَمان، : ويف تاسع عشره
غنائم كثرية، وقتل خالئق ال حتصى، وأن مشس الدين حممد بن احلزري حلق وأخرب بأنه واقع األكروس، وظفر منهم ب

  .بابن عثمان، فبالغ يف إكرامه، وجعل له يف اليوم مائة ومخسني درمهاً نقرة
وكان خربه أنه ملا فر من القاهرة ركب البحر من اإلسكندرية إىل أنطاكية يف ثالثة أيام يريد اللحاق بابن عثمان، 

شق القراءات رجالً من الروم يقال له حاجي مؤمن، صار من عظماء أصحاب ابن عثمان، فأكرمه فإنه أقرأ بدم
من بالد الروم، فتلقاه أهل برصا، ودخل على ابن  -دار ملك ابن عثمان  -متويل أنطاكية، وبعث به إىل برصا 

مماليك وجواري، وصار يعد  عثمان، فأكرمه وأجزى عليه املرتب املذكور، وقاد إليه تسعة أروس من اخليل وعدة
  .من العظماء

وورد اخلرب أيضاً بأن الوزير تاج الدين عبد الرحيم بن أيب شاكر فر من دمشق، وصار من بريوت إىل عند ابن 
  .عثمان، فأكرمه، وأجرى عليه يف اليوم مخسني درمهاً

اس بن اجملاهد على بن داود بن قدمت هدية امللك األشرف ممهد الدين إمساعيل بن األفضل عب: ويف حادي عشرينه
يوسف بن عمر بن رسول، متملك اليمن، صحبة برهان الدين إبراهيم احمللى للتاجي، والطواشي افتخار الدين 

فاخر، وهي عشرة خدام طواشية، وأربعة عبيد وست جواري، وسيف حبلية ذهب، مرصع بعقيق، وحياصة، 
هندية، حمالة بفضة قد رصعت بعقيق وبراشيم وحشية برسم بعواميد عقيق مكلل بلؤلؤ كبار، ووجه فرس مرآة 

اخليول عشرة، ورماح عدة مائتني، وشطرنج عقيق أبيض وأمحر، وأربع مراوح مطرطقة بذهب، ومسك ألف 
مثقال، وعنرب خام ألف مثقال، وزباد سبعون أوقية، ومائة مضرب غالية، ومائيت وستة عشر رطالً من العود، 

أربعني رطالً من اللبان اجلاوي، وثالمثائة وأربعة وستون رطالً من الصندل، وأربع براين من الشند وثالمثائة واثنتني و
  .وسبعمائة رطل من احلرير اخلام، ومن البهار واألنطاع والصيين، وغري ذلك من حتف اليمن واهلند

اآلخر، فصاح العوام، وشكوا من عدى السلطان إىل بر اجليزة، وعاد يف يوم األربعاء ثاين ربيع : ويف ثاين عشرينه
  .ابن الربجي احملتسب، وسألوا عزله

وقف أوباش العامة حتت القلعة، ورصدوا ابن الربجي حىت نزل، ورمجوه باحلجارة حىت كاد يهلك، لوال : ويف ثالثه
امة لريمجوا وكان ذلك بإغراء املخانسي وتفرقته مبلغ مائيت درهم يف عدة من أوباش الع. امتنع ببيت بعض األمراء

ابن الربجي، ويسألوا عزله وعود املخانسي، فتم له ذلك واشتد صراخ العامة بعد رجم الربجي، وهو يسألون عزله 
  .ووالية املخانسي فاستدعى وخلع عليه من يومه

  .استقر حممد بن عمر بن عبد العزيز أمرياً على هوارة، بعد موت أبيه: ويف خامسه
. حممد بن الدماميين بفوقانية من صوف أخضر وعذبته مسبلة عليها من وراء ظهرهركب شرف الدين : ويف ثامنه

ومل يعهد قبله أحد من القضاة الذين يلبسون اجلبة، ويلبسون العذبة، يلبس جبة ملونة، بل دائماً ال يلبسون شتاء 
الوزراء وأكابر الفقهاء، وال صيفا إال اجلبة البيضاء، ففي الصيف من القطن، ويف الشتاء من الصوف، وكذلك كان 

وأعيان الكتاب، ال يلبسون يف اخلدمة السلطانية وأوقات الركوب وعند لقاء بعضهم بعضاً إال البياض دائماً، فغري 
  .الناس ذلك، وصاروا يلبسون امللونات من الصوف بأمر السلطان هلم على لسان كاتب السر

سلم البن الطبالوي ليعاقبه واستقر ألطنبغا عوضه وايل البهنسا، أحضر طيبغا الزيين وايل الفيوم، ف: ويف ثالث عشره
  .وفيه ولدت امرأة أربعة أوالد يف بطن، عاش منهم أحدهم. واستقر عوضه يف البهنسا خليل بن الطوخي

  .وفيه تنكر السلطان على قاضي القضاة صدر الدين حممد املناوي، حلدَه ُخلقه



. وجه احلسام حسني شاد الدواويِن إىل مساحة البالد السلطانية بالوجه القبليويف يوم اخلميس ثاين مجادى األوىل ت
  .وُنقل األمري حممود إىل خزانة مشايل يف ليلة اجلمعة ثالثه وهو مريض، فسجن هبا

  .وفيه أنعم على أمري خضر بن عمر بن أمحد بن َبكتُنر الساقي بإمرة عشرة
رق اخليول على األمراء، كما هي العادة يف كل سنة، وعاد يف عدى السلطان إىل بر اجليزة، وف: ويف سادسه
  .عشرينه

استدعى تقي الدين عبد الرمحن الزبريي، أحد اخللفاء احلكم، وفرض إليه قضاء : ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه
ي رأس نوبة، القضاة، عوضاً عن الصدر حممد املناوي، ونزل معه األمري قَلَْمطاي الدوادار، واألمري نوروز احلافظ

ومل ختطر . واألمري فارس حاجب احلجاب يف عدة من األمراء، وكاتب السر، والقضاة، واألعيان، وعليه التشريف
  .واليته ببال أحد، بل طلبه السلطان على بغتة، فشق ذلك على املناوي، وعظم عليه أن عزل بنائبه

وقدم سري الدين حممد بن املساليت من . لخاناهأنعم على بيسق الشيخي بإمرة طب: ويف سادس عشر مجادى اآلخرة
  .دمشق بعد عزله
اشتد الغالء بدمشق، فخرج الناس يستسقون، وثاروا برجل يعرف بابن النشو، كان حيتكر الغالل، : ويف هذا الشهر

  .وقتلوه شر قتلة، وأحرقوه بالنار
  .ارك بن املهمنداروفيه استقر ألطنبغا حاجب غزة يف نيابة الكرك، وعزل ناصر الدين بن مب

استقر عماد الدين أمحد بن عيسى املقريي الكركي يف خطابة القدس، بعد وفاة سري : ويف سابع عشرين رجب
واستقر عوضه يف تدريس اجلامع الطولوين شيخ احلديث زين الدين عبد الرحيم بن احلسني . الدين حممد بن املسالين

تدريس وقف امللك الصاحل عماد الدين إمساعيل بقبة امللك املنصور  العراقي وسراج الدين عمر بن امللقن عوضه يف
واستقر عوضه يف نظر وقف امللك الصاحل هذا شهاب الدين أمحد بن عبد اللّه النحريري املالكي، . من املارستان

اخلطاب حممد واستقر عالء الدين علي بن أيب البقاء يف قضاء الشافعية بدمشق مرة ثانية، عوضاً عن سري الدين أبو 
  .بن حممد

أبرقت وأرعدت وجاء مطر بعد املغرب، قلما عهد مثله، :  -وحادي عشر بشنس  -ويف ليلة األحد ثامن شعبان 
  .وهذا من عجيب ما يقع بأرض مصر، مث أمطرت، غري مرة من الليل

نفي إىل القدس، ونفي استقر َصْرغَْتمش القزويين اخلاصكي يف نيابة اإلسكندرية، وعزل قديد و: ويف سادس عشره
أيضاً صالح الدين حممد بن تنكز إىل اإلسكندرية، وخرج الربيد بارجتاع إقطاع أمحد بن يلبغا، وأجلبغا اجلمايل 
وخضر الكرميي، فأقاموا بطالني بالبالد الشامية، وأنعم على شيخ احملمودي بإقطاع صرغتمش القزويين، وعلى 

لى يشبك العثماين بإقطاع صالح الدين حممد ابن تنكز، وعلى شيخ السليماين طََغثْجي نائب البرية بإقطاع شيخ، وع
بعشرة يشبك العثماين واستقر عالء الدين علي بن الطالوي، عوضاً عن ابن تنكز يف أستادارية األمالك واألوقاف 

وضه يف االستيفاء واستقر ع. واستقر سعد الدين اهليصم يف صحابة الديوان املفرد. السلطانية، مضافاً ملا بيده
  .بالديران املفرد األسعد البحالق النصراين

خلع على األمري حسام الدين حسن الكجكين عند فراغه من عمل اجلسور بالبهنساوية، وأتقنها : ويف تاسع عشره
  .إتقاناً جيداً، و مل يقبل ألحد شيئاً من املأكول، فضالً عن املال

ان بن حممد بن داود اآلتاري يف حسبة مصر، عوضاً عن نور الدين علي بن استقر زين الدين شعب: ويف ثاين عشرينه
  .عبد الوارث البكري مبال التزم به



قدمت رسل ابن عثمان متملك الروم إىل ساحل بوالق فخرج إليهم احلاجب باخليول السلطانية : ويف ثالث عشرينه
  .حىت ركبوها إىل حني أنزلوا حبار أعدت هلم

أقيمت اخلطبة باجلامع األقمر من القاهرة، وخطب فيه شهاب الديِن أمحد بن موسى : بع رمضانويف يوم اجلمعة را
ومل يعهد فيه قط خطبة، لكن ملا جدد األمري يلبغا الساملي  -أحد نواب القضاة احلنفية  -بن إبراهيم احلليب احلنفي 

حبد احملراب  -وجدد بوسطه بركة ماء، وبصدره عمارته بىن على بابه مناراً يؤذن عليه، ومل يكن به منارة قبل ذلك، 
  .منرباً، فاستمر ذلك -

وأحضر صالح الدين حممد بن تنكز من اإلسكندرية، ورسم بإقامته . قدَّم رسل ابن عثمان هدية مرسلهم: ويف سابعه
  .فسار إليها. بدمشق، متحدثاً على أوقاف جده تنكز بغري إمرة

 يف والية بلبيس، وعزل تغري برمش، واستقر عمر بن إلياس يف والية استقر عوض التركماين: ويف حادي عشره
  .منفلوط، وعزل علي بن غَلَْبك بن املكللة، واستقر شاد دواليب اخلاص مبنفلوط

وفيه ترافع شهاب الدين أمحد بن عمر بن قطينه، وسعد الدين اهليصم، ناظر الدولة، فألزم اهليصم حبمل مائة ألف 
  .درهم

  .ع النيل، فكان مخسة أذرع، ومخسة وعشرين إصبعاًوفيه أخذ قا
استقر األمري يلبغا األمحدي اجملنون أستادار السلطان عوضاً عن األمري قَطْلوَبك العالي، واستقر : ويف ساس عشرينه

وقبض على ناصر الدين حممد بن . قطلوبك على إمرته بعشرين فارساً فتحدث، اجملنون يف األستادارية والكشف
  .األستادار، وألزم بثالثة آالف دينار بعد موت أبيه، فعوقب عند ابن الطبالوي عقوبة عظيمة حممود

  .وفيه استقر عالء الدين على البغدادي الشريف يف والية دمياط، بعد موت أمحد األرغوين
  .وقدم الوزير تاج الدين عبد الرحيم بن أيب شاكر من بالد الروم، بعد ما أسره الفرنج، فلزم داره

وقتل كثري من التركمان، فتوجه األمري متربغا . وقدم الربيد بوصول عساكر تيمور لنك إىل أزرنكان من بالد الروم
املنجكي على الربيد لتجهيز عساكر الشام إىل أرزنكان، وندب شهاب الدين أمحد بن عمر بن قطينة، لتجهيز 

ء هذه السنة قد قبض األمري َبكْلَِمش العالي أمري سالح وكان يف أثنا. الشعري برسم اإلقامات يف منازل طريق الشام
مبرافعة موقعه وشاهد ديوانه، صفي الدين أمحد ابن حممد بن عثمان الدمريي،  -دواداره  -علي زين الدين مهنا 

وأخذ منه أربعمائة ألف ومخسني ألف درهم، مث أفرج عنه، وقبض على الصفي الدمريي وبالغ يف عقوبته، وأخذ منه 
  .ائة ألف درهمم

  .وفيه استقر مشس الدين أينبغا التركماين احلنفي يف مشيخة القوصونية، وعزل تاج اللني حممد بن امليموين
واستقر قرابغا ُمفرق إىل . استقر ألطنبغا السيفي وايل الفيوم يف نيابة الوجه القبلي وعزل أوناط: ويف أول ذي القعدة

  .قر أسنَدمر الظاهري يف والية أطفيحأطيفح يف والية الفيوم وكشفها، واست
أوىف النيل ستة عشر ذراعاً فركب السلطان إىل املقياس، وفتح :  -وهو عاشر مسري  -ويف يوم اجلمعة ثامنه 
  .اخلليج على العادة

استقر قطلوبغا التركماين اخلليلي أمري آخور يف والية البهنسا، عوضاً عن خليل بن الطوخي واستقر : ويف عاشره
  .بغا الزيين يف والية اجليزة، وعزل حممد بن حسن بن ليلى وضرب وصودرطي

قتل األمري أو بكر بن األحدب، أمري عرك من سيوط، فأقيم بدله يف اإلمرة أخوه عثمان بن األحدب، : ويف عشرينه
  .واستقر حممد بن مسافر يف والية قوص، وعزل إبراهيم بن حممد بن مقبل



دن السلطان إىل تاسعه، فنودي بالزينة، فزينت القاهرة ومصر، ودقت البشائر لعافية توعك ب: ويف أول ذي احلجة
  .السلطان

  .نزل السلطان إىل امليدان حتت القلعة، وصلى صالة عيد النصر على العادة: ويف يوم الثالثاء عاشره
  .جلس بدار العدل: ويف سادس عشره
  .باب النصر، وعاد إىل القلعة من باب زويلة، فقلعت الزينةركب إىل خارج القاهرة، وعرب من : ويف ثالث عشرينه
ومع . انتهت زيادة النيل إىل مخسة عشر إصبعاً من عشرين ذراعاً، وثبت إىل ثاين بابه، واحنط: ويف سادس عشرينه

  .ذلك فالسعر يف سائر األشياء غال، والبطة الدقيق بأكثر من اثين عشر درمهاً
  .حة بناحية سرياقوس، ونزل بالقصور على العادة يف كل سنةوفيه توجه السلطان إىل السر

  .قدم مبشرو احلاج باألمن والرخاء: ويف ثامن عشرينه
وفيها ويل شرف الدين موسى بن حممد بن حممد بن مجعة األنصاري، قضاء الشافعية حبلب، عوضاً عن مشس الدين 

  .حممد األخناي
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

  .هاب الدين أمحد األرغوين متويل دمياط يف شوالمن األعيان ش
وكان قد تأمر . ومات إمساعيل بن امللك الناصر حسن بن حممد بن قالوون، بقلعة اجلبل، يف خامس عشرين شوال

  .يف أيام األشرف شعبان
  .ومات أسنبغا التاجي، أحد أمراء العشراوات

  .بالقاهرةومات إياس اجلرجاوي نائب طرابلس، وأحد أمراء األلوف 
  .ومات أبو بكر بن حممد بن واصل، املعروف بابن األحدب، أمري عرك، يف عشرين ذي القعدة قتيالً

  .ومات بيربس التمان متري أمري آخور، يف رابع عشر مجادى اآلخرة
  .ومات عمر بن عبد العزيز أمري هوارة

  .ومات الشيخ املعتقد حسن القشتمري، يف تاسع عشر مجادى األوىل
  .شعبان بن امللك الظاهر برقوق، وهو طفل، يف ثامن عشرين ربيع األول ومات

ومات الشيخ املسند املعمر زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن مبارك بن محاد الغزي، املعروف بابن 
. السبكي وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن التقي. ولد يف سنة مخس عشرة وسبعماية ختميناً. الشيخة الشافعي

وحدث بصحيحي البخاري ومسلم، وسنن أيب داود، وموطأ مالك، وغري ذلك مما يطول شرحه، وتصدى لألمساع 
  .عدة سنني، حىت مات يف تاسع عشرين ربيع اآلخر خارج القاهرة، وكان شيخاً مباركاً

املكي، إمام املالكية باملسجد بفتح العني  -ومات الشيخ نور الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد العزيز العقيلي 
  .احلرام، وأخو القاضي أىب الفضل املعروف بالفقيه على النوبري، يف ثاين مجادى األوىل مبكة، ومسع وحدث

  .ومات علي النًَوساين، شيخ ناحية صندفاً من الغربية، يف ثالث عشر شوال، وكان له ثراء واسع
ريب املالكي، يف حادي عشر احملرم، درس الفقه زماناً باب مع ومات زين الدين قاسم بن حممد بن إبراهيم املغ
  .األزهر، وكتب على الفتوى، وكان متديناً خرياً



ومات حمب الدين حممد بن مشس الدين حممد الطَُرْيين أحد نواب القضاة الشافعية، خارج القاهرة، يف ليلة الثالثاء 
  .ثالث عشر احملرم

شيخ مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن هشام النحوي، يف ليلة االثنني رابع ومات الشيخ حمب الدين حممد بن ال
  .وكان خرياً ديناً. عشرين رجب، وقد تصدر إلقراء النحو سنني

  .ومات مشس الدين حممد بن علي بن حسب اهللا بن حسون الشافعي، يف عاشر شعبان
  .الطبلخاناه ومات ناصر الدين حممد بن فخر الدين أياز الدواداري، أحد أمراء

ومات سري الدين أبو اخلطاب حممد بن حممد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد امللك، املعروف بابن املسالين، قاضي 
  .مات بالقاهرة يف يوم اخلميس سابع عشرين رجب. القضاة الشافعية بدمشق

هرة ومصر، يف يوم السبت ثامن ومات مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر الطرابلسي، قاضي القضاة احلتفية بالقا
  .عشرين ذي احلجة، وكان من خيار من ويل القضاء عفة، وصرامة وشهامة

ومات مجال الدين حممود بن حممد القيصري العجمي قاضي القضاة احلنفية وناظر اجليوش، وشيخ الشيخونية، يف 
  .ليلة األحد سابع ربيع األول

عينه األستادار، يف يوم األحد تاسع رجب، خبزانة مشايل، بعد ما . أصفرومات األمري مجال الدين حممود بن علي بن 
نكب نكبة شنعة، ودفن مبدرسته خارج باب زويلة ومجلة ما أخذ منه يف مصادرته للسلطان ألف ألف دينار، 

أربعمائة ألف دينار ذهباً، وألف ألف درهم فضة، وبضائع وغالل، وغري ذلك بألف ألف درهم فضة، وتلف له 
  .أخفي هو شيئاً كثرياًو

ومات الوزير الصاحب سعد الدين نصر اهللا بن البقري القطيب األسلمي، يف ليلة االثنني رابع مجادى اآلخرة، خمنوقاً 
  .بعد عقوبة شديدة

  .ومات الشريف إبراهيم بن عبد اهللا األخالطي، يف يوم األربعاء تاسع عشرين مجادى األوىل
أبو العباس أمحد بن إمساعيل بن حممد بن أيب العز بن صاحل بن أيب العز وهيب بن ومات قاضي القضاة جنم الدين 

وقد باشر قضاء . عطا بن جبري بن جابر بن وهيب املعروف بابن أيب العز، قتيالً بدمشق، يف مستهل ذي احلجة
ة غري مرة، مصر، كما تقدم يف سنة سبع وسبعني، واستعفى ومضى إىل دمشق، وويل هبا قضاء القضاة احلنفي

  .وصرف، فلزم بيته حىت مات، رمحه اهللا
  سنة مثامنائة

ويوافقه من شهور القبط اليوم السابع والعشرون من توت، والنيل قد انتهت زيادته وبدأ : أهل احملرم يوم االثنني
  .ينحط

  .وفيه ركب السلطان، وعاد األمري بكلمش، وسار إىل شاطئ النيل وعاد إىل القلعة
دم ناصر متملك بالد النوبة فاراً من ابن عمه، فأكرمه السلطان وخلع عليه، وأعاد الصارم إبراهيم ق: ويف ثانيه

  .الشهايب إىل والية أسوان، وتقدم إليه مبعاونة ناصر
  .توجه السلطان إىل السرحة بناحية سرياقوس، ونزل بالقصور على العادة يف كل سنة: ويف ثامنه

  .بسبب تيمور لنك، وقد قربوا من بلد سيواسوفيه كُتب بعود العسكر اجملرد 
خرج على الربيد بكتُمر جلق إلحضار األمري تغري بردي من يشبغا نائب حلب، وكتب بانتقال : ويف ثاين عشرينه

ورسم . وسار على الربيد األمري يشبك العثماين بتقليده. أرغون شاه اَإلبراهيمي من نيابة طرابلس إىل نيابة حلب



اجلمايل من نيابة صفد إىل نيابة طرابلس، وتوجه لتقليده األمري أْزَدُمر أخو أينال، ومعه أيضاً األمري تنم  بانتقال أقبغا
احلسين باستمراره يف نيابة دمشق، ورسم بانتقال شهاب الدين أمحد بن الشيخ على من نيابة غزة إىل نيابة صفد، 

  .وتوجه لتقليد األمري يلبغا الناصري رأس نوبة
قدم سوابق احلاج وأخربوا أنه هلك بالسبع وعرات من شدة احلر حنو ستمائة إنسان، وأنه هلك : ن عشرهويف ثام

  .من حاج الشام زيادة على ألفي إنسان، وأن ودائع احلاج اليت بعقبة أيلة هنبت
 ومل خيرج إليها بعد ذلك، وال أحد من السالطني، وجهلت. عاد السلطان من سرياقوس: ويف خامس عشرينه

  .عوائدها، وخربت القصور، وكانت من أمجل عوائد ملوك مصر
قبض على األمر الكبري كمشبغا احلموي أتابك  -يف وقت اخلدمة السلطانية بالقصر  -: ويف تاسع عشرينه

ونزل األمري قلمطاي الدوادار، واألمري نوروز احلافظي . العساكر، وعلى األمري بكلمش العالي أمري سالح، وقيدا
بة، واألمري فارس حاجب احلجاب إىل األمري شيخ الصفوي، ومعهم خلعة بنيابة غزة، فلبسها وخرج من رأس نو

  .وقته ليسافر، ونزل خبانكاة سرياقوس

  .توجه األمري سودن الطيار بكُُمشبغا وبكمش يف احلديد إىل اإلسكندرية، فسجنا هبا: ويف ليلة الثالثاء سلخه
نيابة غزة وسأل اإلقامة بالقدس، فرتب له النصف من قرييت بيت حلم، وبيت جالة ويف الغد استعفي األمري شيخ من 

  .من القدس يرتفق هبما، وسار إىل القدس
وفيه عرض السلطان مماليك األمري كمشبغا وأوالده ومماليك بكلمش، فاختار منهم طائفة، وفرق البقية على 

  .قبض على شاهني رأس نوبة كُمشبغا. األمراء
استقر األمري أيتمش البجاسي أتابك العساكر، وأنعم عليه وعلى األمري قلمطاي : خلميس ثاين صفرويف يوم ا

الدوادار، واألمري تاين بك أمري أخور ببالد من إقطاع كمشبغا، وأنعم ببقيته على األمري سودن املعروف بابن أخت 
وأنعم . مري عبد العزيز ولد السلطانوأنعم بإقطاع سودن املذكور على األ. السلطان، وصار من أمراء األلوف

بإقطاع بكلمش على نوروز احلافظي رأس نوبة، وبإقطاع نوروز على األمري أرغون شاه األقبغاوي، وبإقطاع أرغون 
وأنعم بإقطاع شيخ الصفوي على األمري تغري بردي قبل قدمه من . شاه على األمري يلبغا األسعدي اجملنون األستادار

  .حلب
  .استقر األمري باي خجا طيفور الشريف أمري أخور بنيابة غزة :ويف رابعه
  .ركب السلطان للصيد، وشق القاهرة من باب القنطرة، وعاد إىل القلعة من باب زويلة: ويف سادسه
  .استقر األمري بيربس ابن أخت السلطان أمري جملس، عوضاً عن شيخ الصفوي: ويف تاسعه

  .وعاد يف ثالث عشره توجه السلطان للصيد: ويف حادي عشره
  .ُسمر شاهني رأس نوبة كُُمشبغا، وطيف به مث وُسط: ويف رابع عشره

  .لبس طيفور نائب غزة قباء السفر، وتوجه إىل غزة: ويف سادس عشره
  .قدم َتُمربُغا املنجكي على الربيد، بعد ما جهز عساكر الشام مع األمري تنِم نائب دمشق إىل أرزن كان: ويف عشرينه

  .عاد السلطان من بر اجليزة إىل القلعة: الث عشرهويف ث
أنعم على َيلُْبغا الساملي اخلاصكي بإمرة عشرة، عوضاً عن هباُدر فطري، وانتقل هباُدر إىل إمرة : ويف سابع عشرينه

  .طبلخاناه
  .وفيه استقر مشس الدين حممد الشاذيل يف حسبة مصر، وعزل شعبان بن حممد اآلثاري



  .استقر حسن بن قراجا العالي يف والية اجليزة، وعزل َيلْبغا الزيين: ول ربيع األولويف يوم اخلميس أ
عمل السلطان املولد النبوي على عادته يف كل سنة، وحضر شيخ اإلسالم سراج الدين عمر : ويف ليلة اجلمعة ثانيه

ش من القلعة حتت خيمة ضربت البلقيين، والشيخ إبراهيم بن زقاعة، وقضاة القضاة، وعدة من شيوخ العلم يف احلو
. وجلس السلطان وعن ميينه البلقيين وابن زقاعة، وعن يساره الشيخ أبو عبد اللّه املغريب، وحتته القضاة. هناك

فلما فرغ القراء من قراعة القرآن، قام الوعاظ واحداً بعد واحد فدفع لكل . وحضر األمراء فجلسوا على بعد منه
. مث مدت األمسطة اجلليلة. هم فضة، ومن كل أمري شقة حرير، وعدهتم عشرون واعظاًمنهم صرة فيها أربعمائة در

فلما فرغ الوعاظ مضى القضاة، وأقيم السماع من بعد ثلث . فلما أكلت، مدت أمسطة احللوى، فانتهبت كلها
  .الليل إىل قريب الفجر
من الريدانية خارج القاهرة، وسار به قدم األمري تغري بردي من حلب، فخرج السلطان وتلقاه : ويف خامس عشره

  .معه إىل القلعة، وأنزله يف دار تليق به، وبعث إليه مخسة أفراس، بقج فيها ثياب
  .استقر أقبغا املزوق والياً باألمشونني، عوضاً عن الشهاب أمحد املنقار: ويف سادس عشره
، وثالثنيِ ألف دينار عينا، ومائة ومخساً محل األمري تغري بردي تقدمته، فكانت عشرين مملوكاً: ويف سابع عشره

  .وفيه توجه السلطان إىل بر اجليزة، وعاد. وعشرين فرساً، وعدة مجال، وأمحاالً من الفرو والثياب
  .استقر قُطُلوُبغا اخلليلي التركماين يف والية الشرقية، وعزل عوض التركماين: ويف تاسع عشره

  .واستقر يف كشف الوجه البحري وفيه خلع على األمري يلبغا األستادار،
وكان قد خرج مجاعة من األمراء إىل . وقع بالوجه البحري وباء، وفشت األمراض بالقاهرة ومصر: ويف هذا الشهر

الصعيد فمرض أكثرهم، وعاد األمري قَلْمطاي الدوادار يف يوم الثالثاء رابع ربيع اآلخر، وهو مريض، ال يثبت على 
  .الفرس

  .ن شاه الشيخوين، فأنعم على ابنه عبد اهللا بإمرتهومات األمري متا

ومات طوغان العمري الشاطر أحد العشراوات، فأنعم على سودن من زاده بإمرته، واستقر عالء الدين علي احلليب 
ركب السلطان، وعاد األمري قَلْمطاي، : ويف حادي عشره. يف كشف الوجه البحري، عوضاً عن أمري علي السيفي

افر فرسه شقاق احلرير، مشى عليها من باب داره حىت نزل بباب القصر فمشى على شقاق النخ ففرش حتت حو
وقدم إليه طبقاً فيه عشرة آالف دينار، ومخسة وعشرين بقجة قماش، وتسعة وعشرين فرساً، . املذهب حىت جلس

  .وغالماً تركياً بديع احلسن
  .اهلند، وأنه ملك مدينة دلهوفيه قدم اخلرب مبسري تيمور لنك من مسرقند إىل بالد 

شكا الشهاب أمحد بن أيب بكر بن حممد العبادي احلنفي غرميه الساملي إىل السلطان فأفحش يف : ويف خامس عشره
  .املخاطبة، فرسم بسجنه خبزانة مشايل بعد ما رسم بضربه باملقارع، ولوال أنه شفع فيه لضرب

ف بن صالح الدين موسى بن مشس الدين حممد امللطي الفقيه قدم على الربيد مجال الدين يوس: ويف ثامن عشره
احلنفي من حلب باستدعاء، ليلى قضاء احلنفية، فنزل عند بدر الدين حممود الكستاين كاتب السر، واستقر يف قضاء 

ة ونزل باخللعة ومعه عد. احلنفية بالقاهرة ومصر، عوضاً عن مشس الدين حممد الطرابلسي، يف يوم اخلميس عشرينه
وأنعم على جاين بك جياوي بإمرة عشرة، عوضاً عن آق . أمراء بعدما شغر قضاء احلنفية مائة يوم وأحد عشر يوماً

  .بالط األسعدي
  .أنعم على األمري أيل باي بتقدمية تاين بك أمري خور، بعد موته: ويف يوم االثنني ثامن مجادى األوىل



  .يف والية قليوب، عوضاً عن حممد العالي -ية أحد املماليك الظاهر -استقر مقبل : ويف تاسعه
أنعم على األمري َيشبك العثماين بتقدمة قَلْمطاي بعد وفاته وعلى األمري أسنبغا العالي الدوادار : ويف ثامن عشره

 التاين بطلخاناة بكتمر الركين، وعلى بكتمر بطبلخاناة أيل باي، وعلى حممد بن األمري قَلَْمطاي بإمرة عشرة، وعلى
  .أقباي الطرنطاي طبلخاناه، وعلى تنكزبغا احلطلي بإمرة عشرين

استقر صدر الدين أمحد بن مجال الدين حممود القيصري يف توقيع الدست، عوضاً عن ناصر الدين : ويف عشرينه
  .حممد بن بدر الدين حسن الفاقوسي بعد عزله

  .وفيه عدى السلطان إىل بر اجليزة، وعاد يف خامس عشرينه
 هذا الشَهر خرطوم من جزيرة أروى، امتد إىل جتاه جامع اخلطريي من بوالق، فيما بني اجلامع وناحية وظهر يف

  .منبابة من الرب الغريب
أمري  -املعروف باللكاش  -استقر تغري بردي من َيْشبُغا أمري سالح، وأقبغا الطُولوَتُمري : ويف تاسع عشرينه

، واألمري بيربس ابن أخت السلطان دوادراً، واألمري أيل باي العالي جملس، واألمري نوروز احلافظي أمري أخور
: واستقر على بن غلبك يف والية منفلوط بعد قتل عمر بن إياس. خازنداراً، وخلع السلطان على اجلميع األطلسني

ء الدين واستقر مشس الدين حممد األخنادي الدمشقي يف قضاء القضاة بدمشق، عوضاً عن عالء الدين علي بن هبا
  .أيب البقاء

حضر الوزير علم الدين عبد الوهاب بن إبرة بطلب، من اإلسكندرية وهو يلي : ويف يوم الثالثاء ثامن مجادى اآلخرة
  .نظرها، فضرب بني يدي السلطان باملقارع

 الدين وكتب بعزل تاج الدين أيب بكر بن معني. عدى السلطان إىل اجليزة، وعاد يف رابع عشرينه: ويف ثاين عشره
حممد بن عبد اللّه بن أيب بكر بن حممد، املعروف بابن الدماميين من قضاء اإلسكندرية، وكان قد وليها بسفارة أخيه 

  .واستقر عوضه ابن الربعي، بسفارَه سعد الدين إبراهيم بن غراب. شرف الدين، فلم ُتشكر سريته لعدم أهليته
ن الطبالوي من احلديث يف إسكندرية، وحتدث فيها سعد الدين منع األمري عالء الدين علي ب: ويف هذا الشهر

  .وخرج أمري فرج بالكشف على ابن الطبالوي. إبراهيم بن غراب، فوىل أخاه فخر الدين ماجد نظر اإلسكندرية
  .أفرج عن الشهاب العبادي من سجنه خبزانة مشايل: ويف يوم اجلمعة ثاين رجب

املخانسي خلعة االستمرار، واستقر متراز قماري يف شد األحوال، وأمري خلع على مشس الدين حممد : ويف ثامنه
  .شكار بعد موت شرف الدين موسى بن قماري

قبض على األمري عالء الدين علي بن سعد الدين عبد اهللا بن حممد بن الطبالوي : ويف ليلة اجلمعة ثامن شعبان
ا تسور على خمدومه األمري مجال الدين حممود األستادار وذلك أن سعد الدين إبراهيم بن غراب مل. ومجاعة من ألزامه

ومتالئا عليه حىت نكب وهلك كما ذكره صار ابن غراب بعده من أعيان الدولة، فالَتفت  -مبعاونة ابن الطالوي  -
بالوي، إىل ابن الطبالوي وقد صار عظيم أهل الدولة، وظاهر عليه األمري يلبغا اجملنون األستادار، وقد نافس ابن الط

وما زال به حيمله عليه حىت أغرى به السلطان حسداً منه وبغياً، إىل أن قرر معه القبض عليه، فأشاع أنه وُلد له وَلد 
 -ودعا إىل عمل وليمة، خضر ابن الطبالوي ومعه ابن عمه ناصر الدين حممد بن حممد بن حممد بن الطبالوي 

ري يعقوب شاه اخلازندار، وقد رسم له معاونة ابن غراب يف القبض املعروف بابن ُسَتْيت حضر النادر، وفيهم األم
على ابن الطالوي، فعندما استقر بالناس اجللوس بعث ابن غراب باألمري هباء الدين أرسالن نقيب اجليدة، فقبض 

ي أخيه على ناصر الدين حممد بن سعد الدين عبد اهللا بن حممد بن الطبالوي وايل القاهرة، وأكثر حواشيه، وحواش



فلما علم ابن غراب بالقبض عليهم مد السماط ليأكل الناس، فتقدم األمري يعقوب شاه، وقبض على . عالء الدين
ووقعت احلوطة يف الليل على دور اجلميع، وُتُتبعت من الغد . عالء الدين وابن عمه ناصر الدين، وتوجه هبما

لوا املصاحف، ووقفوا حتت القلعة يسألون إعادة ابن أسباهبم وأتباعهم، فتجمعت العامة ورفعوا األعالم، ومح
وأمر األمري يلبغا اجملنون األستادار مبعاقبة ابن الطالوي، واستخالص األموال منه . الطالوي، فأمر بضرهبم، ففروا

  .ومن حواشيه وأهله
ون، وشق به القاهرة محل ابن الطبالوي على فرس، ويف عنقه طوق من حديد مع األمري يلبغا اجملن: ويف ثاين عشره

هناراً، حىت دخل به إىل منزله برحبة باب العيد، فأخرج منه اثنني وعشرين محاالً، ما بني دور وغريه من أنواع الفرو، 
  .وثياب صوف وماالً، ذُكر أنه مبلغ مائة وستني ألف دينار

ألف درهم، ومن الدراهم الفضة مخسة أخذ من داره أيضاً ألف ومائتا قُفة فلوساً، َصْرفُها ستمائة : ويف ثالث عشره
  .ومثانون ألف درهم، ومجلة من الذهب

  .استقر األمري الكبري أيتمش األتابك يف نظر املارستان املنصوري، عوضاً عن ابن الطبالوي: ويف رابع عشره
منه،  طلب ابن الطبالوي احلضور إىل جملس السلطان، فلما حضر طلب من السلطان أن ُيدنيه: ويف سادس عشره

، فلم ميكنه " أريد أسار السلطان يف أذنه : " قال" . تكلم : " فاستدناه حىت بقي على قدر ثالثة أذرع منه، قال له
من ذلك، فأحل ابن الطالوي يف طلب مسارة السلطان يف أذنه، حىت استراب منه، وأمر بإبعاده واستخالص املال 

ج من جملس السلطان إىل باب النحاس، حيث جيلس خواص اخلدام فمضى به األمري َيلُْبغا اجملنون، حىت خر. منه
الطواشية، فجلس ابن الطبالوي هناك ليستريح، وضرب نفسه بسكني كانت معه ليقتل نفسه، فلم يكن سوى أنه 

ووقعت الصرخة حىت بلغ السلطان . جرح نفسه يف موضعني وثار به من معه ومنعوه من قتل نفسه، وأخذوا السكني
لم يشك يف أنه أراد اغتياله وقتله هبذه السكني، فأمر بتشديد عقوبته، فمضى به األمري َيلُْبَغا، وعاقبه فأظهر اخلرب، ف

يف سابع عشره خبية فيها مبلغ ثالثني ألف دينار، مث دلَّ على أخرى فيها مبلغ تسعني ألف دينار، مث عشرين ألف 
زم ابن عمه ناصر الدين حممد حبمل مائيت ألَف درهم، وعوقب دينار، وتُُتبَعت أحواله وأبيع موجوده وعقاره، وأل

عقوبة شديدة حىت أوردها، وألزم أخوه ناصر الدين حممد مبائة ألف درهم، وألزم أربعة من خواصه مبائيت ألف 
  .درهم

  .وفيه استقر هباء الدين أرسالن يف والية القاهرة، عوضاً عن ناصر الدين حممد بن الطبالوي
لى تاج الدين أيب بكر بن الدماميين قاضي اإلسكندرية، فضرب بني يدي السلطان، ورسم عليه لُريضي وفيه ُشكا ع

  .شكاته
  .أعيد هباء الدين حممد بن الربجي إىل حسبة القاهرة، وعزل املخانسي: ويف ثامن عشرينه

لطاعة، ويعتذر من طاعته وقدم رسول امللك الظاهر جمد الدين عيسى متملك ماردين بكتابه، يترامى على التزام ا
لتيمور لنك بأنه أقام عنده يف قيد زنته مخسة وعشرون رطالً من احلديد مدة سنتني، حىت حلف له بالطالق، وغري 
ذلك من األميان، أنه يقيم على طاعته، فأفرج عنه، وأنه ويف مبا حلف له عليه، وعاد إىل طاعة السلطان، فأجيب 

  .يف ومبلغ ثالثني ألف دينار، وكتب تقليده بنيابة ماردينبالشكر والثناء، وجهز إليه تشر
متحدثاً على مستأجرت الديوان  -قبل ذلك أحد حجاب دمشق  -وفيه استقر تغري برمش السيفي متويل القاهرة 

  .املفرد ببالد الشام، عوضاً عن الشهاب أمحد بن النقيب اليغموري
طلُوبغا اخلليلي أمري أخور للتوجه إىل بالد املغرب بسبب شراء وصل األمري قُ: ويف يوم االثنني ثالث شهر رمضان



اخليول، ومعه مائة وعشرون فرساً ورسل ملوك املغرب، فقَدَّم رسول صاحب فاس ثالثني فرساً، وبغلتني منها مثانية 
  .ذلكبقماش ذهب، وباقيهم دون ذلك، وثالثني سيفاً حمالة بنصب، وثالثني مهمازاً من ذهب، وقماشاً، وغري 

وقَّدم رسول تلمسان أربعة وعشرين فرساً مسرجة ملجمة، وبغلتني وأربعة وعشرين سيفاً حبلية من ذهب وأربعة 
  .عشر مهمازاً من ذهب، وكثرياً من القماش وغريه

وفيه نزل تيمور لنك على بغداد . وقَدََّم رسول صاحب تونس ستة عشر فرساً مسرجة ملجمة بصب، وقماشاً كثرياً
  .وقد حصنها السلطان أمحد بن أويس، فسار عنها من الغد حنو مهذان جبموعه،

ويف ثالث عشره، أنعم على أمري فرج احلليب بإمرة عالء الدين علي بن الطبالي، واستقر يف دار الضرب، وأنعم 
بان واستقر شهاب الدين أمحد بن حسن بن علي بن بل. على ناصر الدين حممد بن سنقر البكجري بإمرة أمري فرج

  .شاد الدواوين، عوضاً عن احلسام بن أخت الغرس، بإمرة عشرة -املعروف بابن خاص ترك، أحد الربيدية  -
  .أخذ قاع النيل، فكان مخسة أذرع، واثين عشر إصبعاً: ويف يوم األربعاء ثالث شوال

  .ضرب عالء الدين علي بن الطبالوي ضرباً مربحاً، فلم يعترف بشيء من املال: ويف خامسه
خنت السلطان ولديه، األمري فرج واألمري عبد العزيز وخنت عدة من أوالد األمراء املقتولني، : ويف خامس عشره

  .منهم ابن األمري منطاش، وكساهم وأنعم عليهم، وعمل مهماً عظيما بالقلعة للنساء
ة مشايل، فسجن هبا، بعد أن نقل عالء الدين على بن الطبالوي من دار األمري األستادار إىل خزان: ويف ثامن عشره

  .نوعت عقوباته، واشتد عقبه
وفيه استقر حميي الدين حممود بن جنم الدين أمحد بن عماد الدين إمساعيل بن عمد ابن أيب العز صاحل بن أيب العز، 
ن املعروف بابن الكْشك الدمشقي، يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً كن َتقي الدين عبد اهللا بن يوسف بن أمحد ب

  .احلسني بن سليمان بن فزارة الكُفري
  .استعفي سعد الدين إبراهيم بن غراب من نظر الديوان املفرد ونظر الكارم، فأعفي منهما: ويف خامس عشرينه

وفيه قدم الربيد بأن احلريق وقع بدمشق يف ليلة السبَت عشرينه، وأقام إىل يوم الثالثاء ثالث عشرينه، فتلف فيه 
  .نة، وتشعث جدار اجلامع القبليمعظم أسواق املدي

استقر سعد الدين بن غراب يف ظهر اجليش، وعزل شرف الدين الدماميين، وبقي : ويف يوم االثنني سابع ذي القعدة
  .بيد ابن الدماميين نظر الكسوة

عزل شعبان بن حممد اآلثاري من حسبة مصر، بعد ما نودي عليه هبا؛ فحضر عدة من شكاته إىل : ويف ثامنه
لدوادار، وادعوا عليه بقوادح، فأهني إهانة بالغة، ومن العجب أَنه ملا عزل ابن الدماميين من نظر اجليش، اًظهر ا

  .مشاتة بعزله، ونادى لعزله يف مصر، فاتفق له هذا من الغد
  .أفرج عن ناصر الدين حممد بن الطبالوي: ويف تاسعه
مصر، بعد عزل شعبان اآلثاري، وكان قد ويف قبل ذلك أعيد مشس الدين حممد الشاذيل إىل حسبة : ويف عاشره

  .مبال، ففر من مطالبَه أرباب الديون مباهلم
وقع حريق بدار التفاح خارج باب زويلة، فرعب ألمري َيشبك اخلازندار، واألمري : ويف ليلة السبت ثاين عشره

  .فارس حاجب احلجاب، وطفياه مبن معهما

مهماً عظيماً بامليدان حتت القلعة، سببه أنه لعب بالكرة على العادة، فغلب عمل السلطان : ويف يوم السبت هذا
مبائيت ألف درهم كونه غلب، فقام السلطان عنه بذلك، وألزم به الوزير . األمري أَْيتمش، والتزم أَْيتمش بعمل مهم



املهم، فكان فيه من املخيم ونصبت اخليم بامليدان، وعمل . بدر الدين حممد بن الطوخي، واألمري يِلبغا األستادار
عشرون ألف رطل، ومائيت زوج إوز، وألف طائر من الدجاج، وعشرون فرساً ذحبت، وثالثون رطالً من السكر 

عملت حلوى ومشروباً، وثالثون قنطاراً من الزبيب لعمل املشروب املباح واملسكر، وستون إردباً دقيقاً لعمل 
ولزل السلطان سحر يوم السبت، ويف عزمه أن يقيم هناره . ن الفخارالشراب املسكر، وعملت املسكرات يف دنا

مع األمراء واملماليك يعاقرهم الشراب، فأشري عليه بترك هذا، وخوف العاقبة، فمد السماط وعاد إىل قصره قبل 
 طلوع الشمس، وأنعم على كل من األمراء املقدمني بفرس عليه قماش ذهب، وأنعم على الوزير، وناظر اخلاص

وأذن للعامة يف انتهاب املآكل واملشارب، فكان يوماً يف غاية القبح والشناعة، أبيحت فيه املسكرات، . معهم أيضاً
وجتاهر الناس من الفحش واملعاصي مبا مل يعهد مثله، وفطن أهل املعرفة بزوال األمر، فكان كذلك ومن يومئذ 

  .انتهكت احلرمات بديار مصر، وقل االحتشام
أعيد الشريف شرف الدين علي بن فخر الدين حممد بن شرف الدين علي األرموي إىل نقابة : شرهويف خامس ع

  .األشراف، بعد موت الشريف مجال الدين عبد اهللا الطباطيب
  .ويف النيل ستة عشر ذراعاً:  -وعاشر مسرى  -ويف يوم السبت تاسع عشره 

  .وقدم الربيد بقتل سويل بن دلغادر أمري التركمان
إال األمري أيل باي  -ركب السلطان بعد صالة الظهر يريد املقياس، وفتح اخلليج على العادة، ومعه األمراء  وفيه

ويف باطن أمره أنه قصد الفتك  -فيما أظهره  -فإنه كان قد انقطع يف داره أياماً ملرض نزل به  -اخلازندار 
لى ما جرت به عادته مع األمراء، فدبر على اغَتيال بالسلطان، فإنه علم أنه إذا نزل اخلليج يدخل إليه ويعوده ع

وكان سبب هذا فيما يظهر أن . السلطان، وأخلى إصطبله وداره من حرميه وأمواله، وأعد قوماً اختارهم لذلك
تعرض جلارية من جواري األمري أقباي الطرنطاي، يريد  -وكان شاد شراب خاناَته  -بعض مماليكه املختصني به 

فحنق آيل . ه الرجل من املرأة، وصار بينهما مشاكلة، فبلغ ذلك أقباي، فقبض عليه وضربه ضرباً مربحاًمنها ما يريد
وكان أيل باي يف زعمه أن السلطان يزيل نعمة أقباي . باي وشكاه للسلطان فلم يلتفت إىل قوله، وأعرض عن ذلك
طان اخلليج وركب إىل جهة القلعة فلما فتح السل. ألجله، فغضب من ذلك وحرك ما عنده من البغي الكامن

اعترضه مملوك من خشداشيته اليلبغاوية، يعرف بسودن األعور، وأسر إليه أن داره اليت يسكنها تشرف على 
  إسطبل األمري أيل باي، وأنه شاهد مماليك أيل باي وقد لبسوا بدلة احلرب، وقفوا عند بوائك اخليل، وستروا

كتم السلطان اخلرب، وأمر األمري أرسطاي رأس نوبة أن يتوجه إىل دار األمري أيل ف. البوائك باآلخناخ ليخفي أمرهم
فلما أعلم بذلك اطمأنوا، ووقف أرسطاي على باب إيل باي ينتظر قدوم . باي، ويعلمهم أن السلطان يدخل لعيادته

ة اليت ترفع على رأس السلطان، وعندما بعث السلطان أرسطاي أمري اجلاويشية بالسكوت، وأخذ العصابة السلطاني
السلطان فيعلم هبا مكانه، يريد بذلك تعمية خربه، وسار إىل حتت الكبش، وهو جتاه دار أيل باي، والناس من فوقه 

فحرك فرسه وأسرع يف " . ال تدخل فإهنم قد لبسوا آلة القتال : " قد اجتمعوا لرؤية السلطان، فصاحت به امرأة
وأما أيل باي فإن بابه كان مردود الفردتني، وضبته مطرفة . ملماليك يريد القلعةاملشي ومعه األمراء، ومن ورائه ا

ليمنع من يدخل حىت يأيت السلطان، فلما أراد اهللا، مر السلطان حىت تعدى بابه، وكان يف طريقه، فلم يعلموا مبروره 
باي يريد فتح الضبة وخرج أحد أصحاب أيل . حىت جتاوزهم مبا دبره من تأخري العصائب وسكوت اجلاويشية

فأغلقها، وايل أن حيضر مفتاح الضبة ويفتح فاهتم السلطان، وصار بينهم وبينه سد عظيم من اجلمدارية، قد مألوا 
فخرج أيل باي مبن معه البسني السالح، وعمدهم حنو األربعني فارساً يريد السلطان، وقد ساق . الشارع بعرضه



فوقف أيل باي جتاه اإلصطبل بالرميلة حتت القلعة، ونزل . امتنع باإلصطبلومعه األمراء حىت دخل باب السلسلة، و
إليه طائفة من املماليك السلطانية لقتاله، فثبت هلم وجرح مجاعة، وقتل من السلطانية بيسق املصارع مث اهنزم أيل 

هبا للفرجة على  هذا وقد ارجتت مصر والقاهرة، وجفل الناس من مدينة مصر، وكانوا. باي، وتفرق عنه من معه
وركب يلبغا اجملنون ومعه مماليكه البسني بدلة القتال يريد . العادة يف يوم الوفاء، وطلبوا مساكنهم خوفاً من النهابة

. واختلف الناس يف السلطان، وأرجفوا بقتله وبفراره، وتباينت األقوال فيه، واشتد اخلوف وعظم األمر. القلعة
فعندما طلع األمري يلبغا اجملنون إليه ثار به . ء واملماليك، وأتاه من كان غائباً منهمهذا، وقد ألبس السلطان األمرا

املماليك السلطانية، واهتموا مبوافقة أيل باي؛ لكونه جاء هو ومماليكه بآلة القتال، وخذَه اللكم من كل جهة، ونزعوا 
هلم لقتلوه، فلما كفوا عن ذحبه سجن ما عليه، وألقوه إىل األرض ليذحبوه، فلوال ما كان من منع السلطان 

. وقبض أيضاً على شاد شراب خاناه أيل باي ألنه الذي أثار هذه الفتنة، وقطع قطعاً بالسيوف. بالزردخاناه وقيد
وأما أيل . وبات السلطان باإلصطبل وقد هنبت العامة بيت أيل باي وخربوه، وهنبوا دار األمري يلبغا اجملنون وخربوها

ا تفرق عنه أصحابه اختفي يف مستوقد محام، فقبض عليه، ومحل إىل السلطان فقيده وسجنه بقاعة الفضة باي فإنه مل
وأحضر . فلما أصبح هنار األحد نزع العسكر آلة احلرب وتفرقوا، وعصر أيل باي، فلم يقر على أحد. من القلعة

فلما أشيع خرب ركوب أيل . مع الوزير مبصر يلبغا اجملنون فحِلف أنه مل يوافقه، وال علم بشيء من خربه، وأنه كان
ونزل إىل . باي حلق يلبغا اجملنون بداره، ولبس ليقاتل مع السلطان وبرأه أيل باي أيضاً، فأفرج عنه، وأخلع عليه

داره، فلم جيد هبا شيئاً، وقد ُنهبت مجيع أمواله، وسلبت جواريه، وفرت امرأته ابنة امللك األشرف شعبان، وأخذ 
  .ره وأبواهبا، وأكثر أخشاهبا، وتشعثت تشعثاً قبيحاًرخام دا

وفيه قدم الربيد بأن أوالد ابن بزدغان من التركمان اقتتلوا مع القاضي برهان الدين أمحد صاحب سيواس، فقتل يف 
وكان من خربه أن األمري عثمان بن قرايلك . احلرب، وقام من بعده ابنه مبدينة سيواس، ومنعها من التركمان

كماين خالف عليه، ومنع ما كان حيمله إليه من التقادم، فلم يكترث به القاضي برهان الدين؛ ألنه من أقل التر
وصار قرايلوك يتردد إىل أماسية وأرزخبان، فاتفق أنه قصد مصيفاً بالقرب من مدينة سيواس، ومر عليها وهبا . أمرائه

طلبه، وتقدم عسكره حىت أقبل الليل، فمال عليه  القاضي برهان الدين، فشق ذلك عليه، وركب عجالً وساق يف
قرايلوك جبماعته، فأخذه قبًضا بالليل مث قتله وحاصر سيواس، فمنعه أهلها وقاتلوه أشد القتال، وكتبوا إىل أيب يزيد 

  .بن عثمان أن يدركهم، فسار إليهم ومضى قرايلوك إىل تيمور لنك وهو على أذربيجان، فأقام يف مجلته

جلس السلطان بدار العدل على العادة، وعصر أيل باي فلم يعترف على أحد وإذا هبجة عظيمة : شرينهويف حادي ع
وكثرت اإلشاعة بأن يلبغا اجملنون، وأقبغا . قامت يف الناس، فلبس العسكر ووقفوا حتت القلعة وقد غلقت أبواهبا

وكان اجملنون يف بيت أمري فرج .  القلعةاللكاش قد خامرا على السلطان، و مل يكن األمر كذلك، فركب اللكاش إىل
احلليب بالقاهرة، فلما بلغه هذا ركب معه أمري فرج ليعلم السلطان بأنه كان يف داره بالقاهرة حىت يربأ مما رمي به، 
فصارا مع األمراء بالقلعة عند السلطان، وأمر السلطان بقلع السالح، ونزل كل أحد إىل داره، فانفضوا وسكن 

  .ودي باألمان، ففتح الناس األسواق واطمأنوااألمر، ون
عذب أيل باي بني يدي السلطان عذاباً شديداً، كسرت فيه رجاله وركبتاه، وخسف : ويف ليلة الثالثاء ثاين عشرينه

صدره، فلم يقر على أحد، فأخذ إىل اخلارج وخنق، فتنكرت األمراء، وكثر خوفهم من السلطان، خشية من أن 
ومن حينئٍذ فسد أمر السلطان مع مماليكه، فلم ينصلح إىل أن مات، وخلوفه منهم مل . أَحداً منهم يكون أيل باي ذكر

  .ينزل بعد ذلك من القلعة



نودي باألمان، وأمر يلبغا اجملنون أن ينفق يف املماليك السلطانية، فأعطى األعيان منهم مخسمائة : ويف يوم الثالثاء
وكثرت اإلشاعات الردية، وقوي اإلرجاف، فنقل األمراء ما يف دورهم  درهم لكل واحد منهم فلم يرضهم ذلك،

إىل القاهرة يف يوم األربعاء رابع عشرينه، وباتوا ليلة اخلميس على ختوف، ومل تفتح األسواق يوم اخلميس، فنودي 
  .باألمان والبيع والشراء وال يتحدث أحد فيما ال يعنيه

 والية الفيوم عوض عن قراجا مفرق، واستقر يف والية قليوب حممد بن وفيه استقر مقبل الظاهري وايل قليوب يف
وأنعم على متان متر الناصري . قرابغا، وأنعم على األمري أَُرسْطاي من خواجا على بتقدميه أيل باي، واستقر رأس نوبة

  .بطبلخاناه أرسطاي
كي احلاجب، وقبضا على األمري يلبغا نزل األمري فارس حاجب احلجاب واألمري متربغا املنج: ويف سادس عشرينه

وطلب األمري ناصر الدين حممد بن سنقر البكجري وخلع . اجملنون األستادار من داره، وبعثاه يف النيل إىل دمياط
  .عليه لألستادارية، عوضاً عن يلبغا اجملنون بإمرة مخسني فارساً

  .وفيه قدم حممد بن مبارك املنقار بن املهمندار هبدية
  .عم على األمري بكتمر رأس نوبة بتقدمة يلبغا اجملنونوفيه أن

  .خلع على اثنني رؤوس نوب صغار، ومها األمري طولو، واألمري سودن الظريف: ويف يوم السبت ثالث ذي احلجة
  .مسر أربعة من مماليك أيل باي، ووسطوا: َويف يَوم األحد رَابع ذي احلجة

نها اثين عشر رغيفاً، زنة الرغيف مثاين أواق بفلسني، فسر الناس سروراً وفيه أبيع اخلبز كل مثانية أرطال بدرهم ع
  .زائدا،ً فإن هلم حنو الست سنني مل يروا الرغيف بفلسني، لكن مل يستمر هذا

وقدم اخلرب بأن األمري شيخ الصفوي كثر فساده بالقدس، وتعرضه ألوالد الناس، يريدهم على الفاحشة، فرسم 
  .اله بقلعة املرقب من طرابلس، فاعتقل هبابنقله من القدس واعتق

وتركت صالة العيد . صلى السلطان صالة العيد جبامع القلعة، ومل ينزل إىل امليدان فاستمر ذلك: ويف يوم النحر
  .بامليدان حىت نسيت

  .هبا وفيه توجه الربيد إلحضار األمري بكلمش من اإلسكندرية، ومسريه إىل القدس، على ما كان لشيخ من املرتب
  .وفيه استقر علي بن مسافر يف والية منوف، وعزل الشهاب أمحد بن أسد الكردي

وفيه سار األمري أرغون شاه، واألمري متراز، واألمري طولو يف عدة من األمراء إىل الشرقية، وخذوا من عرب بين 
  .وائل مائيت فارس، وعادوا فسمر منهم حنو الثالثني، وسجن البقية باخلزانة

السلطان من حركة أيل باي يتزايد به املرض إىل ليلة االثنني سادس عشرينه، أقلع عنه األمل، ونودي من الغد  واستمر
بالزينة، فزينت القاهرة ومصر لعافيته وتصدق يف هذه املدة على يد الطواشي صندل وغريه مبال كبري، يقال مبلغه 

  .مائتا ألف ومخسون ألف دينار ذهباً
  .ر من بين وائل مائة وثالثة رجالمس: ويف سابع عشرينه

  .وفيه قدم مبشرو احلاج بالسالمة واألمن

وفيها وىل األمري مشس الدين حممد بن عنقاء بن مهنا إمرة آل فضل، عوضاً عن أخيه أيب سليمان بعد وفاته، ووىل 
 الدين حممد بن حممد ناصر الدين حممد بن حممد بن حممد بن عمر بن أيب الطيب كتابة السر بدمشق، عوضاً عن أمني

بن علي احلمصي بعد موته، ونقل علم الدين حممد القفصي من قضاء املالكية حبلب إىل قضاء املالكية بدمشق، 



  .عوضاً عن برهان الدين إبراهيم التاديل ووىل شهاب الدين أمحد بن عبد الدامي املوصلي قضاء املالكية حبلب
  كرومات يف هذه السنة من األعيان ممن له ذ

الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن البعلبكي الدمشقي الضرير، املعروف بالربهان 
  .الشامي، يف ثامن مجادى األوىل، عن تسعني سنة، وقد حدث منذ سنني

د بن قامياز يف ومات تاج الدين أمحد بن فتح الدين حممد بن إبراهيم بن حممد بن الشهيد، ومات شهاب الدين أمح
  .ثاين عشر ربيع األول، وكان من األعيان، وخيدم يف أستادارية األمراء، وامتحن يف نوبة الشريف العنايب

  .ومات شهاب الدين أمحد بن حممد البكتمري أحد علماء امليقات، يف سابع عشرين مجادى األوىل
  .ومات آق بالط األسعدي، أحد أمراء العشراوات

حياوي أمري آخور، أحد أمراء األلوف، يف ليلة اخلميس رابع عشر ربيع اآلخر، ومشى السلطان ومات تاين بك الي
  .يف جنازته وبكى عليه، وركب حىت دفن، وأقام القراء على قربه أسبوعاً، ومتد هلم األمسطة السلطانية

  .ومات األمري َتلكتُمر دوادار األمري قلمطاي، يف رابع عشر ربيع اآلخر
  .طوغان العمري أحد أمراء العشراوات، ونقيب الفقراء السطوحية يف أول ربيع األول ومات األمري

  .ومات جمد الدين عبد الرمحن مكي، أحد نواب القضاة املالكية خارج القاهرة، يف أول مجادى األوىل
ف يف ليلة الرابع ومات الشريف مجال الدين عبد اللّه بن عبد الكايف بن علي بن عبد اللّه الطباطيب، نقيب األشرا

  .عشر من ذي القعدة
بليدة بني حصن كيفا  -بفتح الصاد املهملة  -ومات تاج الدين عبد اهللا بن علي بن عمر، املعروف بقاضي صور 

السنجاري احلنفي، عن حنو الثمانني سنة بدمشق، وقدم القاهرة، وأقام هبا زماناً، وكان فاضالً أفىت،  -وماردين 
ويل . بحر احلاوي يف الفتاوى، ونظم املختار يف الفقه، وناب يف احلكم بالقاهرةْ وبدمشقودرس، وصنف كتاب ال

  .وكالة بيت املال بدمشق وكان لطيفاً ظريفاً
  .ومات األمري عمر بن إلياس قريب األمري قرط التركماين، وايل منفلوط قتله العرب هبا

  .ومات الشيخ املعتقد عمر الفرنوي
لدوادار يف ليلة السبت ثالث عشر مجادى األوىل فصلى السلطان عليه، وشهد دفنه، وبكى ومات األمري قلمطاي ا

  .عليه، وعمل للقراء األمسطة عند قربه أسبوعاً
  .ومات األمري قجماس البشريي أحد أمراء العشراوات، ونقيب الفقراء الدسوقية

  .ومات األمري قرابغا احملمدي أحد أمراء العشراوات
وكان أديباً . ن حممد بن حممد بن علي احلمصي كاتب السر بدمشق وقدم القاهرة مع األمري تنمومات أمني الدي

  .شاعراً ناثراً
  .ومات جنم الدين حممد بن عمر بن حممد الطنبدي وكيل بيت املال، وحمتسب القاهرة يف رابع عشرين ربيع األول

غريب املعروف بالكركي إلقامته بالكرك، يف خامس ومات الشيخ املعتقد أبو عبد اهللا حممد بن سالمة التوزري امل
وكان عند السلطان مبنزلة مكينة جداً، جيلسه إىل جانبه، وحتته قاضي القضاة الشافعي ومل يغري . عشرين ربيع األول

وتوىل األمري يلبغا . والناس فيه بني مفرط يف مدحه، ومفرط يف الغض منه. لبس العباءة، وال أخذ شيئاً من املال
الساملي جتهيزه إىل قربه، وبعث السلطان مائيت دينار لذلك، ولقراءة القرآن على قربه مدة أسبوع، فعمل ذلك على 

  .العادة



ومات صفي الدين أمحد بن حممد بن عثمان احلمريي، موقع الدست، وأحد نواب القضاة املالكية، يف رابع احملرم، 
ومات األمري شرف الدين موسى بن قُماري أمري شكار، وشاد . وله نظم .بعدما ابتلى من األمري َبكْلَِمش ببالء عظيم

  .األحوال السلطانية املوضوعة للطيور، يف ثاين عشر رجب

ومات ملك املغرب صاحب فاس أبو عامر عبد اهللا بن السلطان أيب العباس أمحد ابن أيب سامل إبراهيم بن أيب احلسن 
هذا، والشيخ أَبو العباس أمحد بن على القبايلي هو القائم . ن بن أيب العباساملريين وأقيم بعده أخوه أبو سعيد عثما

وكل من أيب فارس عبد العزيز وأيب عامر عبد اهللا، وأيب سعيد . بتدبري الدولة بعد موت السلطان أيب العباس أمحد
  .عثمان حتت حجره، حىت قتل كما سيأيت ذكره، إن شاء اللّه تعاىل

األمري زين الدين قراجا بن ُدلَْغادر التركماين، يف ذي القعدة، قتله رجل من أقاربه يقال له علي وقتل األمري سويل بن 
على قتل سويل، واحتاال عليه  -على القُصري  -وذلك أنه غاضبه وأخرجه، فنزل حلب، مث اتفق مع غالمه . بك

فما . فأواه عنده، ووعد بأخذ ثأرهبأن ضرب علي بك غالمه ضرباً مربحاً، فمضى الغالم إىل سويل يشكو حاله، 
فلما جاءه التركمان أومههم أن بعض . فلما انفرد به ضربه بسكني قتله، مث صاح. زال عنده حىت سكر سويل ليلة

فلما صح السلطان اخلرب، استدعى علي بك وغالمه، وأنعم . أعدائه اغتاله، مث استغفلهم وهرب إىل خمدومه حبلب
  .مرة طبلخاناه، ولعلي القصري بإمرة عشرةعليهما بإمرتني لعلي بك إ

وقتل أمري آل فضل األمري علم الدين أبو سليمان بن عنقاء بن مهنا، بعد القبض عليه يف كائنة جرت بينه وبني عمه 
  .األمري نعري، بالقرب من الرحبة

. اآلخرة، بالنحريريةومات األديب املادح أبو الفتح حممد بن الشيخ العارف على البديوي، يف ثامن عشر مجادى 
  .واًكثر شعره مدائح نبوية، وله صالح مشهور

  ؟

  سنة إحدى ومثامنائة

أهل هذا القرن التاسع وخليفة الوقت أمري املؤمنني املتوكل على اللّه أبو عبد اهللا حممد بن املعتضد، وليس له أمر وال 
مكة  -يار املصرية، والبالد الشامية، واحلرمني وسلطان الد. هني وال نفوذ كلمة، وإمنا هو مبنزلة واحد من األعيان

امللك الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق بن أنص أول ملوك اجلركس، ونائبه بدمشق األمري تنم  -واملدينة 
احلسين، ونائبه حبلب األمري أرغون شاه اخلازندار، ونائبه بطرابلس األمري قبغا اجلمايل، ونائبه حبماة األمري يونس 

ا، ونائبه بصفد األمري شهاب الدين أمحد بن الشيخ علي، ونائبه بغزة األمري طيفور، ونائبه باإلسكندرية األمري َبلْطَ
على ساكنها أفضل  -َصْرغتمش، ونائبه مبكة املشرفة الشريف حسن بن عجالن احلسين، ونائبه باملدينة النبوية 

. ري أتابك العساكر بديار مصر األمري أيَتمش البجاسيواألمري الكب. الشريف ثابت بن نعري -الصالة والتسليم 
وقاضي القضاة الشافعي هبا تقي الدين عبد الرمحن الزبريي، ورفقاؤه قاضي القضاة مجال الدين يوسف امللطي 

. احلنفي وقاضي القضاة ناصر الدين أمحد التنسي املالكي، وقاضي القضاة برهان الدين إبَراهيم ابن نصر اهللا احلنبلي
وحاجب احلجاب األمري فارس القطلوقجاوي، وناظر اخلاص واجليش معاً سعد الدين إبراهيم بن غراب، وكاتب 

  .السر بدر الدين حممود الكلستاين العجمي، والوزير بدر الدين حممد بن حممد الطوخي
  .شهر اللّه احملرم أوله اجلمعة



  .اً، ويصرف يف ثغر اإلسكندرية باثنني وثالثني درمهاًفيه صرف املثقال الذهب املختوم اهلرجة بأحد وثالثني درمه
  .وفيه نودي على النيل بزيادة إصبع واحد لتتمة اثنا عشرة إصبعاً من تسع عشرة ذراعاً

خلع على األمري زين الدين مقبل أحد املماليك السلطانية، واستقر يف والية ثغر أسوان عوضاً عن الصارم : ويف ثانيه
  .وقد قتله أوالد الكنزإبراهيم الشهايب، 

  .أعيد مشس الدين حممد املخانسي إىل حسبة القاهرة، وعزل هباء الدين حممد الربجي: ويف تاسعه
  .وفيه نودي بقلع الزينة فقلعت

أحضر بعض مساملة النصارى، من الكتاب األقباط، إىل باب القلعة من قلعة اجلبل، وقد ارتد عن : ويف عاشره
مه بربهان الدين إبراهيم بن ُبرَْينيَّة مستويف املارستان املنصوري، فعرض عليه اإلسالم مراراً، اإلسالم، وعرف يف إسال

ورغب يف العود إليه، فلم يقبل، وأصر على ردته إىل النصرانية، فسأل عن سبب ردته، فلم يبد شيئاً، فلما أيس منه 
  .سلطانضربت رقبته حبضرة األمري الطواشي شاهني احلسين، أحد خاصكية ال

مسر سبعة من املماليك، يقال ألحدهم أقبغا الفيل من مجلة مماليك السلطان، وأحد إخوة األمري أيل : ويف سابع عشره
  .باي، وباقيهم مماليك أيل باي

فلما خرج من سجنه، وتوجه يريد القاهرة أدركه . وفيه رسم باإلفراج عن األمري بكلمس من سجنه باإلسكندرية
  .ن يسري إىل القدس، ويقيم به بطاالً، فمضى حيث رسم بهمرسوم السلطان بأ

وفيه رسم بإعادة ناصر الدين حممد بن تقي الدين عمر بن جنم الدين حممد بن زين الدين عمر بن أيب القاسم بن عبد 
  .اتهاملنعم بن أيب الطيب الدمشقي الشافعي إىل كتابة السر بدمشق، عوضاً عن أمني الدين حممد بن احلمصي بعد وف

وفيه رسم بانتقال األمري سيف الدين جنتمر التركماين من إمرة الطبلخاناه بدمشق، يف نيابة محص، عوضاً عن َتَمان 
  .بغا الظاهري، بعد وفاته

وفيه تنكر السلطان على سودن احلمزاوي اخلاصكي، وضربه بني يديه، وسجنه خبزانة مشايل عدة أيام، مث أخرجه 
  .منفياً إىل بالد الشام
خلع على عالء الدين على بن احلريري شاد املارستان، واستقر، كشف الوجه البحري، عوضاً : ويف ثاين عشرينه

  .عن عالء الدين علي احلليب إىل والية الغربية، كل ذلك مبال وعد به
  .وفيه قدم ركب احلاج األول

  .شهر صفر أوله األحد. العادةقدم احململ ببقية احلجاج، وقد تأخر قدومهم يومني عن : ويف رابع عشرينه
وقع حريق خبط باب سر املدرسة الصاحلية، تلف فيه عدة دور، فنزل إليه األمري فارس : ففي ليلة األربعاء رابعه

  .حاجب احلجاب، واألمري َتمُربغا املنجكي احلاجب، األمري أرغون شاه أمري جملس، واألمري طولو، حىت طفوه
  .األمري تاين بك اليحياوي أمري أخور، وقد اهتم أنه ممن كان من أعوان أيل باي وفيها قبض على أينال خازن دار

وفيها ابتدأ وعك بدن السلطان، وحدث له إسهال مفرط لزم منه الفراش، واستمر وعكه مدة تزيد على عشرين 
  .يوماً

  .قدم الربيد مبوت األمري بكلمش العالي أمري أخور، يف نفيه بالقدس: ويف تاسعه
رسم السلطان للفقراء مبال كبري يفرق فيهم، فاجتمع حتت القلعة منهم عامل كبري وازدمحوا ألخذ : اشرهويف ع

  .الذهب، فمات يف الزحام منهم سبعة ومخسون شخصاً، ما بني رجل وامرأة، وصغري وكبري
اجتمعوا، ونزل رسم جبمع أهل اإلصطبل السلطاين من األمري أخورية والسالخورية، وحنوهم، ف: ويف ثاين عشره



مث قبض على . لعرضهم، حىت انقضى ذلك وصرفهم -وهو موعوك  -السلطان من القصر إىل مقعده باإلصطبل 
. جرباش من مجاعتهم، وعرض اخليول وفرق خيل السباق على األمراء كما هي العادة، مث عرض اجلمال البخايت

كأ على األمري نوروز احلافظي أمري أخور، ومشى مث أظهر أنه قد تعب، وات. كل ذلك تشاغالً، والغرض غري ذلك
يف اإلصطبل متكئاً عليه حىت وصل إىل الباب الذي يصعد منه إىل القصر، أدار بيده على عنق نوروز، فتبادر 

وكان القصد يف . املماليك إليه يلكموه حىت سقط، فعرب السلطان الباب وقد ربط نوروز وسحب حىت سجن عنده
مث بلغه . عكه إمنا هو أخذ نوروز، فإنه كان يتهمه مبماألة أيل باي، ومعه األمري أقبغا اللكاشحركة السلطان مع تو

أن نوروز، قصد أن يركب فمنعه أصحابه، وأشاروا عليه أن يصرب حىت ينظر، فإن مات السلطان حصل القصد بغري 
ان من اخلاصكية، قرر نوروز تعب، وإن حصل له الشفاء، مجع حلربه وركب، وكان ممن حضر هذا املشور مملوك

معهما أهنما إذا كانت ليلة نوبتهما يف املبيت عند السلطان يقتاله، ويرميا الثريا اليت توقد باملقعد املطل على 
اإلصطبل حىت يأخذ هو حينئذ اإلصطبل ويركب للحرب، فنم هذان اململوكان عليه، وأعلما صاحبا هلما من 

وحضر إىل السلطان وأعلمه اخلرب، فكان ما ذكر، . داه أن يكون معهما، فأجاهبمااملماليك يقال له قاين باي، وواع
وعندما قبض على نوروز ارجتت املدينة، وغلقت األسواق، وحسب الناس أهنا فتنة، فلم يظهر شيء، وسكن احلال، 

ُشّهر من أجل أنه ونودي باألمان، ففتح باب زويلة، وكان قد أغلق بغري إذن الوايل، فضرب البواب باملقارع، و
فلما أصبح الناس يوم السبت رابع عشره خلع على األمري أقبغا اللكاش بنيابة الكرك وأخرج من ساعته . أغلقه

ومعه األمري أُرْسطَاي رأس نوبة، واألمري فارس حاجب احلجاب، واألمري متربغا املنجكي أمري حاجب، موكلني به إىل 
ووكل به األمري تاين بك . خبانكاة سرياقوس عشرة أيام، حىت جيهز أحوالهخارج القاهرة، وأُذن له يف اإلقامة 

  .الكركي اخلاصكي، وأن يكون متسفره
أنزل األمري نوروز من القلعة إىل احلراقة، وأخذ النيل إىل اإلسكندرية ومعه األمري : ويف ليلة األحد خامس عشره

  .ه بالربجأرنبغا احلافظي أحد أمراء العشرات موكالً به حىت يسجن

  .قبض على قوزي اخلاصكي، وسلم إىل وايل القاهرة: ويف ثامن عشره
أنعم على األمري سيف الدين متراز الناصري بإقطاع نوروز احلافظي، وعلى األمري سودن املارديين : ويف تاسع عشره

استقر األمري سودن و. بإقطاع اللكاش، وعلى األمري سيف الدين أرغون البيدمري األقبغاوي، واستقر أمري جملس
  .قريب السلطان أمري أخور، عوضاً عن نوروز

أملى بعض املماليك السلطانية سكان الطباق بالقلعة على بعض فقهاء الطاق أمساء مجاعة : ويف ثالث عشرينه
استدعى املماليك واألمراء أهنم قد اتفقوا على إقامة فتنة، فكتبها ودخل هبا اململوك على السلطان، فلما قرئت عليه 

يوسطنا السلطان، وإال خيربنا مبن قال : " املذكورين، وأخربهم مبا قيل عنهم، فحلوا أوساطهم، ورموا سيوفهم وقالوا
ومسى " أنا اختلقت هذا حنقاً من فالن . " ضربوه حنو األلف، فقال -فأحضر اململوك وسلمه إليهم " . هذا عنا؟ 

ورقة، وضرب باملقارع، ومسر، مث عفي عنه من القتل، وسجن شخصاً قد خاصمه، فأحضر الفقيه الذي كتب ال
  .خبزانة مشايل
  .وصل اللكاش إىل غزة، فقُبض عليه هبا، وأحيط بسائر ما معه، ومحل إىل قلعة الصبيبة، فسجن هبا: ويف آخره

محلت الدنانري ورد الربيد بأن السكة ضربت يف ماردين باسم السلطان، وخطب له هبا على املنرب، و: ويف هذا الشهر
  .والدراهم باسم السلطان إليه، ففرقها يف األمراء

  .شهر وبيع األول، أوله االثنني



استقر القاضي أمني الدين عبد الوهاب بن قاضي القضاة مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر : ففي ثانيه
نقل إىل قضاء احلنفية بالقدس، الطرابلسي احلنفي يف قضاء العسكر، عوضاً عن موفق الدين العجمي، حبكم أنه 

  .عوضاً عن خري الدين بن عيسى احلنفي بعد موته
  .قدم الربيد بوفاة األمري سيف الدين أرغون شاه اإلبراهيمي نائب حلب، وأحضر سيفه على العادة: ويف رابعه

  .وفيه عمل السلطان املولد النبوي على عادته
  .إىل السراحة ببالد الصعيد على عادة من تقدمه توجه األمري أرغون شاه أمري جملس: ويف سادسه

رسم أن ينقل األمري عالء الدين أقبغا اجلمايل من نيابة طرابلس إىل نيابة حلب، وتوجه بتقليده : ويف حادي عشره
األمري أينال باي بن قُجماس، وكان قد سأل يف ذلك على أن حيمل ألف ألف درهم فضة واستقر أيضاً األمري شرف 

واستر األمري دمرداش احملمدي . ونس َبلْطا نائب محاة يف نيابة طرابلس، وتوجه بتقليده األمري يلبغا الناصريالدين ي
واستقر األمري . أتابك العساكر حبلب يف نيابة محاة، وتوجه بتقليده األمري سيف الدين شيخ من حممود شاه رأس نوبة

  .رة ومعه األمري تاين بك الكركي متسفراًسيف اِلدين سودن الظريف نائب الكرك، وسار من القاه
توجه األمري تغري بردي أمري سالح إىل السرحة بالبحرية، وتوجه إليها أيضا األمري فارس . ويف خامس عشره
  .حاجب احلجاب

قبض على األمري عز الدين أْزَدُمر أخي أينال، وعلى ناصر الدين حممد بن أينال اليوسفي، ونفيا إىل : ويف سلخه
  .مالشا

  .شهر ربيع اآلخر
أوله األربعاء، فرسم فيه لألمري صُراي َتُمر َشلَق الناصري رأس نوبة، أحد الطبلخاناه بديار مصر، بإمرة دمرداش 

  .حبلب، وأُخرج إليها
  .واستقر مجال الدين يوسفي بن أمحد بن غامن قاضي نابلس يف خطابة القدس، عوضاً عن العماد الكركي

يف والية القاهرة، وعزل عنها األمري هباء الدين  -ب الدين أمحد بن عمر بن الزين احلليب استقر شها: ويف تاسعه
أرسالن الصفدي، وألزم بعشرين ألف أردب شعري كان قد قبضها من األمري يلبغا اجملنون الكاشف ملا كان يلي 

  .والية العرب؛ ليفرقها يف العربان
وكانت الرجبية قد . ز احلجاج الرجبية إىل مكة، فسر الناس ذلكنودي بالقاهرة ومصر أن يتجه: ويف ثالث عشره

  .بطلت من سنة ثالث ومثانني وسبعمائة
وجلس السلطان على " . من له ظالمة، من له شكوى، فعليه بالباب الشريف : " نودي أيضاً: ويف رابع عشره

الدين حممد بن طَلي وايل قليوب، عوضاً عن واستقر األمري ناصر . العادة يف يومي الثالثاء والسبت للنظر يف املظامل
  .األمري ناصر الدين حممد بن قرابَغا األلناقي

أنعم على إينال بن إينال خببز أخيه حممد، وعلى كل من سودن من زاده، تغري بردي اجللباين، : ويف عشرينه
وأنعم على كل من بشباي، . هومنكلي بغا الناصري، وبكتمر َجلَق الظاهري، وأمحد بن عمر احلسين بإمرة طبلخانا

  .وَتُمرُبغا من باشاه، وشاهني من إسالم وجوبان العثماين، وَجكَم من عوض بإمرة عشرة

وجلس جبانبه ومد يده إىل  -وهو جالس للحكم بني الناس  -طلع رجل عجمي إىل السلطان : ويف خامس عشرينه
وب، وأقاموه ومروا به وهو مستمر يف السب، فسلم إىل حليته، فقبض عليها وسبه سباً قبيحاً، فبادر إليه رؤوس الن

  .الوايل، فنزل جله وضربه أياماً حىت مات



  .وفيه استعفي األمري سودن باشاه من احلجوبية لعجزه، فأعفي، واستعيد خبزه
ا، خلع األمري تاج الدين عبد الرزاق بن أيب الفرج بن نقول األرمين األسلمي، وايل قط: ويف يوم اخلميس سلخه

وسبب واليته أن أباه . واستقر يف الوزارة عوضاً عن الوزير الصاحب بدر الدين حممد بن الطوخي، وكان بدء أمره
كان نصرانياً من النصارى األرمن الذين قدموا إىل القاهرة، فأظهر اإلسالم وخدم صريفياً بناحية منية عقبة من 

ومات هناك، فاستقو ابنه عبد الرزاق هذا عوضه، وباشر الصرف . اجليزة مدة، مث انتقل إىل قطا، وخدم هبا صريفياً
وانتقل من عمالة قطا إىل وظيفة االستيفاء فوعد مبال، . بقطا مدة، مث مست نفسه إىل أن استقر عامالً هبا، فباشر زماناً

ولبس القباء وترك زي الكتاب . واستقر يف نظر قطا، مث مجع إليها الوالية، ومل يسبق إىل ذلك، فباشرمها مدة
مث صار يقال له القاضي، وتشدد . والكلفتاه، وشد السيف يف وسطه، وصار يدعي باألمري بعدما كان يقال له العلم

على الناس يف أخذ املكوس، وكثر ماله، فوشى به إىل الصاحب بدر الدين حممد بن الطوخي، فندب إليه األمري 
حبضرته، وأخذ  -وكان صغرياً  -وصادره، وضرب ابنه عبد الغين شهاب الدين أمحد بن الزين احلليب، فسار إليه، 

منه ماالً جزيالً يقارب األلف ألف درهم، فحنق من الوزير، وكتب إىل السلطان يسأل يف احلضور، فأذن له وقدم، 
نزل وقد فأوصله املهتار زين الدين عبد الرمحن إىل السلطان يف خفية، فرافع الوزير مبا وغر عليه صدر السلطان، و

رسم له أن ينزل عند الوزير، فأقام بداره وحتدث يف الوزارة مع خواص السلطان، فثقل مقامه على الوزير، واستأذن 
. الوالية بقطيا، وقرره يف الوزارة، فنزل بزي األمراء وسلم إليه ابن الطوخي، فأنزله من القلعة ومعه شاد الدواوين

الكرمي الدمياطي ناظر املواريث بالقاهرة ومصر، وناظر األهراء، وعلى وقبض على برهان الدين إبراهيم بن عبد 
املتقدم زين الدين صابر وشريكه على البديوي، فالتزم الدمياطي للوزير بأربعمائة ألف درهم، والتزم مقدماً الدولة 

  .وت؛ ليخلص ذلك منهمبثالمثائة ألف درهم، وتسلمهم األمري شهاب الدين أمحد بن احلاج عمر قَطَينة أستادار البي
  .شهر مجادى األوىل أوله اجلمعة

رسم بإحضار األمري سيف الدين يلبغا األمحدي اجملنون من ثُغر دمياط، فتوجه إلحضاره سيف الدين بيغان : يف رابعه
  .اخلاصكي

األطباء رئيس  -استدعى الريس فتح الدين فتح اللّه بن معتصم بن نفيس الداودي : ويف يوم االثنني حادي عشره
وفتح اهللا هذا كان جده . وخلع عليه، واستقر يف كتابة السر عوضاً عن بدر الدين عمود الكلستاين حبكم وفاته -

نفيس يهودياً من أوالد نيب اهللا داود عليه السالم، فقدم من الوزير يف أيام امللك الناصر حسن بن حممد بن قالوون 
مث أنه . وطلبه، وصار يركب بغلة خبف ومهماز، وهو على اليهوديةإىل القاهرة، واختص باألمري شيخو العمري 

وولد فتح اهللا بتوزير وقدم على جده، فكفله عمه بديع بن نفيس، وقد مات أبوه . أسلم على يد السلطان حسن
ونشأ وعاىن الطب إىل أن ويف رئاسة األطباء بعد موت شيخنا عالء الدين علي بن صغري، واختص . وهو طفل
الظاهر، فواله كتابة السر بعدما سئل فيها بقنطار من ذهب، فأعرض عنه، واختار فتح اهللا، مع علمه ببعده  بامللك

  .فباشر ذلك، وشكره الناس" أنا أعلّمه " عن معرفة صناعة اإلنشاء، وقال 
املدرسة خلع على مجال الدين يوسف امللطي احلليب قاضي القضاة احلنفية، واستقر يف تدريس : ويف رابع عشره

  .الصرغتمشية اجملاورة للجامع الطولوين عوضاً عن الكلستاين
وفيه وجد يف تركة الكلستاين من الذهب املختوم ما زنته مائة رطل وعشرة أرطال مصرية، سوى األثاث والثياب 

  .والكتب واخليول وغري ذلك



مقبل يف والية مصر، عوضاً عن  استقر األمري صارم الدين إبراهيم بن ناصر الدين حممد بن: ويف خامس عشره
  .األمري علم الدين سليمان الشهرزوري وأضيف إليه والييت الصناعة واألهراء والقرافتني

وورد الربيد بوقوع الفتنة بني حممد بن عمر بن عبد العزيز اهلواري وبني أصحاب علي بن غريب اهلواري النازلني 
البالد، فتحالف أصحاب ابن غريب اهلواري الذين بالبحرية  وذلك أن ابن عمر أراد إخراجهم من. باألمشونني

ووافقهم عثمان بن األحدب، وكبسوا بأمجعهم كاشف الوجه القبلي، وقتلوا . وغريها، مع فزارة وعرك وبين حممد
وجنا بنفسه، فرسم بتجريد ستة من األمراء املقدمني، وهم األمري تغري بردي أمري سالح، واألمري . عدة مماليكه

رغون شاه أمري جملس، ومترُبغا املنجكي أمري حاجب، واألمري أرسطاي رأس نوبة، واألمري َبكتُمر الركين، وسودن أ
ورسم لكل من املقدمني بثالثني ألف درهم، وبكل . املارديين، ورسم بتجريد عدة من أمراء الطبلخاناه والعشرات

فشرعوا يف التجهيز . العشرات خبمسة آالف درهمبعشرة آالف درهم، ولكل من  -وهم عشرة  -من الطبلخاناه 
إىل السفر، فحضر إىل القلعة فخر الدين عثمان بن األحدب طائعاً، وشكا من ابن عمر، وأن العربان توجهوا بعد 

وفيه قدم . كسرة الكاشف إىل ناحية جرجا، وقاتلوا حممد بن عمر فكسرهم، وردوا مهزومني، فبطل سفر األمراء
  .مري سيف الدين صرغتمش احملمدي القزويين نائب اإلسكندريةالربيد مبوت األ

  .شهر مجادى اآلخرة أوله السبت
توجه على الربيد شهاب الدين أمحد بن خاص ترك إىل دمشق، واستقر مجال الدين اهلذباين يف نيابة قلعة : يف عاشره

  .دمشق، عوضاً عن َيلو
خي محاراً وسار به الرسل إىل القلعة، فتمثل بني يدي السلطان، أركب الوزير ابن الطو: ويف يوم اجلمعة رابع عشره

وسلمه إىل الوزير تاج الدين . وطالبه مشافهة باملال، فأنكر أن يكون له مال، وحلف باهللا على ذلك، فلم يقبل قوله
ربه، فدل بن أيب الفرج، فأنزله إىل داره، وعصره فتجلد ومل يعترف بشيء، فأخذ عبداً من عبيده وخوفه وهم بض

على شعري وجد فيه أربعة آالف دينار ونيف، مث وجد يف مكان آخر تتمة سبعة آالف دينار، وضرب بعد ذلك فلم 
يعترف بشيء فقام يف أمره القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر اجليوش وناظر اخلاص، وتسلمه على أن 

  .اثه وايراد املالحيمل سبعمائة ألف درهم، ونقله إىل داره، فشرع يف بيع أث
  .استقر األمري زين الدين فرج احلليب أستادار األمالك والذخرية يف نيابة اإلسكندرية، وخرج إليها: ويف رابع عشرينه

وخلع على األمري عالء . وفيه استقر األمري قلطوبغا وايل الشرقية كاشف الوجه البحري، وصرف علي بن احلريري
  .لعة استمرار، وتدرك الطرانة بثمامنائة ألف درهم يف السنةالدين على نائب الوجه البحري خ

استقر الطبيب كمال الدين عبد الرمحن بن ناصر بن صغري، والطبيب مشس الدين عبد احلق بن : ويف خامس عشرينه
  .فريوز يف رئاسة األطباء، عوضاً عن فتح اللّه كاَتب السر

  .شهر رجب أوله االثنني
صفوي يف نيابة ملطية عوضاً عن دقماق احملمدي، وجهز تقليده وتشريفه على يد مقبل استقر جقمق ال: ويف ثانيه

  .أمري خازندار، على الربيد
كتب لنائب قلعة حلب بأن حيمل مائة قرقل ومخسني بركستوان من خزانة السالح هبا إىل نائب يأذنه، : ويف رابعه

  .أمحد بن رمضان، ومحل له أيضا مبلغ ألفي دينار
رسم لبدر الدين املقدسي بقضاء احلنفية بدمشق عوضاً عن حميي الدين حممود بن أمحد بن الكشك، : هويف سادس

واستقر األمري . وتقي الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح بقضاء احلنابلة بدمشق، عوضاً عن مشس الدين حممد النابلسي



  .حبكم وفاتهيلبغا اجملنون على إقطاع األمري حسام الدين حسن بن على الكجكي، 
دار احململ، وبرز األمري بيسق الشيخي بالريدانية ليكون أمري احلاج الرجبية، ورسم له بعمارة : ويف يوم االثنني ثامنه

ما هتدم من املسجد احلرام، وخرج معه املعلم شهاب الدين أمحد بن طولوين املهندس، وبرز الناس شيئاً بعد شيء 
  .للحج

ه أمحد بن علي املقريزي يف حسبة القاهرة والوجه البحري، عوضاً عن مشس الدين استقر كاتب: ويف حادي عشره
  .حممد املخانسي

استقر قاضي القضاة صدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي الشافعي يف قضاء القضاة بديار مصر، : ويف خامس عشره
األمري بيربس، واألمري فارس حاجب وصرف تقي الدين عبد الرمحن بن حممد الزبريي، ونزل معه دوادار السلطان 

احلجاب، واألمري أرسطاي رأس نوبة، وفتح الدين كاتب السر إىل املدرسة الصاحلية بني القصرين، فكان يوماً 
  .مشهوداً مل نر بعده لقاض مثله

  .ركب الربيد األمري مشترك اخلاصكي بتقليد نيابة غزة لألمري ألطنبغا قراقاش: ويف سادس عشره

  .رحل ركب احلجاج من بركة اجلب إىل مكة: عشره ويف تاسع
ويف ثاين عشرينه استقر األمري يلبغا اجملنون يف وظيفة األستادارية، وصرف األمري ناصر الدين حممد بن سنقر 

واستقر ابن سنقر أستادار األمالك واألوقاف، والذخرية السلطانية، . البجكاوي، ونزل يف خدمته حنو العشرين أمرياً
  .عن أمري فرج نائب اإلسكندرية عوضاً

كتب إىل األمري تنم نائب الشام بالقبض على األمري شهاب الدين أمحد بن الشيخ على نائب : ويف خامس عشرينه
صفد، واألمري سيف الدين ُجلْبان الكمشبغاوي أتابك دمشق، فورد املرسوم على النائب وهو بالغور، فاستدعى 

ورسم أن يستقر األمري . يفهما إىل قلعة اجلبل على العادة، وسجنا بقلعة دمشقنائب صفد وقبض عليهما، وبعث بس
عالء الدين ألطبغا العثماين حاجب احلاجب بدمشق يف نيابة صفد، فسار إليها يف خامس شعبان، ونفل األمري سيف 

ين ألطبغا نائب الدين َبيقجاه الشريف طيفور نائب غزة إىل دمشق، واستقر حاجب احلجاب هبا، ونفل عالء الد
  .شهر شعبان أوله األربعاء. الكرك لنيابة غزة

قرئ تقليد قاضي القضاة صدر الدين املناوي بالظاهرية اجلديدة على العادة، وحضر القضاة والفقهاء : يف خامسه
ر الدين والوزير تاج الدين، واألمري متربغا املنجكي أمري حاجب، واألمري أينال باي بن قمجاس، وقرأه القاضي ناص

حممد بن الصاحلي أحد نواب احلكم، فخلع عليه القاضي سعد الدين بن غراب بعد فراغه من القراءة، وكان قد 
  .جلس بالقبة، ومعه األمري أبو بكر أمري حاجب

استقر كمال الدين عمر بن العدمي يف قضاء احلنفية حبلب، وتوجه إليها من القاهرة، وكان قد قدم إليها : ويف تاسعه
وكان قد بطل ذلك منذ انقطع . وخلع على سائر األمراء املقدمني أقبية مقترح نخ، وهي أقبية الشتاء. لببط

وخلع على األمري يلبغا الساملي أحد العشرات، واستقر يف نظر خانقاه . الركوب يف امليادين حنو مخس عشرة سنة
واستقر األمري علي . ر معاليهم مدة أشهرشيخو، عوضاً عن األمري حاجب احلجاب فارس، لشكوى الصوفية من تأخ

  .بن مسافر نائب السلطنة بالوجه البحري، وخلع عليه عوضاً عن أمري علي السيفي
  .خسف القمر مجيِعه -بالرؤية  -: ويف ليلة االثنني ثالث عشره

وزان، وعلى خلع على األمري عالء الدين علي بن احلريري لوالية قوص عوضاً عن قطليجا بن أ: ويف رابع عشره
كزل احملمودي لوالية منوف، عوضاً عن عالء الدين علي بن مسافر ومحل جهاز خدجية بنت األمري جهاركس 



اخلليلي على ثالمثائة وستني جال، وعشرين قطارا بغاالً، إىل دار زوجها األمري بيربس الدوادار ابن أخت السلطان، 
ن حيمل إىل عثمان بن طور علي من املال احلاصل مخسني ألف وكتب لنائب حلب بأ. وبين عليها اجلمعة سابع عشره

  .درهم فضة مع األمان اجملهز له، وكتب لنائب صفد أن حيمل موجود األمري أمحد بن الشيخ على نائب صفد، كان
خلع على القاضي أصيل الدين حممد بن عثمان األشليمي واستقر يف قضاء القضاة الشافعية : ويف ثالث عشرينه

عوضاً عن مشس الدين حممد بن األخشاي على مال، فكتب إىل دمشق بأن خيلفه يف اخلطابة والقضاء  بدمشق،
  .شهاب الدين أمحد بن حجي، فناب فيهما عنه

ترافع األمري حممد بن عمر بن عبد العزيز اهلواري أمري هوارة هو واألمري عثمان بن األحدب، : ويف رابع عشرينه
ب نائب السلطنة بالوجه القبلي بني يدي السلطان باإلصطبل، فظهر احلق مع حممد بن واألمري ألطنبغا وايل العر

عمر، ْمُسلم ألطبغا إىل الوزير ليصادره، وسلم ابن األحدب وأوالده إىل الوايل، فسجنهم خبزانة مشايل، واستقر أمري 
  .على السيفي نائب السلطنة بالوجه القبلي

الشهود اجلالسني باحلوانيت للتكسب بالشهادة، فكتب نقباء القضاة  رسم للقضاة بعرض: ويف أخريات شعبان
أمساءهم، وشرع القضاة يف عرضهم ليخترب حال كل منهم، ويبقى من عرف حبسن السرية، ومينع من حتمل الشهادة 

  .من جهل حاله أو عرف بسوء، فمنع مجاعة، مث أعيدوا بالرسائل وشفاعات األكابر، فلم يتم الغرض
  .ن أوله اخلميسشهر رمضا
  .خلع على األمري سيف الدين أوناط اليوسفي، واستقر كاشف الوجه البحري، وعزل قطلوبغا اخلليلي: يف ثالثه

خرج الربيد إلحضار الشيخ ويل الدين عبد الرمحن بن خلدون من قريته بالفيوم؛ ليستقر يف قضاء : ويف عاشره
حممد بن الدماميين اإلسكندراين، بسبعني ألف درهم، فردها  القضاة املالكية، وكان قد سعى يف ذلك شرف الدين

  .السلطان

حضر ابن خلدون وخلع عليه، واستقر يف قضاء القضاة املالكية، عوضاً عن ناصر الدين حممد : ويف خامس عشره
ا وهذه واليته الثانية بعد م. بن التنسي بعد موته، فشرع يف عرض الشهود، وأغلق عدة حوانيت استجدت بعده

  .أقام معزوالً حنو مخس عشرة سنة
سافر قاضي القضاة أصيل الدين إىل دمشق على خيل الربيد، بعد ما وزن حنو املائة ألف درهم : ويف سادس عشره
  .تداين كثرياً منها

استقر األمري ركن الدين عمر بن علي الكوراين، يف والية مصر، عوضاً عن الصارم إبراهيم بن : ويف حادي عشرينه
  .ل بعد عزلهمقب

كتب باإلفراج عن األمري شهاب الدين أمحد بن الشيخ على من اعتقاله بقلعة دمشق، وأن يستقر : ويف رابع عشرينه
  .يف األتابكية بدمشق، عوضاً عن األمري جلبان

ون أخرج األمري عالء الدين علي بن الطبالوي من خزانة مشايل، وسلم إىل األمري يلبغا اجملن: ويف سابع عشرينه
األستادار، فاجتمع خلروجه من الناس عدد ال حيصيه إال اللّه، وظنوا أنه قد أفرج عنه، فاشتروا من الزعفران، 

فلما يئسوا منه انقلبوا خائبني، وكان هذا من جلة ذنوبه اليت . وأوقدوا من الشموع ما يبلغ منه ألوف الدراهم
  .نقمت عليه

  .ن عثمان إىل دمشق على الربيدقدم أصيل الدين حممد ب: ويف ثامن عشرينه
ورد اخلرب بأخذ تيمور لنك بالد اهلند، وأن سباياها أبيعت خبراسان بأخبس األمثان، وأنه توجه من : ويف هذا الشهر



  .مسرقند إىل اهلند يف ذي احلجة من السنة املاضية
به قاضي القضاة صدر الدين  صلى السلطان صالة عيد الفطر بامليدان على العادة، وصلى: شهر شوال أوله اجلمعة

  .حممد املناوي، وخطب، وخلع على األمراء وسائر أرباب الدولة على العادة، فكان يوماً مشهوداً
وفيه ورد الربيد مبوت رجب ابن األمري كمشبغا احلموي يف سابع عشرين رمضان، وموت أبيه األمري الكبري 

فابتهج السلطان ملوته، ورأى أنه قد مت له أمره، فإنه آخر  .كمشبغا من الغد يف ثامن عشرينه، بسجن اإلسكندرية
وأقبل الناس يف يوم العيد وما بعده على أنواع من اللهو يف القرافة والترب . من كان قد بقي من األمراء اليلبغاوية

 أنواع خارج القاهرة، وخبرطوم اجلزيرة الذي احنسر عنها ماء النيل ببوالق، فمر هلم فيه مسرات، وتفننوا يف
  .اللذات، وكأمنا كانوا يودعون األمن والراحات

  .قدم األمري دقماق نائب ملطية إىل دمشق معزوالً، وتوجه منها إىل القاهرة يف حادي عشره على الربيد: ويف خامسه
اً أخرج ابن الطبالوي من القاهرة منفياً إىل الكرك، ومعه نقيب واحد قد وكل به، فسار ذليالً حقري: ويف سادسه

فبلغه موت السلطان،  -عليه السالم  -ومازال سائراً إىل أن وصل بلد اخلليل . وحيداً فريداً، فسبحان مزيل النعم
وقد توجه إىل الكرك خبرب موت  -يعىن األفرم  -فتوجه من بلد اخلليل إىل القدس، فمر به األمري شاهني كتك 

فلما ورد إىل قلعة اجلبل سأل األمري الكبري . إلقامة بالقدسالسلطان، وسلطنة ابنه بعده، فسأله أن يشفع له يف ا
أيتمش يف ذلك فأجابه، وكتب مرسوماً إىل ابن الطبالوي أن يقيم بالقدس، فأقام، وكان من خربه ما يأيت ذكره إن 

  .شاء اهللا
فلما . على العادةوذلك أنه ركب للعب الكرة بامليدان يف القلعة . ابتدأ مرض السلطان: ويف يوم الثالثاء خامسه

فرغ منه قدم إليه عسل حنل ورد من كختا، فأكل منه ومن حلم بلشون، ودخل إىل قصوره، فعكف على شرب 
اخلمر، فاستحال ذلك خلطاً ردياً لزم منه الفراش من ليلة األربعاء، وتنوع مرضه حىت أًيس منه لشدة احلمى، 

تمر أمره يشتد إىل يوم األربعاء ثالث عشره، فشنع واس. وضعف القوى، فأرجفت مبوته يف يوم السبت تاسعه
فلما أصبح يوم اخلميس استدعى اخلليفة املتوكل على . األرجاف، وغلقت األسواق، فركب الوايل ونادى باإلمعان

ومجيع أرباب الدولة إىل حضرة  -األكابر واألصاغر  -اللّه أبا عبد اللّه حممد، وقضاة القضاة وسائر األمراء 
فابتدأ اخلليفة باحللف لألمري فرج ابن السلطان أنه هو السلطان بعد وفاة أبيه، . ، فحدثهم يف العهد ألوالدهالسلطان

  .مث حلف بعده القضاة واألمراء

فلما . وتوىل حتليفهم كاتب السر فتح الدين فتح اللّه، وكان منذ نزل بالسلطان مرضه أقام عنده ليالً وهناراً لثقته به
حلفوا أن يكون القائم بعد فرج أخوه عبد العزيز، وبعد عبد العزيز أخومها إبراهيم، مث كتبت وصية مت احللف لفرج 

مبائيت ألف دينار وعشرين ألف دينار، وأن تعمر له تربة حتت اجلبل . السلطان، فأوصى لزوجاته وسراريه وخدامه
، ويشترى مبا يفضل عن العمارة عقار ليوقف جبوار تربة األمري يونس الدوادار خارج باب النصر بثمانني ألف دينار

عليها، وأن يرفن هبا يف حلد حتت أرجل الفقراء الذين حبوش اخلليلي، وهم عالء الدين علي السريامي، وأمني الدين 
وقرر أن يكون األمري . اخللويت وعبد اهللا اجلربيت، وعبد الكرمي اجلربيت، وطلحة وأبو بكر البجائي، وأمحد الزهوري

وجعله وصياً على تركته، ومعه األمري تغري بردي أمري سالح، . ري أيتمش هو القائم بعده بتدبري دولة ابنه فرجالكب
واألمري بيربس الدوادار، واألمري يشبك اخلازندار، وفتح الدين فتح اللّه كاتب السر، واألمري ناصر الدين حممد بن 

وجعل اخلليفة . مري قطلوبغا الكركي، واألمري يلبغا السامليسنقر البجكاوي، وسعد الدين إبراهيم بن غراب، واأل
فوعدهم . فلما تقرر ذلك انفض اجلميع ونزل األمراء بأسرهم يف خدمة األمري أيتمش إىل منزله. ناظراً على اجلميع



صدق به وأكثر السلطان من الصدقات، فبلغ ما ت. خبري، وأنه يبطل املظامل وأخذ الرباطيل على املناصب والواليات
  .يف هذه املرضة أربعة عشر ألف دينار وتسعمائة دينار وستة وتسعني ديناراً

ومات بعد نصف ليلة اجلمعة خامس عشر شوال، وقد جتاوز الستني سنة، منها مدة حكمه بديار مصر منذ صار 
سنني وتسعة أشهر أتابك العساكر، عوضاً عن األمري طشتمر العالي الدوادار، إىل أن جلس على ختت السلطة أربع 

ومنذ تسلطن إىل أن مات ست عشرة سنة وأربعة أشهر وسبعة وعشرون يوماً، منها سلطته إىل أن . وعشرة أيام
والفترة بينهما . خلع ست سنني ومثانية أشهر وعشرون يوماً، وسلطته منذ أعيد إىل أن مات تسع سنني ومثانية أشهر

  .وسلطاناً إحدى وعشرون سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوماً مثانية أشهر وتسعة أيام، ومدة حكمه أتابكاً
هو وعبد  -وإبراهيم ومات : األمري فرج وتسلطن من بعده، وعبد العزيز وتسلطن أيضاً: وترك ثالثة أوالد ذكور

ت وخلف برقوق ثالث بنا. يف حياة أخيهما فرج وسلطته الثانية، بثغر اإلسكندرية، واهتم فرج بأنه مسهما -العزيز 
  .تزوجن من بعده

وترك من الذهب العني ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار، ومن الغالل والنقود واألعسال والسكر والثياب 
ومن اخليل حنو سبعة . ومن اجلمال حنو مخسة آالف مجل. وأنواع الفرو ما قيمته ألف ألف وأربعمائة ألف دينار

  .آالف فرس
و تسعمائة ألف درهم فضة، وعليق خيوهلم يف الشهر ثالثة عشر ألف أردب وبلغت جوامك مماليكه يف كل شهر حن

شعرياً، وعليق اخليل اخلاص ومجال النفر، وأبقار السواقي يف كل شهر أحد عشر ألف أردب من الشجر والفول، 
  .وبلغت عدة مماليكه مخسة آالف مملوك

  .ات فلم يستنب بعده أحداًوكان نائبه بديار مصر األمري سودن الفخري الشيخوين إىل أن م
ونوابه بدمشق األمري بيدمر اخلوارزمي وَعَشقتُمر املارديين، وألطنبغا اجلوباين وطُْرنطاي السيفي، َوْيلبغا الناصري، 
وبطا الطولومتري، وسودن الطرنطاي، وكُُمشبغا األشريف، وتاين بك املعروف بتنم احلسين، ومات السلطان وهو 

به حبلب يلبغا الناصري، وسودن املظفري، وكُُمْشُبغا احلموي، وقرا دمرداش األمحدي، ونوا. على نيابة دمشق
وجلبان الكُُمشبغاوي، وتغري بردي من يشبغا، وأرغون شاه اإلبراهيمي وأقُْبغا اجلمايل، ومات السلطان وهو على 

  .نيابة حلب

في، وقرا دمرداش األمحدي، وأينال بن خجا ونوابه بطرابلس مأمور القلمطاوي، وكُُمشُبغا احلموي، وأسندمر السي
ومات . علي، وإياس اجلرجاوي، ودمرداش احملمدي، وأرغون شاه اإلبراهيمي، وأقبغا اجلمايل، ويونس ُبلطا

ونوابه بصفد، أُُركماس السيفي، وُبْتخاص السودوين، وأرغون شاه اإلبراهيمي، . السلطان وهو على نيابة طرابلس
ونوابه حبماة َصنَجق . د بن الشيخ علي، وألطنبغا العثماين، ومات السلطان وهو على نيابة صفدوأقبغا اجلمايل، وأمح

احلسين، وسودن املظفري، وسودن العالي، وسودن العثماين، وناصر الدين حممد بن مبارك بن املهمندار، ومأمور 
مث دمرداش احملمدي، ومات السلطان وهو القلمطاوي، ودمرداش احملمدي، وأقبغا السلطاين الصُّغَيَّر، ويونس بلطا، 

ونوابه بالكرك طغاي متر القبالوي، ومأمور القلمطاوي، وقديد القلمطاوي، ويونس القَْشَتُمري، . على نيابة محاة
وأمحد بن الشيخ علي، وبتخاص السودوين وحممد بن مبارك املهمندار، وألطبغا احلاجب، وسودن الظريف 

ونوابه بغزة قُطْلُُوبغا الصفوي، وأقبغا الُصَغيَّر، ويلبغا القَْشَتمُري، . على نيابة الكركالشمسي، ومات السلطان وهو 
  .وألطنبغا العثماين، وبيقجاه الشريف طيفور، وألطنبغا احلاجب، ومات السلطان وهو على نيابة غزة

قامياز، وقطلو بك  وأستاداريته بديار مصر بَهاُدر، وحممود بن علس،وقرقماس الطشتمري وعمر بن حممد بن



  .العالي، وَيلْبُغا األمحدي اجملنون، وحممد بن سنقر البجكاوي، مث َيلْبُغا اجملنون ثانياً، ومات السلطان وهو أستادار
وقضاته الشافعية بديار مصر برهان الدين إبراهيم بن مجاعة، وبدر الدين حممد بن أيب البقاء، وناصر الدين حممد بن 

ن أمحد الكركي وصدر الدين حممد املناوي، وتقي الدين عبد الرمحن الزبريي، مث املناوي ثالث املليق، وعماد الدي
وقضاته صدر الدين حممد بن منصور الدمشقي، ومشس الدين حممد الطرابلسي، . مرة، ومات السلطان وهو قاض

مللص، ومات السلطان وهو وجمد الدين إمساعيل بن إبراهيم، ومجال الدين حممود القيصري، ومجال الدين يوسف ا
وقضاته املالكية مجال الدين عبد الرمحن بن خري السكندري، مث ويل الدين عبد الرمحن بن خلدون، ومشس . قاض

الدين حممد الركراكي املغريب، وشهاب الدين أمحد النحريري، وناصر الدين حممد بن التنسي، مث ابن خلدون ثانياً، 
احلنابلة ناصر الدين العسقالين، مث ابنه برهان الدين إبراهيم، ومات السلطان وقضاته . ومات السلطان وهو قاض

وقضاته الشافعية بدمشق ويل الدين عبد اللّه بن أيب البقاء، وبرهان الدين إبراهيم بن مجاعة، وشرف . وهو قاض
البقاء، وشهاب  الدين مسعود، ومشس الدين حممد بن اجلزري وشهاب الدين الزهري، وعالء الدين علي بن أيب
  .الدين أمحد الباعوين، ومشس الدين حممد األخناي، وأصيل الدين حممد ومات السلطان وهو قاض

ووزراؤه بديار مصر علم الدين عبد الوهاب سن إبرة، ومشس الدين إبراهيم كاتب أرالن، وعلم الدين عبد 
الدين أبو الفرج، وسعد الدين نصر اهللا بن الوهاب أبن كاتب سيدي، وكرمي الدين عبد الكرمي بن الغنام، وموفق 

البقري، وناصر الدين حممد بن احلسام، وركن الدين عمر بن قامياز، وتاج الدين عبد الرحيم بن أيب شاكر، وناصر 
الدين حممد بن رجب، ومبارك شاه، وبدر الدين حممد بن الطوخي، وتاج الدين عبد الرزاق، ومات السلطان وهو 

  .وزير
بدر الدين حممد بن فضل اهللا، وأوحد الدين عبد الواحد بن ياسني، وعالء الدين علي الكركي، وبدر  وكتاب سره

  .الدين حممود الكستاين، وفتح الدين فتح اهللا، ومات السلطان وهو كاتب السر
ري، ونظار اجليش، تقي الدين عبد الرمحن بن حمب الدين، وموفق الدين أبو الفرخ، ومجال الدين حممود القيص

وكرمي الدين عبد الكرمي بن عبد العزيز، وشرف الدين حممد بن الدماميين، وسعد الدين إبراهيم بن غراب، ومات 
  .السلطان وهو ناظر اجليش، وناظر اخلاص أيضاً

ونظار اخلاص سعد الدين نصر اهللا بن البقري، وموفق الدين أبو الفرج الوزير، وسعد الدين أيب الفرج بن تاج الدين 
  .سى كاتب السعدي، وسعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر اجليش، وماَت السلطان وهو ناظر اخلاص واجليشمو

وكان برقوق جركسي اجلنس، قدم إىل مصر مع خواجا عثمان، فاشتراه األمري يلبغا، ومحاه برقوق، بعد أن كان 
 أفرج عنه، فسار إىل دمشق، وخدم عند فلما قتل يلبغا وسجن بالكرك مدة، مث. امسه من بالد القرم سودن، وأعتقه

  .نائبها األمري منجك، مث استدعي إىل مصر واستخدم عند األمري علي بن األشرف إىل أن قتل األشرف
وكانت أيام األمري أيَنَبك، استقر من مجلة أمراء الطبلخاناه، مث ركب يف أخواته، وملك باب السلسة، وصار أمري 

مث صار أمرياً كبرياً، وترقى حىت ملك ختت مصر، وتلقب بامللك الظاهر، مث خلع . اينأخور، وأقام باإلصطبل السلط
ونفي إىل الكرك فسجن هبا، ثُم أخرجه عوام الكرك، وسار إىل دمشق، ومجع الناس وعاد إىل مصر، فملك التخت 

  .وقد تقدم مجيع ذلك يف توارخيه. ثانياً
مقدما، فطناً، له خربة باألمور ومهابة عظيمة، ورأي جيد ومكر شديد، وكان ملكاً حازماً، شهماً، صارماً، شجاعاً، 

وكان حيب االستكثار من املماليك، ويقدم اجلراكسة على األتراك والروم، ويشره يف مجع املال، حبيث . وطمع زائد
ه، بل يتروى يف مل يشبع منه، ويرغب يف اقتناء اخليول واجلمال وكان كثري التؤدة، ال يكاد جيعل يف شيء من أمور



الشيء املدد الطويلة، ويتصدى لألحكام بنفسه، ويباشر أحوال اململكة كلها، وجيل أهل اخلري ومن ينسب إىل 
وتنكر . وكان يقوم للفقهاء والصلحاء إذا دخل أحد منهم عليه، ومل يكن يعهد ذلك من ملوك مصر قبله. الصالح

  .بقتله، فلم يترك إكرامهم قط مع شدة حنقه عليهمللفقهاء يف سلطنته الثانية من أجل أهنم أفتوا 
وكان كثري الصدقات وقف ناحية هببيت من اجليزة على سحابة تسري مع الركب إىل مكة يف كل عام، ومعها مجال 

ووقف أرضاً على قبور أخوة . حتمل املشاة من احلاج، ويصرف هلم ما حيتاجون إليه من املاء والزاد ذهاباً وإياباً
طول أيام إمارته وسلطنته يف كل يوم من أيام شهر رمضان . وكان يذبح دائماً. بالقرافة -عليه السالم  -يوسف 

مخسة وعشرين بقرة، يتصدق هبا بعد ما تطبخ، ومعها آالف من أرغفة اخلبز النقي، على أهل اجلوامع واملشاهد 
فة من نقي الرب، سوى ما كان يفرق يف واخلوانك والربط وأهل السجون، لكل إنسان رطل حلم مطبوخ وثالثة أرغ

الزوايا من حلم الضأن، فيعطى يف كل يوم لكل زاوية مخسون رطالً وعدة أرغفة خبز، وفيهم من يعطى أكثر من 
ذلك حبسب حاهلم، ويفرق كل سنة على حنو عشرين زاوية لكل زاوية ألف درهم فضة، ويفرق كل سنة يف أهل 

ومنهم من له أقل من ذلك حبسب حاله، ويفرق يف . الواحد، إىل مائة دينار ذهباًالعلم والصالح مائتني ألف درهم 
وكان يفرق يف . فقراء القرافتني لكل فقري من دينارين إىل أكثر وأقل، ويفرق يف اخلوانك وغريها كل سنة ماالً كثرياً

إىل احلجاز ثالثة آالف أردب ويبعث يف كل سنة . كل سنة مثانية آالف أردب قمحاً على أهل اخلري وأرباب الستر
وفرق يف مدة الغالء كل يوم أربعني أردباً، منها مثانية آالف رغيف، فلم ميت فيه أحد . قمحاً تفرق باحلرمني
وكان يبعث كل قليل جبملة من الذهب تفرق يف الفقراء والفقهاء، حىت أنه تصدق مرة خبمسني . باجلوع، فما علمنا

  .واشي صندل املنجكيألف دينار ذهباً على يد الط
وأبطل عدة مكوس، منها ما كان يؤخذ من أهل شورى، وبلطيم من الربلس شبه اجلمالية، وهو يف كل سنة مبلغ 
ستني ألف درهم، وأبطل ما كان يؤخذ على القمح بثغر دمياط غماً يبتاعه الفقراء وغريهم من أردبني إىل ما دون 

وما معها من الغربية، وأبطل مكس امللح بعني تاب من عمل حلب،  وأبطل مكس معمل الفراريج بالنحريرية. ذلك
وأبطل من طرابلس ما كان مقرراً على قضاة الرب ووالة األعمال، عند قدوم النائب، وهو . ومكس الدقيق بالبرية

هرة وأبطل ما كان يقدم ملن يسرح إىل العباسة خارج القا. مبلغ مخسمائة درهم على كل منهم، أو بغلة بدل تلك
. وأبطل ما كان يؤخذ على الدريس واحللفاء بباب النصر خارج القاهرة. يف كل سنة من اخليل واجلمال، والغنم

وأبطل ضمان املغاين مبدينة الكرك والشوبك ومبدينة بين خصيب وأعمال األمشونني وزفتا ومنية غمر من أعمال 
  .على البطالني بالوجه البحري -ضي مصر بعد الفراغ من عمل اجلسور بأرا -وأبطل رمي األبقار . مصر

وأنشأ بالقاهر مدرسة مل يعمر مثلها بالقاهرة، ورتب هبا صوفية بعد العصر كل يوم، وجعل هبا سبعة دروس ألهل 
العلم، أربعة يلقى هبا الفقه على املذاهب األربعة، ودرس تفسري القرآن، ودرس احلديث النبوي، ودرس للقراءات، 

ويف كل شهر احللوى والزيت والصابون . ع يف كل يوم اخلبز النقي وحلم الضأن املطبوخوأجرى على اجلمي
وعمر جسراً على هنر األردن بالغور يف . والدراهم، ووقف على ذلك األوقاف اجلليلة من األراضي والدور وحنومها

ثغر اإلسكندرية، وسرر وجدد خزائن السالح ب. طريق دمشق، طوله مائة وعشرون ذارعاً، يف عرض عشرين ذراعاً
وعمر اجلبال الشرقية بالفيوم، وزريبة الربزخ بدمياط، وقناة العروب بالقدس، وأنشأ به أيضاً . دمنهور بالبحرية

ورم القناة اليت حتمل . وعمر بركة أخرى برأس وادي بين سامل، يف طريق املدينة النبوية، يردها احلاج. بركة كبرية
ومجد عمارة امليدان حتت قلعة اجلبل بعد . حىت صلحت بعد ما أعيت من تقدمه من امللوك ماء النيل إىل قلعة اجلبل،

ما خرب، وسقاه وزرع به القُْرط وغرس فيه النخل، وعمر صهرجياً، ومكتباً يقرأ فيه اًأليتام القرآن الكرمي بقلعة 



  .جتاه باب الضيافة حتت قلعة اجلبل وعمر أيضاً سبيالً. اجلبل، وجعل عليه وقفاً داراً، وعمر هبا أيضاً طاحوناً
وخطب على منابر توزير عندما أخذها قرا حممد وضرب الدنانري والدراهم فيها بامسه، وبعثها إىل حضرته بقلعة 

وخطب له على منابر املوصل، وعلى منابر ماردين، ومنابر سنجار وأخذت عساكره دوركى وأرزنكان من . اجلبل
  .لشعراء، رمحه اهللا تعاىلورثاه عدة من ا. أرض الروم

  السلطان زين الدين أبو السعادات

السلطان امللك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن امللك الظاهر سيف الدين أيب سعيد برقوق بن األمري 
الكبري سيف الدين آنص اجلركسي ثاين ملوك اجلراكسة مبصر جلس على ختت امللك بقلعة اجلبل صبيحة موت 

  .م اجلمعة النصف من شوال، سنة إحدى ومثامنائةأبيه، يو
وذلك أنه اجتمع بالقلعة األمري الكبري أيتمش وسائر األمراء وأرباب الدولة، واستدعى اخلليفة وقضاة القضاة، 

فلما تكاملوا باإلصطبل السلطاين أحضر فرج بن امللك الظاهر . وشيخ اإلسالم البلقينِي، ومن عادته احلضور
وأحضرت خلعة سوداء، أفيضت على . اخلليفة وبايعه بالسلطة، وقلده أمور املسلمني، فقبل تقليدهبرقوق، وخطب 

ومضى حىت جلس على التخت بالقصر، وقبل األمراء كلهم له األرض على العادة، . فرج، ونعت بامللك الناصر
  .وألبس اخلليفة التشريف

في عليه بالقلعة قاضي القضاة صدر الدين حممد املناوي، وأخذ بعد ذلك يف جهاز امللك الظاهر، فُغسل وكفُن، وَص
وُحمل نعشه على األعناق من قلعة اجلبل إىل التربة قبل صالة اجلمعة، وسائر األمراء والعساكر واألعيان والرعايا 

ومل يعهد قبله أحد من امللوك، . مشاة، يضجون ويصرخون، حىت وري حتت التراب حتت أقدام الفقراء حيث أوصى
  .فن هناراً بديار مصرد

فلما انقضى أمر دفنه عاد األمراء، ونودي بالقاهرة ومصر بالترحم على امللك الظاهر، والدعاء للملك الناصر، 
وخطب يومئذ على منابر القاهرة ومصر للناصر، وكثر األسف على فقد الظاهر، وضربت . وتطمني الناس وأمنهم

فلم يتحرك ساكن يف هذا . قربه، وكان الناس يظنون قيام فتنة عظيمة ملوتهخيمة على قربه، وقرأ القراء القرآن على 
  .اليوم

  :وأنشد األديب املقرئ شهاب الدين أمحد بن عبد اللّه بن احلسن األوحدي يف ذلك
  إىل ربه يرقى إىل اخللد يف احلرج... مضى الظاهر السلطان أكرم مالك 

  وما جاء سوى فرجفأكذهبم ريب ... وقالوا ستأيت شدة بعد موته 
  .بشر بزيادة ماء النيل، وأن القاع أربعة أذرع ونصف. ويف هذا اليوم

فمنع من ذلك األمري سودون . وفيه أراد األمري الكبري أيتمش أن يتحول من داره إىل احلراقة باإلصطبل السلطاين
  .متنعأمري أخور، ورد ما حضر من قماش األمري أيتمش، فاستدعى، إىل حضرة السلطان، فا

كتب إىل مكة كتاب بالعزاء واهلناء، وان تقليد الشريف حسن بن عجالن يصل صحبة أمري : ويف رابع عشره
  .احلاج، وكتب إىل األمري بيسق بذلك، وإىل أمري املدينة النبوية أيضاً

هلناء إىل مملكة اجتمع أيتمش واألمراء بالقلعة لتقرير أحوال الدولة، فكتب بالعزاء وا: ويف يوم السبت سادس عشره
  .الشام وغريها

  .وكتب إىل األمري نعري بن حيار بإمرة آل فضل على عادته



وعزل األمري مشس الدين حممد بن عنقاء بن مهنا، وعرف مبوت الظاهر وقيام امللك الناصر، وحُمل إليه التشريف 
  .على يد األمري أسنبغا الدوادار

وجهز . شق ومعه تشريف وتقليد ونسخة ميني، وستة أروس خيلوجهز سودون الطيار أمري أخور بالكتب إىل دم
األمري يلبغا الناصري إىل حلب مبثل ذلك، واألمري تغري بردي قرا إىل طرابلس مبثل ذلك، واألمري أرتبغا احلافظي 
يد  إىل محاة، ومعه مخسة أروس من اخليل، واألمري بشباي إىل صفد، واألمري شاهني كتك األفرم إىل الكرك؛ وعلى

وأن حيلف نائب السلطة واألمراء على العادة، فساروا على . كل منهم كتاب يتضمن العزاء بالظاهر واهلناء بالناصر
  .خيل الربيد

وقرر األمري أيتمش مع األمراء إبقاء األمور على ما هي عليه، وأكد على الوزير تاج الدين عبد الرزاق، واألمري 
  .لرعية، وجتهيز القسط واجلامكية والعليق برسم املماليك السلطانيةيلبغا األستادار يف الكف عن ظلم ا

وقدم أمري الركب األول . خرج احململ إىل احلج، صحبة األمري شيخ احملمودي، وجعل أمري احململ: ويف ثامن عشره
  .األمري الطواشي سيف الدين هبادر مقدم املماليك
وتأخر األمري سودون أمري أخور عن احلضور، فبعث األمراء إليه  وفيه اجتمع األمراء بالقلعة على عادهتم للخدمة،

ليحضر، فامتنع، فكرروا اإلرسال إليه ثالث مرات، إىل أن حضر، فكلموه يف النزول من اإلصطبل، فلم جيبهم إىل 
كان له ذلك، فتخيلوا منه، واهتموه أنه يريد إثارة فتنة، فقبضوا عليه وعلى األمري علي بن أينال، وأخرجوا ما 

  .باإلصطبل من خيول وقماش وحنو ذلك
  .وسكن األمري أيتمش مكانه، وأنزل بسودون وابن إينال مقيدين إىل احلراقة، وجهزا إىل اإلسكندرية، فسجنا هبا

ويف العشرين منه نودي بالقاهرة ومصر خبروج طائفة العجم من مصر، وهدد من تأخر بعد ثالثة أيام بالقتل، فلم 
مما بلغ األمراء عن اخلاصكية أهنم قد اتفقوا على القبض عليهم عند طلوعهم . ، وسكت عن ذلكخيرج منهم أحد

  .إىل اخلدمة بالقلعة، فكثر خوفهم
  .وُخلع على األمري يشبك الشعباين اخلازندار واستقر الال السلطان، ومعه األمري قطلوبغا الكركي، الال أيضاً

السلطان بدار العدل على عادة امللوك، وخلع على األمري أيتمش، جلس : فلما كان يوم اخلميس حادي عشرينه
وعلى األمري تغري بردي أمري سالح، واألمري بيربس الدوادار، واألمري أرغون شاه أمري جملس، واألمري أرسطاي 

س حاجب رأس نوبة، واألمري يلبغا إستادار، والوزير تاج الدين، واألمري ناصر الدين حممد بن سنقر، واألمري فار
  .احلجاب، واألمري متربغا املنجكي أمري حاجب، ومد السماط على العادة

. وجلس القضاة جبامع القلعة حىت خيلع عليهم وعلى بقية أرباب الدولة. ودخل السلطان من دار العدل إىل القصر
سودون بن زاده، فعندما تكامل األمراء بالقصر أغلق اخلاصكية باب القصر، وكان رأسهم يومئذْ سودون طاز، و

مث سلوا سيوفهم وهجموا على األمراء، وقبضوا على أرسطاي ومتراز . وأقباي رأس نوبة، وجهاركس املصارع
وفر مبارك شاه وطبج، . الناصري ومتربغا املنجكي وطغنجى وبالط السعدي وطولو رأس نوبة وفارس احلاجب

  .فأدركا وقبض عليهما
  .فخلع خلعته، وسل سيفه، ونزل من القلعة إىل داره -القصر  وكان خارج -وبلغ ذلك يلبغا أستادار 

فقيدوا أرسطاي رأس  -وقد هبت وأسكت  -وأحضر اخلاصكية األمراء املقبوض عليهم إىل عند األمري أيتمش 
وأطلقوا من . نوبة، ومتراز، ومتربغا املنجكي، وطغنجي أحد أمراء الطبلخاناه، وطولو، وبالط من الطبلخاناه أيضاً

وأنزل باألمراء املقبوض عليهم إىل احلراقة فأحضروا . واستدعي يلبغا أستادار، فلما حضر قبض عليه، وقيد. داهمع



  .إىل اإلسكندرية يف ليلة السبت ثالث عشرينه، ارسطاي، ومتراز، وطولو
ر املال، وعصروا األمري يلبغا ليحض. وأحضروا إىل دمياط متربغا املنجكي، وبالط السعدي، وطغنجى األشريف

وسألوا يلبغا الساملي بوظيفة . وأسلموه إىل القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب ليحاسبه، فنزل به إىل داره
األستادارية، فامتنع، فعرضوها على ابن سنقر وابن قطينة فلم يوافقا، فخلع على األمري زين الدين مبارك شاه، 

  .ثالث عشرينه واستَقر أستاداراً، عوضاً عن يلبغا اجملنون، يف
وفيه أمر بالنفقة على املماليك، فتوىل اإلنفاق عليهم يلبغا الساملي، وأعطى حبضرة السلطان كل مملوك من أرباب 
  .اخلدم اجلوانية ستني ديناراً، صرف كل دينار ثالثني درمهاً وكل واحد من أرباب األشغال الربانية مخسمائة درهم

درمهاً، فإن الناس كانوا قد توقفوا يف الذهب بعد موت السلطان، واحنط من ونودي أن يكون سعر الدينار ثالثني 
ثالثني إىل ثالثة وعشرين درمهاً الدينار فشق ذلك على الناس، وخافوا اخلسارة، ملا كانوا يظنونه من احنطاط سعر 

  .ومل يزل يرفع حىت بلغ ما مل يكن يف بال أحد قط. الذهب، فجاء األمر خبالف ما يف ظنوهنم
تأخر سائر األمراء األلوف عن حضور اخلدمة بالقلعة، خوفاً من اخلاصكية، فإن : ويف يوم االثنني خامس عشرينه

فنزل حينئٍذ اخلاصكية إىل . األمور صارت معذوقة هبم، فبعث اخلاصكية إىل األمراء باحلضور، فأبوا من ذلك
م، فحضروا وكثر الكالم بينهم إىل أن اتفقوا مجيعاً اإلصطبل يف خدمة األمري أيتمش، واستدعوا األمراء من منازهل

وحلف هلم أيتمش أيضاً، مث حلفوا سائر . وحتالفوا على االئتالف، وطاعة األمري الكبري أيتمش، وامللك الناصر
املماليك واخلدام، وتوىل ذلك يلبغا الساملي، وقام أيضاً يف أمر املرجتع من إقطاعات األمراء حىت تقرر أن يكون 

  .املرجتع من األمري املقدم مخسني ألف درهم، ومن الطبلخاناه عشرين ألف درهم
ومن أمري عشرين عشرة أالف ومن أمري عشرة مخسة آالف، ومن أمري مخسة ألفني ومخسمائة، وكتب بذلك مرسوم 

  .سلطاين خلد يف الدواوين
وأنعم . عن سودون املارديين، مضافاً ملا بيده وفيه خلع على األمري قطلوبغا احلسين الكركي شاد الشراخباناه، عوضاً

  .على األمري قراكسك بتقدمة ألف
خلع على الوزير تاج الدين عبد الرزاق، واستقر أستاداراً، عوضاً عن مبارك شاه : ويف يوم الثالثاء سادس عشرينه
  .حبكم استعفائه، فباشر الوظيفتني

وباستمرار األمري دمشَق خجا يف نيابة جعرب . بة الرها على عادتهوفيه كتب مرسوم باستمرار األمري قرا يوسف يف نيا
  .على عادته

هرب األمري شهاب الدين أمحد بن الزين وايل القاهرة، فخلع على شرف الدين : ويف ليلة األربعاء سابع عشرينه
ن تقتله لبغضهم وكادت العامة أ. وقبض على ابن الزين وسلم إليه. عيسى فالن الشامي عوضه، يف يوم األربعاء

  .فيه، فضرب باملقارع ضرباً مربحاً عند فالن، وألزم حبمل أربعمائة ألف درهم
وفيه ورد اخلرب بأن بايزيد بن عثمان ملك الروم حترك للمشي على بالد الشام، وأن مترلنك القائم ببالد العجم أخذ 

  .ممالك اهلند
ام أخذ قلعة دمشق، وذلك إنه كان باملرج من غوطة دمشق، ورد اخلرب بأن األمري تنم نائب الش: ويف ثامن عشرينه

  .حىت حضر إىل دار السعادة ثلث الليل -العشرين منه  -فلم يشعر الناس به يف ليلة األربعاء 
فلما أصبح استدعى األمري مجال الدين يوسف اهلذباين نائب القلعة، حبجة أن امللك الظاهر طلبه، فعندما نزل إليه 

من تسلم القلعة فكثر كالم الناس إىل أن أذن الظهر، وصل فارس دوادار تنم من مصر، وأخرب  قبض عليه وبعث



فخرج . مبوت امللك الظاهر، وإقامة ابنه الناصر، وحتكم األمري أيتمش، وأن سودون الطيار قادم باخللعة والتقليد
وقرئ عليهم كتاب . ان بدار السعادةواجتمع القضاة واألعي. األمري تنم إىل لقائه، ولبس اخللعة خارج املدينة

السلطان امللك الناصر، فأجابوا بالسمع والطاعة ونودي يف البلد باألمان والزينة، فزينت األسواق، ودقت 
  .الكوسات، وسر الناس بذلك

وأخذ األمري تنم يصرح بأن السلطان صغري، وكل ما يصدر ليس هو عنه، وإمنا هو عن األمراء وأنا وصى السلطان، 
فترقب الناس بدمشق وقوع الفتنة، وبلغ هذا نائب محص، فأخذ القلعة، . ال يعمل شيء إال مبراجعيت، وحنو هذا

  .وأخذ أيضاً نائب محاة قلعتها
الربيد، ومعه ملطفات ألمراء الورسق  -مقدم الربيدية  -ركب طغيتمر : يف ثانيه: شهر ذي القعدة، أوله األحد
اب املماليك والقالع، ومثال ألمحد بن رمضان نائب أذنة، وألمراء التركمان، واألمراء األوجقية، ومطلق لنو

ولنائب حلب ونائب سيس، وصحبته أقبية مطرزة بفرو ومخس عشرة قطعة، وفوقانيات حرير بأطرزة زركش أربع 
  .وعشرون قطعة، وتشاريف عدة كثرية

  .فرغ حتليف املماليك: ويف ثالثه
املعروف  -وعلى سودون من علي بك . ين أينال باي بتقدمة ألف، وخبز أرسطايوفيه أنعم على األمري سيف الد

بتقدمة متراز، وعلى يلبغا الناصري بتقدمة سودون أمري أخور، وعلى أقباي بن حسني شاه بتقدمة متربغا  -بطاز 
  .املنجكي

ة ألف بثمانني فارساً، وأنعم على األمري شرف الدين يعقوب شاه بطبلخاناه زيادة على طبلخاناته فصارت تقدم
وأنعم على كل من قرابغا األسنبغاوي وينتمر احملمدي، وأقباي األينايل بإمرة طبلخاناه، وعلى األمري جرباش 

الشيخي بإقطاع يلبغا اجملنون خبمسني فارساً، وعلى أقبغا احملمدي بطبلخاناه، وعلى كل من متر الساقي، وجركس 
مايل، وألطنبغا اخلليلي، وكزل البشمقدار، وقاين باي العالي، وجكا من املصارع، وأينال حطب، وكمشبغا اجل
  .عوض، وصوماي احلسين بإمرة عشرة

  .جلس السلطان بدار العدل، وحضر األمراء، والقضاة وسائر أرباب الدولة على العادة: ويف خامسه
سطاي، وعلى يعقوب شاه واستقر خلع على سودون املارديين، واستقر رأس نوبة كبرياً، عوضاً عن أر: ويف سابعه

حاجباً ثانياً عوضاً عن متربغا املنجكي، وعلى كل من سودون بن زاده، وتنكز بغا احلططي، وخاير بك من حسني 
  .شاه، وبشباي وجكم، وأقيغا احملمدي األشقر، واستقروا رؤوس نوب

ين درمهاً، واهلرجة بثالثني درمهاً، نودي على النصب بأن يكون صرف الدينار اإلفرنيت بثمانية وعشر: ويف ثامنه
  .وكان قد احنط سعره، فشق ذلك على الناس وتغيب الصيارفة وتوقفت أحوال الناس

وخلع . خلع على قرابغا األسنبغاوي، ومسذ احملمدي، ومقبل، وعملوا حجاباً، فصارت احلجاب ستة: ويف تاسعه
وحضر األمري سيف الدين دقماق نائب ملطية بتقادم  .على متان متر األشقتمري بنيابة قلعة دمشق مث بطل أمره

  .كثرية
  .وخلع على برهان الدين إبراهيم بن علي التاديل، وأعيد إىل قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن الربهان القفصي

وخلع على كزل احملمدي . خلع على جرباش الشيخي، ومتان متر واسَتقرا من رؤوس النوب -: ويف ثاين عشره
واستقر أستادار الصحبة، عوضاً عن قرابغا األسنبغاوي، وعلى سعد  -املعروف بالعجمي األجرود  -ار البشمقد

وعلى كل من . الدين أيب الفرج بن تاج الدين موسى بن كاتب السعدي، واستقر ناظر اإلصطبالت السلطانية



  .الطواشيني شاهني السعدي اْألشريف وعبد اللطيف الشريف، وصارا الال السلطان
وعلى األمري ناصر الدين حممد بن علي بن كلفت، واستقر نقيب اجليش وعلى عالء الدين على بن قرط بوالية 

  .أطفيح
وأعيد . بن نظام الدين إسحاق األصفهاين -ويقال له إسالم  -خلع على الشيخ جالل الدين أمحد : ويف رابع عشره

  .خر الدين بعد وفاتهإىل مشيخة الشيوخ خبانقاه سرياقوس، عوضاً عن الشريف ف
وكان بعد موت السلطان . ونودي أن يكون صوف الدينار املختوم بثالثني درمهاً، واإلفرنيت بثمانية وعشرين درمهاً

  .قد احنط املثقال من اثنني وثالثني إىل مخسة وعشرين، والدينار اإلفرنيت من ثالثني ونصف إىل عشرين درمهاً
  .ا اجملنون إىل اإلسكندرية فسجن هباأخرج األمري يلبغ: ويف خامس عشره
ُخلع علي، وكتب إىل حسبة : خلع على اخلليفة وقضاة القضاة وكاتب السر ويف سابع عشره: ويف سادس عشره

  .وعلى زين الدين عبد الرمحن بن الكويز بنظو الدولة، عوضاً عن مشس الدين عبد اهللا اهليصم. القاهرة
وقد حضر . ن الفقهاء إىل حضرة األمري الكبري أيتمش باحلراقة من اإلصطبلواستدعى شيخ اإلسالم والقضاة وأعيا

هل تقسم بني ورثته أو تكون لبيت مال املسلمني؟ : األمراء واخلاصكية، بسبب األموال اليت خلفها امللك الظاهر
  .فوقع كالم حمري آخره أن يفرق يف ورثته منه السدس، وما بقي فلبيت املال

أرغون شاه البيدمري أمري جملس يف نظر الشيخونية عوضاً عن يلبغا الساملي، وخلع عليه يف تاسع  وفيه استقر األمري
  .عشره، وخلع على جاين بك اليحياوي بنيابة قلعة دمشق، وتوجه إليها

  .وفيه قدم فخر الدين ماجد بن غراب ناظر اإلسكندرية
  .مري أخور عوضاً عن األمري سودون قريب السلطانخلع على األمري سودون الطيار، واسَتقر أ: ويف حادي عشرينه

خلع على األمري شهاب الدين أمحد بن احلاج عمر، املعروف بابن قطينة احلسين، : ويف يوم االثنني ثالث عشرينه
واستقر وزيراً، عوضاً عن تاج الدين عبد الرزاق وايل قطيا، وسلم إليه ليعاقبه على إحضار املال، فاستدعى بالوزير 

  .الدين حممد بن الطوخي ليحاققه بدر
  .وخلع فيه أيضاً على األمري يلبغا الساملي، واستقر أستاداراً، عوضاً عن الوزير تاج الدين
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وعلى علم الدين سليمان . وعلى شهاب الدين أمحد بن أسد الكردي الطربادار بوالية املنوفية، وعزل كزل احملمدي
بن يوسف الشهرزوري الكردي، واستقر يف والية مصر على عادته عوضاً عن ركن الدين عمر بن ممدود بن 

  .الكوراين
وصل يلبغا الناصري من حلب، وأسنبغا من عند نعري، وأخربا باجتماع الكلمة على امللك :  سادس عشرينهويف

  .الناصر
وتوجه أسندمر اخلاصكي على خيل الربيد إلحضار عالء الدين علي بن الطبالوي من القدس، فورد يف عدة الربيد 

  .بأن نائب الشام استدعاه إىل دمشق، وأنه سار إليه
استقر تاج الدين عبد اهللا بن سعد الدين نصر اهللا بن البقري يف نظر اإلسكندرية، عوضاً عن : ن عشرينهويف ثام

  .فخر الدين ماجد بن غراب
وعزل مشس الدين حممد الشاذيل . أعيد نور الدين علي بن عبد الوارث البكري إىل حسبة مصر: ويف تاسع عشرينه

  .اإلسكندراين
استقر بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد العينتايب احلنفي يف : ففي أوله: ني؟شهر ذي احلجة، أوله االثن

  .حسبة القاهرة، عوضي
صرف ابن قطينة من الوزارة باستعفائه، فخلع عليه، ورد إليه التحدث يف أمر الكارم، كما كان قبل : ويف رابعه
  .إليه وايل أخيه سعد الدين إبراهيم أمر الدولةوخلع على فخر الدين بن غراب خلعة الوزارة، فصار . الوزارة

  .وفيه فرق السلطان األضاحي بالدودار من القلعة، على العادة يف كل سنة
  .وخلع على القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب

وحضر على الربيد جاين بك اليحياوي نائب قلعة دمشق، ومعه نسخة ميني األمري تنم نائب الشام بإقامته على 
اعة، وأنه يريد من األمراء احللف أال يغريوا عليه وال يؤذوه، فحلف األمري أيتمش حبضرة القضاة، وحلف له الط

  .أيضاً مجيع األمراء، وعاد جاين بك بنسخ األميان على الربيد
وهو سادس عشر مسري سنة ألف وست عشرة، من تاريخ القبط أوىف النيل ستة عشر ذراعاً، فنزل : ويف سابعه

  . فارس حاجب احلجاب وخلق املقياس، وفتح اخلليج على العادةاألمري
ورد اخلرب بأن ابن عثمان ملك الروم أخذ األبلستني، وعزم أن ميشي على البالد الشامية، فطلب : ويف ثالث عشره

ن األمراء والقضاة وأرباب الدولة إىل القصر السلطاين يف يوم االثنني خامس عشره، وقرئ عليهم كتب تتضمن أ
ابن عثمان ملك الروم بعث أخاه عليا بالعساكر، وأنه أخذ ملطة واألبلستني، وفر منه صدقة بن سويل، فتسلمها يف 
ثامن عشرين ذي القعدة، وأنه حماصر درندة، فوقع االتفاق على املسري إىل قتاله، وتفرقوا، فأنكر املماليك السلطانية 

وعينوا سودون الطيار أمري أخور لكشف هذا " من القاهرة فقط هذا حيلة علينا حىت خنرج " صحة ذلك، وقالوا 
  .اخلرب

وفيه أعيد مشس الدين حممد األخناي إىل قضاء دمشق وعزل أصيل الدين حممد بن عثمان األشليمي، فكانت واليته 
  .حنو مائة يوم



اء، وجاور جبامع بين أمية، قدم أسندمر وأخرب أن ابن الطبالوي ترك لبس األمراء وتزيا بزي الفقر: ويف ثامن عشره
هذا رجل فقري، وقد قنع بالفقر : " واستجار باملصحف العثماين، وامتنع من احلضور إىل مصر، وأن نائب الشام قال

  .، فتركه" اتركوه يف حاله 
وأخرج مرسوم السلطان . وفيه سار سودون الطيار على خيل الربيد لكشف األخبار، فدخل دمشق يف العشرين منه

  .يز عساكر الشام إىل بالد ابن عثمان، فنودي يف البلد بذلك، وتوجه إىل حلببتجه
أبطل الساملي تعريف منية بىن خصيب، وضمان العرصة وأخصاص الغسالني، وكتب بذلك مرسوماً : ويف هذا الشهر

باب جامعها  سلطانياً بعثة إىل األمشونني نودي بإبطال ذلك يف سواحل البالد، ويف منية بين خصيب، ونقش على
  .فبطلت هذه املظامل

وأبطل أيضاً وفر الشون السلطانية، وكان يف كل سنة آالفاً من األرادب وأبطل املقرر على الربدار وهو يف كل 
  .شهر سبعة آالف درهم، واملقرر على مقدم املستخرج وهو ثالثة آالف درمهاً يف كل شهر

وكتب عليهم أال يأخذوا . بتاعني، وهو عن كل أردب درمهنيوأبطل ما كانت السماسرة يف الغالل تأخذه من امل
  .عن كل أردب سوى نصف درهم

وعزل أرغون، واستقر صارم . استقر قطلوبغا التركماين اخلليلي يف والية الشرقية على عادته: ويف سابع عشرينه
  .وعزل قطلوبغا اجلنتمري. الدين إبراهيم بن حممود وايل أمشوم طناح

م فإنه ملا استوىل على قلعة دمشق، وصل إليه يف سادس عشر ذي القعدة شخص ادعى أنه فداوى، وأما نائب الشا
بعثه األمري أيتمش ليقتله وأحضر سكيناً بدار السعادة، فوصله مبال وصرفه؛ فتحدث الناس أن هذه مكيدة ومقدمة 

قدم األمري جاين بك اليحياوي  فلما. ويظهر اخلالف عليه. إلظهار اخلالف، وأخذ النائب يسب أيتمش يف جملسه
ليحلف األمراء فحلفا األمراء، وعادا  -أحد مماليكه  -دمشق على نيابة القلعة ملا ميكنه منها، ورده ومعه سونج بغا 

ودافع . إليه يف نصف ذي احلجة، ومعهما تشريف، فلبسه إىل دار السعادة، ونزعه عنه، وألبسه الذي قدم به عليه
وبعث إىل قلعة الصبيبة، فأفرج عن أقبغا اللكاش وأجلى بغا . وأعاد مملوكه سونج بغا إىل مصرجاين بك عن القلعة 

  .احلاجب، وخضر الكرميي، واستدعاهم إىل دمشق فقدموا عليه يف ثاين عشرين ذي احلجة، وأنزهلم بدار السعادة
  ومات يف هذه السنة من األعيان

ى بن عيسى بن سليم بن مجيل األزرقي العامري الكركي قاضي القضاة عماد الدين أمحد بن عيسى بن موس
  .الشافعي، بالقدس يف سادس عشرين ربيع األول

  .ومات أمري حاج بن مغلطاي أحد األمراء ونائب اإلسكندرية بدمياط يف ربيع األول
مة جداً؛ ومات أرغون شاه اإلبراهيمي نائب حلب هبا، يف صفر، ليلة اخلامس والعشرين منه، فكانت جنازته عظي

  .ألنه كان أظهر من العدل حبلب أمراً كبرياً
اتفق أهنم اكتروا لديوانه مجاالً لنقل امللح، فأخذت سرية من العرب اجلمال؛ فأحضر أرباهبا، وجعل بعلي من حلف، 

ة صفد مث كان أوالً خازنداراً، مث ويل نياب. وهذا غريب يف زماننا وقيل إنه مات مسموماً. قيمة مجله اليت حيلف عليه
  .ومات بكلمش العالي أمري سالح، وأمري جملس بالقدس، يف صفر. طرابلس مث حلب

  .ومات متان بغا احلسين، نائب محص
  .ومات األمري حسام الدين حسن بن علي الكجكين، أحد أمراء الطبلخاناه يف رابع رجب



، ويعرف بابن املشبب، يف سادس ومات الشيخ املقرئ املعتقد خليل بن عثمان بن عبد الرمحن بن عبد اجلليل
  .عشرين ربيع األول

وكان من . ومات شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن حممد العبادي احلنفي، يف ليلة األحد تاسع عشرين ربيع اآلخر
  .فضالء احلنفية، درس يف عدة فنون وناب يف احلكم بالقاهرة
ومات العارف مشس الدين حممد . اين عشرين ربيع األولَومات األديب عالء الدين علي بن أيبك الدمشقي هبا، يف ث

  .بن أمحد بن علي، عرف بابن جنم الصويف مبكة يف صفر، وقد جاور عدة سنني مبكة
ومات اخلليفة املستعصم باهللا زكريا بن إبراهيم بن حممد بن أمحد احلاكم، وهو خملوع، يف رابع عشرين مجادى 

  .األوىل
  .عة املرقب، مسجوناًومات األمري شيخ الصفوي بقل

  .ومات الطواشي صندل املنجكي يف ثالث رمضان
ومات األمري كمشبغا احلموي . ومات األمري صرغتمش احملمدي نائب اإلسكندرية، يف ثالث عشر مجادى األوىل

  .بسجن اإلسكندرية، يف ثامن عشرين رمضان
وهو مسجون بقلعة اجلبل، يف . صور قالوون ومات امللك املنصور حممد بن املظفر حاجي بن الناصر حممد بن املن

  .تاسع احملرم
  .ومات قاضي القضاة ناصر الدين أمحد بن حممد بن حممد بن التنسي املالكي، وهو قاضي أول شهر رمضان
  .ومات بدر الدين حممود بن عبد اهللا الكُلُْستاين السراي كاتب السر وهو متول، يف عاشر مجادى األوىل

  .أحد األمراء ونائب اإلسكندرية، وهو منفي يف رابع ربيع اآلخر بالقدسومات األمري قديد 
  .ومات أمحد بن عبد اللّه الزهوري يف أول صفر، وكان شيخاً عجمياً ذاهب العقل للسلطان فيه اعتقاد كبري

  .ومات األمري أزدمر دوادار السلطان، وهو أمري
واألردب القمح بأربعني درمهاً والشعري خبمسة : وهو خامس توتسنة اثنتني ومثامنائة أهل احملرم بيوم األربعاء، //

  .وعشرين درمهاً، والفول بسبعة وعشرين، والدينار املصري بثالثني درمهاً، والدينار اإلفرنيت خبمسة وعشرين درمهاً
واستقر . استقر مجال الدين حممد بن عمر الطنبدي يف حسبة القاهرة، وصرف البدر حممود العني تايب: ويف ثانيه

  .األمري حاج بن أيدمر وإىل البهنسا وصرف حيواط السيفي
استقر الشريف األمري عالء الدين على البغدادي وإىل دمياط يف وظيفة شد الدواوين، عوضاً عن : ويف سادسه

م شهاب الدين أمحد بن حسن بن خاص بك املعروف بابن خاص ترك الربيدي وكان امللك الظاهر بعثه إىل بالد الشا
  .لتحصيل األموال واألغنام

  .وكان قد مجع كثرياً من األغنام واألموال. فلما مات امللك الظاهر عوقه األمري تنم نائب دمشق
وذلك أنه كان يلي الفيوم أيام األمري منطاش، فحبس عنده . قبض على أمري حاج بن بيدمر وسجن: ويف سابعه

ابغا العمري أمري جملس، واألمري أردبغا العثماين، واألمري يونس األمري مترباي احلسين حاجب احلجاب، واألمري قر
األسعردي، واألمري طغاي متر اجلركتمري، واألمري قازان املنجكي، واألمري تنكز العثماين، واألمري عيسى التركماين، 

حضر قاضي الفيوم، فبعث إليه األمري صراي دوادار األمري منطاش بقتلهم يف السجن، فألقي عليهم حائطاً قتلهم، وا
  .وكتب حمضراً بأهنم ماتوا حتت الردم

فلما مات الظاهر برقوق تعلق . فلما انقضي حتكم منطاش، وعاد الظاهر برقوق ، هرب من اخلوف مدة حياة الظاهر



  .خبدمة األمري تغري بردى أمري سالح، حىت استقر بشفاعته يف والية البهنسا، كما تقدم
احلسين حتت تغري بردى، فعرفها مماليك أبيها بأنه قاتل أبيها، فما زالت بزوجها حىت  وكانت ابنة األمري مترباي

  .قبض عليه، وسجنه خبزانة مشايل، واستقر عوضه األمري ناصر الدين حممد الضاين
من وضربه عريا باملقارع والعصي معاً، . أحضر األمري يلبغا الساملي أوناط اليوسفي كاشف الوجه البحري: ويف ثامنه

  .واستقر عوضه عالء الدين على بن طرنطاي يف تاسعه. أجل أنه أخرق برسوله
وصرف عالء . يف والية الغربية -صهر ابن املزوق  -استقر مجال الدين يوسف بن قطلوبك : ويف سادس عشره
  .الدين على احلليب
وقدم دمشق وأطلق . ألمري خضرأطلق األمري تنم نائب الشام من سجن الصبيبة األمري أجلبغا وا: ويف سابع عشره

  .األمري آقبغا اللكاش أيضاً
  .استقر عالء الدين ألطنبغا وإىل العرب نائب الوجه القبلي، وصرف عالء الدين على اليلبغاوي: ويف ثامن عشره

انت وأن العشري ببالد الشام ك. وورد اخلرب بنزول ابن عثمان على ملطية وحماصرهتا، وهبا األمري مجق من الظاهرية
وكان من خرب أيب يزيد بن عثمان أن القاضي برهان الدين صاحب سيواس ملا . بينهم فنت وحروب، قتل فيها آالف

قتل، كتب أهل سيواس إىل ابن عثمان يستدعوه، فسار إليهم من فوره على عسكر كبري وملكها، وأقام عليها ابنه 
تيمورلنك، فأخذ ابن عثمان ماله، وأفحش يف حرميه سلمان مث مضي إىل أرزجنان، ففر منه طهر ابن حاكمها إىل 

  .بتمكني سواسه منهن، وعاد إىل مملكته
استقر القاضي نور الدين علي بن الشيخ سراج الدين عمر بن امللقن يف إفتاء دار العدل، مضافاً : ويف تاسع عشره

  .ملن هبا
احلاج زين الدين عمر بن صابر ورفيقه علي استقر املقدم حممد بن عبد الرمحن مقدم الدولة، وصرف : ويف عشرينه

  .البديوي وقبض عليهما
ركب امللك الناصر من قلعة اجلبل ومعه األمري الكبري أيتمش وسائر األمراء إىل : ويف يوم الثالثاء حادي عشرينه

  .وهذه أول ركباته بعد السلطنة. تربة أبيه، وشق القاهرة من باب النصر إىل باب زويلة، وصعد القلعة
وفيه دخل احململ واحلاج، وشكوا من املشقة بشدة احلر وموت اجلمال، وأن الشريف حسن بن عجالن أمري مكة، 

وأن العبيد مهوا . شكا إىل األمري شيخ احملمودي أمري احلاج من األمري بيسق أمري الرجبية، واملتحدث يف عمارة احلرم
ينهم، وأقام مبكة ليتم عمارة احلرم، وأن األمري شيخ ملا وصل غري مرة بقتله لثقله عليهم، فاستدعاه واصلح بينه وب

إىل ينبع، وهو عائد، نادي يف احلاج من كان فقرياً فليحضر إىل خيمة األمري يأخذ عشرة دراهم وقميصاً فاجتمع 
 الطور، عنده عدة من الفقراء، فقبض عليهم وسلمهم إىل أمري ينبع، وأمره أن ينزهلم يف مراكب بالبحر ليسريوا إىل

  .ورحل باحلاج من فوره، فتأخر الفقراء بينبع
  .أفرج األمري تنم نائب الشام عن األمري جلبان من سجنه بقلعة دمشق: ويف ليلة اجلمعة رابع عشرينه

استقر عالء الدين أقبغا الزيين املزوق يف والية الفيوم وكشفها، وكشف البهنساوية : ويف خامس عشرينه
  .بغا الزيين من والية الفيومواألطفيحية، وصرف طي
وفيه خلع على األمري شهاب الدين أمحد بن أسد اهلذباين الكردي الطربدار لوالية : شهر صفر، أوله اخلميس

  .املنوفية، وعزل اقبغا البشتكي
وفيه كتب . وفيه ركب األمري تنم نائب الشام يف موكب جليل بدمشق، وركب معه األمريان جلبان وأقبغا اللكالش



  .ألمري تنم إىل النواب يدعوهم إىل موافقته، فلم جيبه نائب حلب، وال نائب محاةا
  .استقر شهاب الدين أمحد الطرخاين وايل مصر، وصرف علم الدين سليمان الشهرزوري: ويف ثالثه

  .استقر هباء الدين أرسالن وايل العرب املعزول من والية القاهرة يف نيابة الوجه البحري: ويف سادسه
وقبص على الوزير بدر الدين حممد بن الطوخي، وعلى ابنه سليمان، وسلما إىل . زل عالء الدين علي بن مسافروع

الشريف شاد الدواوين فضرهبما، وعصر الوزير على مائة ألف درهم، تأخرت لألمري الكبري أيتمش يف أيام مباشرته، 
ألفاً، وضمنهما شرف الدين حممد بن الدماميين، واملهتار  من مثن اللحم املرتب له على الدولة، فأوردا ثالثة ومثانني

  .عبد الرمحن يف مبلغ سبعة عشر ألفا، وأفرج عنهما، فهربا، وغرما ذلك من ماهلما
وفيه قبض األمري تنم نائب . وفيه استقر عالء الدين طيبغا الزيين يف والية الفيوم على عادته، وعزل أقبغا املزوق

الدين أمحد بن خاص ترك شاد الدواوين، وأخذ مجيع ما مجعه من األغنام واألموال، وفوض  الشام على األمري شهاب
  .أمر أستادارية الشام إىل األمري عالء الدين الطبالوي

  .أعيد مشس الدين حممد الشاذيل إىل حسبة مصر، وصرف نور الدين على البكري: ويف خامس عشره
  .ا احلموي من اإلسكندرية إىل تربته خارج باب احملروقأحضرت جثة األمري كمشبغ: ويف خامس عشرينه

القمح كل إردب خبمسة : وذلك أن الظاهر ملا مات كان أعلى سعر. حتركت األسعار بالقاهرة: ويف هذا الشهر
وعشرين مما دوهنا، والشعري كل أردب من مخسة عشر درمهاً إىل ما دون ذلك، فأصبح يف يوم السبت التايل لدفن 

ودام ذلك حىت بلغت زيادة النيل يف نصف احملرم . اهر كل إردب من القمح بأربعني درمهاً من غري سببامللك الظ
  .مثانية أصابع من تسعة عشر ذراعاً، وهبط عقيب ذلك أصابع -وهو سابع عشر توت  -من هذا العام 

وبلغ .  بلغ ستني درمهاًفلما انقضي شهر توت احنط املاء، وتزايد السعر من أربعني درمهاً اإلردب القمح حىت
وهي زنة ثالمثائة رطل  -األردب من الشعري والفول إىل مخسة وثالثني، بعد مخسة وعشرين، واحلملة من الدقيق 

  .وارتفع سعر غالب املأكوالت. مائة درهم، واخلبز أربعة أرطال بدرهم -باملصري 
  .ويف آخره أبيع الرغيف بثمن درهم، زنته سبع أواقي

تزايد االختالف بني األمراء واخلاصكية، وكثر نفور اخلاصكية من األمري أيتمش، وظنوا به وباألمراء : وفيه أيضاً
واتفقوا معه على إفناء املماليك بالقتل والنفي، فتخيل األمراء منهم، واشتدت . أهنم قد مالوا إىل نائب الشام

بن زاده، وجركس املصارع، ووافقوا األمري وتعني من اخلاصكية سودون طاز، وسودون . الوحشة بني الطائفتني
  .يشبك، فصاروا يف عصبة قوية وشوكة شديدة وشرع كل من األمراء واخلاصكية يف التدبري، والعمل على اآلخر

وأما أمر األمري تنم نائب الشام فإنه ملا عاد إليه مملوك سونج بغا من مصر، يف ثالث عشر احملرم، ومعه مرسوم 
أطلق األمري جلبان من قلعة . البالد الشامية إليه، وأن يطلق من شاء من األمراء احملبوسنيشريف بتفويض أمور 

دمشق يف ليلة اجلمعة رابع عشرينه، وأطلق األمري أزدمر أخا أينال، وحممد بن أينال من طرابلس، واحضرمها إىل 
نائب طرابلس وألطبغا العثماين نائب وبعث إىل نواب البالد يدعوهم إىل القيام معه، فأجابه يونس الرماح . دمشق

  .صفد، وأقبغا األطروش نائب حلب
وبعث تنم إىل نائب طرابلس أن جيهز شينيا إىل ثغر دمياط . وامتنع من إجابته األمري دمرداش احملمدي نائب محاة

املؤمين، فتسلم  فبادر ناصر الدين حممد بن هبادر. ليحمل فيه األمري نوروز احلافظي وغريه من األمراء املسجونني
فكتب على يده . برج األمري الكبري أيتمش بطرابلس، وركب البحر إىل دمياط، وقدم إىل قلعة اجلبل، وأخرب بذلك

عدة كتب ملطفات إىل األمري قرمش حاجب طرابلس، وغريه من القضاة واألعيان، بأن قرمش احلاجب يثب على 



واتفق أن يونس الرماح قبض على قرمش احلاجب . فسار بذلكيونس الرماح، نائب طرابلس ويقتله، ويلي مكانه، 
واستدعي نائب الشام باألمري عالء الدين على بن الطبالوي، وأقامه متحدثاً يف أمور . وقتله، قبل وصول ابن هبادر

الدولة، كما كان بديار مصر، وسلم إليه شهاب الدين أمحد بن خاص ترك شاد الدواوين يف ثامن صفر هذا، فأخذ 
  .منه ما مجعه من األموال السلطانية

مث إنه حلف األمراء يف ثاين عشره على أن يكونوا معه، وتأهب للمسري إىل حلب، وأخذ ابن الطبالوي يف طلب 
أرباب األموال بدمشق، وطرح عليهم السكر احلاصل من األغوار، فضر الناس كلهم، حبيث أنه طرح ذلك على 

وأظهر األمري . فتنكرت القلوب على النائب هبذا السبب، وكثر الدعاء عليه. وطةالفقهاء ونقباء القضاة وأهل الغ
وقدم الربيد من حلب إىل قلعه اجلبل يف حادي عشرينه أن نائب حلب ونائب . جنتمر نائب محص اخلالف على تنم

مري جلبان، محاة، ونائب محص، باقون على الطاعة، وان تنم نائب دمشق خرج عن الطاعة، وأطلق من السجن األ
واألمري أقبغا اللكاش، واألمري أمحد بن يلبغا واألمري أزدمر أخا إينال، واجلبغا اجلمايل، وخضر الكرميي، فتحقق أهل 

الدولة حينئذ صحة ما كان يشاع من عصيان تنم، وصرح اخلاصكية بأن األمري أيتمش قد وافقه على ذلك يف 
  .الباطن، وحترزوا منه
  .كسفت الشمس، قبل العصر: من عشرينهويف يوم األربعاء ثا

  .فيه وجه األمري تنم نائب الشام عسكرا إىل غزة مع األمري آقبغا اللكاش: شهر ربيع األول، أوله السبت
  .أخرج عسكرا إىل حلب مع األمري جلبان: ويف ثالثه

  .وفيه قبض على بتخاص، وسجن بقلعة دمشق
يا عم، أنا قد : فرج باألمري الكبري أيتمش إىل القصر، وقال لهاستدعي امللك الناصر : ويف يوم اخلميس سادسه
وكان هذا قد بيته معه األمري يشبك، واألمري سودون طاز، فيمن معهما من اخلاصكية، . أدركت، وأريد أن أترشد

ىل ليستبد السلطان، وحيصل هلم الغرض يف أيتمش واألمراء، وميتنع أيتمش من تصرف السلطان، فينفتح هلم باب إ
فأجاب أيتمش السلطان بالسمع والطاعة، واتفق مع األمراء واخلاصكية على . القتال، وحماربة أيتمش واألمراء

واستدعي يف احلال اخلليفة، وشيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين، . ترشيد السلطان، وأن ميتثل سائر ما يرسم به
لسر، وناظر اجليش، وغريه ممن عادته حضور اجملالس وقضاة القضاة وقضاة العساكر، ومفتو دار العدل، وكاتب ا

وادعي القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر اجليش واخلاص على األمري أيتمش بأن السلطان قد . السلطانية
وأشهد عدة من األمراء اخلاصكية بذلك، فحكم القضاة برشد السلطان، وخلع على اخلليفة وشيخ . بلغ راشداً

ونزل أيتمش إىل داره اليت . ة القضاة، ومن حضر من بقية القضاة والفقهاء، وعلى األمري أيتمشاإلسالم، وقضا
كان يسكنها يف األيام الظاهرية ونقل سائر ما كان له باإلصطبل السلطاين وللحال دقت البشائر، ونودي يف القاهرة 

  .ومصر بالزينة والدعاء للسلطان، فزينتا
  .املولد النبوي على عادة أبيه، وحضر معه األمراء والقضاة ومن عادته احلضور عمل السلطان: ويف هذا اليوم

وافترق من يومئذ . وعمل نائب الغيبة األمري أزدمر أخا أينال. وفيه خرج األمري تنم نائب دمشق منها إىل حنو حلب
فتخيل أيتمش ومن  وانقطع يشبك بداره، وأظهر أنه مريض،. العسكر فريقان، فرقة مع أيتمش وفرقة مع يشبك

. معه من األمراء وظنوا أهنا من يشبك حيلة، حىت إذا دخلوا لعيادته قبض عليهم، فلزم كل منهم داره، واستعد
وكان قد تبني منذ مات الظاهر عجزه وعدم أهليته . وأخلد أيتمش إىل العجز، وأعرض عن إعمال الرأي والتدبري

  .للقيام باألمر



أشيع من العصر ركوب العساكر للقتال، وماج الناس، وكثرت حركاهتم، فلم يدخل : رهفلما كان ليلة االثنني عاش
وملك أيتمش الصوة جتاه باب القلعة، وأصعد عدة من املقاتلة إىل . ممن معه آلة احلرب. الليل حىت لبس أيتمش

  .عمارة األشرف جتاه الطبلخاناه، لريموا على من فيها ومن يقف على باب القلعة
وأخذ األمري فارس حاجب احلجاب رأس الشارع املالصق لباب مدرسة السلطان حسن، . ج يشبك من بيتهو مل خير

وأخذ األمري تغري بردي أمري سالح، واألمري أرغون أمري جملس رأس سويقة . ليقاتل من خيرج من باب السلسلة
. ودقت هبا الكوسات احلربية.  القلعةوركب األمري يشبك اخلازندار، واألمري بيربس الدوادار إىل. منعم جتاه القصر

وحلق هبم من األمراء سودون طاز وسودون املارديين، ويلبغا الناصري، وبكتمر . ولبست املماليك السلطانية
  .الركين، وأينال باي بن قجماس، ودقماق اجملدي نائب ملطية

سلطان من القصر إىل اإلصطبل، وقد نزل ال. ووقعت احلروب بني الفريقني من وقت العشاء اآلخرة إىل السحر
فاشتد قتال املماليك السلطانية، وثبت هلم األمري فارس، وكاد يهزمهم لوال ما كادوه من أخذ مدرسة السلطان 

حسن، ورميه من أعالها إىل أن هزموه، وأحاطوا بداره، وهزموا تعري بردى وأرغون شاه، بعدما أبلى تغري بردى 
وقد امتدت األيدي إىل دورهم فنهبوا ما فيها، فنادي . ا، فصار اجلميع إىل أيتمشبالءاً كثرياً، وأحاطوا بدورمه
من قبض مملوكاً جركسيا من املماليك السلطانية، وأحضره إىل األمري الكبري أيتمش : أيتمش بالقاهرة وظواهرها

ن، ومالوا بأمجعهم على فحنقوا من ذلك، وفارقه من كان معه من اجلراكسة، وصاروا إىل جهة السلطا" يأخذ عرية 
ممن بقي معه وقت الظهر من يوم االثنني يريدون جهة الشام، واهنزم معه من األمراء األلوف أرغون . أيتمش، فإهنزم

ومن الطلخاناه ألطنبغا . شاه أمري جملس، وتغري بردي أمري سالح، وفارس حاجب احلجاب ويعقوب شاه احلاجب
جلق الناصري، وتنكر بغا احلططي، وأقبغا احملمودي . ردى اجللباين وبكتمرشادي، وشادي خجا العثماين، وتغري ب

ومن أمراء العشرينات أسندمر األسعردي، ومنكلي بغا العثماين، ويلبغا . األشقر، وعيسي فالن وإىل القاهرة
ئر، ومن أمراء العشرات خضر بن عمر ابن بكتمر الساقي، وخليل بن قرطاي شاد العما. الظريف من خجا علي

وعلى بن بالط الفخري، وبريم العالي، وأسنبغا احملمودي، وحممد بن يونس النوروزي، وأجلي بغا السلطاين، ومتان 
متر األشقتمري، وتغري بردى البيدمري، وأرغون السيفي، ويلبغا البلشون احملمودي، وباي خجا احلسين، وأمحد بن 

حممد ابن عالء الدين على بن كلفت نقيب اجليش،  أرغون شاه األشريف، ومقبل أمري حاجب، وناصر الدين
وخايربك بن حسن شاه، وجوبان العثماين، وكزل العالي، ويدي شاه العثماين، وكمشبغا اجلمايل، وألطنبغا 

فمروا باخليول السلطانية يف ناحية سرياقوس، فأخذوا من جيادها حنو . اخلليلي، وألطنبغا احلسين، يف تتمة حنو األلف
  .وساروا إىل دمشقاملائة، 

وجتمع من املفسدين خالئق، وهنبوا مدرسة أيتمش، وحفروا قرب ولده الذي هبا، وأحرقوا الربع اجملاور هلا من خارج 
وهنبوا مدرسة السلطان حسن، . وهنبوا جامع أقسنقر، واستهانوا حبرمة املصاحف. باب الوزير، فلم يعمر بعد ذلك

  .كسروا حبس الديلم وحبس الرحبة، وأخرجوا املسجوننيوأتلفوا عدة من مساكن املنهزمني، و
وقتل يف هذه الواقعة من األمراء قجماس احملمدي شاد السالح خاناه من أمراء العشرات، وقرابغا األسنبغاوي، 

واختفي ممن كان معه مقبل الرومي الطويل أمري جاندار، وكمشبغا اخلضري . وينتمر احملمدي من األمراء األلوف
سلطان يف طلب املنهزمني بكتمر الركين ويلبغا الناصري، وأقبغا الطرنطاي من أمراء األلوف، وأسنبغا فندب ال

الدوادار من الطبلخاناه، وباشا باي بن باكي، وصوماي احلسين من العشرات، يف مخسمائة من املماليك السلطانية، 
  .فلم يدركوهم، وعادوا



ية القاهرة، عوضاً عن عيسي فالن، فنودي بني يديه أن من أحضر استقر قرابغا مغرق يف وال: ويف حادي عشره
  .أمرياً من أصحاب أيتمش أخذ ألف دينار

استقر يف والية القاهرة بلبان من املماليك السلطانية، عوضاً عن مغرق، فإنه مات من جراحة كانت : ويف ثاين عشره
الفتوح، وعرب راكباً من باب اجلامع احلاكمي، وهو به، ونزل باخللعة إىل القاهرة، فمر من باب زويلة يريد باب 

ينادي قدامه، فإذا باألمري شهاب الدين أمحد بن عمر بن الزين قد جاء إىل حنو باب النصر وهو ينادي بني يديه 
فلما التقيا وايف الطواشي شاهني احلسين، ومعه خلعة ألبسها البن الزين، فبطل أمر بلبان، وتصرف ابن الزين . أيضاً

  .يف أمور الوالية، ونودي بالكف عن النهب، وهدد من ظفر به من النهابة، فسكن احلال
خلع على أسندمر العمري بنقابة اجليش، وعلى ناصر الدين حممد ابن ليلي بوالية مصر، وعزل : ويف ثالث عشره

  .الشهاب أمحد الطرخاين
  .نزله، وهنب ما وجد لهقبض على األمري مقبل الرومي أمري جاندار من م: ويف رابع عشره

وأما تنم فإنه وجه األمري آقبغا اللكاش يف عدة من األمراء والعساكر إىل غزة فساروا من دمشق يف أوله، وتبعتهم 
وخرجوا منها يف ثالثه، وعليهم األمري جلبان، ومعه األمري شهاب الدين أمحد بن الشيخ علي، . أطالب أمراء دمشق

وقبص األمري تنم على . ويلبغا األشقتمري، وصرق الظاهري مساروا إىل حلبوطيفور حاجب احلجاب بدمشق، 
  .األمري بتخاص، وموسي التركاين، وحبسهما بقلعة دمشق، من أجل أنه اهتمهما بامليل مع أهل مصر

 مث خرج تنم من دمشق فيمن بقي معه يف سادسه، يريد حلب، وجعل األمري أزدمر أخا إينال نائب الغيبة، فوصل إىل
ووافاه يونس الرماح نائب طرابلس، ومعه عسكر . وتوجه إىل محاة. محص واستويل عليها، وأقام فيها من يثق به

طرابلس، فامتنع دمرداش احملمدي نائب محاة وقاتل تنم قتاالً شديداً، وقتل من أصحابه حنو األربعة، و مل يقدر عليه 
  .تنم فأتاه اخلرب على محاة بقيام أهل طرابلس

كال معه من امللطفات ألرباهبا، فوصلت إليهم قبل . أنه ملا قرب حممد بن هبادر املؤمين من طرابلس بعثوذلك 
ممن معه يف البحر، فظنه نائب الغيبة من الفرنج، فخرج إليه يف حنو ثالمثائة فارس من أجناد . مث وصل. قدومه

هزمهم إىل برج أيتمش، فأصبح الذين أتتهم طرابلس فتبني له أنه من املسلمني، فقاتلهم على ساحل البحر حىت 
وهنبت دار نائب الغيبة، . وأفتاهم فقهاء البلد بذلك. امللطفات، نادوا يف العامة جبهاد نائب الغيبة، نصرة البن هبادر

وخطب خطيب البلد بذلك فتسرعت العامة إىل النهب، فاهنزم نائب الغيبة إىل محاة، وأعلم األمري تنم بذلك فبعث 
  .مري صرق على عسكر إىل طرابلس، فقاتله أهلها قتاالً شديداً مدة تسعة أيام، ودفعوه عنهاباأل

ويف أثناء ذلك ورد على األمري تنم خرب واقعة األمري أيتمش، وأنه وصل إىل غزة ونزل بدار النيابة، فأذن بدخوله 
 خامس عشرينه، وأرسل يونس ومن معه إىل دمشق، ورجع من محاة بالعساكر، وقد عجز عنها، فدخل دمشق، يف

أجلي بغا احلاجب، وخضر الكرميي، يف : الرماح نائب طرابلس يف عسكره ومن انضم إليه من أمراء دمشق، وهم
طائفة إىل طرابلس فدخلوا، واهنزم ابن هبادر إىل البحر، فركبه، ومعه القاضي شرف الدين مسعود الشافعي قاضي 

وقتل حنو العشرين . الرماح أموال الناس كافة، وفعل ما ال تفعله الكفاروهنب يونس . طرابلس يريدون القاهرة
رجالً من املعروفني، منهم الشيخ املفيت مجال الدين بن النابلسي الشافعي، واخلطيب شرف الدين حممود، واحملدث 

وقتل من . بليالقاضي شهاب الدين أمحد بن األذرعي املالكي، والقاضي شهاب الدين احلنفي، وموفق الدين احلن
  .وكانت هذه الكائنة يف اخلامس عشر منه. العامة ما يقارب األلف وصادر الناس مصادرة كبرية، وأخذ أمواهلم

  .عرض السلطان امللك الناصر املماليك، ففقد منهم مائة وثالثني، اهنزموا مع أيتمش: ويف سادس عشره



نوبة، وقرمان املنجكي، وكمشبغا اخلضري، وخضر بن وفيه قبض على األمري بكتمر جلق، وتنكر بغا احلططي رأس 
عمر بن بكتمر الساقي، وعلى بن بالط الفخري، وأسنبغا احملمدي، وحممد بن يونس النوروزي، وأجلبغا السلطاين، 

وأرغون السيفي، وأمحد بن أرغون شاه األشريف، وناصر الدين حممد بن على بن كلفت نقيب اجليش، وألطنبغا 
مث أفرج عن قرمان، وخضر، وابن يونس، وابن كلفت وألطنبغا ومحل إىل اإلسكندرية منهم مقبل . وااخلليلي، وسجن

وتأخر بالقلعة . الرومي، وبكتمر جلق، واحلططي، وابن بالط، وأسنبغا وأجلبغا، وأرغون، وأمحد بن أرغون شاه
  .كمشبغا اخلضري، وإياس اخلاصكي

خور، واألمري متراز من اإلسكندرية، واألمري نوروز من دمياط فسارت وفيه استدعي السلطان األمري سودون أمري أ
  .القصاد إلحضارهم
استقر موفق الدين أمحد بن قاضي القضاة ناصر الدين نصر اهللا احلنبلي يف قضاء القضاة احلنابلة : ويف سابع عشره

ء الدين أقبغا املزوق يف والية الفيوم واستقر عال. بالقاهرة ومصر، بعد وفاة أخيه قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم
واستقر أيضاً يلبغا الزيين وإىل . وكشفها، وكشف البهنساوية، واألطفيحية، وعزل طيبغا الزيين، وطلب، فهرب

  .البهنسا، وعزل الضاين
وا وقبل. وصل األمري نوروز من دمياط، واألمري سودون، واألمري متراز من اإلسكندرية إىل القلعة: ويف عشرينه

قدم األمري : ويف آخره. وكتب إىل األمري تنم نائب الشام بدخوله يف الطاعة. األرض للسلطان، ونزلوا إىل دورهم
  .بيسق من مكة

  .ارتفعت أسعار املأكوالت واملشروبات وامللبوسات: ويف هذا الشهر
بعني درمها، مث نزل إىل وبلغ سعر الرطل من حلم الضاد درمهني، ومن البقر درهم ومثن، واألردب القمح إىل س

  .مخسني
واألمري . استقر األمري أقباي الطرنطاي بن حسني شاه حاجب احلجاب: يف ثانيه: شهر ربيع اآلخر، أوله األحد

  .دقماق احملمدي حاجب رأس امليسرة
منكلي بغا استقر كل من األمري اسنبغا العالي الدوادار، واألمري قماري األمسبغاوي وإىل باب القلة و: ويف ثالثه

  .واستقر متربغا احملمدي نائب القلعة. الصالحي الدوادار وسودون املأموري حاجباً
ممن معه إىل دمشق، فخرج األمري تنم إىل لقائه، وبالغ يف إكرامه وإكرام من معه، . قدم األمري أيتمش: ويف خامسه

وعظم شأن تنم . وسكين القصر األبلق، فأقاموخري يف اإلقامة، فاختار النزول بامليدان، . وقدم إليهم تقادم جليلة
  .بقدوم أيتمش عليه، وأطاعه من خالف عليه

قدم عليه كتاب امللك الناصر مبسك أيتمش ومن معه وقدومه إىل مصر، فأحضر الكتاب وحامله إىل عند : ويف ثامنه
، بدعوامها إىل ما هم مث جهز أيتمش وتغري بردى قصادمها إىل نائب محاة، ونائب حلب. أيتمش، وأعلمه بذلك

  .عليه، فأجابا بالسمع والطاعة
وأنعم على . وكان األمراء مبصر قد اتفقوا أن يكون األمري بيربس الدوادار أتابك العساكر، فأقاموه صورة بال معىن
وعلى دقماق . نوروز بإقطاع تغري بردى، وعلى متراز بإقطاع أرغون شاه، وعلى سودون أمري أخور بإقطاع فارس

قطاع يعقوب شاه، وعلى األمري الكبري بيربس بإقطاع أيتمش، إال النحريرية، ومنية بدران، وطوخ اجلبل، فامتنع بإ
الذي  -من قبوله وغضب، وأنعم بإقطاع بيربس على بكتمر الركين، وبإقطاع بكتمر على دقماق، وبإقطاع دقماق 

  .ري طبلخاناهعلى جركس املصارع القامسي، واستقر أم -كان باسم يعقوب شاه 



وأنعم على كل من كزل بغا الناصري، وقماري األسنبغاوي، وشاهني من شيخ إسالم، وشيخ السليماين، وباشا باي 
. من باكي، ومتربغا، وحبك من عوض، وصوماي احلسين، ومتر، وأينال حطب، وقاين باي العالي بإمرة طبلخاناه

بغا اخلليلي، واجترك القامسي، وكزل احملمدي، وبيغان وعلى كل من بردي بك العالي، وسودن املأموري، وألط
األيناىل بإمرة عشرين، وعلى كل من أزبك الرمضاين، والطربس العالي، وأسندمر العمري، وقرقماس السيفي، 
ومنكلي بغا الصالحي، وأقبغا اجلوهري، وطيبغا الطولومتري، وقاين باي بن باشا، ودمرداش األمحدي، وأقباي 

رغون شاه الصاحلي، ويونس العالي، ومجق، ونكباي األزدمري، وأقبغا احملمدي، وقاين بك احلسامي، السلطاين، وأ
وبايزيد من بابا، وسودون البجاسي، وسودون الشمسي، ومتراز من باكي، وشكدان، وقطلوبغا احلسين، وأسنبغا 

وأرزمك، وأسن باي، وسودون املسافري، وسودون النوروزي، وقطلو أقتمر احملمدي، وقانق، وسودون احلمصي، 
  .القامسي بإمرة عشرة

فخالف األمري سودون . حتالف األمراء على السفر بالسلطان إىل الشام، فامتنع املماليك وهددوا األمراء: ويف ثامنه
مما هو فيه . طاز، وتأخر عن اخلدمة، واجتمع املماليك باألمري يشبك وهو ضعيف، وحدثوه يف أمر السفر، فاعتذر

  .لشغل باملرضمن ا
وسودن طاز وتسابا بسبب سكىن احلراقة من اإلصطبل، وكادا  -كان  -وفيه اختلف األمريان سودون أمري أخور 
ووقع أيضاً بني جركس املصارع وسودون طاز تنافس بسبب اإلقطاع . يقتتالن، لوال فرق بينهما األمري نوروز

  .هماوتقابضا، و مل يبق إال أن تثور الفتنة، حىت فرق بين
واستقر بلبان وايل قليوب، وعزل . استقر أمري على ناسب الوجه البحري، وعزل هباء الدين أرسالن: ويف عاشره

ورتب األمراء أموراً منها، إقامة نائب مبصر، وعبوا عدة تشاريف إلقامة أرباب وظائف من . عمر بن الكوراين
طاز، وعمل أمري أخور، عوضاً عن سودون الطيار، فلما كان يوم اخلميس ثاين عشره خلع على سودون . األمراء

  .لتأخره بدمشق
  .أعيد بدر الدين حممود العني تايب إىل حسبة القاهرة وصرف اجلمال الطنبدي: ويف رابع عشره

  .واستقر حممد بن الطويل يف والية منوف، وعزل الشهاب أمحد بن أسد الكردي
  .ألف ومل يقع مثل ذلك فيما تقدمواستقر األمري مبارك شاه حاجبا ثالثاً بتقدمة 

وفيه قدم قاضي القضاة شرف الدين مسعود من طرابلس، ومعه الشريف بدر الدين حممد بن كمال الدين حممد 
البلدي نقيب األشراف، ووكيل بيت املال هبا، وأخرب بواقعة طرابلس، وقتل قرمش حاجبها، وأن املقتولني يف 

  .ون رجالً، وأن النائب أراد إحراقها، فاشتراها منه بثالمثائة ومخسني ألف درهمالواقعة ألف وسبعمائة واثنان وثالث
قدم نائب محاة إىل دمشق، فخرج األمري تنم واألمري أيتمش بالعساكر إىل لقائه، وخلع عليه، وأنعم : ويف ثامن عشره

  .عليه تنم مبال جزيل وأقام مخسة أيام، وعاد إىل محاة ليتجهز
  .على أحد األمراء، واستقر حاجباً ثامناً، و مل يعهد مبصر مثل ذلك فيما سلف وخلع امللك الناصر
قبض السلطان على الوزير فخر الدين ماجد بن غراب، وأخيه سعد الدين إبراهيم ناظر اجليش : ويف تاسع عشره

. دواوينواخلاص، والشهاب أمحد بن عمر بن قطنية املتحدث يف املكارم، والشريف عالء الدين على شاد ال
  .وتسلمهم أزبك رأس نوبة، ووقعت احلوطة على موجودهم

قبض على األمري قطلو بك األستادار، وسجن عند صهره زوج ابنته سعد الدين إبراهيم بن : ويف العشرين منه
  .غراب



استدعي الوزير بدر الدين حممد بن الطوخي، وخلع عليه خلعة الوزارة، وخلع على شرف : ويف حادي عشرينه
  .ين حممد بن الدماميين وكيل بيت املال لنظر اجليش ونظر اخلاصالد

أفرج عن قرمان املنجكي وقطلو بك العالي، ونقل ابنا غرابا من عند أزبك إىل بيت األمري : ويف ثالث عشرينه
الناس فنزال يف داره ومعهما ابن قطينة والشريف عالء الدين علي، فأتامها  -شاد الشراخباناه  -قطلوبغا الكركي 

  .بكل ضيافة فاخرة، وتوقف لذلك حال الوزير ابن الطوخي، وابن الدماميين ناظر اخلاص
أفرج عن ابن قطينة على مائة ألف درهم، وعن الشريف عالء الدين علي على مخسني ألف : ويف رابع عشرينه

  .درهم
ومخسون ألف درهم فضة، وعدة توجه املهتار عبد الرمحن على الربيد، ومعه مائة ألف درهم : ويف سادس عشرينه

  .خلع ألهل الكرك، وعلى يده ملطفات لتخذيل العساكر عن تنم نائب الشام
وسلم إليهما ابن الطوخي، وابن . أفرج عن ابين غراب، وخلع عليهما، كما كانا: ويف يوم السبت ثامن عشرينه

قاه سرياقوس، عوضاً عن شيخ الشيوخ الدماميين ونقل أبناء التركماين من مشيخة خانقاة قوصون إىل مشيخة خان
واستقر يف مشيخة القوصونية الشيخ . هباء الدين إسالم ابن شيخ الشيوخ نظام الدين إسحاق األصبهاين بعد موته

  .شرف الدين أبو يوسف يعقوب بن الشيخ جالل الدين التباين احلنفي
راب على شرف الدين حممد بن الدماميين، ونقله قبض سعد الدين بن غ: يف ثالثه: شهر مجادى األوىل، أوله الثالثاء

واستقر أخوه . إىل داره، مث أفرج عنه يف ثامنه، وخلع عليه بقضاء القضاة باإلسكندرية، وخطابة اجلامع املغريب هبا
  .تاج الدين أبو بكر يف حسبة اإلسكندرية، ونزل ابنا غراب معه إىل داره جمملني له

سيل عظيم بعد مطر غزير، امتأل منه املسجد احلرام حىت دخل  -شرفها اهللا  -كة كان مب: ويف ليلة اخلميس عاشره
ويف  -الكعبة، وعال على باهبا حنو ذراع، وهدم عمودين من عمد املسجد، وسقطت عدة دور، ومات حتت اهلدم 

  .حنو الستني إنساناً -السيل 
  .األمري تنم وأنزله، مث أعاده إىل صفد يف تاسع عشرهوفيه قدم األمري ألطنبغا العثماين نائب صفد إىل دمشق، فأكرمه 

هذا استقر هباء الدين حممد بن الربجي يف وكالة بيت املال، عوضاً عن شرف الدين حممد بن : ويف يوم اخلميس
  .الدماميين

روز، خلع على األمري الكبري بيربس ابن أخت امللك الظاهر ألتابكية العساكر، وعلى األمري نو: ويف رابع عشره
وعلى األمري سودون واستقر دوادار السلطان، . وعلى األمري متراز، واستقر أمري جملس. واستقر رأس نوبة كبري

  .وخلع على شرف الدين مسعود، واستقر قاضي دمشق عوضاً عن األخناي
بالتجهيز  ممن معهما من دمشق إىل جهة غزة، فرسم. ورد اخلرب خبروج تنم نائب الشام، وأيتمش: ويف خامس عشره

للسفر، وكثر عمل الناس يف القاهرة للدروب واخلوخ خوفاً من النهب، وتتبع ابن الزين وإىل القاهرة املماليك 
  .البطالة، وقبض عليهم، وسجنهم خبزانة مشايل

اجتمع األمراء واملماليك مبجلس السلطان، فحثهم على السفر يف أول مجادى اآلخرة، وأن خيرج : ويف سابع عشره
نية أمراء من األلوف بألف ومخسمائة من املماليك املشتراوات ومخسمائة من املستخدمني، فاختلف الرأي فمنهم مثا

من أجاب، ومنهم من قال البد من سفر السلطان، وانفضوا على غري شيء، ونفوسهم متغرية من بعضهم علي 
  .بعض

الشروع يف النفقة للسفر، فحمل إىل كل من  ووقع. أعدت إىل حسبة القاهرة، وصرف العني تايب: ويف ثامن عشره



األمراء األكابر مائة ألف درهم، وملن يليهم دون ذلك، وأنفق على ثالثة آالف وستمائة مملوك، لكل مملوك مائة 
  .دينار، فبلغت النفقة حنو مخسمائة ألف دينار

  .علق اجلاليش، وخرج خام السلطان، فنصب جتاه مسجد ترب: ويف ثامن عشره
استقر حممد بن غرلو يف والية الغربية وكشف جسورها وذلك بعد موت اجلمال يوسف بن قطلو : اسع عشرهويف ت

  .واستقر عالء الدين على بن احلريري يف والية قوص، وصرف أسنبغا. بك صهر ابن املزوق
عوضاً عن ألطبغا وإىل استقر األمري شهاب الدين أمحد بن الزين وإىل القاهرة نائب الوجه القبلي : ويف رابع عشرينه

واستقر احلاج سعد املنجكي مهتار . واستقر شهاب الدين أمحد بن أسد الكردي يف والية القاهرة مسئوالً هبا. العرب
وفيه فر قطلوبغا اخلليلي التركماين وإىل الشرقية، وقد اجتمع . الطشتخاناه، عوضاً عن مفتاح عبد نعمان، بعد وفاته

  .ليك األمراء املنهزمني إىل الشام، وحلقوا بنائب الشام، فقدموا دمشق أول مجادى اآلخرةعنده حنو اخلمسني من مما
استقر املهتار غرس الدين خليل بن الشيخي مهتار الركاب خاناه على عادته، وصرف املهتار : ويف خامس عشرينه

  .واستقر تغري برمش السيفي صراي وإىل الشرقية. عمر
استقر نور الدين على بن خليل بن علي بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد : يف ثانيه: بعاءشهر مجادى اآلخرة أوله األر

احلكري يف قضاء القضاة احلنابلة بالقاهرة ومصر، على مخسني ألف درهم، وصرف موفق الدين أمحد بن نصر اهللا، 
عرضت اجلمال السلطانية،  :واستقر األمري بكتمر الركين أمري سالح، عوضاً عن تغري بردى من يشبغا، ويف سابعه

فعني، األمري سودون طاز منها برسم سفر السلطان وأثقال مماليكه سبعة آالف ومخسمائة ومخسة وستني مجالً، سوي 
  .ما فرق على املماليك السلطانية، وسوي اهلجن

ألمري سودون الظريف نائب وفيه ورد اخلرب بالفتنة يف الكرك، وذلك أن املهتار عبد الرمحن ملا قدمها، أظهر كتباً إىل ا
قيسية وميانية، فرأس قيس قاضي : الكرك باستعداده حلرب األمري أيتمش، فاختلف أهل الكرك وافترقوا فرقتني

. ورأس مين احلاجب شعبان بن أيب العباس. الكرك شرف الدين موسى بن قاضي القضاة عماد الدين أمحد الكركي
الرمحن واخللعة اليت أحصرها إىل النائب، وامتدت إىل الغور فنهب، ورحل ووقعت فتنة، هنب فيها رحل املهتار عبد 

  .وكانت بني الطائفتني مقتلة قتل فيها ستة، وجرح حنو املائة. أهله وفر عبد الرمحن إىل جهة مصر
ممن معه من مين، مليل النائب معهم على قيس، وقبض على القاضي شرف الدين موسى . وانتصر ابن أيب العباس

يه مجال الدين عبد اهللا، وذحبا يف ثامنه، ومعهما مثانية من أصحاهبما، وألقوا يف بئر من غري غسل وال كفن، وأخ
  .وأخذت أمواهلم كلها

وقدم عالء الدين على بن غلبك بن املكللة وإىل منفلوط، وأخرب أن ألطنبغا نائب الوجه القبلي، خرج هو وحممد بن 
. ففر إىل جهة منفلوط وتبعاه إليها، وخربوها. طاعة وكبسا عثمان بن األحدبعمر بن عبد العزيز اهلواري عن ال

فرسم لكل من األمري بيربس األتابك، وإينال باي بن قجماس، وأقباي حاجب احلجاب، وسودون بن زاده، وإينال 
فلم . الصعيد حطب رأس نوبة، وبيسق أمري أخور، وهبادر فطيس أمري أخور، أن يتجهزوا ويسريوا مجيعاً إىل بالد

  .يوافقوا على ذلك، وال سار أحد
وأن األمري أقبغا نائب حلب ملا برز من حلب . وورد اخلرب بقدوم نائب محاة بعسكرها يف ثالث عشره إىل دمشق

وسار إىل دمشق فقدمها . للمسري إىل دمشق ثار عليه مجاعة من األمراء، وقاتلوه فكسرهم، وقبض على مجاعة منهم
  .سادس عشره، فأكرمه األمري تنم، وأنزله يف يوم اخلميس

وأنه قد توجه األمري أرغون شاه ويعقوب شاه، وفارس، وصرق، وفرج بن منجك إىل غزة من دمشق يف ثاين 



إىل الريدانية خارج القاهرة . عشره، فعلق جاليش السفر على الطبلخاناه حتت قلعة اجلبل، وخرج دهليز السلطان
  .يف يوم االثنني عشرينه

يف ثالث عشرينه خلع على األمري ركن الدين عمر بن الطحان حاجب غزة بنيابة غزة، وعلى سودون حاجبها و
  .الصغري، وصار حاجب احلجاب هبا

قدم يونس الرماح نائب طرابلس بعسكرها، ومعه األمري أمحد ابن يلبغا إىل دمشق، فخرج األمري : ويف ثالث عشرينه
  .شق يف خامس عشرينه، وتبعه األمري تنم يف بقية العساكر، يريدون مصردمرداش احملمدي نائب محاة من دم

ويف ليلة . استقر شهاب الدين أمحد بن الزين عمر يف والية القاهرة ومصر، وأن يكون حاجباً: ويف سابع عشرينه
واألمري متربغا  توجه األمري سودون املأموري احلاجب إىل دمياط، لينقل منها األمري يلبغا اجملنون،: ثامن عشرينه

  .املنجكي، وطغنجي، وبالط السعدي، وقراكسك إىل سجن اإلسكندرية
ومات . وكان بالقاهرة ومصر من أول ربيع األول إىل أخر مجادى اآلخرة أمراض فاشية يف الناس من احلمي والربد

  .فيه عدة كبرية مع توقف األحوال، وتعطل املعايش
وانقطع الواصل من البالد الشامية، فبلع . اخلبز كل مخس أواقي بثمن درهم وصار. وتزايد األسعار يف كل ما يباع

والسفرجلة الواحدة . الفستق عشرة دراهم الرطل، واللوز أربعة دراهم الرطل، والكمثرا سبعة دراهم الرطل
  .ومع ذلك خوف الناس من وقوع الفنت، لشدة اختالف أهل الدولة. بعشرة دراهم

نزل السلطان من القلعة إىل الريدانية ليتوجه إىل قتال أيتمش ونائب الشام، : يف رابعه :شهر رجب، أوله اجلمعة
  .فأقام مبخيمه، وتالحق به األمراء، والعساكر، واخلليفة، وقضاة القضاة

خلع على األمري الكبري بيربس بنظر املارستان املنصوري ونظر األحباس، ونيابة الغيبة، وعلى األمري : ويف خامسه
وعلى األمري . وز احلافظي بنظر اخلانقاة الشيخونية، عوضاً عن األمري أرغون شاه األقبغاوي املنسحب إىل الشامنور

مبارك شاه احلاجب بنيابة الوجه القبلي، ورسم له أن حيكم من جزيرة القط إىل أسوان، ويوىل من خيتار من الوالة، 
  .ويعزل من كره
قدمة العساكر، وأفرج عن علي بن غريب اهلواري، وأقيم عوضاً عن حممد خلع على األمري نوروز لت: ويف سادسه

  .بن عمر اهلواري
وعند متام النفقة خلع على األمري يلبغا . انفق يف املماليك بالريدانية مبلغ مخسة وعشرين ألف دينار: ويف سابعه

  .الساملي، واركب حجرة بسرج وكنفوش وسلسلة ذهب
ية، وفيه من األمراء نوروز احلافظي مقدم العساكر، وبكتمر أمري سالح، ويلبغا وفيه رحل اجلاليش من الريدان

  .الناصري، ومتراز أمري جملس، وسودون الدوادار، وشيخ احملمودي، ودقماق أمري حاجب
رحل السلطان ببقية العسكر، وعدة من سار أوالً وثانياً حنو سبعة آالف فارس، وأقام بقلعة اجلبل من : ويف ثامنه

وأقام باإلصطبل سودون بن زادة، وهبادر فطيس، وبيسق . مراء أينال باي بن قجماس، وأينال حطب رأس نوبةاأل
وأقام خارج القاهرة األمري الكبري بيربس، وهو نائب الغيبة، ومعه األمري أقباي حاجب . الشيخي أمري أخور

  .احلجاب
وخرج يف تاسعه ومعه األمري أيتمش . مصر يف ثامنهوأما تنم نائب الشام، فإنه وجه نائب حلب بعسكره إىل جهة 

وخيم على قبة يلبغا خارج دمشق، حىت حلقه بقية العسكر، ومن . وبقية العساكر، ومن انضم إليهم من التركمان
  .سار معه من القضاة، وعمل األمري جركس أبو تنم نائب الغيبة



وسار نائب طرابلس . الطبالوي يف ثاين عشرهرحل األمري تنم من ظاهر دمشق، وتبعه ابن : ويف حادي عشره
  .بعسكره ساقة

وكان تنم من حني قدم عليه أيتمش يعمل كل يوم موكباً أعظم من اآلخر، حىت قيل إنه أعظم من موكب امللك 
ويف خدمته من األمراء مقدمي األلوف ما يزيد على . الظاهر، وكان يركب بالدف والشبابة واجلاويشية والشعراء

وأخر موكب عمله بدمشق كان فيه . ومجع من التركمان مجعاً عظماً. شرين، سوى أمراء الطبلخاناهمخسة وع
عسكر دمشق وطرابلس ومحاة وحلب، واألمري أيتمش، ومن معه من املصريني ومن انضم إليهم من التركمان يف 

يل واجلمال والعدد وآالت وانفق من األموال على العساكر ما ال حيصي، وأنعم عليهم من اخل. حنو أربعة آالف
  .مما ال يعرب عنه، فصار يف جيش عظيم جداً. احلرب

ويف غيبته أخذ األمري جركس أبو تنم نائب الغيبة بدمشق يف طرح ما بقي من السكر على الناس، فكثر الدعاء 
لوا يف وكان الفساد قد عم بوصول العساكر إىل دمشق، وظلموا الناس خارج البلد، ونز. عليهم بسبب ذلك

اخلانات واحلوانيت والدور والبساتني بغري أجرة، وعاثوا وأفسدوا كثرياً، السيما عسكر طرابلس، فلذلك أخذهم 
  .كما يأيت ذكره إن شاء اهللا -اهللا أخذة رابية 

قدم الربيد من البحرية على األمري بيربس نائب الغيبة بديار مصر، أن األمري سودون : ويف يوم السبت تاسعه
فلما وصل هبم إىل ديروط لقيه الشيخ املعتقد عبد الرمحن بن . موري سار باألمراء من دمياط إىل اإلسكندريةاملأ

فعندما قعد هو واألمراء لألكل ثار يلبغا اجملنون وبقية األمراء على سودون املأموري، . نفيس الديروطي، وأضافه
راقة من القاهرة فيها األمري كمشبغا اخلضري، وأياس وبينما هم يف ذلك، إذ قدمت ح. وقبضوا عليه وعلى مماليكه

فدخلت احلراقة شاطئ . الكمشبغاوي، وجقمق البجمقدار، وأمري آخر واألربعة يف احلديد، ليسجنوا يف اإلسكندرية
ديروط، ليقضوا حاجة هلم، فأحاط هبم يلبغا اجملنون، وخلص األربعة املقيدين، وضرب املوكلني هبم، وكتب إىل 

مبن معه إىل مدينة دمنهور، وطرقها بغتة، وقبض . وأخذ خيول الطواحني، وسار. لوجه البحري باحلضور إليهنائب ا
وأتته العربان، فصار يف عدة كبرية، ونادى يف إقليم البحرية حبط اخلراج عن أهلها، وأخذ مال . على متوليها

فكتب بذلك إىل السلطان واألمراء . لنواحيوبعث يستدعي باملال من ا. السلطان الذي استخرج من تروجة وغريها
فوردت كتبهم إىل نائب اإلسكندرية باالحتراز، والتيقظ، وإىل أكابر العربان باإلنكار عليهم، وإمساك يلبغا اجملنون 
ومن معه، وكتب إىل األمري بيربس بتجريد األمري أقباي الطرنطاي حاجب احلجاب، واألمري أينال باي بن قجماس 

يسق أمري أخور، واألمري أينال حطب رأس نوبة، وأربعمائة من املماليك السلطانية، ومثال إىل عربان واألمري ب
  .البحرية حبط اخلراج عنهم ملدة ثالث سنني

ودخل احمللة وهنب . مث إن يلبغا عدى من البحرية إىل الغربية يف ليلة اجلمعة خامس عشره، خوفاً من عرب البحرية
اهيم بن بدوي كبريها، وأخذ منه ثالمثائة قفة فلوس، وست قفاف عن كل قفة مبلغ مخسمائة دار الوايل، ودار إبر

مث عدى بعد أيام من مسنود إىل بر أمشوم طناح، وسار إىل الشرقية، ونزل على مشتول الطواحني، وسار منها . درهم
  .سيم، فأحضرهاإىل العباسة، فارجتت القاهرة، وبعث األمري بيربس إىل مرابط اخليول على الرب

وورد اخلرب مبخامرة كاشف الوجه القبلي مع هوارة، فكثر االضطراب، واشتد اخلوف، وتعني األمري مبارك شاه إىل 
  .وعزم األمري بيربس أن خيرج إىل اجملنون. سفر الصعيد وشرع يف استخدام األجناد



اميين قاضي اإلسكندرية، فقبض عليه ورد كتاب السلطان بالقبض على شرف الدين حممد بن الدم: ويف رابع عشره
وعظم اإلرجاف هبجوم يلبغا القاهرة، فسدت اخلوخ يف سابع . من منزله بالقاهرة، وسجن يف برج بقلعة اجلبل

عشره وغلقت أبواب القاهرة من عشاء اآلخرة، وخرج األمري أقباي واألمري يلبغا الساملي، واألمري بيسق، واألمري 
ر أستادار الذخرية، واألمالك، يف ثالمثائة من املماليك السلطانية، إىل مالقاة يلبغا اجملنون ناصر الدين حممد بن سنق

وفيه قدم يشبك العثماين، وعلى يده كتاب السلطان بوصوله إىل . بالعباسة، يف يوم اخلميس حادي عشرينه، وساروا
ئب صفد، وأقبغا اللكاش وتغري بردى، يف ثامن عشره، وقد برز نائب محاة، ونا -ظاهر مدينة غزة  -تل العجول 

وفارس، وأرغون شاه، ويعقوب شاه، وفارس نائب ملطية، يف عدة من أمراء الشام وحلب وغريها، تبلغ عدهتم حنو 
خمرج . مخسة آالف فارس، يريدون احلرب، فلقيتهم عساكر السلطان، وقاتلوهم من بكرة النهار إىل وقت الظهر

خل يف الطاعة األمري دمرداش احملمدي نائب محاة، واألمري ألطبغا العثماين نائب صفد، اللكاش واهنزم يف مجاعة، ود
واألمري صراي متر الناصري أتابك العساكر حبلب، وجقمق نائب ملطية، وفرج بن منجك، يف عدة من األمراء 

فزينتا، وخلع على وملك السلطان غزة من يومه، فدقت البشائر بذلك، ونودي بزينة القاهرة ومصر، . واألجناد
أن  -من صوفية خانقاة شيخو  -يشبك العثماين، وملا أراد اهللا أنكر شخص يقال له سراج الدين عمر الدمياطي 

يكون هذا اخلرب صحيحاً، فقبض عليه وضرب على كتفيه ضرباً مربحاً، وشهر على محار، قد أركبه مقلوباً، وجهه 
  .زانة مشائل، يف يوم اجلمعة ثاين عشرينهإىل جهة ذنبه، وطيف به القاهرة، مث سجن خب

كان العسكر قد وصل إىل حنو العباسة، فلم يقفوا ليلبغا على خرب، وقيل هلم إنه سار إىل قطيا، : ويف خامس عشرينه
وسار ابن سنقر وبيسق حنو بالد السباخ يف طلبه فلم . فنزل األمراء بالصاحلية فلم يروا أحداً، فعادوا إىل القاهرة

، فعادا يف يوم اجلمعة ثامن عشرينه إىل غيفا، وأقاما فلم يشعرا إال ويلبغا اجملنون قد طرقهما، وقبض عليهما، جيداه
  .وأخذ خطهما جبملة من املال، فارجتت القاهرة لذلك

وأما تنم نائب الشام، فإن الربيد وصل إىل دمشق من جهته يف ثالث عشرينه، أنه وصل إىل الرملة، وأن املصريني 
لوا إىل غزة، وبعثوا إليه قاضي القضاة صدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي يف طلب الصلح فدقت الكوسات وص

لذلك، وأصبحوا يوم األحد رابع عشرينه بدمشق، فأغلقوا األبواب اليت للمدينة وسدوها باحلجارة، إال باب النصر 
  .ذلك، وكثر الكالموباب الفرج، واحد بايب اجلابية، وباب توما، فعجب الناس من 

حضر إىل القاهرة قمج اخلاصكي من البحر، فانه سار من عند السلطان على الربيد إىل : ويف يوم السبت سلخه
قطيا، فبلغه خرب يلبغا اجملنون، فركب البحر من الطينة، وعلى يده كتاب السلطان من الرملة بالنصر على تنم نائب 

  .الشام
وكان ملا قدم عليه من انكسر من عسكره على غزة، شق عليه . لة مبن معهوملخص ذلك أن تنم نزل على الرم

وأن السلطان بعث إليه من غزة بقاضي . ذلك، وأراد أن يقبض على بتخاص واملنقار، ففارقاه وحلقا بالسلطان
اي متر مقدم القضاة صدر الدين املناوي يف يوم الثالثاء تاسع عشره، ومعه ناصر الدين حممد الرماح أمري أخور، وطغ

أنت أبونا : وكتب إليه األمراء يقولون له. الربيدية، وكتب له أماناً، وأنه باق على كفالته بالشام إن أراد ذلك
وكان . وأخونا، وأنت أستاذنا، فإن أردت الشام فهي لك، وإن أردت مصر كنا مماليكك وغلمانك، فصن الدماء

ثرة عدده، وتفرقهم، واختالفهم، فسار إليه القاضي وحدثه يف األمراء والعسكر يف غاية اخلوف منه لقوته، وك
ليس يل مع السلطان كالم، ولكن يرسل إىل : فقال. الصلح ووعظه، وحذره الشقاق واخلروج عن طاعة السلطان

األمري يشبك وسودون طاز وجركس املصارع، ومجاعه عينهم، ويعود األمري أيتمش كما كان هو ومجيع األمراء 



وثبت على ذلك، فقام القاضي ليخرج، فخرج معه . فإن فعل ذلك، وإال فما بيين وبينهم إال السيف. الذين معه
  .بنفسه إىل خارج اخليمة، وأركبه فرساً يف غاية احلسن، وعضده ملا ركب

فقدم القاضي يوم اخلميس حادي عشرينه ومعه أحد خاصكية السلطان، ممن كان عند تنم، وعوقه حنو أربعة أشهر 
  .احلضور، وأعاد اجلواب فاتفق اجلميع على حماربتهعن 

ممن معه يريد احلرب، فسار السلطان بعساكره من غزة، . ورد اخلرب أنه ركب: فلما كان يوم السبت ثالث عشرينه
إىل أن أشرف على اجلينني قريب الظهر، فعاين تنم قد صف عساكره، ويقال إهنم مخسة آالف فارس وستة آالف 

عساكر السلطان إليهم وقاتلوهم، فلم يكن غري يسري حىت اهنزمت عساكر تنم، ووقع يف األسر تنم فتقدمت . راجل
نائب الشام، وأقبغا نائب حلب، ويونس نائب طرابلس، وأمحد ابن الشيخ علي، وفارس حاجب احلجاب وبيغوت، 

عشرات ما ينيف على مائة ومن أمراء الطبلخاناه وال. وشادي خجا، وبريم رأس نوبة أيتمش، وجلبان نائب حلب
وعندما . أمري، وفر أيتمش، وتغري بردى، ويعقوب شاه، أرغون شاه، وطيفور، يف ثالثة آالف إىل دمشق ليملكوها

قبض على تنم كتب إىل دمشق بالنصرة ومسك تنم، فوصل الربيد بذلك يوم الثالثاء سادس عشرينه على نائب 
  .الغيبة بدمشق، فنودي بذلك

أيتمش إىل دمشق يوم األربعاء سابع عشرينه، فقبض عليه، وعلى تعري بردى، وطيفور، وأقبعا  مث قدم األمري
وتقدم القاضي سعد الدين إبراهيم . مث مسك بعد يومني أرغون شاه، ويعقوب شاه. اللكاش، وحبسوا بدار السعادة

  .بن غراب إىل دمشق، فقدمها يف يوم السبت سلخه
البري البيضاء يف يوم اخلميس ثامن عشرينه، فبعث إليه األمري بيربس أماناً، فقبض على من وأما يلبغا اجملنون فإنه نزل 
وركب األمراء كلهم . فاستعد الناس بالقاهرة، وباتوا ليلة السبت على أهبة اللقاء. أحضره إليه وطوقه باحلديد

واقعهم عند بساتني املطرية، ومعه حنو بكرة يوم السبت سلخه إىل قبة النصر خارج القاهرة، وأقبل يلبغا اجملنون، ف
ثالمثائة فارس، وقصد القلب، وفيه سودون بن زادة، وأينال حطب، وثالمثائة من املماليك السلطانية، فأطبق عليه 

ممن معه من امليسرة، فتقنطر سودون من . األمري بيربس من امليمنة، ومعه األمري يلبغا الساملي، وساعدمها إينال باي
ق يلبعا احملنون القلب يف عشرين فارساً، وصار إىل جهة اجلبل األمحر، وانكسر سائر من معه من األمراء زادة، وخر

وغريهم، فتبعهم العسكر ويف ظنهم أن يلبغا اجملنون فيهم، فأدركوا األمري متربغا املنجكي بالزيات وأخذوه، وأخذ 
فوجد فيه األمري ناصر الدين حممد بن سنقر األستادار، طلب يلبغا اجملنون من عند خليج الزعفران برأس الريدانية، 

وسار اجملنون يف عشرين فارساً مع ذيل . واألمري بيسق أمري أخور، فأطلقومها، وهنبوه، وعاد العسكر إىل حتت القلعة
جوين أنتم تر: فلما رأى كثرة من اجتمع من العامة خاف منهم أن يرمجوه، فقال هلم. اجلبل إىل جتاه دار الضيافة

باحلجارة وأنا أرمجكم بالذهب، فدعوا له وتركوه، فسار من خلف القلعة، ومضى إىل جهة الصعيد من غري أن 
  .وفيه استقر عالء الدين علي بن طرنطاي كاشف الوجه البحري، وتغري برمش وايل الشرقية. يعرف به األمراء

أس نوبة إىل دمشق، وقيد أيتمش ومن معه قدم األمري سيف الدين جكم ر: يف أوله: شهر شعبان، أوله األحد
ونقلهم من دار السعادة إىل قلعة دمشق، ونادى يف الناس باألمان، ومنع املماليك السلطانية من املعرض للناس، وأال 

  .ينزلوا داخل املدينة
ري تنم، وعشرة وصل األمري سردون الدوادار قريب السلطان وقد وايل نيابة دمشق، ومعه األم: ويف ليلة االثنني قال

  .من األمراء يف القيود فحبسهم بالقلعة أيضاً
دخل السلطان امللك الناس بأمرائه وعساكره إىل قلعة دمشق، فكان يوما مشهوداً وسر : ويف يوم االثنني املذكور



 ووقعت. وقدم معه شرف الدين مسعود، وقد استقر يف قضاء دمشق، عوضاً عن األخناي. الناس به سروراً كبرياً
و مل يفقد يف هذه الواقعة من األعيان سوى األمري صالح . احلوطة على حواشي تنم وأسبابه، وعلى ابن الطبالوي

  .الدين حممد بن تنكز، فإنه قتل

خلع على األمري سودون الدوادار بنيابة دمشق، وعلى األمري دمرداش نائب محاة بنيابة حلب، وعلى : ويف خامسه
ة طرابلس، وعلى األمري دقماق بنيابة محاة، وعلى األمري ألطنبغا العثماين بنيابة صفد على األمري شيخ احملمدي بنياب

عادته، وعلى األمري جنتمر التركماين نائب محص بنيابة بعلبك، وعلى األمري بشباي حاجب احلجاب بدمشق، وعلى 
ه منذ كتب توقيعه حنو مثانني مشس الدين حممد بن األخناي، وأعيد إىل قضاء دمشق، وعزل مسعود، فكانت واليت

يوماً، مل يباشر فيها بدمشق سوي ثالثة أيام، وعلى تقي الدين عبد اهللا بن الكفري بقضاء احلنفية بدمشق عوضاً عن 
البدر حممد املقدسي، فاستناب صدر الدين على بن أمني الدين بن اآلدمي، وعلى مشس الدين حممد النابلسي بقضاء 

وفيه قبض على األمري كمشبغا اخلضري، وبتخاص . عن تقي الدين إبراهيم بن مفلح احلنابلة بدمشق، عوضاً
وورد اخلرب بأن يلبغا اجملنون يف حنو املائة، وأنه أخذ خيل . اخلاصكي من أصحاب يلبغا اجملنون، وسجنا بقلعة اجلبل

  .وايل الفيوم، وبغال قاضيها، واستخدم عدة، وتوجه إىل امليمون
  .ر مسعود يف قضاء طرابلساستق: ويف تاسعه
  .استقر مجال الدين حممد بن عمر بن علي بن عرب يف حسبة القاهرة، عوضى، ممال وعد به: ويف عاشره

قدم أسنبغا العالي خبرب دخول السلطان إىل دمشق، ووقوع أيتمش وغريه من األمراء يف القبضة، : ويف ثاين عشره
وأما األسعار فإهنا تزايدت بالقاهرة، وبلغ القمح مخسة وسبعني . ينةفدقت البشائر بقلعة اجلبل ونودي بتقوية الز

  .درمهاً األردب، واحلملة الدقيق ماية وعشرين درمهاً، واخلبز ثالثة أرطال بدرهم
األمري أيتمش، وأقبغا اللكاش، وجلبان الكمشبغاوي : ذبح بقلعة دمشق أربعة عشر أمرياً وهم: ويف ليلة الرابع عشر

وفارس احلاجب، ويعقوب شاه، وبيقجا طيفور حاجب دمشق، وأمحد بن يلبغا اخلاصكي العمري،  وأرغون شاه،
  .وجهزت رأس أيتمش ورأس فارس إىل القاهرة. وبيغوت اليحياوي، ومبارك اجملنون، وهبادر العثماين نائب البرية

ن الغد األمري دقماق نائب توجه األمري دمرداش احملمدي نائب حلب من دمشق إليها، وتوجه م: ويف رابع عشره
  .وتوجه يف سادس عشره األمري شيخ نائب طرابلس إليها. محاة إليها

وفيه قدم اخلرب من الرحبة إىل السلطان بدمشق أن السلطان أمحد بن أويس متملك بغداد، واألمري قرا يوسف 
وفيه خلع على األمري . ما بذلكالتركماين، فرا هاربني يف نفر يسري إىل الفرات فمنعا من التعدية، حىت يرسم هل

  .يشبك اخلازندار، واستقر دوادارا، عوضاً عن األمري سودون، املنتقل لنيابة الشام
  .نودي يف القاهرة بقلع الزينة فقلعت: ويف سادس عشره
وصل الربيد من دمشق برأسي أيتمش وفارس، فعلقتا على باب قلعة اجلبل، ونقال من الغد إىل : ويف تاسع عشره

اب زويلة، وعلقا عليه إىل ثالث عشرينه، سلما ألهلهما، وقال يف ذلك املقرئ األديب شهاب الدين أمحد ب
  :األوحدي

  هل أنت سبع للوري ممارس... يا دهركم تفين الكرام عامدا 
  ورحت لليث اهلمامفارس... أيتمش رب العال صرعته 

  :وقال
  ناحسحتكم فيهم أهل امل... أرى العز الكرام من الربايا 



  ملا ظفرت جراكسة بفارس... ولوال جور حكم الدهر فيهم 
  :وقال أيضاً

  ذللتم للجراكسة العوابس... أيا فرسان الوغا أمراء مصر 
  ألعجزهم من الفرسان فارس... ولوال طبع هذا الدهر غدر 

فرد برسم نفقة املماليك وفيه أفرج عن سراج الدين عمر الدمياطي، وبعث األمري يلبغا الساملي من مال الديوان امل
  .مبلغ مخسة وثالثني ألف دينار إىل دمشق

وخرج من القاهرة لتعبئة اإلقامات السلطانية إىل قطيا، وقبض على األمري طولو بالقاهرة، فسجن مع متربغا املنجكي 
  .وكمشبغا اخلضري
هان الدين إبراهيم بن عدنان وىل امللك الناصر بدمشق السيد الشريف عالء الدين علي بن بر: ويف سابع عشرينه

نقيب األشراف بدمشق كتابة السر هبا، وصرف ناصر الدين حممد بن عمر بن حممد بن حممد بن هبة اهللا بن عبد 
  .املنعم بن حممد بن احلسن بن علي بن أيب الكتائب بن أيب الطيب

  :شهر رمضان، أوله االثنني

م واألمري يونس الرماح نائب طرابلس بقلعة دمشق خنقاً بعد أن قتل األمري تنم نائب الشا: يف ليلة اخلميس رابعه
استصفيت أمواهلما، ومل يبق هلما شيء، مث سلما إىل أهلهما، فدفن تنم بتربته مبيدان احلصى خارج دمشق، ودفن 

ست  فكانت مدة والية تنم نيابة الشام سبع سنني وستة أشهر ونصفاً، ووالية يونس طرابلس حنو. يونس بالصاحلية
  .سنني

وكان سودون الظريف نائب الكرك قد خرج منها، وقدم دمشق على السلطان بعد أن استخلف على الكرك 
احلاجب شعبان بن أيب العباس، فعزل سودون يف هذا اليوم، وأقام السلطان يف نيابة الكرك األمري سيف الدين 

  .بدخاص السودوين، وخرج إليها
. عساكره، ونزل الكسوة يريد مصر، فكانت إقامته بدمشق أحدا وثالثني يوماًوفيه خرج السلطان من قلعة دمشق ب

وسار الربيد إىل . يف الترسيم، بعدما أهينا وأخذت أمواهلما -وأخرج ابن الطالوي، وابن أيب الطيب كاتب السر 
دي يف القاهرة أن ونو. القاهرة خبروج السلطان من دمشق فقدم يف ثامنه، فدقت البشائر ثالثة أيام بقلعة اجلبل

  .يبيض الناس حوانيتهم وظواهر أمالكهم وكثروا القناديل اليت تعلق على احلوانيت كل ليلة
وقدم احلرمي السلطاين إىل القاهرة، فدخل قلعة اجلبل يف . وقتل ابن الطبالوي. نزل السلطان غزة: ويف ثاين عشره

  .قاهرة ومصرعشرينه، ودخل أيضاً ابن أيب الطب حمتفظاً به، فزينت ال
  .وفيه قدم القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب إىل القاهرة فخرج الناس إىل لقاء القادمني

قدم السلطان، وقد فرشت له شقاق احلرير من تربة يونس عند قبة النصر إىل القلعة، فكان : ويف سادس عشرينه
  .يوماً مشهوداً

وإمرة  -نائب الشام  -احلسين الكركي بإقطاع األمري سودون أنعم على كل من األمري قطلوبغا : ويف ثامن عشرينه
ماية تقدمة ألف، وعلى األمري أقباي الكركي اخلازندار بإقطاع األمري شيخ احملمودي نائب طرابلس، وعلى األمري 

جركس القامسي املصارع بإقطاع مبارك شاه، وعلى األمري جكم بإقطاع دقماق احملمدي، وعلى الطواشي مقبل 
مام بإقطاع األمري الطواشي هبادر الشهايب مقدم املماليك، وعلى الطواشي سعد الدين صواب السعدي جنكل الز

  .بإقطاع مقبل، وبإقطاع صواب على الطواشي شاهني احلليب نائب املقدم



  .نقص ماء النيل حبيث صار الرجل خيوض من بوالق إىل الرب الغريب: ويف هذا الشهر
لناس على شراء روايا املاء بالقاهرة وظواهرها، حىت بلغت الراوية أربعة دراهم، بعد درهم كثر ازدحام ا: ويف آخره
وصار الناس خيرجون . وعجز كثري من الناس عن شرائها لعظم االزدحام، وكثرة تلقي السقائني من البحر. ونصف

غال واحلمري، ويف اجلرار على بأنفسهم وعبيدهم وإمائهم وغلماهنم، فينقلون املاء من البحر إىل دورهم على الب
  .واتفق مع ذلك شدة احلر املفرط، وقدوم العسكر، فكان من ذلك ما مل يعهد مثله. وتزايد العطش بالناس. الروس

امتنع شعبان بن أيب العباس بالكرك على األمري بتخاص، فكانت بينهما حروب شديدة طويلة، : ويف هذا الشهر
  .دة من القرىهلك فيها كثري من الناس وخربت ع

. وفيه قبض على عالء الدين ألطنبغا وإىل العرب نائب الوجه القبلي، وسلم إىل الوايل: شهر شوال، أوله األربعاء
وأفرج عن ناصر . واستقر دمرداش السيفي نائب الوجه القبلي، وصرف مبارك شاه، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه

  .الدين حممد بن أيب الطيب، كاتب سر دمشق
م مملوك يلبغا اجملنون بكتابه يسأل نيابة الوجه القبلي، فرسم أن خيرج إليه جتريدة فيها األمري متراز، ويلبغا وقد

وأن يكون . الناصري، وأقباي احلاجب وأينال باي وبكتمر، ونوروز احلافظي، وأسنبغا، وتتمة مثانية عشر أمرياً
  .اخلمسمائة من املماليك السلطانية مقدمهم األمري نورور، وخرجوا يف ثالث عشره ومعهم حنو

وورد اخلرب بأن حممد بن . أعيد مشس الدين حممد البخانسي إىل حسبة القاهرة، وصرف الطنبدي: ويف رابع عشره
وقبض على أمري على دواداره، وعلى نائب الوجه . عمر بن عبد العزيز اهلواري حارب يلبغا اجملنون يف شرق أبويط

مشبغاوي اخلاصكي وعلى مجاعة من أصحابه، وأنه فر ونزل البحر فغرق بعرسه، وغرق البحري، وعلى أياس الك
وفيه استقر سنقر . معه مجاعة، وأنه أخرج من النيل فوجد قد أكل السمك حلم وجهه، فتوجه الربيد لرجوع األمراء

  .السيفي يف والية أمشوم الرمان، وعلى بن قرط يف والية أسوان
  .مل، وأمري احلاج بيسق، إىل الريدانية خارج القاهرةبرز احمل: ويف ثامن عشره

يف والية منوف، وصرف حممد بن الطويل، وضرب  -أحد مقدمي احللقة  -استقر علي بن محزة : ويف ثاين عشرينه
  .باملقارع عند األمري يشبك الشعباين الدوادار

ارجتت القاهرة وظواهرها، وقيل قد ركب  -والناس يف انتظار الصالة باجلوامع  -: ويف يوم اجلمعة رابع عشرينه
األمراء واملماليك فغلقت أبواب اجلوامع، واختصر اخلطباء اخلطة، ونزلوا عن املنابر، وأوجزوا يف الصالة، ويف 

  .بعض اجلوامع مل خيطب، ويف بعضها مل تصل اجلمعة
مل يع لذلك وأغلقت األسواق،  وخرج الناس مذعورين خوفاً من النهب، وفيهم من سقط منه منديله أو درامهه و

واختطف الناس اخلبز، فلم يظهر لإلشاعة صحة، وإمنا كان سبب ذلك أن مملوكني ختاصما حتت القلعة، وكان محار 
قد ربط يف ختت من خشب، فنفر من ذلك وسحب التخت، فجفلت اخليول اليت تنتظر أرباهبا بالقرب من جامع 

ا رأى الناس اخليول ظنوا ملا يف نفوسهم من االختالف بني سودون طاز فلم. شيخو بالصليبة حىت تنقضي الصالة
أمري أخور ويشبك الدوادار وأهنم على عزم الركوب للحرب، أن الواقعة قامت بينهما، فطار هذا اخلرب إىل بوالق 

وشهرهم،  ويف بقية النهار قبض وإىل القاهرة على مجاعة من أراذل العامة، وضرهبم. وظواهر القاهرة إىل مصر
مث نودي من الغد باألمان وأن من حتدث فيما ال . ونودي عليهم هذا جزاء من يكثر فضوله ويتكلم فيما ال يعنيه

  .يعنيه ضرب باملقارع ومسر، فسكن الناس
وفيه حضر أمري على اليلبغاوي أبو دقن نائب البحرية وقطلو بغا دوادار اجملنون، وعمر دوادار ألطنبغا وإىل العرب، 



  .جنوا خبزانة مشايلفس
بشر بزيادة ماء النيل على  -أحد شهور القبط  -: وسادس عشرين شهر بشنس: ويف يوم األحد سادس عشرينه

  .وكان القاع يف السنة املاضية أربعة أذرع ونصف. ثالثة أذرع ونصف -وهو املاء القدمي  -العادة، وأن القاع 
سجد احلرام من رباط، ومشت باجلانب الغريب من املسجد، فعمت ظهرت نار بامل: ويف ليلة الثامن والعشرين منه

النار، واحترقت مجيع سقف هذا اجلانب، وبعض الرواقني املقدمني من اجلانب الشامي، وعم احلريق فيه إىل حماذاة 
وصار موضع احلريق أكواماً عظيمة، وتكسر مجيع ما كان يف موضع . باب دار العجلة خللوه باهلدم وقت السيل

  .احلريق من األساطني، وصارت قطعاً
وذلك أن كل . منع مجيع مباشري الدولة بديار مصر من النزول إىل بيت األمري يشبك الدوادار: ويف ثامن عشرينه

من األستادار والوزير وناظر اجليش واخلاص وكاتب السر كانوا منذ قدم السلطان من دمشق ينزلون من القلعة أيام 
إىل دار األمري يشبك، ويقفون يف  -هي يومي االثنني واخلميس، ويومي الثالثاء والسبت و -املواكب األربعة 

مما يريد، وينهاهم عما ال حيب، فيصرفون سائر أحوال الدولة عن أوامره . خدمته، ويعرضون عليه األمور، فيأمرهم
عن ذلك، حىت أذعن،  فحنق من ذلك سودون طاز أمري أخور، وتفاوض معه مبجلس السلطان يف كفه. ونواهيه

  .فمنعوا، مث نزلوا إليه على عادهتم وصاروا مجيعاً جيلسون عنده من غري أن يقفوا
  .وفيه استقر علي بن مسافر نائب الوجه البحري، وعزل أمحد بن أسد

واستقر ناصر الدين حممد بن صالح الدين صاحل بن أمحد بن السفاح احلليب يف نظر األحباس، وعزل بدر الدين 
  .وكان قد حضر مع العسكر من دمشق. ن بن املرضعة، وأضيف إليه نظر اجلوايل وتوقيع الدستحس

  .استقر الوزير تاج الدين عبد الرزاق يف والية قطا ونظرها، كما كان قبل الوزارة: ويف تاسع عشرينه
األمري حسن بن قراجا فيه استقر غرس الدين خليل بن الطوخي وايل اجليزة، وعزل : شهر ذي القعدة، أوله اخلميس

  .العالي

ورد الربيد من حلب ودمشق بأن ألقان أمحد بن أويس صاحب بغداد، ملا توجه إىل بغداد واستوىل عليها، : ويف ثانيه
كان لقرا يوسف يف مساعدته أثر كبري، فعندما متكن قبض على كثري من أمراء دولته وقتلهم، وأكثر من مصادرات 

فثار عليه من بقي من األمراء، وأخرجوه منها، وكاتبوا صاحب شرياز أن حيضر إليهم، أهل بغداد وأخذ أمواهلم، 
فلحق ابن أويس بقرا يوسف بن قرا حممد التركماين صاحب املوصل، واستنجد به، فسار معه إليها، فخرج أهل 

لسلطان يف نزوهلما بغداد وكسرومها بعد حروب، فاهنزما إىل شاطئ الفرات، وبعثا يسأالن نايب حلب أن يستأذن ا
وأن األمري دمرداش استدعي األمري دقماق نايب محاة إىل حلب، وخرجا يف عسكر جريدة يبلغ عددهم . بالشام

األلف، وكبسا ابن أويس وقرا يوسف، ومها يف حنو سبعة آالف فارس، فاقتتال قتاالً شديداً يف يوم اجلمعة رابع 
ياوي أتابك حلب، وأسر دقماق نائب محاة، واهنزم دمرداش نائب عشرين شوال، قتل فيه األمري جاين بلث اليح

القادم من  -حلب، وصار إىل حلب وحلقه بعد ان افتك نفسه، مبائة ألف درهم وعد هبا، وأن سودون بن واده 
ني وإمنا إنا مل نأت حمارب: بعث املائة ألف إليهما، مبعثا إليه -مصر إىل حلب بالبشارة بقدوم السلطان إىل مصر ساملاً 

فكتب إىل نائب الشام مبسري . جئنا مستجريين، ومستنجدين بسلطان مصر، فحاربنا هؤالء فدفعنا عن أنفسنا
  .عساكر الشام مجيعاً، وأخذ ابن أويس وترا يوسف وإرساهلما إىل مصر

  .استقر أمري سعيد بن أمري فرج بن أيدمر يف والية الغربية، وصرف حممد، ابن غرلو: ويف ثامنه
يه توقفت زيادة ماء النيل ثالثة أيام أوهلا اخلميس، فركب عدة من األمراء، وكبسوا أماكن اجتماع الناس وف



  .للفرجة وهنوا عن عمل الفواحش، فزاد يوم األحد، واستمرت الزيادة
األحدب وورد اخلرب بأن حممد بن عمر اهلواري قابل األمراء اجملردين بالصعيد، وأهنم خلعوا عليه، وفر عثمان بن 

  .فتتبع حىت أخذ
وبقيت والية . وفيه استقر عمر بن ممدود الكوراين يف والية مصر، عوضاً عن األمري شهاب الدين أمحد بن الزين

  .واستقر أبو بكر بن بدر يف والية قليوب، وعزل بلبان. القاهرة بيد ابن الزين
ه، وطلب من منجد بن خاطر أمري بين عقبة وفيه توجه عبد الرمحن املهتار إىل الكرك، فقدمها يف سادس عشرين

  .أربعمائة بعري وعد هبا يف اإلمرة ووجد بتخاص مل يتسلم الكرك المتناع شعبان بن أيب العباس هبا
. فيه ورد اخلرب من مكة حبريق احلرم الذي تقدم ذكره، وأنه تلف به ثلث احلرم: شهر ذي احلجة، أوله السبت

ألتت النار على ساير احلرم، وأنه تلف فيه من العمد الرخام مائة وثالثون  ولوال ما سقط قبل ذلك من السيل
ووقعت احملن . عموداً، فهال الناس ذلك وحتدث أهل املعرفة بأن هذا منذر حبادث جليل يقع يف الناس، فكان كذلك

  .العظيمة بقدوم مترلنك، كما يأيت ذكره إن شاء اهللا
مث انتقض ذلك، . علي بن أيب البقاء يف قضاء دمشق، وعزل اإلخنايرسم باستقرار عالء الدين : ويف خامسه

واستقر عوضه أخوه قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء مث أعرض عنها واستقر عالء الدين يف خامس 
  .عشره

اخلليج أويف ماء النيل ستة عشره ذراعاً، فركب األمري يشبك وخلق املقياس، وفتح : ويف ثامنه وهو سابع مسرى
  .على العادة، بعدما عزم السلطان على الركوب لذلك، مث تركه خوفاً من الفتنة

أفرج عن األمري تغري بردى، واألمري أقبغا األطروش نائب حلب من سجنهما بقلعة دمشق، ومحال : ويف يوم عرفة
م، وكاتب فيه، فأنعم عليه وظهر األمري صرق من اختفائه بدمشق، فأكرمه نائب الشا. إىل القدس ليقيما به بطالني

  .بتقدمة ألف حبلب، وسار إليها
قدم حاجب األمري نعري بن حيار أمري آل فضل، وقاصد نائب حلب، ونائب هبسنا، بأن نائب : ويف ثالث عشره

ويقال . هبسنا مجع من التركمان كثرياً، وواقع أمحد بن أويس صاحب بغداد، وكسره، وهنب ما معه، وبعث بسيفه
  .علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهإنه سيف 

نزل تيمورلنك على مدينة سيواس، ففر منها األمري سليمان بن خوندكار أيب يزيد بن عثمان إىل : ويف سابع عشره
  .أبيه، فاستمر تيمور حياصرها

وأصبح  فلما بلغه ذلك احترز منهم بداره،. اتفق مماليك األمري نوروز على قتله: ويف ليلة الثالثاء خامس عشرينه
  .قبض على مجاعة منهم، وغرف منهم يف النيل أربعة

أعيد موفق الدين أمحد بن نصر اهللا إىل قضاء القضاة احلنابلة، وصرف نور الدين : ويف يوم اخلميس سابع عشرينه
و وفيه قدم مبشر. واستقر شهاب الدين أمحد اليغموري الدمشقي يف نيابة األستادار بالبالد الشامية. علي احلكري

  .احلاج، واخربوا بسالمة احلجاج
  .ملك األمري تيمورلنك مدينة دله من اهلند، وقد مات ملكها فريوز شاه بن نصره شاه: ويف هذه السنة

وكان من عظماء ملوك اإلسالم، فملك بعده مملوكه ملو وعليه قدم تيمور، ففر منه، وأوقع تيمور باملدينة وما حوهلا 
  .يها ملو وقد خربت، فمضي منها إىل السلطانوخرهبا، وسار عنها، فعاد إل

  ومات يف هذه السنة



  .الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حسن بن موسي بن أيوب األبناسي الشافعي، بطريق مكة يف ثامن احملرم
  .ومات األمري عالء الدين علي احلليب وايل الغربية، وكاشف الوجه البحري يف حادي عشرين ربيع األول

لقضاة برهان الدين إبراهيم بن قاضي القضاة ناصر الدين نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح ومات قاضي ا
  .احلنبلي، وهو قاض، يف ثامن ربيع األول، عن حنو أربع وثالثني سنة، وكان عفيفاً مجيل السرية

  .ومات املعلم شهاب الدين أمحد بن حممد الطولوين املهندس، بطريق مكة، يف صفر
  .قاضي القضاة جمد الدين إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن على احلنفي، وهو معزول، يف عاشر مجادى األوىلومات 

ومات شيخ الشيوخ شيخ اإلسالم جالل الدين أبو العباس أمحد، ابن شيخ الشيوخ نظام الدين إسحاق بن عاصم 
  .األصفهاين، خبانقاة سرياقوس، يف خامس عضرين ربيع اآلخر

  .ري الطواشي هبادر الشهايب مقدم املماليك، يف سابع عشر رجبومات األم
  .ومات الفقري املعتقد اجملذوب سليمان السواق القرايف يف تاسع عشر ربيع األول
  .ومات األمري قجماس احملمدي، شاد السالح خاناه، يف ثامن ربيع األول، قتيالً

  .ثامن ربيع األول، قتيالًومات األمري قشتمر بن قجماس أخو األمري أينال باي، يف 
  .ومات األمري قطلوبك احلسامي املنجكي، بالينبع من احلجاز

  .ومات قرابغا األسنبغاوي، أحد أمراء الطبلخاناه
ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري مجال الدين عبد ا هللا ابن األمري بكتمر احلاجب، يف خامس عشرين ربيع 

  .اآلخر
  .مدي احلاجبومات األمري ينتمر احمل

  .وماتت خوند التنكزية، بنت امللك الناصر حممد بن قالوون، امرأة األمري تنكز بغا، يف ثامن صفر
  .ودفنت باملدرسة الظاهرية بني القصرين. وماتت شريين أم امللك الناصر فرج، يف ليلة السبت أول ذي احلجة

بدمشق، ومولده سنة أربع وسبعمائة ختمينا وتأمر يف  ومات األمري مجال الدين يوسف اهلذباين، يف ثامن ذي احلجة
. أيام الناصر حممد بن قالوون، وباشر والية الوالة بدمشق، وأعلى تقدمة ألف هبا، ووىل نيابة قلعة دمشق غري مرة

  .وكانت فيه دعابة مفرطة. وكان شيخ الطور، وحصل فيها ماالً كثرياً، ونكب غري مرة، وقدم القاهرة مراراً
بالقدس شهاب الدين أمحد بن احلافظ أيب سعيد صالح الدين خليل بن كيكلدي العالي، يف شهر ربيع  ومات

األول، ومولده سنة ثالث وعشرين وسبعمائة بدمشق، مجع الكثري، وقدم القاهرة، وأقام بالقدس، ورحل الناس 
  .إليه

  سنة ثالث ومثامنائة
ردب القمح من مخسني إىل ما دوهنا، والشعري والفول بثالثني فما واأل: أهل احملرم، بيوم األحد، تاسع عشرين مسرى

  .والدينار األفرنيت بتسعة وعشرين درمهاً. دوهنا
خلع على األمري تغري برمش السيفي متويل الشرقية، لوالية القاهرة، عوضاً عن شهاب الدين أمحد بن : ويف ثالثه
  .الزين

نزل على سيواس، واهنزم سليمان ابن أيب يزيد بن عثمان، وقرا قدم الربيد من دمشق بأن مترلنك : ويف سادسه
  .يوسف بن قرا حممد إىل جهة برصا، بلد الروم، وأنه أخذ سيواس، وقتل من أهلها مجاعة كبرية

  .وردت رسل ابن عثمان، فكتبت أجوبة كتبهم، وسفروا: ويف تاسعه



اجلالل يوسف بن مكي الدمريي املالكي يف قضاء استقر القاضي نور الدين على بن : ويف يوم اخلميس ثاين عشره
  .القضاة املالكية، عوضاً عن قاضي القضاة وىل الدين عبد الرمحن بن خلدون على مال وعد به

استدعي إىل حضرة السلطان بالقصر من القلعة قاين باي العالي، رأس نوبة أحد الطبلخاناه، وأمر : ويف رابع عشره
نع من ذلك، فقبض عليه وسلم إىل األمري أقباي حاجب احلجاب، فأقام عنده إىل آخر بلبس تشريف نيابة غزة، فامت

النهار، فاجتمع طائفة من املماليك السلطانية يريدون أخذه فخاف، وصعد إىل قلعة اجلبل وشاور يف أمره، فأخرج 
  .عنه، وبقيت عليه إمرته

يف نيابة الكرك، عوضاً عن األمري  -و تنم ويقال له أب -استقر األمري جركس السودوين، : ويف سادس عشره
بتخاص من غري أن يتسلمها، فسار جركس إليها، ودخلها من غري أن ينازعه شعبان بن أيب العباس، وأقام هبا، وقد 

  .عمها اخلراب، وتلف أكثر القرى، لشدة ما كان من بتخاص وابن أيب العباس من الفنت واحلروب
  .اديل وايل منوف، وعزل عالء الدين بن محزةاستقر حممد بن الع: ويف عشرينه

  .بلبان وإىل أسوان، وعزل علي بن قرط: ويف رابع عشرينه استقر
  .ورد الربيد من حلب بأخذ مترلنك سيواس وملطية: ويف خامس عشرينه
وفيه . قدم الربيد من حلب بوصول أوائل عسكر مترلنك إىل عني تاب، فأدركوا املسلمني: ويف سادس عشرينه

  .نتهت زيادة ماء النيل إىل تسعة عشر ذراعاً واثين عشر إصبعاً، وثبت إىل سابع عشر توتا
استقر األمري شهاب الدين أمحد بن الوزير األمري ناصر الدين حممد بن رجب بن كلفت يف شد : ويف ثامن عشرينه

ضاة القضاء، واألمراء، وأعيان وفيه استدعى اخلليفة، وق. الدواوين، عوضاً عن الشريف عالء الدين على البغدادي
الدولة، وأعلموا أن مترلنك وصل إىل سيواس وأخذها، ووصلت مقدمته إىل مرعش وعني تاب والقصد أخذ مال 

أنتم أصحاب اليد، وليس لكم معارض، وإن كان القصد : فقال القضاة. من التجار إعانة على النفقة يف العساكر
من الدعاء على العساكر إن أخذ مال التجار، فقيل هلم نأخذ نصف  الفتوى فال جيوز أخذ مال أحد، وخياف

األوقاف نقطعها لألجناد البطالني، فقيل وما قدر ذلك ومىت اعتمد يف احلرب على البطالني من األجناد؟ خيف أن 
احلاجب  يأخذوا املال؟ ومييلون عند اللقاء مع من غلب وطال الكالم حىت استقر الرأي على إرسال األمري أسنبغا

  .لكشف األخبار، وجتهيز عساكر الشام إىل جهة مترلنك
استقر األمري مبارك شاه حاجباً ثانياً، عوضاً عن دقماق نائب محاة، وأضيف إىل تغري برمش وإىل : ويف سلخه

واستقر ناصر الدين حممد بن األعسر كاشف الفيوم وواليها كاشف . القاهرة احلجوبية على عادة ابن الزين
  .ساوية واألطفيحية وعزل أسنبغاالبهن

استقر حسام الدين بن قراجا العالي وايل اجليزة، وصرف خليل بن : ويف خامسه: شهر صفر، أوله الثالثاء
  .الطوخي

  .بنيابة غزة، مث بطل ذلك -كان  -وأنعم على أقبغا اجلمايل نائب . وفيه سار األمري أسنبغا لكشف أخبار مترلنك
ربيد من حلب بكتاب النائب وكتاب أسنبغا، أن مترلنك نزل على قلعة هبسنا، بعدما ملك قدم ال: ويف رابع عشره

  .املدينة، وأنه حياصرها، وقد وصلت عساكره إىل عينتاب، فوقع الشروع يف حركة السفر
 خلع علي بدر الدين حممد بن حممد بن مقلد القدسي احلنفي بقضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن: ويف حادي عشرينه

  .تقي الدين عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن احلسني بن سليمان بن فزارة، املعروف بابن الكفري
وكسر هبا من جرار اخلمر  -من ضواحي القاهرة  -خرج األمري يلبغا الساملي إىل شربا اخليام : ويف رابع عشرينه



يف أخره ومعه عدة م أمحال من جرار وعاد . أربعة وأربعني ألف جرة، وأراق ما فيها، وخرب هبا كنيسة للنصارى
  .اخلمر، فكسرها عند باب زويلة وحتت القلعة

  .ومن حينئذ تالشى حال أهل شربا ومنية الشريج، فإن معظم أمواهلم كان من عصري اخلمر وبيعه
  .استقر طيبغا الزيين كاشف الوجه البحري، وعزل ابن طرنطاي: ويف سادس عشرينه

  .عمل السلطان املولد النبوي على العادة: ويف ثانيه: بعاءشهر وبيع األول، أوله األر

وذلك أنه قدم الربيد من أسنبغا أن مترلنك نزل على . علق جاليش السفر، وأخذ العسكر يف أهبة السفر: ويف ثالثه
ن وترامي اجلمعا. بزاعة ظاهر حلب، فربز نائب طرابلس بسبعمائة فارس إىل حاليش مترلنك، وهم حنو ثالثة آالف

بالنشاب، مث اقتتلوا، وأخذ من التتار أربعة، وعاد كل من الفريقني إىل موضعه فوسط األربعة على أبواب مدينة 
وأما دمشق فإن أهل حمالهتا اجتمعوا يف ثانية، ومعهم أهل النواحي، بامليدان ومحلوا الصناديق اخلليفتية، . حلب

وخرج يف ثالثه القضاة يف مجع كبري، ونادوا بقتال مترلنك،  .وشهروا السيوف، ولعبوا بني يدي النائب، مث انفضوا
وحتريض الناس عليه، وعرض النائب العشران بامليدان، وفرض على البساتني والدور ماالً، وقدم األمري أسنبغا من 

سعه فقرئ كتاب السلطان بذلك يف اجلامع، ونودي يف تا. القاهرة يف سابعه بتجهيز العساكر وغريهم حلرب مترلنك
  .بأال يؤخذ من أحد شيء مما فرض على الدور وغريها

وفيه قدم رسول متر بكتابه للمشايخ واألمراء والقضاة بأنه قدم يف عام أول إىل العراق، يريد أخذ القصاص ممن قتل 
د وأوقع فبلغه موت الظاهر، فعا. رسله بالرحبة مث عاد إىل اهلند ملا بلغه ما ارتكبوه من الفساد، فأظفره اهللا هبم

أن يعرك أذنه، ففعل بسيواس وغريها من  -أيب يزيد بن عثمان  -مث قصد، ملا بلغه قلة أدب هذا الصيب . بالكرج
مث قصد بالد مصر ليضرب هبا السكة، ويذكر امسه يف اخلطة، مث يرجع بعد أن يقرر سلطان مصر . بالده ما بلغكم

أو حلب أو دمشق، وإال فتصري دماء أهل الشام وغريهم يف  وطلب أن يرسل إليه أطلمش ليدركه، إما مبلطية. هبا
  .ذمتكم، خمرج نائب صفد يف رابع عشره، وخرجت األطالب يف نصفه

وقدم اخلرب من حلب بنزول متر على هبسنا فأخذ الناس يف الرحيل من دمشق، فمنعهم النائب من ذلك، ورحل 
  .طرابلس يف طريقه النائب من برزه يف ثاين عشرينه يريد حلب، فلقيه نائب

وكان من خرب أخذ مترلنك مدينة حلب، أنه ملا نزل على عني تاب، بعث إىل دمرداش نائب حلب يعده باستمراره 
فلما قدم عليه الرسول بذلك أحضره إىل نواب ممالك . يف نيابة حلب، ويأمره مبسك األمري سودن نائب الشام

ق، وشيخ احملمودي نائب طرابلس ودقماق نائب محاة، سودن نائب دمش: الشام، وقد حضروا إىل حلب وهم
وألطنبغا العثماين نائب صفد، وعمر بن الطحان نائب غزة بعساكرها، فاجتمع منهم حبلب حنو ثالثة آالف فارس 

فبلغ رسول . منهم عسكر دمشق مثامنائة فارس، إال أن األهواء خمتلفة، واآلراء مفلولة، والعزائم حملولة واألمر مدبر
مل يأت إال  -يعين مترلنك  -فقال له الرسول إن األمري . رلنك الرسالة دمرداش، فأنكر مسك سودن نائب دمشقمت

فحنق منه دمرداش، . مبكاتبتك إليه، وأنت تستدعيه أن ينزل على حلب، وأعلمته أن البالد ليس هبا أحد يدفع عنها
هذا الرسول كان من تنميق مترلنك ومكره، ليغرق ويقال أن كالم . وقام إليه وضربه، مث أمر به فضربت رقبته

وزحف يوم اجلمعة، . ونزل متر على جبالن خارج حلب، يوم اخلميس تاسع ربيع األول. بذلك بني العساكر
  .وأحاط بسور حلب، وكانت بني احللبيني وبينه يف هذين اليومني حروب
عساكر وعامة أهل حلب إىل ظاهر املدينة فلما أشرقت الشمس يوم السبت حادي عشره، خرجت نواب الشام بال

ووقف سودن نائب دمشق يف امليمنة، ودمرداش يف امليسرة، وبقية النواب يف القلب، وقدموا أمامهم . وعبوا للقتال



هو وسودن  -فزحف مترلنك جبيوش قد سدت الفضاء، فثبت األمري شيخ نائب طرابلس، وقاتل . عامة أهل حلب
اً، وبرز األمري عز الدين أزدمر أخو أينال اليوسفي، وولده يشبك ابن أزدمر يف عدة من قتاالً عظيم -نائب دمشق 

وظهر عن أزدمر وولده من اإلقدام ما تعجب منه كل أحد، وقاتال قتاالً عظيماً، فقتل . الفرسان، وأبلوا بالء عظيماً
 ضربة بالسيف، سوى ما يف أزدمر وفقد خربه، وثخنت جراحات يشبك، وصار يف رأسه فقط زيادة على ثالثني

  .بدنه، فسقط بني القتلى، مث أخذ ومحل إىل مترلنك
ومل ميض غري ساعة حىت ولت العساكر تريد املدينة، وركب أصحاب متر أقفيتهم، فهلك حتت حوافر اخليل من 

دخوهلم الناس عدد ال يدخل حتت حصر، فإن أهل حلب خرجوا حىت النساء والصبيان، وازدحم الناس مع ذلك يف 
  .من أبواب املدينة، وداس بعضهم بعضاً، حىت صارت الرمم طول قامة، والناس متشي من فوقها

وتعلق نواب املماليك بقلعة حلب، ودخل معهم كثري من الناس، وكانوا قبل ذلك قد نقلوا إىل القلعة سائر أموال 
واجتمع . الوا هبا ينهبون ويأسرون ويقتلونواقتحمت عساكر مترلنك املدينة وأشعلوا هبا النريان، وج. الناس حبلب

باجلامع وبقية املساجد نساء البلد، فمال أصحاب متر عليهن، وربطوهن باحلبال، ووضعوا السيف يف األطفال 
وصارت األبكار تفتض من غري تستر وال احتشام، بل . فقتلوهم بأمجعهم، وأتت النار على عامة املدينة فأحرقتها

ة ويعلوها يف املسجد واجلامع، حبضرة اجلم الغفري من أصحابه، ومن أهل حلب، فرياها أبوها يأخذ الواحد الواحد
  .وأخوها وال يقدر أن يدفع عنها، لشغله بنفسه

وفحش القتل، وامتأل اجلامع والطرقات برمم القتلى، واستمر هذا اخلطب من صحوة هنار السبت إىل أثناء يوم 
فطلب النواب األمان، ونزل . من عدة أماكن، وردم خندقها، و مل يبق إال أن تؤخذالثالثاء، والقلعة قد نقب عليها 

. دمرداش إىل مترلنك، فخلع عليه ودفع إليه أماناً، وخلعاً للنواب، وبعث معه عدة وافرة إىل النواب، فأخرجوهم
. إىل من حيتفظ به ممن معهم، وجعلوا كل اثنني يف قيد وأحضروا إليه، فقرعهم ووخبهم، ودفع كل واحد منهم

والنهب يف القرى . واستمر حبلب شهراً. وأحضرت إليه األموال، ففرقها على أمرائه. وسيقت إليه نساء حلب سبايا
ال يبطل، مع قطع األشجار، وهدم البيوت وجافت حلب وظواهرها من القتلى، حبيث صارت األرض منهم فراشاً، 

وعمل من الروس منابر عدة، مرتفعة يف السماء حنو عشرة . يه رمة قتيلال جيد أحد مكاناً ميشي عليه إال وحتت رجل
وجعلت . أذرع، يف دور عشرين ذراعاً، حرز ما فيها من رءوس بين آدم، فكان زيادة على عشرين ألف رأس

  .الوجوه بارزة يراها من مير هبا
. طلت من األذان، وإقامة الصلواتمث رحل متر عنها، وهي خاوية على عروشها، خالية من ساكنها وأنيسها، قد تع

وأما دمشق، فأنه ملا قدم عليهم اخلرب بأخذ . وأصبحت مظلمة باحلريق، موحشة، قفراء مغربة، ال يأويها إال الرخم
حلب، نودي يف الناس بالتحول إىل املدينة واالستعداد للعدو، فاختبط الناس، وعظم ضجيجهم وبكاؤهم، وأخذوا 

  .واجتمع األعيان للنظر يف حفظ املدينة. ء نصفه من حوايل املدينة إىل داخلهاينتقلون يف يوم األربعا
. فقدم يف سابع عشره املنهزمون من محاه، فعظم اخلوف، وهم الناس باجلالء، فمنعوا منه، ونودي من سافر هنب

على األسوار، فورد يف ثامن عشره اخلرب بنزول طائفة من العدو على محاه، فحصنت مدينة دمشق، ووقف الناس 
  .وقد استعدوا، ونصبت املناجنيق على القلعة، وشحنت بالزاد

فقدم اخلرب يف ثاين عشرينه بأخذ قلعة حلب، وبوصول رسل متر بتسليم دمشق، فهم نائب الغيبة بالفرار، فرده 
اً، ونودي من الغد ال واستغاث الصبيان والنساء فكان وقتاً شنع. العامة رداً قبيحاً، وماج الناس وأمجعوا على اجلالء

فقدم اخلرب مبجيء . يشهر أحد سالحاً، وتسلم البالد لتمر، فنادى نائب القلعة باالستعداد للحرب، فاختلف الناس



  .السلطان، ففتر عزم الناس عن السفر، مث تبني أن السلطان مل خيرج من القاهرة
  .يةفرقت اجلمال بقلعة اجلبل على املماليك السلطان: ويف ثامن عشره
نودي بالقاهرة وظواهرها على أجناد احللقة أن يكونوا يوم األربعاء ثاين عشرينه يف بيت األمري يشبك : ويف عشرينه

  .الدوادار للعرض عليه، فانزعج الناس، ووقع عرض األجناد من يوم األربعاء
، فقبض على املخرب، ورد اخلرب هبزمية نواب الشام، وأخذ مترلنك حلب وحماصرته القلعة: ويف خامس عشرينه

وخرج األمري سودن من . ووقع الشروع يف النفقة للسفر، فأخذ كل مملوك ثالثة آالف وأربعمائة درهم. وحبس
  .زاده، واألمري أينال حطب على اهلجن يف ليلة األربعاء تاسع عشرينه، لكشف هذا اخلرب

ه ابن مترلنك، نزل عليها بكرة يوم الثالثاء أيضاً أخذت مدينة محاه وكان من خربها أن مرزه شا: ويف هذا الشهر
رابع عشره، وأحاط بسورها، وهنب املدينة، وسيب النساء واألطفال، وأسر الرجال، ووقع أصحابه على النساء 

وقد ركب أهل البلد السور، . يطؤوهن ويفتضوا األبكار جهاراً، من غري استتار، وخربوا مجيع ما خرج عن السور
فلما أصبحوا يوم األربعاء فتحوا باباً واحداً من أبواب املدينة، ودخل ابن متر يف . ، وباتوا على ذلكوامتنعوا باملدينة

فقدم الناس إليه أنواع املطاعم فقبلها، وعزم أن يقيم رجالً من أصحابه على محاه، . قليل من أصحابه ونادي باألمان
. ودخل يوم اخلميس ووعد الناس خبري، وخرج. ت بهفقيل له أن األعيان قد خرجوا منها، فخرج إىل خميمه، وبا

  .ومع ذلك، فإن القلعة ممتنعة عليه
فلما كان ليلة اجلمعة نزل أهل القلعة إىل املدينة وقتلوا من أصحاب مرزه شاه رجلني كانا أقرمها باملدينة، فغضب 

ن، حىت صارت كمدينة حلب، من ذلك وأشعل النار يف أرجاء البلد، واقتحمها أصحابه يقتلون ويأسرون وينهبو
  .سوداء، مغربة، خالية من األنيس

وفيه تكاثر مجع الناس بدمشق، مبن فر إليها من مملكة حلب ومحاه وغريها، واضطربت أحوال الناس هبا، وعزموا 
  .على مفارقتها، وخرجوا منها شيئاً بعد شيء، يريدون القاهرة

وقضاة القضاة، واألمري أقباي حاجب احلجاب، واألمري مبارك  وفيه ركب شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين
ونودي بني أيديهم بالقاهرة من ورقة تتضمن أمر الناس باجلهاد يف سبيل اهللا لعدوكم األكرب مترلنك، . شاه احلاجب

فإنه أخذ البالد، ووصل إىل حلب، وقتل األطفال على صدور األمهات، وأخرب الدور واملساجد واجلوامع، 
فاشتد . علها إسطبالت للدواب، وهو قاصدكم، خيرب بالدكم، ويقتل رجالكم وأطفالكم، ويسيب حرميكموج

  .جزع الناس وكثر صراخهم، وعظم عويلهم، وكان يوماً شديداً
قدم األمري أسنبغا السيفي احلاجب، وأخرب بأخذ مترلنك مدينة حلب : يف ثالثه: شهر ربيع اآلخر، أوله اجلمعة

وحكي ما نزل من البالء بأهل حلب، وأنه قال . فاق دمرداش معه، وأنه بعد أن قبض عليه أفرج عنهوقلعتها، بات
. لنائب الغيبة بدمشق أن خيلي بني الناس وبني اخلروج منها، فإن األمر صعب وأن النائب مل ميكن أحداً من املسري

اء واخلليفة والقضاة إال قاضي القضاة مجال فخرج السلطان يف يومه، ونزل بالريدانية ظاهر القاهرة، وتبعه األمر
وألزم األمري يشبك قاضي القضاة وىل الدين عبد الرمحن بالسفر إىل . الدين يوسف امللطي احلنفي، فإنه أقام ملرضه

وأقام من األمراء األمري جكم من عوض يف . دمشق، فخرج مع العسكر وتعني األمري متراز أمري جملس لنيابة الغيبة
وأمر متراز بعرض أجناد احللقة، وحتصيل ألف فرس وألف مجل، وإرسال ذلك مع من يقع عليه . األمراءعدة من 

  .االختيار من أجناد احللقة
وكان أرسطاي منذ . وفيه استقر األمري أرسطاي من خجا علي يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن أمري فرج بعد موته



  .فوردت إليه الوالية بالتقليد والتشريف. إلسكندرية بطاالًأفرج عنه مع األمري نوروز قد أقام بثغر ا
وخرج . نودي على أجناد احللقة باحلضور للعرض يف بيت األمري متراز، وهدد من تأخر عن احلضور: ويف خامسه

الربيد إىل أعمال ديار مصر بالوجهني القبلي والبحري جبمع أقوياء أجناد احللقة من الريف، وبتجهيز العربان 
  .خروج إىل حلب مترلنكلل

سار اجلاليش، وفيه من األمراء واألكابر نوروز رأس نوبة، وبكتمر الركين أمري سالح، : ويف بكرة يوم اجلمعة ثامنه
  .ويلبغا الناصري، وأقباي حاجب احلجاب، وأينال باي بن قجماس، وبيربس األتابك ابن أخت السلطان الظاهر

  .اكررحل السلطان ببقية العس: ويف عاشره
قدم اخلرب إىل دمشق بوصول مجاعة مترلنك قريباً من محص، فأنزعج الناس، وأخذوا يف االستعداد : ويف ثاين عشره

ومحل الناس أمواهلم إىل القلعة، وجفل مجاعة من الناس بقدوم األمري دمرداش نائب حلب إىل دمشق، يف يوم السبت 
من بعلبك وأعماهلا،  -وقد جفلوا  -لطان فقدم من الغد الناس وخرج ملالقاة الس. رابع عشرينه، فاراً من مترلنك

  .بنسائهم ومواشيهم، لنزول متر عليهم، فخرج كثري من أهل دمشق يف ليلة األربعاء ثامن عشرينه
  .استقر البدر حممود العينتايب يف حسبة القاهرة بسفارة األمري جكم، وعزل البخانسي: ويف رابع عشره

وخليل الشريف جسور املنوفية، . ر األمري أسنبغا احلاجب يف كشف اجلسور باألمشوننياستق: ويف خامس عشره
  .وقجماس وايل العرب يف كشف جسور الغربية

دخل السلطان مدينة غزة واستقر باألمري تغري بردى من أسنبغا يف نيابة دمشق، وبأقبغا اجلمايل يف : ويف عشرينه
بة صفد، وبطولو من علي شاه يف نيابة غزة، وبصدقة بن الطويل يف نيابة نيابة طرابلس، وبتمربغا املنجكي يف نيا

  .وسار اجلاليش من غزة يف رابع عشرينه. القدس، وبعثهم إىل ممالكهم
  .وسار السلطان يف سادس عشرينه، وقد انضم إليه كثرية ممن فر من البالد الشامية

يف والية البهنسا، عوضاً عن يلبغا  -مملوك مبارك شاه  -استقر األمري متراز نائب الغيبة مبنكلي بغا : ويف آخره
فلما أصبح خلع . فلما حضر إىل األمري يلبغا الساملي نزع عنه اخللعة، وضربه باملقارع ومقترح، ووكل به. الزيين

منه، فلم عليه، وأذن له يف السفر إىل واليته، وذلك بعد ما دخل عليه يف أمره، فراعى األمري متراز، وتاليف ما وقع 
  .يرض هذا متراز، وحقد عليه حقداً زائداً

قدم الربيد من السلطان، بأنه قد ورد مخسة من أمراء طرابلس بكتاب : يف ثانيه: شهر مجادى األول، أوله السبت
أسندمر نائب الغيبة، يتضمن أن أمحد بن رمضان التركماين، وابن صاحب الباز، وأوالد شهري، ساروا وأخذوا 

وأن مترلنك بالقرب من سليمة، وأنه . ا من هبا من أصحاب مترلنك، وهم زيادة على ثالثة آالف فارسحلب، وقتلو
بعث عسكراً إىل طرابلس، فثار هبم أهل القرى وقتلوهم عن أخرهم باحلجارة، لدخوهلم بني جبلني، وأنه قد حضر 

وأن . ة املصري إىل الطاعة السلطانيةإىل الطاعة مخسة من أمراء املغل، وأخربوا بأن نصف عسكر مترلنك على ني
صاحب قربس، ووزيره إبراهيم كرى، وصاحب املاغوصة، وردت كتبهم بانتظار اإلذن يف جتهيز املراكب يف البحر 

  .لقتال مترلنك
وفيه قبض األمري . وعزل عمر بن الكوراين. وفيه استقر متراز بناصر الدين حممد بن خليل الضاين يف والية مصر

ساملي على متا بترك النصارى ليعاقبه، وألزمه مبال ليأخذ عنه بضائع، فحلف أنه ليس عنده مال، وأن سائر يلبغا ال
  .ما يرد إليه من املال يصرفه يف فقراء املسلمني وفقراء النصارى، فوكل به

  .دمشق -نائب الشام  -قدم األمري تغري بردى : ويف ثالثه



  .ئفة من أصحاب مترلنك حنو الصنمنيوفيه جفل أهل قرى دمشق إليها لوصول طا
  .قدم السلطان دمشق بعساكره، وقد وصلت أصحاب مترلنك إىل البقاع: ويف سادسه
  .اقتتل بعض العسكر مع التمرية: ويف عاشره

نودي يف القاهرة ومصر أن األمري يلبغا الساملي أمر أن نساء النصارى يلبسن أزراراً : ويف يوم السبت خامس عشره
  .نساء اليهود يلبسن أزراراً صفراًو. زرقاً

وأن النصارى واليهود ال يدخلون احلمامات إال ويف أعناقهم أجراس وكتب على بترك النصارى بذلك إشهاداً، بعد 
أن جرت بينه وبينه عدة حماورات، حىت أشهد عليه بالتزام ذلك، إلزامه سائر النصارى بديار مصر، وألزم سائر 

  .ونوا يهودياً وال نصرانياً من الدخول بغري جرس يف عنقه، فقام األمري متراز يف معارضتهمدوليب احلمامات أال يك
هذا نزل مترلنك إىل قطا فمألت جيوشه األرض، وركب طائفة منهم إىل العسكر وقاتلوهم، : ويف يوم السبت

العسكر، واهنزم أوالد  فخرج السلطان من دمشق يوم الثالثاء ثامن عشره إىل يلبغا، فكانت وقعة انكسرت ميسرة
الغزاوي وغريهم إىل ناحية حوران، وجرح مجاعة، ومحل متر محلة منكرة، ليأخذ هبا دمشق، فدفعته عساكر 

  .السلطان
نادي األمري متراز بالقاهرة من كانت له ظالمة فعلية ببيت األمري وأن اليهود والنصارى على حاهلم، : ويف عشرينه

  .فبطل ما أمر به الساملي. ظاهركما كانوا يف أيام امللك ال
وفيه أمر الساملي أن يضرب دنانري الذهب حمررة الوزن، على أن كل دينار مثقال، سواء عزم على إبطال املعاملة 

  .بالدنانري األفرنتية املشخصة، فضرب الدينار الساملي، وتعامل الناس به عدداً، ونقش عليه السكة اإلسالمية

ربيد من السلطان أنه دخل دمشق يوم اخلميس سادسه، وأقام بقلعتها إىل يوم السبت ثامنه، قدم ال: ويف ثاين عشرينه
فحضر جاليش مترلنك وقت الظهر من جهة جبل الثلج، وهو حنو ألف . مث خرج إىل خميمه ظاهر املدينة عند قبة يلبغا

وأنه حضر يف تلك الليلة عدة  فارس، فسار إليهم مائة فارس من عساكر السلطان، وكسروهم وقتلوا منهم مجاعة،
من التمرية للطاعة، وأخربوا بنزول متر على البقاع العزيزي فلتكونوا على حذر، فإن متر كثري احليل واملكر فدقت 

  .البشائر بقلعة اجلبل ثالثة أيام
ل الدين عبد قدم الربيد من السلطان، فاستدعي األمري متراز شيخ اإلسالم البلقيين وولده جال: ويف خامس عشرينه

الرمحن قاضي العسكر، ومن تأخر بالقاهرة من األعيان، وقرئ عليهم كتاب السلطان بأنه قدم إىل دمشق يف 
وقتل . سادسه، وواقع طائفة من العسكر يف ثامنه، أصحاب مترلنك، وأن مرزه شاه بن متر، وصهره نور الدين قتال

حضر إىل الطاعة يف  -رأس ميسرة مترلنك وابن بنته  -ر قرايلك بن طرايل التركماين، وأن السلطان حسني هباد
ثالث عشره، ومعه مجاعة كبرية، فخلع عليه، وأركب فرساً بسرج وكنفوش من ذهب، وأنزل دار الضيافة بدمشق، 

وأن متر نازل حتت جبل الثلج، وقد أرسل يف طلب الصلح مراراً، فلم جنبه ألنه بقي يف قبضتنا، وحنن نطاول معه 
وأن األمري نعري دخل يف الطاعة، وقدم . حىت يرسل إلينا األمراء املقبوض عليهم، وما أخذه من حلب وغريهااألمر 

وأن األمري شهاب الدين أمحد بن الشيخ توجه إىل األغوار، ومجع خلقاً كثرياً، منهم عيسى بن . إىل عذراء وضمري
غزاوي، فصدفوا من التمرية زيادة على ألفي فضل أمري آل علي، وبين مهدي، وعرب حارثة، وابن القان، وال
وأنه قد مات من أصحاب متر بالربد أكثر من . فارس، فقاتلوهم وقتلوا أكثرهم، وأخذوا منهم ذهباً ولؤلؤاً كبرياً

  .ثالثة آالف نفس
يف شيء مما وقرئ أيضاً كتاب آخر بأن األمري يلبغا الساملي ال حيكم إال فيما يتعلق باالستادارية خاصة، وال حيكم 



كان حيكم فيه بني األخصام مما يتعلق باألمور الشرعية، وما يتعلق باألمراء واحلجاب، وأن احلاكم يف هذه األشياء 
ملا مات قاضي القضاة مجال الدين يوسف امللطي يف تاسع عشر  -وسبب هذا أن الساملي . األمري متراز نائب الغيبة

اإلذن له بالتحدث يف األحكام الشرعية، فأجيب إىل ذلك، وكتب إليه  كتب إىل السلطان يسأل يف -ربيع اآلخر 
به، فأقام له نقيباً كنقباء القضاة، وحكم بني الناس، يف األمور الشرعية، فشق هذا على متراز، وكاتب السلطان يف 

املي يف وملا قرئ على من حضر، نودي بالقاهرة ومصر أن من وقف ليلبغا الس. إبطال هذا، فكتب إليه بذلك
ودقت . شكوى عوقب، ومن كانت له ظالمة أو شكوى أو أخذ منه الساملي شيء، فعليه باألمري الكبري متراز

  .البشائر أيضاً بالقلعة
وحتدث معه  -أحد موقعي قضاة احلنفية  -استدعي األمري متراز مشس الدين حممد الربقي احلنفي : ويف سابع عشرينه

وبلغ ذلك الساملي، وكان قد خرج من . بقوادح يف الساملي، وكتب فيه مجاعةيف أمر الساملي، فكتب حمضراً 
القاهرة، فحضر يوم األحد سلخه إىل عند األمري متراز، وتفاوضا مفاوضة كبرية، آلت إىل أن أصلح بينهما األمري 

ريا ضرباً مربحاً، وعاد الساملي إىل منزله، وطلب الربقي وضربه ع. مبارك شاه احلاجب، واألمري بيسق أمري أخور
وأمر به أن يشهر كذلك، فقام الناس وشفعوا فيه حىت رده من الباب، وطلب مجاعة من اليهود والنصارى وضرهبم، 

وطلب دوادار وإىل القاهرة، وضربه لكونه نادى مبا . وشهرهم، ونادي عليهم هذا جزاء من خيالف الشرع الشريف
  .راز واحتمي به، خوفا على نفسهتقدم ذكره يف حقه، فهرب الوايل إىل بيت مت

فلما حضر . يف أوله خلع األمري متراز على ناصر الدين حممد بن ليلى بوالية مصر: شهر مجادى اآلخرة، أوله االثنني
إىل الساملي نزع عنه اخللعة وضربه عرياناً، وشهره وهو ينادي عليه هذا جزاء من يلي من عند غري األستادار، ومن 

فلما رآه مضروباً اشتد حنقه، وعزم على الركوب للحرب، . فأدركه أحد مماليك متراز وسار به إليه يلي بالرباطيل،
  .واشتدت العداوة بينهما. فما زال به من حضر حىت أمسك عن إقامة احلرب

وفيه قدم من أخرب باختالف األمراء على السلطان، وعوده إىل مصر، فكثر خوض الناس يف احلديث، وكان من خرب 
لسلطان أن مترلنك بعث إليه وإىل األمراء يف طلب الصلح، وإرسال أطلمش من أصحابه، وأنه يبعث من عنده من ا

وكانت احلرب بني أصحاب متر وطائفة من عساكر السلطان يف يوم السبت . األمراء واملماليك، فلم جيب إىل ذلك
ويف كل ذلك يبعث مترلنك يف . الثاء حادي عاشرهمث كانت احلرب ثانياً يف يوم الث. ثامن مجادى األوىل كما تقدم

  .طلب الصلح فال جياب
اختفي من األمراء واملماليك السلطانية مجاعة منهم األمري سودن الطيار، واألمري قاين : ويف يوم األربعاء ثاين عشره

  .باي العالي، ومجق أحد األمراء
وادار، وطرباي يف آخرين، فوقع االختالف عند ذلك ومن اخلاصكية يشبك العثماين، وقمج احلافظي، وبرسبغا الد

وأتاهم اخلرب بأن اجلماعة قد توجهوا إىل القاهرة، ليسلطوا الشيخ الجني اجلركسي، فركب األمراء يف . بني األمراء
وساروا على . أخر ليلة اجلمعة حادي عشرينه، وأخذوا السلطان، وخرجوا بغتة من غري أن يعي والد على ولده

ر، يريدون مصر من جهة الساحل، ومروا بصفد، فاستدعوا نائبها األمري متربغا املنجكي وأخذوه معهم إىل عقبة دم
سودن الطار، وقاين باي : فأدرك السلطان األمراء الذين اختفوا بدمشق. وتالحق هبم كثري من أرباب الدولة. غزة

م، وتوجه إىل القاهرة، بعدما قدم بني يديه آقبغا الفقيه فما أمكن إال جماملتهم، وأقام بغزة ثالثة أيا. ومن معهما بغزة
فقدم إىل القاهرة يوم االثنني ثاين مجادى اآلخرة، وأعلم بوصول السلطان إىل غزة، فارجتت البلد، . أحد الدوادارية

فلما كان يوم اخلميس . وشرع كل أحد يبيع ما عنده، ويستعد للهروب من مصر. وكادت عقول الناس أن ختتل



امسه، قدم السلطان إىل قلعة اجلبل، ومعه اخلليفة وأمراء الدولة وحنو األلف من املماليك السلطانية، ونائب خ
دمشق األمري تغري بردى، وحاجب احلجاب هبا األمري باشا باي، وغالب أمرائها، ونائب صفد، ونائب غزة، وهم 

وذهبت . م من هو مبفرده، ليس معه من خيدمهيف أسوأ حال، ليس مع األمري سوى مملوك أو مملوكني فقط، وفيه
وشوهد . أمواهلم وخيوهلم ومجاهلم وسالحهم، وسائر ما كان معه، مما لو قوم لبلغت قيمته عشرات آالف ألف دينار

وكان األمري يلبغا الساملي قد تلقي السلطان بالكسوة له، وللخليفة، وسائر . كثري من املماليك ملا قدم وهو عريان
  .األمراء

وأما دمشق فإن الناس هبا أصبحوا يوم اجلمعة بعد هزمية السلطان، ورأيهم حماربة مترلنك، فركبوا أسوار املدينة 
ونادوا باجلهاد، وزحف عليهم أصحاب متر، فقاتلوهم من فوق السور، وردوهم عنه، وأخذوا منهم عدة من 

: فقدم رجالن من قبل متر، وصاحا مبن على السوروقتلوا منهم حنو األلف، وأدخلوا رءوسهم إىل املدينة، . خيوهلم
فوقع اختيار الناس على إرسال قاضي القضاة تقي . أن األمري يريد الصلح، فابعثوا رجالً عاقالً حىت حندثه يف ذلك

الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي، فأرخى من السور، واجتمع بتمرلنك وعاد إىل دمشق، وقد خدعه 
هذه بلدة األنبياء، وقد أعتقتها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقة عن : معه يف القول، وقال مترلنك، وتلطف

فقام ابن مفلح يف الثناء على متر قياماً عظيماً، وشرع خيذل الناس عن القتال، ويكفهم عنه، فمال معه . أوالدي
ليلة السبت على ذلك، وأصبحوا وقد غلب  وباتوا. ال نرجع عن القتال: طائفة من الناس، وخالفته طائفة، وقالت

  .رأي ابن مفلح، فعزم على إمتام الصلح، وأن من خالف ذلك قتل

ويف الوقت، قدم رسول متر إىل سور املدينة يف طلب الطقزات، وهي عادة متر إذا أخذ مدينة صلحاً أن خيرج إليه 
عة، يسمون ذلك طقزات، فإن التسعة بلغتهم أهلها من كل نوع من أنواع املآكل واملشارب والدواب واملالبس تس

فبادر ابن مفلح واستدعي من القضاة والفقهاء والتجار محل ذلك، فشرعوا فيه حىت كمل وساروا به . يقال هلا طقز
فلم يلتفتوا إىل . إىل باب النصر ليخرجوه إىل مترلنك، فمنعهم نائب القلعة من ذلك، وهددهم حبريق املدينة عليهم

وأرخوا الطقزات من السور، وتديل ابن مفلح . وا باب النصر، ومضوا إىل جهة أخرى من جهات البلدقوله، وترك
مث عادوا بكرة األحد وقد استقر متر . ومعه كثري من األعيان وغريهم، وساروا إىل خميم مترلنك، وباتوا به ليلة األحد

األموال، وحنو ذلك، ومعهم فرمان، وهو منهم جبماعة يف عدة وظائف، ما بني قضاة قضاة، ووزير، ومستخرج 
فقري على منرب جامع بين أمية، . ورقة فيها تسعة أسطر، تتضمن أمان أهل دمشق على أنفسهم، وأهليهم خاصة

وفتح من أبواب املدينة باب الصغري فقط، وقدم أمري من أمراء مترلنك، فجلس به ليحفظ البلد ممن يعرب إليها وأكثر 
عه من ذكر حماسن مترلنك وبث فضائله، ودعا العامة إىل طاعته، ومواالته، وحثهم بأسرهم ابن مفلح ومن كان م

على مجع املال الذي تقرر مجعه وهو ألف ألف دينار، ففرض ذلك على الناس كلهم، وقاموا به من غري مشقة لكثرة 
لما عاينه غضب غضباً شديداً، و مل ف. فلما كمل املال، محله ابن مفلح وأصحابه إىل متر، ووضعوه بني يديه. أمواهلم

مث ألزموا حبمل ألف تومان، والتومان . يرض به، وأمر بابن مفلح ومن معه أن خيرجوا عنه، فاخرجوا، ووكل هبم
عبارة عن عشرة آالف دينار من الذهب، إال أن سعر الدينار عندهم خيتلف، فتكون مجلة ذلك عشرة آالف ألف 

إىل البلد، وفرضوه على الناس، فجبوا أجرة مساكن دمشق كلها عن ثالثة أشهر،  دينار، فالتزموا هبا، وعادوا
وألزم مباشر كل وقف من سائر . وألزموا كل إنسان من ذكر وأنثى، وحر وعبد، وصغري وكبري بعشرة دراهم

س واملشاهد األوقاف مبال، فأخذ من أوقاف جامع بين أمية ألف درهم، ومن بقية أوقاف اجلوامع واملساجد واملدار
وعوقب كثري منهم . والربط والزوايا شيء معلوم، حبسب ما اتفق، فنزل بالناس يف استخراج هذا بالء عظيم



وهو أربعة  -بالضرب، وشغل كل أحد مبا هو فيه، فغلت األسعار، وعز وجود األقوات، وبلغ املسد من القمح 
من دمشق كلها، فلم تقم هبا مجعة إال مرتني، األوىل يف وتعطلت اجلمعة واجلماعة . إىل أربعني درمهاً فضة -أقداح 

يوم اجلمعة تاسع عشر مجادى اآلخرة، ودعا اخلطب فيها جبامع بين أمية للسلطان حممود، ولويل عهده ابن األمري 
 -أحد أمراء متر  -وذلك أنه نزل شاه امللك . تيمور كركان، مث شغل الناس بعدها عن الدين والدنيا مبا هم فيه

جبامع بين أمية، ومعه أتباعه، وادعى أنه نائب دمشق، ومجع كل ما كان يف اجلامع من البسط واحلصر، وستر هبا 
وشاهدوا أصحاب شاه ملك يلعبون يف اجلامع . شرفات اجلامع، وصلى الناس اجلمعة يف مشايل اجلامع، وهم قليل

ة يف اجلمعة باجلامع، فصلى طائفة اجلمعة بعد ذلك مث بعد اجلمعتني منعوا من إقام. بالكعاب، ويضربون بالطنابري
وبطلت األسواق كلها، . باخلانقاه السميساطية، فتعطلت سائر اجلوامع واملساجد من إعالن األذان، وإقامة الصالة

  .فلم بيع شيء إال ما كان مما يورد مثنه يف اجلباية املقررة
راهم والدنانري ال غري، وردوا الفلوس، فاحنطت وصار ما كان وزاد بالناس البالء أن أصحاب متر ال يأخذون إال الد

  .خبمسة دراهم ال حيسب الناس فيه فيما بينهم غري درهم واحد

مث إن النائب سلم بعد . هذا ونائب القلعة ممتنع هبا، وقد حاصره متر، فخرب ما بني القلعة واجلامع باحلريق وغريه
ال الذي هو حبساهبم ألف تومان، محل إىل متر، فقال البن مفلح فلما تكامل حصول امل. تسعة وعشرين يوماً

وقد بقي عليكم سبعة آالف ألف دينار، وظهر أنكم قد . هذا املال حبسابنا، إمنا هو ثالثة آالف دينار: وأصحابه
ح وكان متر ملا خرجت إليه الطقزات، وفرض للجباية األوىل اليت هي ألف ألف دينار، قرر مع ابن مفل. عجزمت

وأصحابه أن ذلك على أهل البلد، وأن الذي تركه العسكر املصري من املال والسالح والدواب وغري ذلك ال يعتد 
وبدا منهم يف حق بعضهم بعضاً من املرافعات أنواع . فخرج الناس إليه بأموال أهل مصر. به هلم، وإمنا هو لتمر

ى أموال املصريني ألزمهم بإخراج أموال الذين فروا من فلما علم أنه قد استوىل عل. قبيحة، حىت صارت كلها إليه
وكان قد خرج من دمشق عامل عظيم، فتسارعوا إىل محل ذلك إليه، وجروا . التجار وغريهم إىل دمشق خوفاً منه

فلما صار إليه ذلك كله ألزمهم أن خيرجوا . على عادهتم يف النميمة مبن عنده من ذلك شيء، حىت أتوا على اجلميع
سائر ما يف املدينة من اخليل والبغال واحلمري واجلمال، فاخرج إليه مجيع ما كان يف املدينة من الدواب، حىت مل  إليه

مث ألزمهم أن خيرجوا إليه مجيع آالت السالح، جليلها وحقريها، فتتبعوا ذلك، ودل بعضهم . يبق هبا شيء من ذلك
مث بعد محل الفريضتني ورميه ابن مفلح ومن معه . سالح شيءعلى بعض، حىت مل يبق هبا من آالت القتال وأنواع ال

بالعجز عن االستخراج، قبض على أصحاب ابن مفلح، وألزمهم أن يكتبوا له مجيع خطط دمشق وحاراهتا 
وقسم البلد بينهم، فساروا إليها، ونزل كل أمري يف قسمه، . وسككها، فكتبوا ذلك ودفعوه إليه، ففرقه على أمرائه

يه، وطالبهم باألموال، فكان الرجل يوقف على باب داره يف أزرى هيئة، ويلزم مبا ال يقدر عليه من وطلب من ف
املال، فإذا توقف يف إحضاره عذب بأنواع العذاب من الضرب وعصر األعضاء، واملشي على النار، وتعليقه 

سه خترج، فيخلى عنه حىت يستريح، منكوشاً، وربطه بيديه ورجليه، وغم أنفه خبرقة فيها تراب ناعم، حىت تكاد نف
ومع هذا كله تؤخذ نساوه وبناته وأوالده الذكور، وتقسم مجيعهم على أصحاب ذلك األمري، . مث تعاد عليه العقوبة

فيشاهد الرجل املعذب امرأته وهي توطأ، وابنته وهي تقبض بكارهتا، وولده وهو يالط به، فيصري هو يصرخ مما به 
ه وولده يصرخون من أمل إزالة البكارة، وإتيان الصيب، وكل هذا هناراً وليالً، من غري احتشام من أمل العذاب، وابنت

مث إذا قضوا وطرهم من املرأة، والبنت والصيب، طالبوهم باملال، وأفاضوا عليهم أنواع العقوبات، . وال تستر
ويه حىت يغوص يف الرأس، وفيهم من وفيهم من يعذب بأن يشد رأس من يعاقبه حببل ويل. وأفخاذهم مضرجة بالدماء



وفيهم من يربط إهبام اليدين . يضع احلبل على كتفي املعذب ويديره من حتت إبطه، ويلويه بعصا حىت ينخلع الكتفني
من وراء الظهر ويلقي املعذب على ظهره، ويذر يف منخريه رماداً سحيقاً، مث يعلقه بإهبام يديه يف سقف الدار، 

  .ورمبا سقط يف النار فسحبوه منها، وألقوه حىت يفيق، فيعذب أو ميوت، فيترك. ويشعل النار حتته
واستمر هذا البالء مدة تسعة عشر يوماً، آخرها يوم الثالثاء ثامن عشرين رجب، فهلك فيها بالعقوبة ومن اجلوع 

  .خلق ال يدخل عددهم حتت حصر
رلنك، فأنعم بالبلد على أتباع األمراء، فدخلوها يوم فلما علموا أنه مل يبق يف املدينة شيء له قدر، خرجوا إىل مت

األربعاء آخر رحب، ومعهم سيوف مشهورة، وهم مشاة، فنهبوا ما بقي من األثاث وسبوا نساء دمشق بأمجعهن، 
مث طرحوا النار . وساقوا األوالد والرجال، وتركوا من عمره مخس سنني فما دوهنا، وساقوا اجلميع مربطني يف احلبال

املنازل، وكان يوماً عاصف الريح، فعم احلريق البلد كلها، وصار هلب النار يكاد أن يرتفع إىل السحاب، يف 
  .وعملت النار ثالثة أيام، آخرها يوم اجلمعة

وأصبح متر يوم السبت ثالث رجب راحالً باألموال والسبايا واألسري، بعدما أقام على دمشق مثانني يوماً، وقد 
. ت سقوف جامع بين أمية من احلريق، وزالت أبوابه، وتفطر رخامه، ومل يبق غري جدره قائمةاحترقت كلها، وسقط

وذهبت مساجد دمشق، ومدارسها، ومشاهدها، وسائر دورها، وقياسرها، وأسواقها، ومحاماهتا، وصارت أطالالً 
هبا دابة تدب، إال أطفال بالية، ورسوماً خالية، قد أقفرت من الساكن، وامتألت أرضها جبثث القتلى، ومل يبق 

  .يتجاوز عددهم آالف، فيهم من مات، وفيهم من جيود بنفسه
وأما بقية أمراء مصر وغريهم، فإهنم ملا علموا بتوجه السلطان من دمشق خرجوا منها طوائف طوائف، يريدون 

رلنك بقاضي القضاة وظفر أصحاب مت. اللحاق بالسلطان، فأخذهم العشري، وسلبوهم ما معهم، وقتلوا خلقاً كثرياً
صدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي الشافعي، فسلبوه ما عليه من الثياب، وأحضروه إىل مترلنك، فمرت به حمن 

  .شديدة، آلت إىل أن غرق بنهر الزاب، وهو يف األسر
السلطان تدىل فلما علم بتوجه . وكان قاضي القضاة وىل الدين عبد الرمحن بن خلدون املالكي بداخل مدينة دمشق

من سور املدينة، وسار إىل مترلنك فأكرمه وأجله، وأنزله عنده، مث أذن له يف املسري إىل مصر، فسار إليها وتتابع 
دخول املنقطعني بدمشق إىل القاهرة يف أسوأ حال، من املشي والعري واجلوع، فرسم لكل من املماليك السلطانية 

  .بألف درهم، وجامكية شهرين
ان فإنه ملا استقر بقلعة اجلبل أعاد مشس الدين حممد البخانسي إىل حسبة القاهرة، وصرف العينتايب يف وأما السلط

  .يوم السبت سابع مجادى اآلخرة
وفيه أذن لألمري يلبغا الساملي أن يتحدث يف كل ما يتعلق باململكة، وأن جيهز عسكراً إىل دمشق لقتال مترلنك، 

لى سائر أراضي مصر فرائض، فجيب من إقطاعات األمراء، وبالد السلطان فشرع يف حتصيل األموال، وفرض ع
وأخبار األجناد، وبالد األوقاف عن عربة كل ألف دينار مخسمائة درهم مثن فرس، وجيب من سائر أمالك القاهرة 

  .جرهتاومصر وظواهرها أجرته عن شهر، حىت أنه كان يقوم على اإلنسان يف داره اليت هو يسكنها، ويؤخذ منه أ
عن كل فدان من زراعة  -وهي األراضي اليت يأخذ مغلها قوم من الناس على سبيل الرب  -وجيب من الرزق 

وحنو ذلك من  -القمح، أو الفول، أو الشعري عشرة دراهم، وعن الفدان من القصب، أو القلقاس، أو النيلة 
واستدعي أمناء احلكم والتجار، وطلب منهم . وجيب من البساتني عن كل فدان مائة درهم. مائة درهم -القطاين 

  .املال على سبيل القرض



وصار يكبس الفنادق وحواصل األموال يف الليل، فمن وجد صاحبه حاضراً فتح خمزنه، وأخذ نصف ما جيد من 
د وأخذ ما وج. وإذا مل جيد صاحب املال أخذ مجيع ما جيده من النقود. نقود القاهرة، وهي الذهب والفضة والفلوس

. ثالثة دراهم -تستخرج مما تقدم ذكره  -من حواصل األوقاف، ومع ذلك فإن الصرييف يأخذ عن كل مائة درهم 
فاشتد الضرر بذلك، وكثر . ويأخذ الرسول الذي حيضر املطلوب ستة دراهم، وإن كان نقيباً أخذ عشرة دراهم

  .ه، ومتاألت القلوب على بغضهدعاء الناس على الساملي، وانطلقت األلسنة بذمه، وشنعت القالة في
وخلع . وفيه خلع على األمري نوروز احلافظي، واألمري يشبك الشعباين، واستقرا مشريي الدولة، مدبري أمورها

  .على األمري هباء الدين أرسالن بن أمحد لنقابة اجليش، عوضاً عن أسندمر النقطاعه بالشام
الوهاب بن قاضي القضاة مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر خلع على القاضي أمني الدين عبد : ويف ثاين عشره

الطرابلسي قاضي العسكر، واستقر يف قضاء القضاة احلنفية بديار مصر، عوضاً عن اجلمال يوسف امللطي بعد وفاته 
لدين وعلى القاضي مجال الدين عبد اهللا األقفهسي، واستقر يف قضاء القضاء املالكية بديار مصر، عوضاً عن نور ا

علي بن اجلالل بعد موته أيضاً، وعلى ناصر الدين حممد بن خليل الضاين، واستقر أمري طرب، عوضاً عن الصارم 
  .إبراهيم حبكم انقطاعه، فصار وايل مصر والقرافتني أمري طرب

  .لعشريوفيه قدم من الشام ثالمثائة من املماليك املنقطعني بأسوأ حال، من املضي والعري واجلوع، وشكوا من ا
  .قبض على املهتار عبد الرمحن، وألزم مبا أخذه من العشري وغريهم، مث أفرج عنه بعد أيام: ويف تاسع عشره

وقدم أيضاً . قدم قاضي القضاة موفق الدين أمحد بن نصر اهللا احلنبلي من الشام، يف أسوأ حال: ويف حادي عشرينه
وحضر أيضاً كتاب مترلنك على يد أحد مماليك . فعيقاضي قضاة دمشق عالء الدين علي بن أيب البقاء الشا

السلطان، يتضمن طلب أطلمش أطلندي، وأنه إذا قدم عليه أرسل من عنده من النواب واألمراء واألجناد 
والفمهاء، وقاضي القضاة صدر الدين املناوي ويرحل، فطلب أطلمش من الربج الذي هو مسجون فيه بقلعة اجلبل، 

ف درهم، وأنزل عند األمري سودن طاز أمري أخور، وعني للسفر معه قطلوبك العالي، وأنعم عليه خبمسة آال
  .واألمري ناصر الدين حممد بن سنقر األستادار

  .وفيه توجه األمري بيسق أمري أخور رسوالً إىل مترلنك بكتاب السلطان
ان منهم قادراً على السفر باخلروج وجد األمري يلبغا الساملي يف حتصيل األموال، وعرض أجناد احللقة، وألزم من ك
وألزم أرباب الغالل احملضرة للبيع يف . إىل الشام، وألزم العاجز عن السفر بإحضار نصف متحصل إقطاعه يف السنة

املراكب النيلية أن يؤخذ منهم عن كل أردب درهم، وأن يؤخذ من كل مركب من املراكب اليت تتنزه فيها الناس 
  .مائة درهم

فيه بلغت الدنانري الساملية ثالث آالف دينار، وأمر الساملي أن يضرب دنانري أيضاً، منها : وله الثالثاءشهر رجب، أ
ما زنته مائة مثقال ومثقال، ومنها ما وزنه تسعون مثقاالً ومثقال، وهكذا ينقص عشرة مثاقيل إىل أن يكون منها 

  .دينار زنته عشرة مثاقيل، فضرب من ذلك مجلة دنانري
خلع على علم الدين حيىي بن أسعد، الذي يقال له أبو كم، واستقر يف الوزارة، عوضاً عن الصاحب فخر : لثهويف ثا

وفيه ورد اخلرب بأن دمرداش نائب حلب ختلص من مترلنك، ومجع . الدين ماجد بن غراب، الستعفائه من الوزارة
  .وأخذ حلب وقلعتها من التمرية، وقتلهم

فارس الدين شاهني احلليب نائب املقدم يف تقدمة املماليك، عوضاً عن الطواشي مشس  استقر الطواشي: ويف خامسه
  .واستقر الطواشي زين الدين فريوز من جرحي، مقدم الرفرف، نائب املقدم. الدين صواب السعدي جنكل



زم بألفني ومن الشرقية ابن بقر، والت. حضر من عربان البحرية إىل خارج القاهرة ستة آالف فارس: ويف سابعه
ومخسمائة فارس، ومن العيساوية وبين وائل ألف ومخسمائة فارس، فانفق فيهم األمري يلبغا الساملي األموال، 

  .ليتجهزوا إىل حرب مترلنك
قدم قاصد األمري نعري، ألنه قد مجع عرباناً كثرية، ونزل على تدمر، وأن مترلنك رحل من ظاهر دمشق : ويف ثامنه
  .إىل القطيفة

قبض على األمري يلبغا الساملي، وعلى شهاب الدين أمحد بن عمر ابن قطينة، وسلما للقاضي سعد : بع عشرهويف را
  .الدين إبراهيم بن غراب، ليحاسبهما على األموال املأخوذة من الناس يف اجلبايات

اً إىل ما بيده من استقر سعد الدين إبراهيم بن غراب أستادار السلطان عوضاً عن الساملي، مضاف: ويف ثامن عشره
ولبس جبة من حرير بوجهني، أحدمها أمحر واآلخر أخضر، بطراز ذهب عريض يف . وظيفيت نظر اجليش واخلاص

  .عرض ذراع ومثن، وترفع عن لبس التشريف، و مل يغري زي الكتاب
ورد : ويف سلخه.ييناستقر مجال الدين عبد اهللا املنجكي يف والية البهنسا، وعزل منكلي بغا الز: ويف سادس عشرينه

  .اخلرب بأن ابن عثمان وصل إىل قيصرية، من بالد الروم
فيه قدم قاضي القضاة ويل الدين عبد الرمحن بن خلدون من دمشق، وقد أذن له مترلنك : شهر شعبان، أوله اخلميس

شفاعته فيهم، يف التوجه إىل مصر، وكتب له بذلك كتاباً عليه خطه، وصورته تيمور كركان، وأطلق معه مجاعة ب
منهم القاضي صدر الدين أمحد بن قاضي القضاة مجال الدين حممود القيصري، ناضر اجليش، وكان قد خرج مع 

  .السلطان من مجلة موقعي الدست
  .جاء دمشق جراد كثري جداً، ودام أياماً: ويف ثانيه
  .ر هبا من منابت األرضتوجه مترلنك من دمشق بعساكره، فعز القمح بدمشق، واقتات من تأخ: ويف ثالثه

األمري متراز : برز األمراء الذين كانوا بالقاهرة يف غيبة السلطان بدمشق، للمسري حلرب مترلنك، وهم: ويف خامسه
. أمري جملس، واألمري أقباي حاجب احلجاب، واألمري جرباش الشيخي، واألمري متان متر، واألمري صوماي احلسين

  .بطل مسر األمراء أيضاًوامتنع األمري جكم من السمر، ف
قدم األمري سيف الدين شيخ احملمودي نائب طرابلس هارباً من مترلنك، فتلقاه األمراء، وقدموا إليه : ويف سابعه

أفرج عن ابن : اخليول، بالسروج الذهب، والكنابيش الذهب، والقماش، واجلمال، وغري ذلك، ويف ثامن عشره
  .قطينة، ولزم داره

وفيه برز . مما يليق به. م األمري دقماق احملمدي نائب محاه فاراً من مترلنك، فأنعم عليه أيضاًقد: ويف تاسع عشره
وخرج بعده نواب البالد الشامية وأمراؤها وأجنادها، . األمري تغري بردى من بشبغا نائب الشام للمسري إىل دمشق

جبة حرير بوجهني مطرزة، باستقراره فيما  وخلع على األمري القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب. وسائر أعياهنا
وعلى مجال الدين يوسف بن القطب بقضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن حميي . بيده عند استعفائه من األستادارية

  .الدين حممود بن الكشك
علبك وناصر استقر متربغا املنجكل يف نيابة صفد، وخرج إليها واستقر تنكز بغا احلططي يف نيابة ب: ويف ثامن عشرينه

  .الدين حممد بن الطويل يف كشف الوجه البحري، وعزل طيبغا الزيين
على إثارة فتنة وقتل  -مسوهم  -قبض على مملوكني، فأقرا أهنما اتفقا مع مجاعة من املماليك : ويف رابع عشرينه

جلو ثالثة أيام، وهدد وفيه نودي أال يقيم بديار مصر عجمي، وأ. األمراء، فعفي عنهما، ومل يتحرك يف ذلك ساكن



  .وهلج الناس بالكتابة على احليطان من نصرة اإلسالم قتل األعجام. من تأخر بعدها، فلم يتم من ذلك شيء
أعيد نور الدين علي بن عبد الوارث البكري إىل حسبة مصر، وصرف مشس الدين حممد : ويف سادس عشرينه

  .الشاذيل
اضي ناصر الدين حممد بن الصاحلي أحد نواب احلكم، واستقر يف خلع على الق: ويف يوم اخلميس تاسع عشرينه

قضاء القضاة الشافعية بديار مصر، على مال التزم به، وذلك بعدما أيس من حضور الصدر حممد بن إبراهيم 
املناوي، فنزل يف خدمته أكابر األمراء، مثل األمري يشبك الدوادار وغريه، حىت جلس باملدرسة بني القصرين، 

  .على العادة، مث سار إىل داره وحكم
استقر جنتمر التركماين النظامي نائب الوجه القبلي، وعزل عالء الدين : إىل ثاين عشره: شهر رمضان، أوله اجلمعة
  .علي بن غلبك بن املكللة

  .استقر على ابن بنت معتوق يف والية منفلوط، وعزل أمحد ابن علي بن غلبك: ويف رابع عشره
خلع على األمري شيخ احملمودي بنيابة طرابلس على عادته عوضاً عن آقبغا اجلمايل، وعلى دقماق : ويف ثامن عشره

وفيه قدم حاج املغرب، وفيهم . احملمدي بنيابة صفد، عوضاً عن متربغا املنجكي، وأنعم على متربغا بإمرة مائة بدمشق
  .هم حنو ثالمثائة فرس للبيعرسل صاحب تونس هبدية، منها ستة عشر فرشاً، قدمت للسلطان، وقدم مع

توقفت أحوال الناس بسبب الذهب، فإنه أشيع أنه يطرح على الصيارف، ويؤخذ يف الدينار : ويف هذا الشهر
وكان قد بلغ بني الناس إىل مثانية وثالثني درمهاً، فتناقص . األفرنيت املشخص مبلغ تسعة وثالثني درمهاً من الفلوس

  .مهاً، والدينار املختوم املصري إىل مثانية وثالثنيحىت صار إىل مخسه وثالثني در
وقدم اخلرب أن الفرنج أخذوا ستة مراكب موسقة قمحاً، سار هبا املسلمون من دمياط إىل سواحل الشام، ليباع هبا، 

من كثرة ما أصاهبا من القحط والغالء من نوبة مترلنك، فرسم خبروج مجاعة من األمراء إىل ثغور مصر، فخرج 
  .ري آقباي حاجب احلجاب واألمري بكتمر، واألمري جرباش يف عدة من األمراء وغريهم، وتفرقوا يف الثغوراألم

أعيد قاضي القضاة ويل الدين عبد الرمحن بن خلدون إىل قضاء املالكية، وصوف مجال الدين : ويف ثالث عشرينه
ة احلنابلة، عوضاً عن موفق الدين أمحد بن نصر واستقر جمد الدين سامل احلنبلي يف قضاء القضا. عبد اهللا األقفهسي

اهللا بعد وفاته، بعد أن طلب هو والشيخ عالء الدين علي بن حممد بن علي بن عباس بن فتيان البعلبكي املعروف 
بابن اللحام احلنبلي، الوارد من دمشق إىل عند األمري يشبك الدوادار، وعرض عليهما والية القضاء، فامتنعا، وصار 

واستقر األمر لسامل، وخلع عليه، . فكثر العجب من ذلك. ال أصلح، وإمنا يصلح هذا لدينه وعلمه: هما يقولكل من
  .وركب إىل الصاحلية يف موكب محل

  .فيه أفرج عن األمري يلبغا الساملي، وهو متضعف بعدما عصر، وأهني إهانة بالغة: شهر شوال، أوله األحد
  .من بعضهم بعضاً، وحتدث الناس بإثارة فتنة بينهمكثر حترز األمراء : ويف هذا اليوم
  .وصل األمري تغري بردى نائب الشام إىل دمشق، ومن معه من العسكر: ويف خامس

استقر األمري طولو من على شاه يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن األمري أرسطاي، واستقر األمري باشا : ويف سابعه
واستقر متر الرببري مهمنداراً، عوضاً عن . ر على خبز سودن الطيار بطبلخاناهباي من باكي حاجباً ثانياً بديار مص

  .واستقر كل من سودن الطيار، وألطبغا سيدي حاجباً حبب. ألطبغا العثماين
قد كتبنا مناشري مجاعة من اخلاصكية بإمريات بالشام من أول : وفيه استدعي السلطان األمراء إىل القلعة، وقال هلم

  .ما هذا مصلحة، إذا أرسل السلطان هؤالء من يبقى: ال يسافروا، فقال األمري نوروز رمضان، فلم



من رد مرسومي فهو عدوي، فسكت األمراء، وأمر السلطان : فقال السلطان. ووافقه سودن املارديين على ذلك
  .باملناشري أن تبعث إىل أرباهبا

، فغصب السلطان وأصبح اجلماعة يوم األحد وقد اتفقوا فلما نزلت إليهم امتنعوا من السفر، ومنهم من رد منشوره
مع األمراء، وصاروا إىل األمري نوروز، وحتدثوا معه يف أال يسافروا، فاعتذر إليهم، وبعثهم إىل سودن املارديين رأس 

 الرد وما زالوا به حىت ركب إىل األمري يشبك الدوادار، وحدثه يف أال يسافروا، فأغلظ يف. نوبة، فحدثوه يف ذلك
عليه، وهددهم بالتوسيط إن امتنعوا، وبعثه إىل السلطان ليحدثه يف ذلك، فصعد القلعة وسأل السلطان يف إعفائهم 

فبعث السلطان إليهم أحد اخلاصكية . من السفر، وأعلمه أنه قد اتفق منهم حنو األلف حتت القلعة وهم جمتمعون
فما هو إال أن بلغهم ذلك، ثاروا عليه وضربوه، حىت كاد . مراءحنن ما خليناكم بال رزق، بل عملناكم أ: يقول هلم
وبينما هم يف ضربه إذا باألمري قطلوبغا الكركي، واألمري أقباي اخلازندار، نزال من القلعة فمال عليهم . يهلك

اي إىل بيت األمري املماليك يضربوهنم بالدبابيس، إىل أن سقط قطلوبغا، فتكاثر عليه مماليكه، ومحلوه إىل بيته، وجنا أقب
وماجت البلد، فنودي آخر النهار أن األمراء واملماليك السلطانية يطلعون من غد إىل القلعة، ومن مل يطلع . يشبك

فطلع األمري يشبك ونوروز، وآقباي اخلازندار، وقطلوبغا الكركي إىل القلعة بعد عشاء . حل دمه وماله للسلطان
وأصبحوا يوم االثنني تاسعه، . وطلع أيضاً غالب املماليك. ه أقام معهم ساعة مث نزلاآلخرة، وباتوا هبا إال نوروز، فإن

فطلع مجيع األمراء واملماليك، إال األمري جكم، وسودن الطيار، وقاين باي العالي، وقرقماش األينايل، ومتربغا 
، وطراباي، وبقية مخسمائة املشطوب، ومجق، يف عدة من أعيان املماليك، منهم يشبك العثماين، وقمج، وبرمسبغا

فبعث . مملوك، فإهنم لبسوا السالح، ووقفوا حتت القلعة حىت تضحى النهار، مث مضوا إىل بركة احلبش، ونزلوا عليها
إىل الشيخ الجني قبض عليه، ومحله إىل بيت آقباي حاجب احلجاب،  -نقيب اجليش  -األمري يشبك الدوادار 

بلبيس وقبض على سودن الفقيه، أحد دعاة الشيخ الجني، وأخرج إىل  فوكل به من أخرجه من القاهرة إىل
وما زال األمري جكم بربكة احلبش إىل ليلة األربعاء، فاستدعي األمري يشبك الدوادار سائر . اإلسكندرية فسجن هبا

ري أخور من األمراء، فلما صاروا إىل القلعة وكل هبم من حيفظهم حىت مضى جانب من الليل، استدعى سودن طاز أم
وقد وقع االتفاق على أن سودن طاز إذا طلع قتل هو واألمراء املوكل . اإلسطبل ليحضر إىل عند األمراء بالقلعة

فلم يكذب اخلرب، وأخذ اخليول اليت باإلسطبل . فز بنفسك: هبم، فأتى بعض اخلاصكية إىل سودن طاز، وقال له
وحلق كل أمري بداره، . فارتج القصر السلطاين. بركة اجليشالسلطاين، وركب مبماليكه وحلق باألمري جكم على 

وركبوا بأمجعهم ودقت الكوسات، فلما أصبح هنار األربعاء نزل السلطان من القصر إىل اإلصطبل، وطلع إليه 
وابن حنن مماليك السلطان، وهو أستاذنا : األمراء، وبعث إىل األمري جكم بأمان، وأنه يتوجه إىل صفد نائباً هبا، فقال

  .أستاذنا، لو أراد قتلنا ما خالفناه، وإمنا لنا غرماء، خيلونا وإياهم

فلما عاد الرسول بذلك، بكي األمري يشبك وأقباي اخلازندار، وقطلوبغا الكركي، ودار بينهم وبني السلطان كالم 
وناصر الدين الرماح  كثري، فبعث السلطان باألمري نوروز احلافظي، وقاضي القضاة ناصر الدين حممد بن الصاحلي،

البد لنا من غرمائنا، وأخروا : أمري أخور، إىل األمري جكم يف طلب الصلح، فامتنع من ذلك هو ومن معه، وقالوا
فنزل إىل بيته، . فقال السلطان ليشبك دونك وغرماءك. عندهم األمري نوروز، وعاد قاضي القضاة والرماح بذلك

لم ميكن منها، وختفي عنه املماليك السلطانية، وتركوه وحده حتت اإلسطبل مث عاد إىل القلعة، ف. وقد اختل أمره
وصاحب . السلطاين، فلم يكن غري ساعة حىت أقبل األمري جكم، وسودن طاز، ونوروز، يف عددهم وعديدهم

من قاتل معي من : فنادي يشبك. املوكب نوروز وجكم عن يساره، وطاز عن مينه، وصاروا قريباً من يشبك



فأتاه طائفة، فحمل عليه نوروز يف من معه، فاهنزم إىل داره، وقاتل ساعة، مث فر، . ليك يأخذ عشرة آالف درهماملما
وقبض على أقباي، فشفع فيه السلطان، فترك بداره إىل يوم اخلميس ثاين عشره، . فنهبت داره ودار قطلوبغا وأقباي

وقبض على قطلوبغا من عند األمري يلبغا . اين، وقيدهوأخذه وصعد به إىل اإلسطبل السلط. ركب األمري جكم إليه
وقبض على جركس املصارع من عند سودن اجللب، وقيده، وبعث الثالثة إىل مدينة اإلسكندرية . الناصري، وقيده

وطلب األمري يشبك، فلم يقدر عليه، إىل . الفقيه من اإلسكندرية. وكتب بإحضار سودن. ليلة السبت رابع عشره
فلما أحيط به ألقى نفسه من مكان مرتفع، فشج جبينه، . ني سادس عشره، دل عليه أنه يف تربة بالقرافةليلة االثن

  .وقبض عليه األمري جكم، وأحضره إىل بيت األمري نوروز، مث سري من ليلته إىل ثغر اإلسكندرية، فسجن هبا
  .بة مطرزة، باستقراره على ما هو عليهخلع على األمري القاضي سعد الدين إبراهيم بن كراب ج: ويف يوم االثنني
وألبس األمري شيخ احملمودي . استقر ناصر الدين بن غرلوا نائب الوجه البحري، وعزل ابن مسافر: ويف ثامن عشره

  .نائب طرابلس قباءنخ، وألبس أيضاً األمري دقماق نائب صفد قباء السفر، وأذن هلما يف السفر إىل واليتهما
وعلى سودن من . على األمري حكم، واستقر دوادار السلطان، مكان األمري يشبك الشعباين خلع: وإىل تاسع عشره

وعلى أرغون من بشبغا، واستقر شاد الشرخباناه، بدل قطلوبغا . زاده، واستقر خازندازاً، موضع أقباي الكركي
وعمل أمري الركب األول . وفيه خرج احململ مع األمري قطلوبك العالي إىل الريدانية، خارج القاهرة. الكركي

  .األمري بيسق الشيخي، ورسم له أن يقيم بعد انقضاء احلج مبكة، لعمارة ما بقي من املسجد احلرام
أقبل على دمشق جراد، حجب من كثرته الشمس عن األبصار، فأتلف مجيع ما تنتبه : ويف يوم االثنني ثالث عشرينه

  .ضراً من شجر وال غريه، من غزة إىل الفراتاألرض بعامة أرض الشام كلها، حىت مل يدع هبا خ
استقر يونس احلافظي يف نيابة محاة، وعزل ركن الدين عمر ابن اهلذباين، واستقر ناصر الدين : ويف سادس عشرينه

حممد بن الطبالوي يف والية القاهرة، وصرف األمري الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن أيب الفرج، املعروف بوايل 
  .أحد األمراء احلجاب بغري إقطاع، مث قبض عليه بعد أيام وعصر وأخذ منه مال، مث أفرج عنه قطيا، وعمل

وفيه أنعم على األمري جكم بإقطاع يشبك، وعلى سودن الطيار بإقطاع األمري جكم، وبإقطاع أقباي الكركي على 
ه، املعروف باملشطوب، وبإقطاع األمري قاين باي العالي، وبإقطاع قطلوبغا الكركي على األمري متربغا من باشا

  .جركس املصارع على سودن من زاده بستني فارساً
فيه ألزم سعد الدين إبراهيم بن غراب بتجهيز نفقة املماليك، فالتزم أن حيمل منها : شهر ذي القعدة، أوله الثالثاء

بن أيب الفرج، ويلبغا الساملي، مائة ألف دينار، وألزم الوزير ناصر الدين حممد بن سنقر، وتاج الدين عبد الرزاق 
وفيه قبض األمري شهاب الدين أمحد بن رجب شاد الدواوين على يلبغا الساملي . مبائة ألف دينار، فشرعوا يف جتهيزها

من داره، ومحله إىل بيته، وضربه ضرباً مربحاً، وبالغ يف عصره وتعذيبه، حىت أشرف على املوت،فأبيع موجوده فيما 
  .ألزم به
  .اء رجل جراد غري ذلك إىل دمشق، فعظم به اخلطبوفيه ج
وقدمت والية مشس الدين . قدم األمري متربغا املنحكي نائب صفد إىل دمشق، على إقطاع تقدمة ألف: ويف ثالثه

  .األخناي قضاء دمشق

بالد دمشق  استقر الشهاب أمحد اليغموري احلاجب بدمشق نائب قلعتها، والتزم بعمارهتا، فأفرد هلا من: ويف خامسه
داريا الكربى وأرحيا من الغور، واملواريث احلشرية بدمشق وأعماهلا، والرملة والقدس، وغزة ونابلس، واملسابك، 

ودار الضرب، ونصف متحصل كنيسة قمامة من القدس، وربع العشر، وربع الزكاة، وربع ما يتحصل من دار 



وعزل ناصر الدين حممد بن صالح الدين صاحل بن أمحد بن وأعيد بدر الدين حسن إىل نظر األحباس بديار . الوكالة
  .السفاح

  .وهو سابع عشرين بؤونة، أحد شهور القبط أخذ قاع النيل، فجاء أربع أذرع ونصف: ويف سادس
  .خلع على يونس نائب محاة، وعلى علي بن مسافر نائب الوجه البحري، للسفر: ويف ثاين عشره

  .ساملي، فسار من بيت شاد الدواوين إىل داره على محارأفرج عن يلبغا ال: ويف خامس عشره
قد نزل  -أمري حارثة  -وفيه ورد اخلرب بأن دقماق احملمدي نائب صفد ملا قدمها وجد مترييك بن قاسم بن مترييك 

  .على بالد صفد، وقسمها
يه وحاربه، فانكسر فركب عل. وكان قد أخذ من أموال الفارين من دمشق إىل مصر يف نوبة مترلنك ما جيل وصفه

وأنه استنجد باألمري . منه دقماق، وقتل من مماليكه اثنا عشر فارساً، وأسرت أمه، بعدما قتل عدة من عرب حارثة
شيخ نائب طرابلس، وكان نازالً على مرج العيون، فرجع إليه، وركبا معاً مبن معهما على مترييك فكسراه، وقتال 

  .امها، وأخذا له ستة آالف بعري، فكتب إىل مترييك بتطييب خاطرهمجاعة من عربه، وأسرا له ولدين وسط
وقدم اخلرب أن نائب حلب أحواله تقتضي أنه قد خرج . وكتب إىل شيخ ودقماق برد أباعره عليه، فلم يقبال ذلك

  .عن الطاعة
ماليك، فثاروا به، صعد سعد الدين بن غراب إىل القلعة برسم النفقة، فأنفق يف حنو ألف من امل: ويف سادس عشرينه

وفيه طمع . خربت بغداد: ويف هذا الشهر. وقبضوا عليه، وضربوه وعوقوه يف مكان، مث خلى عنه، فنزل إىل داره
  .العربان يف بالد الشام وهنبوا ما فيها

اختفى سعد الدين إبراهيم بن غراب، وأخوه فخر الدين : يف ليلة السبت رابعه: شهر ذي احلجة، أوله األربعاء
  .يوسف بن قطلوبك العالي، وعدة من ممالكه، فلم يوقف هلم على خرب -أخو زوجته  -جد وصهره ما

فرقت األضاحي باحلوش من القلعة، على األمراء وسائر أرباب الدولة، من القضاة : ويف يوم السبت املذكور
شاهد والزوايا، ويف أرباب واألعيان واملماليك السلطانية، ويف جهات الرب من اجلوامع واملدارس واخلوانك وامل

  .وفيه قدم إىل دمشق نائب محاة، وحرمي تغري بردى نائب الشام. البيوت من أهل الستر، على العادة يف كل سنة
خلع على األمري ناصر الدين حممد بن سنقر البحكاوي، واستقر يف أستادارية السلطان، عوضاً عن : ويف سادسه

. وأنعم عليه بإقطاع ابن غراب، وإقطاع ابن قطينة. ه من الذخرة واألمالكسعد الدين بن غراب، مضافاً ملا مع
وأرصد إقطاع ابن قطينة خلزانة السلطان، يتصرف فيه . فأرصد الدواليب، وإقطاع يلبغا الساملي للديوان املفرد

  .اخلازندارية بأمر السلطان
  .وفيه استعفي األمري سودن من زاده من وظيفة اخلازندارية

نظر اخلاص مع الوزارة، عوضاً عن سعد الدين  -الذي يقال له أبو كم  -أضيف إىل الوزير علم الدين : عهويف ساب
وخلع أيضاً على سعد الدين أيب الفرج بن بنت امللكي صاحب ديوان اجليش، . بن غراب، وخلع عليه بذلك

ئب الوجه البحري حضر إىل وفيه ورد اخلرب أن نا. واستقر يف نظر اجليش، عوضاً عن سعد الدين بن غراب
فكتب إليه أنه إن . اإلسكندرية، وطلب نائبها ليخرج إليه بسبب حفر اخلليج فامتنع من اخلروج إليه، فانصرف عنه

  .حضر أحد يطلب األمراء املسجونني، فليبادر بقتل األمري يشبك، وإلقاء رأسه إليهم

راب إليهم، ومعه مثال سلطاين باستخراج األموال ورد رسول مشايخ تروجة بقدوم سعد الدين بن غ: ويف تاسعه
ومسريهم معه إىل اإلسكندرية، وإخراج يشبك واألمراء من السجن، ليحضروا إىل القاهرة هبم فخلع على الرسول، 



وقدم كتاب أرسطاي نائب اإلسكندرية بأن سعد الدين . وكتب معه بأخذ ابن غراب ومن معه وإرساهلم إىل القاهرة
زعران اإلسكندرية، فخرج إليه أبو بكر املعروف بغالم اخلدام بالزعر إىل تروجه، فأعطي كل واحد  بن غراب طلب

فلما بلغ النائب ذلك، وقدموا إىل اإلسكندرية، قبض على . منهم مبلغ مخسمائة درهم، وقرر معهم قتل النائب
وأنه ظفر بكتاب ابن غراب إىل مجاعة منهم، وقتل بعضهم، وقطع أيدي بعضهم، وضرب غالم اخلدام باملقارع، 

بعض جتار اإلسكندرية وجهزه، وفيه أنه جيتمع بالنائب ويؤكد عليه أن ال يقبل ما يرد عليه من أمراء مصر يف أمر 
وورد كتاب مشايخ تروجة . يشبك ومن معه، وأنه جيعل باله ال جيري له ما جرى على ابن عرام يف قتله األمري بركة

فإنه كتب  -ما خال األمري جكم  -ب، فكتب له السلطان أماناً، وكتب له األمراء أيضاً بسؤال األمان البن غرا
  .إليه كتاباً ومل يكتب أماناً

وخلع على علي بن غريب اهلواري، وعثمان بن األحدب، وعمال يف اإلمرة على هوارة ببالد الصعيد، عوضاً عن 
  .اء الدين أرسالن نقيب اجليش، حاجباًواستقر هب. حممد بن عمر بن عبد العزيز اهلواري، وسارا

وخلع على األمري ناصر الدين . خلع على الصاحب الوزير علم الدين، واستقر وكيل اخلاص: ويف سادس عشره
  .وفيه رحل مترلنك عن بغداد، بعدما هدمها. حممد بن الطبالوي وإىل القاهرة، وأضيف إليه والية القرافة

هبدية، فيها عشرة مماليك، وعشرة أرؤس من اخليل، وعشر  -ملك الروم  -ن وفيه قدم رسل أيب يزيد بن عثما
قطع من اجلوخ، وشاربان من الفضة، وعشر قطع فضة، ما بني أطباق وغريها، وعدة هدايا إىل األمراء، فقرئ كتابه 

  .يف العشرين منه
ه مجال الدين يوسف أستادار قدم سعد الدين بن غراب إىل القاهرة ليالً، ونزل عند صديق. ويف حادي عشرينه

فتحدث له مع سودن طاز، وأوصله إليه، فأكرمه وأنزله عنده . جباس، وهو يومئذ أستادار سودن طاز أمري أخور
يومي الثالثاء واألربعاء، واسترضي له األمراء وأحضره يف يوم اخلميس ثالث عشرينه إىل جملس السلطان، فقبل 

لى عادته، واستقر يف األستادارية، ونظر اجليش، ونظر اخلاص على إقطاعه، األرض وخلع عليه جبة حرير مطرزة ع
  .وأضيف إليه الذخرية ودواليب خاص اخلاص

وعزل ناصر الدين حممد بن سنقر، ونزل إىل بيت األمري جكم الدوادار، فمنعه من الدخول إليه ورده، فصار إىل 
ند األمري جكم، فقبل يده، فلم يكلمه كلمة، وأعرض وما زال حىت دخل مع األمري سودن من زادة إىل ع. داره

  .عنه، فرضاه بعد ذلك
أنفق األمري القاضي سعد الدين بن غراب تتمة النفقة على املماليك السلطانية، فأعطى كل : ويف يوم اخلميس سلخه

ريدون قتله، فبادر واحد ألف درهم، وعندما نزل من القلعة أدركه عدة من املماليك السلطانية، ورمحوه باحلجارة ي
  .إىل بيت األمري نوروز واستجار به، فأجاره، حىت انصرف املماليك عن بابه، وتوجه إىل داره

وفيه نودي على النيل بزيادة مثانية وأربعني إصبعاً، وتأخر عليه من الوفاء ست عشرة إصبعاً، وفاها يف الليل، وبلغ 
  .غ األفرنيت إىل سبعة وثالثني مث احنطالدينار املصري إىل أربعني درمهاً مث احنط، وبل

  .ويف هذا الشهر كانت وقعة بني األمري نعري وبني نائب حلب
ومات يف هذه السنة قاضي القضاة موفق الدين أمحد بن قاضي القضاة ناصر الدين نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن أيب 

  .ين عشر رمضان، وكان مشكوراًالفتح بن هاشم بن إمساعيل بن إبراهيم العسقالين احلنبلي، يف ثا
  .ومات قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا النحريري املالكي، وهو معزول، يف ثاين عشر رجب

ومات ناصر الدين حممد بن تقي الدين عمر بن جنم الدين حممد بن جنم الدين أيب القسم هبة اهللا بن عبد املنعم بن 



ائب بن حممد بن أيب الطيب العجلي الدمشقي الشافعي، كاتب سر دمشق، يوم حممد بن احلسن بن علي بن أيب الكت
وىل كتابة سر حلب وطرابلس ودمشق مرات، وأقام بالقاهرة . األحد سادس عشرين رجب، يف العقوبة بيد التمرية

  .مدة
  .ومات األمري شهاب الدين أمحد بن احلاج عمر بن الزين وايل القاهرة، يف ثاين عشر ربيع األول

  .ومات شهاب الدين أمحد بن أسد بن طرخان امللكاوي الشافعي بدمشق، يف نصف رمضان

  .ومات األمري سيف الدين أسنبغا العالي، دوادار امللك الظاهر، يف سادس عشر مجادى األوىل
  .ومات أمري فوج احلليب، نائب اإلسكندرية هبا، يف آخر ربيع األول

دي أيب بكر بن األمري مشس الدين سنقر أبن أخي هبادر اجلمايل، يف ثالث ومات األمري سيف الدين املعروف بسي
  .عشر مجادى اآلخرة

  .ومات أبو بكر بن امللك األشرف شعبان بن حسني بن حممد بن قالوون يف ثالث عشر ربيع اآلخرة
  .ومات األمري سيف الدين جباس النوروزي، يف ثاين عشر رجب

  .آخر رجب، ودفن خارج دمشق بقيده، وهو يف أسر مترلنكومات األمري سودن نائب الشام يف 
ومات تقي الدين عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن احلسني بن سليمان بن فزارة الدمشقي احلنفي، عرف بابن الكفري 

  .قاضي القضاة احلنفية بدمشق، يف العشرين من ذي القعدة، يف حمنة مترلنك
عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس، يف خامس عشرين مجادى اآلخرة، وهو ومات الوزير كرمي الدين عبد الكرمي بن 

  .مصروف عن الوزارة
ومات العالمة عالء الدين على بن حممد بن عباس بن فتيان البعلبكي الدمشقي، عرف بابن اللحام احلنبلي، يوم عيد 

  .الفطر
  .رمي، يف ثاين عشر رجبومات نور الدين علي بن عبد العزيز بن أمحد بن اخلرويب التاجر الكا

ومات قاضي القضاة نور الدين على بن يوسف بن مكي، املعروف بابن اجلالل الدمريي، املالكي، باللجون من 
  .طريق دمشق، يف مجادى األوىل

  .ومات الفقيه اجلندي قطلوبغا احلنفي، أحد أعيان احلنفية، يف نصف مجادى األوىل
أيب البقاء حممد بن عبد الرب اخلزرجي السبكي الشافعي، وهو مصروف عن ومات قاضي القضاة بدر الدين حممد بن 

  .القضاء، يف سابع عشر ربيع اآلخر
  .ومات شرف الدين حممد بن حممد الدماميين، قاضي اإلسكندرية هبا، يف آخر احملرم

بني القصرين، يف  ومات شيخ املالكية شرف الدين حممد بن حممد بن إمساعيل بن املكني مدرس الظاهرية املستجدة
  .ثاين عشرين ربيع اآلخر

  .ومات بدر الدين حممد األقفهسي، ناظر الدولة، يف ثالث عشر ربيع اآلخر
ومات قاضي القضاة مجال الدين يوسف بن موسى بن حممد امللطي احلنفي، وهو قاض، يف تاسع عشرين ربيع 

  .اآلخر، ومولده ستة ست وعشرين وسبعمائة
شق وأعمال الشام يف حمنة مترلنك، باجلوع والقتل واحلريق، ويف األسر، عشرات آالف وهلك حبلب ومحاة ودم

  .آالف
ومات قاضي القضاة صدر الدين أبو املعايل حممد بن إبراهيم بن اسحق بن إبراهيم ابن عبد الرمحن السلمي املناوي 



  .شديدةالشافعي، وهو يف األسر مع مترلنك غريقاً بنهر الزاب، بعد ما مرت به حمن 
. مات بغزة، يف ربيع األول. ومات بدر الدين حممد بن حممد بن مقلد القدسي احلنفي، قاضي احلنفية بدمشق

. ومولده سنة أربع وأربعني وسبعمائة وكان قد أقام بالقاهرة مدة، وفيها ويل قضاء دمشق، فلم تشكر مباشرته
  .لفقه، وشارك يف العقلياتوكان أوالً ينوب يف احلكم بدمشق، وأفىت، ودرس، وبرع يف ا

ومات امللك األشرف إمساعيل بن األفضل عباس بن اجملاهد علي بن املؤيد داود ابن املظفر يوسف بن منصور عمر 
وىل . بن على بن رسول، يف ليلة السبت ثامن عشر ربيع األول، مبدينة تعز من بالد اليمن، عن سبع وثالثني سنة

وكان حليماً، كثري السخاء، مقبالً على العلم، . حىت مات. بعد أبيه، يف سنة مثان وسبعني وسبعمائة سلطنة اليمن
قدم علينا إىل القاهرة ووقفت عليه، وقام مبملكة اليمن بعده ابنه امللك الناصر . حمباً للغرباء، وصنف تارخياً لليمن

  .أمحد
ي، كبري جتار اليمن بعدد أمني، يف ليلة عيد الفطر، وقد جاور ومات نور الدين على بن حيىي بن مجيع الطائي الصعد

  .الستني، وكان مكيناً عند األشرف
ومات برهان الدين إبراهيم بن على التاديل قاضي القضاة املالكية بدمشق، يوم الثالثاء ثامن عشر مجادى األوىل، يف 

ئة، ويل قضاء دمشق بعد املازوين سنة مثان ومولده سلخ سنة اثنتني وثالثني وسبعما. احلرب مع أصحاب مترلنك
  .وكان قوي اليقني، فاضالً. وسبعني، مث صرف وأعيد، فكانت واليته اليت مات فيها هي العاشرة

ومات تاج الدين أمحد بن حممد بن عبد اهللا ويعرف بابن اخلراط اإلسكندري املالكي بالثغر، يف عاشر صفر، حدث 
  .العرادياشي، ومبوطأ مالك عنه أيضاًبكتاب التيسري يف القراءات عن 

  ومات ملك دله من بالد اهلند، وهو فريوز شاه بن نصرة شاه، وقام من بعده ابنه حممد شاه ه

ومات قاضي احلنابلة بدمشق تقي الدين إبراهيم بن العالمة مشس الدين حممد بن مفلح يف شعبان، عن اثنتني ومخسني 
  .قام يف مصاحلة الطاغية تيمور، فلم ينجح، ومل حيمدوكان فقيهاً واعظاً، إال أنه . سنة

  سنة أربع ومثامنائة

وأما الذهب فإن الدينار . فيه كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، ففتح اخلليج على العادة: أهل احملرم بيوم اخلميس
دوهنا، والشعري خبمسة  واألردب القمح من مخس إىل ما. املختوم بستة وثالثني درمهاً، واألفرنيت بأربعة وثالثني

وهي  -وعشرين، واألرز مبائه وتسعني األردب، والكتان كل رطل بدرمهني ونصف بعد درهم، واحلملة احلطب 
  .بعشرة دراهم بعد درمهني -مائة وعشرة أرطال 

  .توجه األمري زين الدين عبد الرمحن املهتار إىل بالد الشام، يف مهم سلطاين: ويف ثانيه
قر األمري أركماس الظاهري نائب عني تاب يف نيابة ملطية، كان األمري دمرداش نائب حلب قد عزله است: ويف تاسعه

من نيابة عني تاب، فقدم إىل القاهرة واستقر عالء الدين صهر يلبك يف كشف البحرية، وخلع على سعد الدين بن 
  .غراب عند تكملة النفقة على املماليك السلطانية

واستقر . مشس الدين حممد بن البنا يف نظر األحباس، وصرف بدر الدين حسن بن الدايةاستقر : ويف سادس عشره
  .الصارم يف والية مصر، وعزل الضاين

أو مل األمري الكبري نوروز لعرسه على سارة ابنة امللك الظاهر، فذبح ثالمثائة رأس من الغنم، : ويف حادي عشرينه
  .وستة عشر فرساً



  .بإمرة عشرة -أحد احلجاب  -ألمري أبو يزيد استقر ا: ويف ثالث عشرينه
استقر شهاب الدين أمحد بن اجلواشين يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن مشس الدين حممد بن : ويف سابع عشرينه

  .القطب
  .قدم اخلرب بأن األمري تغري بردى نائب دمشق اختفى: ويف أول صفر

قبض عليه، فلما أحس بذلك، فر من دمشق يف ليلة اجلمعة وذلك أن السلطان كان قد كتب إىل أمراء دمشق بال
ثاين عشرين احملرم، يف نفر يسري فتعني لنيابة دمشق عوضاً عنه األمري أقبغا اجلمايل أتابك دمشق، واألمري متربغا 

ري فورد اخلرب بالتحاق تغ. ونقل دقماق لنيابة حلب، وعزل دمرداش عنها. املنجكي لنيابة صفد، عوضاً عن دقماق
  .بردى بدمرداش يف حلب

كتب توقيع باستمرار جنم الدين عمر بن حجي يف قضاء القضاة الشافعية حبماة وتوقيع بنقل عالء : ويف خامسه
  .الدين علي بن مغلي قاضي احلنابلة حبماة، إىل قضاء احلنابلة حبلب

  .جهز تشريف األمري آقبغا بنيابة دمشق، على يد غنجق: ويف عشرينه
وذلك أنه كان لكثرة . خلعة استمرار -املعروف بأبو كم  -خلع على الصاحب علم الدين حيىي : شرينهويف رابع ع

وورد اخلرب أن دمرداش نائب حلب قبض على . طلب كلف الدولة منه، وعجزه، اختفي، فلما ظهر خلع عليه
شفع  -نائب دمشق  -بردى فلما قدم عليه تغري . وسجنه -زعيم التركمان  -األمري خليل بن قراحا بن دلغادر 

  .فيه، فافرج عنه وعن من معه، وهم حنو اخلمسني رجالً
نوروز، وحكم، : وفيه رسم لألمري سودن احلمزاوي بنيابة صفد وسبب ذلك أنه اختلف مع األمراء الكبار وهم

وعزموا على وسودن طاز، ومتربغا املشطوب، وقاين باي العالي، فانقطعوا عن اخلدمة السلطانية من أول صفر، 
وكان األمراء قد عينوا للخروج من ديار . فلبس احلمزاوي للحرب يف داره، واجتمع إليه من يلوذ به. إثارة احلرب

احلمزاوي، وسردن بقجة، ومها من أمراء الطبلخاناة، ورءوس نوب، وأزبك الدوادار، : مصر مثانية أنفس وهم
اخلازندار، وبردى باك، ومها من اخلاصكية، وآخرين من  وسودن بشتا، ومها من أمراء العشراوات، وقاين باي

املماليك اخلاصكية، مث مشى احلال بينهم وبني األمراء، واصطلحوا على خروج احلمزاوي لنيابة صفد، وإقامة 
وفيه سار القاصد . الباقني من غري حضورهم اخلدمة، وحلف األمراء واملمالك السلطانية على الطاعة واالتفاق

  .قماق لنيابة حلببتشريف د
  .استقر حسن بن قراجا يف والية اجليزة وعزل عمر بن الكوراين: ويف خامس عشرينه
وفيه قدم األمري . خلع على سودن احلمزواي لنيابة صفد، عوضاً عن دقماق املنتقل لنيابة حلب: ويف سابع عشرينه

ب غزة من أسر مترلنك، وذكروا أهنما فارقاه من ألطنبغا العثماين نائب صفد، واألمري هباء الدين عمر بن الطحان نائ
  .أطراف بغداد

كانت كائنة طرابلس وذلك أنه قدم إليها يف يوم االثنني عاشره مركب فيه عدة من الفرنج، فخرج : ويف هذا الشهر
لتسري  الناس حلرهبم، وكان بامليناء مراكب لتجار الفرنج، فاجتمعوا على مراكب املسلمني اليت قد شحنت بالبضائع

إىل أرض، وأخذوا منها مركبني، فيهما مال كبري، وأسروا مخسة ومثانني مسلماً بعدما قاتلوا قتاالً شديداً وغرق 
مجاعة وفر مجاعة، وأصبحوا من الغد على احلرب، فوقع االتفاق على فكاك من أسروه مبال حيمل إليهم فلما محل 

ميس خامس عشره، ونزلوا على قرية هناك فقاتلهم أمريها، إليهم بعض املال أسروا الرجل، ومضوا يف ليلة اخل
  .وقبضهم وجاء هبم إىل طرابلس، فسجنوا، وأخذ املسلمون مركبهم



لبس آقبغا خلعة بنيابة الشام، وقد وصلت إليه من القاهرة إىل دمشق، : يف خامسه: شهر وبيع األول، أوله االثنني
  .وقوي تقليده
من صفد إىل دمشق، يريد حلب وقد استقر يف نيابتها، فخرج األمري أقبغا إىل لقائه، قدم األمري دقماق : ويف عاشره

وأنزله بامليدان، وصحبة متسفره كتاب السلطان يطلب األمري دمرداش نائب حلب إىل مصر، وبتوجه األمري تغري 
من دمشق يريد  سار دقماق: ويف ثاين عشره. بردى نائب الشام إىل القدس، بعد ما أحيط مبوجوده يف دمشق

  .حلب
طلع األمري نوروز إىل اخلدمة، بعدما انقطع عنها زيادة على شهر، فخلع عليه وعلى األمري سودن طاز، : ويف نصفه

وخلع على األمري ألطبغا العجمي وإىل دمياط، واستقر كاشف الوجه القبلي، عوضاً عن األمري جنتمر الطرنطاي 
  .حبكم رفاته

  .ري جكم إىل اخلدمة، بعدما انقطع عنها مدة شهرين، وخلع عليهطلع األم: ويف ثاين عشره
  .وفيه استقر مشس الدين حممد الشاذيل اإلسكندراين يف حسبة القاهرة، وعزل البخانسي

  .وفيه نودي يف دمشق خبروج العسكر لقتال دمرداش حبلب
برغبة أخيه سعد الدين إبراهيم استقر فخر الدين ماجد بن غراب يف نظر اخلاص : ويف يوم اخلميس خامس عشرينه

  .بن غراب له عن ذلك
  .استقر تاج الدين بن احلزين مستويف الدولة، يف الوزارة بدمشق: ويف سابع عشرينه

ربيب ابن  -عرف بابن املكللة  -استقر تاج الدين حممد بن أمحد بن علي : يف ثالثه: شهر ربيع اآلخر، أوله الثالثاء
  .نور الدين البكريمجاعة، يف حسبة مصر، وعزل 

استقر األمري مجق رأس نوبة دواداراً ثانياً، عوضاً عن األمري جركس املصارع، واستقر تنباك اخلاصكي : ويف خامسه
  .دواداراً

وخلع . استقر يف نظر األحباس بدر الدين حممود العينتايب، عوضاً عن مشس الدين بن البنا، حبكم وفاته: ويف سابعه
  .نيابة الكرك، عوضاً عن األمري جركس والد تنمعلى األمري سلمان ل
كتب توقيع مشس الدين حممد بن عباس الصليت نائب قاضي غزة باستقراره يف قضاء القضاة : ويف خامس عشره

  .الشافعية بدمشق، عوضاً عن مشس الدين حممد بن األخناي
اً، وصرف علم الدين حيمي أبوكم، وزير -احلاجب وكاشف اجليزة  -استقر األمري مبارك شاه : ويف سابع عشره

  .وقبض عليه، وسلم إىل شاد الدواوين ليعاقبه
يف والية القاهرة، وعزل األمري ناصر الدين حممد بن  -أحد املماليك السلطانية  -استقر أقتمر : ويف حادي عشرينه

  .الطالوي
من حلب، فعاد مبن بقي معه إىل فر من كان مع األمري دقماق من التراكمني، وقد قرب دقماق : ويف هذا الشهر

فسار دمرداش من حلب، ولقي دقماق على محاة يف يوم . محاة، واستنجد األمري آقبغا نائب دمشق فأمده بطائفة
فلم ميكن دمرداش العود إىل . اخلميس ثاين مجادى األوىل، فانكسر بعد قتال طول النهار، وكثرت فيه اجلراحات

ذوها للسلطان، ومر على وجهه، فعاد عسكر دمشق إليها، وسار دقماق إىل حلب، من أجل أن األمراء هبا أخ
  .حلب فتسلمها
قبض بدمشق على مشس الدين حممد األخناي قاضي دمشق، ونودي بالكشف عليه، فكثر شاكوه : ويف ثاين عشره



  .باستيالئه على أمالك الناس وأوقافهم
نائب قاضي غزة متوليا القضاء عن  -باس الصليت إىل دمشق مشس الدين حممد بن ع: وقدم يف سادس عشرينه

  .األخناي، وأفرج عن األخناي، يف أول مجادى اآلخرة

واقتتل هو واألمري سالمش احلاجب، واألمري جركس نائب . ركب األمري صروق نائب غزة: ويف ليلة اجلمعة تاسعه
اً، فجمع سالمش حلرب صروق، الكرك فقتل بينهم عشرة أنفس، وجرح مجاعة، وفر سالمش، وأخذ جوكس أسري

واستنجد بعمر بن فضل أمري حزم، فقام معه، وقدما يف مجع كبري إىل غزة يف رابع عشره، واقتتلوا مع صروق، 
وقتل بينهم حنو اخلمسني . فاهنزم منهم يف يوم اخلميس خامس عشره، فتبعوه، وقبضوا عليه، وقيدوه وهنبت غزة

  .رجالً، وجرح حنو ثالمثائة
أقيمت اجلمعة باجلامع األموي بدمشق، وهو خراب منذ أحرقه التفرية، بعد : اجلمعة سادس عاشرين شعبان ويف يوم

وقد بين الناس خارجها، . هذا ومجيع مدينة دمشق خراب، ال ساكن هبا. ما نودي فيه الناس بذلك، فشهدها مجاعة
وها، وببين بذلك يف ظاهر املدينة، حىت وسكنوا هناك، وصاروا ينقلون ما عساه يوجد باملدينة من األحجار وحن

  .أزالوا ما بقي من أثار احلريق، وصارت مدينة دمشق كيماناً
كتب باستقرار األمري صروق يف كشف بالد الشام، لدفع العربان عنها، فأوقع هبم، وأكثر من : ويف هذا الشهر

  .القتل فيهم
األمري دمرداش، وقدم دمرداش يف مجائع التركمان، خرج األمري دقماق نائب حلب لقتال : ويف ثامن عشر رمضان

  .فأقبل األمري نعري لقتاله أيضاً، فاهنزم، وأخذت أكثر أثقاله
صرف قاضي القضاة ناصر الدين حممد بن الصاحلي عن قضاء القضاة بديار : ويف يوم االثنني خامس مجادى اآلخرة

الم سراج الدين عمر البلقيين قاضي العسكر يف قضاء واستقر القاضي جالل الدين عبد الرمحن بن شيخ اإلس. مصر
  .القضاة بديار مصر

  .استقر األمري ألطنبغا العثماين يف نيابة غزة، عوضاً عن األمري صروق: ويف ثامنه
ودخل شهر . كثر تنافر األمراء واختالفهم، وانقطع نورور، وجكم، وقنباي عن اخلدمة: ويف طول هذه األيام

  .م حيضروا للهناء بالعيد، وال صلوا صالة العيد مع السلطانوانقضي، فل: رمضان
ركبوا للحرب، فنزل السلطان من القصر إىل اإلسطبل عند سودن طاز، ووكب : فلما كمان يوم اجلمعة ثاين شوال

ورأس األمراء نوروز وجكم، . ووقعت احلرب من بكرة النهار إىل العصر. نوروز وجكم وقنباي، وقرقماس الرماح
بعث السلطان باخلليفة املتوكل على اهللا وقضاة القضاة األربع إىل : فلما كان آخر النهار. هم سودن طازوخصم

األمري الكبري نوروز يف طلب الصلح، فلم جيد بداً من ذلك، وترك القتال وخلع عنه آلة احلرب، فكف األمري جكم 
اف أن يغلب ويسلمه السلطان إىل األمراء، وعد ذلك مكيدة من سودن طاز، فإنه خ. الدوادار أيضاً عن احلرب

  .فأشار عليه بدلك حىت فعله، فتمت مكيدته بعدما كاد أن يؤخذ، لقوة نوروز وجكم عليه، وبات الناس يف هدوء

ركب اخلليفة وشيخ اإلسالم البلقيين، وحلفوا األمراء بالسمع والطاعة للسلطان، : فلما كان يوم السبت الغد
األمري نوروز إىل اخلدمة يف يوم االثنني خامسه، وخلع عليه، وأركب فرساً خاصاً بسرج،  وإمخاد الفتنة، فطلع

ومل يطلع قنباي، وال قرقماس، وطلبا فلم يوجدا، جمهز . وطلع األمري جكم يف ثامنه وهو خائف. وكنفوش ذهب
بغري خلعة حنقاً وغضباً، فما  ونزل جكم. إليهما خلعتان، على أن يكون قنباي نائباً حبماة، وقرقماس حاجباً بدمشق



هو إال أن استقر يف داره، ونزل إليه سرماش رأس نوبة، وبشباي احلاجب بطلب قنباي، ظناً أنه اختفي ليلبس اخللعة 
قمش : بنيابة محاة، فأنكر أن يكون عنده، وصرفهما، وركب من ليلته مبن معه من األمراء واملماليك وأعياهنم

ك الساقي، ويشبك العثماين، وألطبغا جاموس، وجانباي الطييب، وبرسبغا الدوادار، اخلاصكي اخلازندار، ويشب
وحلق به األمري قنباي، وقرقماس الرماح، وأرغز، . وطرباي الدوادار، وصاروا كلهم على بركة احلبش خارج مصر

ري نوروز، واألمري سودن وأقاموا إىل ليلة السبت عاشره، فأتاهم األم. وغنجق، وحمو اخلمسمائة من مماليك السلطان
من زاده رأس نوبة، واألمري متربغا املشطوب، يف حنو األلفني، فسر هبم وأقاموا مجيعاً إىل ليلة األربعاء، وأمرهم يزيد 

فنزل السلطان من القصر يف ليلة األربعاء رابع عشره إىل اإلسطبل عند . ويقوى مبن يأتيهم من األمراء واملماليك
رة يوم األربعاء فيمن معه، وسار من باب القرافة، بعد ما نادى بالعرض، واجتمع إليه وركب بك. سودن طاز
. وواقع جكم ونوروز، وكسرمها، وأسر متربغا املشطوب، وسودن من زاده، وعلى بن أينال، وأرغر. العسكر كله

ز إىل القلعة مظفراً وعاد السلطان ومعه األمري سودن طا. وفر نوروز وجكم يف عدة كبرية يريدون بالد الصعيد
وانتهي نوروز وجكم إىل منية . وبعث باألمراء املأسورين إىل اإلسكندرية، يف ليلة السبت سابع عشره. منصوراً

فمنع السلطان املراكب أن تعدى . القائد وعادوا إىل طموه، ونزلوا على ناحية منبابه من بر اجليزة، جتاه القاهرة
فقدم يوم االثنني تاسع عشره إىل قلعة اجلبل، .  يشبك الشعباين من اإلسكندريةبأحد منهم يف النيل، وطلب األمري

  .ومعه عامل كبري ممن خرج إىل لقائه، فباس األرض ونزل إىل داره
ركب األمري نوروز نصف الليل، وعدي النيل، وحضر إىل بيت األمري الكبري بيربس : ويف ليلة الثالثاء عشرينه

وكان . و واألمري إينال باي بن قجماس له مع السلطان، حىت أمنه ووعده بنيابة دمشقوكان قد حتدث ه. األتابك
ذلك من مكر سودن طاز، فمشى ذلك عليه، حىت حضر، فاختل عند دلك أمر جكم وتفرق عنه من معه، وفر عنه 

زبك األشقر رأس نوبة فكتب إىل األمري بيربس األتابك يستأذنه يف احلضور، فبعث إليه األمري أ. قنباي وصار فريداً
واألمري بشباي احلاجب، وقدما به ليلة األربعاء حادي عشرينه إىل باب السلسلة من اإلصطبل السلطاين، فتسلمه 

فلما كانت ليلة اخلميس ثاين . عدوه األمري سودن طاز وأصبح وقد حضر يشبك وسائر األمراء للسالم عليه
  .، فسجن هبا حيث كان األمري يشبك مسجوناًعشرينه قيد ومحل يف احلراقة إىل اإلسكندرية

وكان قد ألبس األمري . هذا خرج احململ وأمري احلاج نكباي األزدمري، أحد أمراء الطبلخاناه: ويف يوم اخلميس
نوروز تشريف نيابة دمشق يف بيت األمري بيربس يوم األربعاء، فقبض عليه من الغد يوم اخلميس، ومحل إىل باب 

وغضب األمريان بيربس . وأخرج يف ليلة اجلمعة ثالث عشرينه إىل اإلسكندرية، فسجن هبا أيضاًالسلسلة، وقيد، 
  .واختفى األمريان قانباي وقرقماس، فلم يعرف خربمها. وإينال باي، وتركا اخلدمة السلطانية أياماً، مث أرضيا

لطة بالشام، عوضاً عن األمري أقبغا كتب تقليد األمري شيخ احملمودي باستقراره يف كفالة الس: ويف سابع عشرينه
  .األطروش

أنعم بإقطاع على األمري إينال العالي حطب رأس نوبة، وأخذ منه : يف ثالثه: شهر ذي القعدة، أوله السبت
وبإقطاع متربغا املشطوب على األمري بشباي احلاجب، فلم يرض به، . وبإقطاع قنباي على عالن األقطع. النحريرية

وأنعم بإقطاع جكم على األمري . وبقي بشباي على طبلخانته. وبغا الكركي، على عادته أوالفاستقر باسم قطل
وعلى أسنبغا املصارع . يشبك العثماين على عادته أوال، وأنعم على بيغوت بإمرة طبلخاناه، بعدما كان أمري عشرة

  .وعلى سودن بشتا بطبلخاناه، نقلوا كلهم من العشراوات. بطبلخاناه



وجركس املصارع،  -الكركيان  -أقباي وقطلوبغا : قدم األمراء من سجن اإلسكندرية، وهم: ويف سادسه
أحد  -وفيه استقر بدر الدين حسن بن آمدي . وصعدوا إىل القلعة، فباسوا األرض على العادة، ونزلوا إىل منازهلم

  .يف مشيخة خانقاه سرياقوس، وعزل الفقيه أنبياء التركماين -األجناد 
  .خلع على األمراء القادمني من اإلسكندرية: نهويف ثام

وتوجه . وكانت مدة نيابته تسعة أشهر تنقص مخسة أيام. قدم كتاب السلطان بعزل األمري آقبغا، فانعزل: ويف تاسعه
  .إىل القدس بطاال يف سابع عشره، فقدم متسلم األمري شيخ لدمشق، وأمر الناس مبالقاة شيخ بالسالح وهيئة القتال

لعب األمراء باألكرة يف بيت األمري الكبري بيربس، فاجتمع من املماليك السلطانية فوق األلف : ثامن عشرهويف 
فعند ما خرج من بيت بيربس مهوا به، فساق وحلق بباب السلسلة، . حتت القلعة، يريدون الفتك بسودن طاز

  .وفيه نفي األمري يلبغا الساملي إىل دمياط. وامتنع باإلصطل
خلع على األمري الكبري بيربس األتابك خلعة االستمرار على األتابكية، وخلع على األمري يشبك، : ع عشرينهويف راب

وخلع على ناصر الدين حممد الطناحي إمام السلطان ومؤدبه، واستقر يف . واستقر دوادار السلطان عوضاً عن جكم
مراء إىل عرب تروجة، وتأخر األمري بيربس واألمري وفيه توجهت األ. نظر األحباس عوضاً عن البدر حممود العينتايب
  .بشباي، وقدموا ليلة عيد النحر من غري شيء

وجهز إليه . كتب إىل األمري قرايوسف خيري يف مكان يأوي إليه هو ومجاعته، ليكتب له به: ويف أول ذي احلجة
مخسني قطعة، وإلخوته فرعلي فوقاين حرير بوجهني، وطراز زركش عرض ذراع، وألف دينار، وتعبئة قماش عدة 

  .وترعلي، ولولده حممد شاه، وأللزامه أقبية حرير بطرز زركش
  .استقر األمري أقباي الكركي خازنداراً على عادته: ويف يوم السبت رابع عشر ذي احلجة

عدة وفيه قدم األمري شيخ احملمودي نائب الشام إىل دمشق من غري مدافع، فنزل هبا، وويل مجاعة من أصحابه 
  .وظائف

  .خلع على األمري يشبك الدوادار بنظر األحباس، على عادته: ويف سادس عشره
استقر األمري ناصر الدين حممد بن علي بن كلفت التركماين يف والية القاهرة واحلجوبية، : ويف ثالث عشرينه
  .حممد الضاينواستقر ناصر الدين حممد بن ليلى يف والية مصر، عوضاً عن ناصر الدين . وصرف أقتمر

استقر ويل الدين عبد الرمحن بن خلدون املغريب يف قضاء املالكية، وصرف جال الدين يوسف : ويف سادس عشرينه
  .بن خالد بن نعيم مقدم بن حممد بن حسن بن غامن ابن حممد بن على البساطي

واستقر األمري عالن األقطع . ماناستقر األمري مجق الدوادار يف نيابة الكرك، عوضاً عن سل: ويف يوم االثنني سلخه
أحد املقدمني يف نيابة محاة، وعزل عنها يونس احلافظي، فشق ذلك على سودن طاز، من أجل أهنما كانا عضديه، 
وكتب باستقرار األمري دمرداش احملمدي يف نيابة طرابلس، واألمري على باك بن دلغادر يف نيابة عني تاب، واألمري 

وكانت األخبار وردت بتجمع التركمان مع دمرداش ونزوهلم على حلب، وأن . ة ملطيةعمر بن الطحان يف نياب
  .دقماق نائب حلب اجتمع هو ونائب محاة واألمري نعري، وأن مترلنك نزل على مدينة سيواس

  .ومل حيج يف هذه السنة أحد من الشام وال العراق
  ومات يف هذه السنة

ن عثمان البلبيسي الضرير، إمام اجلامع األزهر، وشيخ القراءات بديار الشيخ فخر الدين عثمان بن عبد الرمحن ب
  .مصر، يف ثاين ذي القعدة



ومات شرف الدين عبد الوهاب بن تاج الدين حممد بن حممد بن عبد املنعم البارنباري، موقع الدرج، يف حادي 
  .عشر ذي احلجة، وكان أبوه تاج الدين كاتب السر بطرابلس

  .مد بن البنا ناظر األحباس يف خامس ربيع اآلخرومات مشس الدين حم
ومات األمري جنتمر التركماين الطرنطاي، كاشف الوجه القبلي، يف منتصف صفر، قتله هوارة الصعيد، طائفة األمري 

  .حممد بن عمر بن عبد العزيز اهلواري، يف حنو املائتني من عسكره، وهنبوا سائر ما كان معه
شام وويل نيابة محص وبعلبك، وأسر مع مترلنك، مث قدم بعد أسره إىل القاهرة، وويل كشف وكان أوالً من أمراء ال

  .وكان مسحاً طائشاً، عسوفاً، جباراً، ظاملاً، مفسداً. الصعيد
  .ومات األمري عالء الدين علي الشهري بابن امللكة وايل منفلوط، يف أخر ربيع األول، قتله عرب بين كلب

ء بنت حسني بن حممد بن قالوون، أخت امللك األشرف شعبان بن حسني، ليلة االثنني وماتت الست خوند شقرا
  .ودفنت من الغد مبدرسة أم السلطان األشرف بالتبانة خارج القاهرة. ثامن عشر احملرم

 وكان عظيماً عند اجلراكسة، يزعمون أنه ميلك. ومات الشيخ الجني اجلركسي، يف رابع ربيع اآلخر، عن مثانني سنة
ويعد أنه إذا ويل أبطل األوقاف اليت أوقفت على املساجد واملدارس، وأخرج . مصر، ويشيعونه، فال يتكتم هو ذلك

وعني مجاعة لعدة وظائف، وحذر وأنذر، . اإلقطاعات عن األجناد واألمراء، وحيرق كتب الفقه، ويعاقب الفقهاء
  .فأخذه اهللا دون ذلك

حدث . بن حممد بن حممد بن الناصح بالنوب يف سابع عشرين رمضان ومات الشيخ املعتقد شهاب الدين أمحد
  .وكان وجيهاً عند امللوك، وللناس فيه اعتقاد كثري. مبسلم عن ابن عبد اهلادي، وبأيب داود والترمذي عن امليدومي

  .ىي القدسيومات املسند شهاب الدين أمحد، بن احملدث بدر الدين حسن بن حممد بن حممد بن زكريا بن حممد بن حي
  سنة مخس ومثامنائة

أهل احملرم يوم األربعاء، واألردب القمح بستني درمهاً، واألردب الشعري بأربعني درمهاً، واملثقال الذهب خبمسني 
  .درمهاً، والدينار األفرنيت بسبعة وأربعني درمهاً

وملخص . عثمان ملك الروم وفيه كانت وقعة الطاغية تيمور كركان ملك الشرق مع خوند كار أيب يزيد بن مراد
يعين  -ذلك أنه سار من العراق إىل جهة بالد الروم، فجمع ابن عثمان عساكره وعوضهم على مدينة آقشهر 

ومات يوم العرض حتت . فبلع عدد الفرسان حنو السبعمائة ألف فارس، وثالمثائة ألف راجل -املدينة البيضاء 
فبعث إليه مترلنك . وسار يريد لقاءه حنو اخلمسة عشر يوماً. رجالً األقدام من الدوس يف االزدحام مخسة وعشرون

أنت رجل جماهد غازي يف سبيل اهللا، وليس غرضي قتالك، ولكين أريد منك أن تقنع بالبالد اليت : خيدعه ويقول
ال إىل فاخندع لذلك وم. كانت مع أبيك وجدك، وآخذ أنا بالد األمري أرطنا أمري الروم أيام السلطان أيب سعيد

الصلح، فلم يشعر إال باخلرب قد ورد عليه أن مترلنك نزل على كماخ وقتل أهلها وسباهم وخرهبا، فعلم أنه ما أراد 
وإذا به سلك طريقاً من . إال خمادعته، وسار إليه حىت قرب منه، فكاده مترلنك ورجع، فظن أبو يزيد أنه قد خافه

وحاصرها،  -ويقال هلا اليوم أنكورية  -انية أيام، ونزل على عمورية وراء أيب يزيد، وساق يف بالد الروم مسرية مث
وألقي فيها النريان، فبلغ ذلك ابن عثمان فساق يف عساكره إليه مدة مثانية أيام، إىل أن أشرف عليه، وقد جهده 

هذا، وقد فعندما وصل ركب مترلنك إىل حربه يف أول يوم من احملرم . التعب، وتقطعت عساكره، وتلفت خيوهلم
علم أنه وعساكره يف غاية التعب، فلم جيد بداً من حماربته، فاقتتل كل منهما مع اآلخر يف يوم األحد خامسه من 



وثبت كل من الفريقني حىت قتل بينهما . أول النهار إىل العصر، ومترلنك مشرف على مكان مرتفع يرتب عساكره
فلما كان يف آخر النهار . وم على عساكر مترلنك، حىت مهوا باهلزميةعلى ما قيل حنو الثمانني ألفاً، وتعني الغلب للر

خرج كمن لتمرلنك، فيه حنو املائة ألف، وصدم األمري سلمان بن أيب يزيد بن عثمان، فانكسر وحلق بأبيه يف ثلث 
. ا ختت امللكالعسكر، فانكشفت امليمنة، وانقلبت على القلب، ففر األمري سلمان يف حنو مائة ألف يريد مدينة برص

وأحاطت عساكر مترلنك عند ذلك بابن عثمان ومن ثبت معه، وأخذوه أسراً، وجاءوا به إىل مترلنك، وقد تفرقت 
مجائعه، ومتزقوا كل ممزق، فلو مل حيل بينهم الليل، ملا أبقي التمرية منهم أحداً، وملا جيء بابن عثمان إىل مترلنك أوقفه 

وتفرقت التمرية يف . يف تتبع املنهزمني، فأحضر إليه من اجلرحى حنو الثالثة آالف وبعث من الغد. وأبنه، مث وكل به
ومكثوا ستة أشهر يقتلون . بالد الروم، تعبث وتفسد وتنهب، وتنوع العذاب على الناس، وأحرقوا مدينة برصا

  .وعدى األمري سلمان بن أيب يزيد بن عثمان إىل بر القسطنطينية. ويأسرون وينهبون ويفسدون
أنعم إلقطاع عالن نائب محاة على األمري جركس املصارع، وبإقطاع مجق نائب الكرك على األمري : ويف ثالث احملرم

  .آقباي اخلازندار الكركي، وزيد عليه مسسطا
األمري سودن طاز أمري أخور من اإلصطبل السلطاين بأهله وحاشيه إىل داره، وعزل نفسه عن األمري : ويف سابعه

  .ار من مجلة األمراءأخوريه، وص
  .توجه األمري عبد الرمحن املهتار إىل جهة الكرك يف مهمات: ويف ثامنه

استقر عالء الدين على بن أيب البقاء يف قضاء القضاة بدمشق، عوضاً عن ابن عباس، واستقر صدر : ويف عاشره
  .بن عدنانالدين على بن اآلدمي يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن الشريف عالء الدين علي 

  .أويف النيل، وذلك يف ثاين عشرين مسرى: ويف خامس عشره
إىل دمشق، وقد فارق دمرداش ورغب يف  -نائب الشام كان  -قدم األمري تغري بردى : ويف سادس عشره

  .الطاعة، فأنزله األمري شيخ وأكرمه
. بتهما يف ليلة السبت تاسع عشرهخرج عالن ومجق من القاهرة وخيما بالريدانية، وسارا إىل نيا: ويف سابع عشره

وعندما نزل احلاج إىل منزلة خنل قبض على األمري نكباي أمري احلاج يف عدة من املماليك السلطانية، وسفروا إىل 
  .الكرك فسجنوا هبا
قدمت والية عالء الدين علي بن أيب البقاء إىل دمشق باستقراره يف قضائها، عوضاً عن ابن : ويف خامس عشرينه

  .سعبا
وفيه . ظهر األمري قرقماس الرماح، وصعد إىل قلعة اجلبل، فعفا السلطان عنه، ونزل إىل داره: ويف ثامن عشرينه

  .قبض بدمشق على األمري أسن بيه أتابكها، وعلى األمري حقمق حاجب احلجاب وغريه، فسجنوا بالصبيبة
  .ق إىل القاهرة، فقدم يف أخرهسار األمري تغري بردى من دمش: يف أوله: شهر صفر، أوله األربعاء

خرج األمري سودن طاز مبماليكه وحواشيه إىل املرج والزيات خارج القاهرة، ونزل : ويف ليلة االثنني ثالث عشره
ظن  -كما ذكر  -وذلك أنه ملا ثقل عليه األمريان نوروز وجكم، ودبر يف إخراجهما من مصر . هناك ليقيم الفتنة

فنزل عليه األمري يشبك ومجاعته، واحنصر جمليئهم من اإلسكندرية، وحتكمهم يف الدولة، أنه ينفرد بأمور الدولة، 
فما زال يدبر عليه حىت نزل من اإلصطبل، خوفاً . وكان األمري أقباي الكركي مع ذلك يعاديه قدمياً. وتالشي أمره

زل، شق عليه فطامه عن فعندما ن. على نفسه من كثرة مجوع يشبك وجرأة أقباي، وميل السلطان معهم عليه
التحكم، وكفه عن األمر والنهي، فخرج ليأيت إليه املماليك السلطانية وغريهم، وحيارب هبم يشبك وطائفته، 



وخيرجهم من مصر، أو يقبض عليهم، ويستبد بعدهم باألمر، فجاء حساب الدهر غري حسابه، و مل خيرج إليه أحد، 
نال باي بن قجماس، وخلع عليه يف يوم االثنني عشرينه، واستقر أمري وويل السلطان عوضه يف اإلصطبل األمري إي

  .أخور، وسكن يف احلراقة بباب السلسلة على العادة يف ذلك
وبعث السلطان إىل سودن طاز باألمري قطلوبغا الكركي يأمره بالعود على أمريته من غري إقامة فتنة، وإن أراد البالد 

البد من إخراج أقباي الكركي أوالً إىل بالد الشام، مث إذا : السلطة هبا، فامتنع وقالالشامية فله ما خيتار من نيابات 
فلم يوافق السلطان . خرج كان يف طاعة السلطان، فإن شاء أقره على إمرته، وإن شاء أخرجه، وإن شاء حبسه

. ثالثة، وهو مقيم على ما قالعلى إخراج أقباي، وبعث إليه ثانياً األمري بشباي احلاجب فلم يوافق، فبعث إليه مرة 
فلما أيس منه السلطان أن يوافق ركب بالعساكر من قلعة اجلبل، وقد لبسوا للحرب، ونزل يف يوم األربعاء سادس 

وقد ظهر . ربيع األول، فلم يثبت سودن طاز، ورحل مبن معه، وهم حنو اخلمسمائة من املماليك السلطانية ومماليكه
السلطان، وهو يظن أنه توجه حنو بلبيس . حنو عشرة أيام، وصار من حزبه وفريقه، فتبعه األمري أقباي، وحلق به من

وعندما حاذى سرياقوس مضى إليها، وسلك على اخلليج إىل جهة القاهرة، وعرب من باب البحر باملقدس إىل 
  .در على ذلكوهجم قنباي يف عدة كبرية على الرميلة حتت القلعة، ليأخذ باب السلسلة، فلم يق. امليدان

ومر السلطان وهو سائق على طريق بلبيس، فتفرقت عنه العساكر، وتاهوا يف عدة طرق، فبلغ السلطان وهو سائق 
أن سودن طاز قد نزل حياصر القلعة فرجع مسرعاً، وسار يريد القلعة حىت وصل إليها بعد العصر، وقد بلغ منه 

وندب األمراء واملماليك لقتال سودن طاز، . يلة وسوق اخليلالتعب بلغاً عظيماً، ونزل باملقعد املطل على الرم
فقاتلوه يف األزقة طعناً بالرماح ساعة، فلم يثبت واهنزم، وقد جرح من الفريقني كثري، فحال الليل بني عساكر 

  .وتفرق من كان معه يف الدور، وبات السلطان ومن معه على ختوف. السلطان وبينه
مل يظهر لسودن طاز وقنباي خرب إىل الليل، فلم يشعر األمري يشبك بعد عشاء اآلخرة  :فلما كان يوم اخلميس سابعه

  .إال بسودن طاز قد دخل عليه داره يف ثالثة أنفس، وترامى عليه، فقبله، وبالغ يف إكرامه، وأنزله عنده

ىل دمياط بغري قيد، ورتب فكتب وصيته، وأقام يف ليلة األحد عاشره، فأنزله يف احلراقة، ومحل إ: وأصبح يوم اجلمعة
له هبا ما يكفيه، وأنعم عليه األمري يشبك بألف دينار ذهباً مكافأة له على ما كان من سعيه يف إخراجه من سجن 

  .وأما قنباي فإنه اختفى، فلم يوقف له على خرب. اإلسكندرية، وعوده إىل رتبته بعد نوروز وجكم
ين، أحد أمراء حلب، واستقر أتابك دمشق، عوضاً عن األمري أسن خلع على األمري يلبغا السود: ويف رابع عشره

وخلع أيضاً على األمري سودن الظريف نائب الكرك، واستقر حاجب احلجاب . باي التركماين بعد القبض عليه
  .بدمشق عوضاً عن األمري جقمق الصفوي بعد القبض عليه أيضاً

وكان قد . رابلس واستقر هبا عوضاً عن األمري شيخ احملموديوقدم اخلرب بأن األمري دمرداش نائب حلب نزل إىل ط
خرج قصاد السلطان بطلب كل من دمرداش نائب حلب، وتغري بردى نائب دمشق من عند التركمان، وقد نزال 

يف جواريهم بعد عزهلما، فتوجه األمري سودن بقجة رأس نوبة إىل دمرداش، وأظهر له والية طرابلس، وسار به 
  .تغري بردى فإنه قدم إىل قلعة اجلبل يف أخر صفر وأما. إليها

توجه الشريف مجاز بن هبة بن جاز احلسيين من القاهرة إىل املدينة النبوية أمرياً هبا، : ويف خامس عشر ربيع األول
وكان مجاز قد عزل يف سنة تسع ومثانني وسبعمائة، ومحل قلعة اجلبل إىل وسجن . عوضاً عن ابن عمه ثابت بن نعري

. فلم يزل يف السجن إىل أن أفرج عنه وعن الشريف عنان بن مغامس احلسين أمري مكة. هبا، وويل عوضه ثابت
  .ومرض عنان فمات يف مرضه. وخلع على مجاز بإمرة املدينة



قدم األمري سودن احلمزاوي من صفد إىل قلعه اجلبل باستدعاء، مع الطواشي عبد اللطيف : ويف خامس عشرينه
  .ى األمري أقباي الكركي له لصداقة بينهما، حىت يقوى به عضدهالالال، وسع

أعيد أنبياء التركماين إىل مشيخة خانقاه سرياقوس، عوضاً عن بدر الدين : ويف يوم اجلمعة ثالث عشر وبيع اآلخر
  .حسن بن علي بن آمدي

بة صفد عوضاً عن سودن خلع على األمري شيخ السليماين شاد الشراب خاناه، واستقر يف نيا: ويف سادس عشره
وأنعم . وأنعم على سودن احلمزاوي بإمرة مائة وتقدمة ألف بديار مصر، فصار من مجلة األمراء األكابر. احلمزاوي

  .أيضاً على األمري تعري بردى نائب الشام بتقدمة ألف بديار مصر
  .أخرج األمري قرقماس الرماح إىل دمشق، على إمرة األمري صروق: ويف سابع عشره

  .خلع على سودن احلمزاوي، واستقر شاد الشراب خاناه عوضاً عن الشيح السليماين: ويف عشرينه
استقر كرمي الدين حممد بن نعمان اهلوى يف حسبة القاهرة، وصرف مشس : ويف يوم اخلميس ثالث مجادى اآلخرة

  .الدين حممد الشاذيل
سة وستني درمهاً، والدينار املشخص ستني درمهاً، وسبب ارتفعت األسعار، فبلغ الدينار اهلرجة مخ: ويف هذا الشهر

ذلك تنقيص الفلوس، فإن القفة من الفلوس كان وزهنا مائة رطل ومخسة عشر رطالً، عنها مخسمائة درهم، كل 
وغلت األصناف، فبيع البدن من . درهم أربعة وعشرين فلساً، رنة الفلس مثقال، فصارت القفة زنتها مخسني رطالً

وكان قدم يف أوله . مبا ينيف على ألف درهم، بعد مائتني ومخسني درمهاً -وهو أربع شقاق  -سنجاب الفرو ال
خواجا نظام الدين مسعود الكحجاين بكتاب مترلنك، يتضمن أشياء، منها أنه إن وصل إليه أطلمش سار إىل 

ذكور، وخرج من القاهرة يوم وأنعم عليه مبال وقماش، وجهز مع الرسول امل. مسرقند، فأفرج عن أطلمش يف آخره
الثالثاء أول مجادى اآلخرة إىل الريدانية، ورحل منها يوم اخلميس، وسار إىل مترلنك، بعد أن أقام مسجوناً حنو عشر 

  .سنني
خلع على سودن احلمزاوي شاد الشراب خاناه، واستقر خازنداراً عوضاً عن : ويف يوم االثنني سابع مجادى اآلخرة

  .عد وفاتهأقباي الكركي ب
مث . يف كشف اجليزية، وعزل األمري مبارك شاه -املعروف بأستادار أيتمش  -استقر األمري قطلوبك : ويف عاشره

  .عزل قطلوبك عن ذلك، يف سابع عشره باألمري بشباي احلاجب، فاستعفي بعد أيام، وأعفي
عوضاً عن عالء الدين علي بن أيب قدمت والية مشس الدين حممد بن عباس قضاء دمشق، موىل : ويف ثاين عشرينه

البقاء، وسعى شخص باألمري قنباي أنه يف دار فكبس عليه األربعاء ثالث عشرينه، وقبض وقيد، ومحل إىل 
  .اإلسكندرية يف سابع عشرينه، فسجن هبا

االثنني  وفيه ورد اخلرب بأن سودن طاز خرج من ثغر دمياط يوم اخلميس رابع عشرينه يف طائفة، فخرج إليه يف يوم
تاسع عشرينه األمري تغري بردى، واألمري متراز، واألمري يلبغا الناصري، واألمري سودن احلمزاوي يف عدة أمراء، 
فبلغهم أنه نزل عند األمري علم الدين سليمان بن بقر بالشرقية، ليساعده على غرضه، فعندما أتاه أرسل يعلم به، 

  .قلعة اجلبل يوم األربعاء سلخهفطرقه األمراء وقبضوا عليه، وأحضروه إىل 
مسر مخسة من املماليك السلطانية، ممن كان مع سودن طاز، أحدهم سودن : ويف يوم اخلميس أول شهر وجب

اجللب، فاجتمع املماليك إلقامة الفتنة بسبب ذلك، فخلى عنهم، وقيدوا، وسجنوا خبزانة مشايل، ونفي سودن 
  .اجللب إىل بالد الفرنج من اإلسكندرية



وفيه خلع على القضاة األربع خلع . محل سودن طاز مقيداً يف احلراقة إىل اإلسكندرية، وسجن هبا: ويف ثالثه
  .االستمرار

وفيه قدم األمري جقمق إىل دمشق، وقد . دار احململ بالقاهرة ومصر، على العادة يف ذلك: ويف يوم االثنني ثاين عشره
  .أفرج عنه من سجنه بالصبيبة، بكتاب سلطان

سكن األمري شيخ نائب الشام بدار السعادة من دمشق، بعدما عمرها، كانت قد احترقت يف نوبة : ويف نصفه
  .مترلنك

عقد لألمري سودن احلمزاوي على خوند زينب ابنة امللك الظاهر برقوق وأخت : ويف يوم اجلمعة سادس عشره
  .امللك الناصر، وعمرها حنو الثماين سنني

ت األسعار ارتفاعاً مل يعهد مثله مبصر، فبلغ القمح إىل سبعني درمهاً األردب، وزاد سعر ارتفع: ويف هذا الشهر
الشعري على القمح، وبلغ الفول تسعني درمهاً، واحلمل التنب إىل سبعني درمها بعد مخسة دراهم، والفدان الربسيم 

ائة وعشرين درمهاً، والسكر إىل ألفي األخضر ستمائة درهم بعد تسعني درمهاً، والقنطار السمن ستمائة درهم بعد م
درهم القنطار املكرر بعد ثالمثائة درهم، والقنطار الفستق بأربعة آالف درهم بعد مائتني ومخسني، والقنطار الزيت 

مخسمائة بعد مائة درهم ودوهنا، والدبس أربعمائة درهم بعد أربعني درمهاً، وزيت الزيتون أربعمائة درهم بعد 
وحلم الضان ثالثة دراهم الرطل، بعد . والصابون مخسمائة درهم القنطار، بعد ما كان مبائة درهم. مخسني درمهاً

  .نصف وربع درهم، وحلم البقر درمهني، بعدما كان بنصف درهم الرطل
وارتفع أيضاً سعر الثياب، فبلغ الثوب القطن البعلبكي أربعمائة درهم، بعدما كان بستني درمهاً، والثوب القطن 

انة مبائة درهم بعد ثالثني درمهاً ودوهنا، والثوب الصوف املربع ألف ومخسمائة درهم بعد ثالمثائة درهم وسرى البط
  .الغالء يف كل ما يباع

استقر كمال الدين عمر بن مجال الدين إبراهيم ابن العدمي قاضي حلب احلنفي يف : ويف يوم االثنني سادس عشرينه
وصرف قاضي القضاة أمني الدين عبد الوهاب بن الطرابلسي، وكان . على مال قضاء القضاة احلنفية بديار مصر،

  .مشكور السرية
سار إىل اإلسكندرية أقربدي وتنباك من أمراء العشراوات يف ثالثني من املماليك : ويف ليلة األربعاء سابع عشرينه

واألمري جكم، واألمري قنباي، واألمري السلطانية، فقدموا إليها يف تاسع شعبان، وأخرجوا األمري نوروز احلافظي، 
سودن طاز، وأنزلوهم يف البحر امللح وساروا هبم إىل البالد الشامية، فحبس نوروز وقنباي يف قلعة الصبيبة من عمل 

وحبس سودن طاز يف قلعة املرقب من عمل طرابلس . دمشق، وحبس جكم يف حصن األكراد من عمل طرابلس
درية من األمراء غري متربغا املشطوب وسودن من زاده، مث حول جكم إىل قلعة املرقب ومل يبق بسجن اإلسكن. أيضاً

  .فاستمر هبا هو وسودن طاز يف االعتقال
  .استقر شهاب الدين األموي يف قضاء املالكية بدمشق: ففي تاسعه: وأهل شعبان بيوم األحد

  .ان اجلايب يف حسبة القاهرة، وعزل اهلوىاستقر مشس الدين حممد بن شعب: ويف يوم الثالثاء ثاين عشر شعبان
تفاوض األمري سودن احلمزاوي مع القاضي األمري سعد الدين إبراهيم بن غراب يف جملس : ويف حادي عشرينه

فعندما نزل ابن غراب من القلعة، جتمع عليه عدة من املماليك . السلطان، وأغلظ كل منهما على صاحبه وقاما
س، حىت سقطت عمامته عن رأسه، وسقط على األرض، فحمله مماليكه إىل باب السلسلة، السلطانية ضربوه بالدبابي

  .واحتمي منهم باألمري إينال باي أمري أخور حىت تفرقوا، مث صار إىل داره، فانقطع عن اخلدمة السلطانية أياماً ملا به



دادي، واستقر يف الوزارة عوضاً عن خلع على األمري الشريف عالء الدين علي البع: ويف يوم الثالثاء رابع رمضان
وخلع أيضاً عن األمري . وبقي فخر الدين بن غراب على نظر اخلاص فقط. الوزير فخر الدين ماجد بن غراب

  .قجماس كاشف الشرقية، واستقر يف كشف البحرية
ة بشهاب الدين خلع على األمري هباء الدين رسالن، واستقر أحد احلجاب، بعد عزله من احلجوبية مد: ويف عاشره

  .أمحد بن املعلم ناصر الدين حممد بن سالم اإلسكندراين القزاز
ضرب األمري يشبك الدوادار حممد بن شعبان حمتسب القاهرة زيادة على أربعني عصا، لسوء : ويف حادي عشره

  .سريته، فتوىل ضربه وايل القاهرة حبضرة الناس يف دار األمري
. ين إبراهيم بن غراب وأخيه فخر الدين ماجد، واعتقال بالزردخاناه يف القلعةقبض على سعد الد: ويف ثاين عشره

وقبض على زين الدين صدقة، وحممد بن الوارث املغريب، وحممد بن الشيخة صباح، ومجال الدين يوسف أستادار 
  .جباس، وغري هؤالء من ألزام يب غراب

ن عبد اهللا، بن أيب بكر بن حممد بن الدماميين خلع على تاج الدين أيب بكر بن حممد ب: ويف رابع عشرينه
وخلع على . اإلسكندراين، واستقر يف وظيفة نظر اجليش، عوضاً عن سعد الدين إبراهيم بن غراب على مال كبري

تاج الدين عبد اهللا ابن الوزير سعد الدين نصر اهللا بن البقري، واستقر يف نظر اخلاص عوضاً عن فخر الدين ماجد 
  .ابن غراب

وفيه رسم بقطع جوامك املماليك السلطانية املستجدة بالديوان املفرد، بعد موت الظاهر برقوق، وقطع عليق 
خيوهلم أيضاً، فقطع حنو األلف ومائيت مملوك، مث أعيدوا بشفاعات األمراء، ما عدا مائتني وثالثني مل يوجد من يعتين 

  .هبم، فاستمر منعهم
ع على األمري الوزير ركن الدين عمر بن قامياز، واستقر أستادار السلطان عوضاً خل: ويف يوم االثنني سابع عشرينه
  .عن سعد الدين بن غراب

وفيه أفرج عن مجال الدين يوسف املعروف بأستادار جباس، واستقر أستادار األمري الكبري بيريس، عوضاً عن ركن 
و يومئذ شرارة الدولة، وأستادارية األمري بيربس الدين عمر بن قامياز، فصار يباشر أستادارية سودن احلمزاوي، وه

  .فاشتهر ذكره وبعد وصيته، وصار يعد من أعيان البلد -وهو أكرب األمراء  -
خلع على األمري أزبك األشقر الرمضاين رأس نوبة، واستقر أمري احلاج، عوضاً عن األمري بيسق : ويف تاسع عشرينه

  .الشيخي، لتقلق احلاج منه
خلع على األمري مبارك شاه احلاجب وكاشف اجليزة، واستقر يف الوزارة عوضاً عن : يس رابع شوالويف يوم اخلم

  .الشريف عالء الدين علي البغدادي، بعد القبض عليه
أخرج األمري أجليبغا أحد احلجاب يف األيام الظاهرية إىل دمشق ليكون نائب ملطية وأخرج سرماش أحد : ويف ثامنه

  .ابة سيس وكانت ملطية وسيس قد تغلب عليهما التركمان من واقعة مترلنكاألمراء أخورية لني
  .اختفي الوزير مبارك شاه، لعجزه عن كلف الوزارة: ويف ليلة النصف منه

  .نزل الدينار اهلرجة من سبعني درمهاً إىل ستني، والدينار املشخص من ستني إىل مخسة وأربعني درمهاً: ويف هذه األيام
استقر سودن احلمزاوي رأس النوبة كبرياً عوضاً عن سودن املارديين، واستقر املارديين أمري جملس  :ويف ثامن عشره
واستقر بكنمر رأس نوبة األمراء، وهو ثاين . واستقر متراز أمري سالح عوضاً عن بكتمر الركين. عوضاً عن متراز

يلبغا الساملي، واستقر مشري الدولة، وكان قد وخلع على اجلميع، وعلى األمري . أتابك العساكر يف املنزلة والرتبة



وفيه خرج احململ، وأمري احلاج أزبك الرمضاين إىل الريدانية، للمسري إىل احلجاز على . استدعى من دمياط فقدم
  .العادة

ن خلع على األمري الوزير تاج الدين رزق اهللا املعروف بوايل قطيا، واستقر يف الوزارة عوضاً ع: ويف ثاين عشرينه
وفيه نودي أن يكون الذهب املختوم بستني املثقال، واألفرنيت خبمسة وأربعني . مبارك شاه، وهذه وزارته الثانية

  .درمهاً الدينار، ونودي من قبل الساملي بإبطال مكس البحرية، وهو ما يذبح من الغنم والبقر
وصرف قاضي القضاة جالل . بديار مصر أعيد ناصر الدين حممد بن الصاحلي إىل قضاء القضاة: ويف ثالثه عشرينه

  .الدين عبد الرمحن بن شيخ اإلسالم الشافعية البلقيين
  .خلع على األمري طوخ، واستقر خازنداراً كبرياً، عوضاً عن احلمزاوي: ويف خامس عشرينه
  .خلع علي احلمزاوي لنظر خانقاه شيخو، عوضاً عن سودن املارديين: ويف تاسع عشرينه

خلع على تاج الدين عبد اهللا بن سعد الدين نصر اهللا بن البقري بوظيفة نظر اجليش، عوضاً : ثاء سلخهويف يوم الثال
  .عن تاج الدين أيب بكر بن حممد الدماميين، لعجزه عن املباشرة، فباشر وظيفيت نظر اخلاص واجليش

نقريين، بقضاء القضاة بدمشق، كتب توقيع ناصر الدين حممد بن خطب : ويف ثانيه: وأهل ذو القعدة يوم األربعاء
  .عوضاً عن ابن عباس

نقل األمري تاج الدين عبد الرزاق بن أيب الفرج مجال الدين عبد اهللا من الوزارة إىل كشف الوجه : ويف تاسعه
  .واستقر فيه ألطبغا العجمي يف كشف الشرقية. البحري، عوضاً عن األمري قجماس

ج على السواحل، فخرج من األمراء األلوف بكنمر رأس نوبة، ويلبغا ورد اخلرب حبركة الفرن: ويف رابع عشره
الناصري، وجركس املصارع، وأقباي حاجب احلجاب، وسودن املارديين أمري جملس، ومتراز أمري سالح وتغري 

  .وساروا إىل دمياط وإسكندرية. ومن الطبلخاناة سودن بقجة، وبشباي احلاجب. بردى
عد الدين إبراهيم بن غراب وأخيه فخر الدين، ونزال إىل دورمها بعد أن تسلمهما أفرج عن س: ويف خامس عشرينه

األمري ركن الدين عمر بن قامياز، وضرب فخر الدين فالتزم سعد الدين بألف ألف درهم، وفخر الدين بثالمثائة ألف 
هوى نفسه، وال انتقم منهما، وخاف فنقال إىل األمري يلبغا الساملي ليقتلهما، فاتقى اهللا يف أمرمها، ومل يتبع . درهم

وما زال يسعى هلما حىت نقال من عنده إىل بيت شاد . سوء العاقبة، فعاملهما من اإلكرام مبا مل يكن ببال أحد
الدواوين ناصر الدين حممد بن جلبان احلاجب، فرفق هبما حىت خلصا من غري أن ميسهما سوء، خبالف ما فعال مع 

  .الساملي
ارجتع السلطان الزيادات من سائر األمراء، ما خال ابن عمته األمري الكبري بيربس، فإنه أبقي : هويف سابع عشرين

  .الزيادة بيده
وفيه استقر األمري يلبغا الساملي استادار السلطان، وعزل ابن قامياز، وهذه والية الساملي االستادارية الثانية، وحتدث 

  .العثماين عن نيابة غزة واستقر خاير بك أحد أمراء دمشق هبا وفيه عزل األمري ألطبغا. أيضاً يف الوزارة
  .قدم األمراء اجملردون، ومل يلقوا أحداً: ويف يوم األحد ثالث ذي احلجة

بلغ القنطار الصابون سبعمائة درهم، واألردب القمح مخسة وتسعني درمهاً، والشعري زيادة على : ويف هذا الشهر
  .وورد اخلرب برخاء البالد الشامية. األرز إىل مائتني ومخسني األردبستني، والفول مثانني درمهاً، و

أخرج إىل دمشق األمري أسنبغا املصارع، واألمري نكباي األزدمري، ومها من الطبلخاناة، وأينال : ويف سابع عشره
  .ن القاهرةوعمل هلم هناك اقطاعات، فساروا م. جيا من أمراء العشرين، وإينال املظفري من أمراء العشراوات



اغلق املماليك السلطانية باب القصر السلطاين من القلعة على من حضر من األمراء، وعوقوهم : ويف تامسع عشرينه
بسبب تأخر نفقاهتم وجوامكهم، فأقاموا ساعة، مث نزلوا من باب السر إىل اإلصطبل، وحلقوا بدورهم، وقد اشتد 

بباب السلسلة من اإلصطبل عند األمري أينال باي، ووكل به وطلب الساملي فاختفى، مث طمر به وعوق . خوفهم
  .ومل حيج أحد يف هذه السنة من الشام وال العراق وال اليمن. حىت يكمل نفقة املماليك

ثار على السلطان أمحد بن أويس ولده طاهر وحاربه، ففر من احللة إىل بغداد فأخذ وديعة له كانت : ويف هذه السنة
ر وأخذ منه املال، ففر أمحد من ابنه، وأتاه قرايوسف بطلبه له وأعانه على ابنه، وحاربه معه، ففر هبا، فهجم عليه طاه

  .طاهر اقتحم بفرسه دجلة فغرق هبا، وحلق بربه
  ومات يف هذه السنة

شيخ اإلسالم سراج الدين عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل بن شهاب الدين ابن عبد اخلالق العسقالين، املعروف 
وقد انتهت إليه . بلقيين، يوم اجلمعة عاشر ذي القعدة، عن إحدى ومثانني سنة وثالثة أشهر إال ثالثة عشر يوماًبال

  .رياسة العلم يف أقطار األرض، ودفن مبدرسة من حارة هباء الدين بالقاهرة
الكي، يف يوم االثنني ومات قاضي القضاة تاج الدين هبرام بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدمريي امل

  .سابع مجادى اآلخرة عن سبعني سنة، وكان عني املالكية بديار مصر
ومات قاضي القضاة املالكية بدمشق، علم الدين حممد بن حممد بن حممد القفصي، يف حادي عشرين احملرم، وقد 

  .قارب السبعني، وكان مشكور السرية
مد بن أمحد بن عمود النابلسي احلنبلي بدمشق، يف ثاين عشر ومات قاضي قضاة احلنابلة بدمشق، مشس الدين حم

  .احملرم، وكان فقيهاً حنوياً

  .وكان يعتقد فيه اخلري. ومات شيخ الشيوخ بدر الدين حسن بن علي بن آمدي، خارج القاهرة يف أول شعبان
  .ومات األمري الشريف عنان بن مغامس بن رميثة احلسين بالقاهرة يف أول ربيع األول

مات األمري أقباي الكركي، يف ليلة السبت رابع عشر مجادى األوىل بعد مرض طويل، ودفن باحلوش الظاهري و
  .خارج باب النصر

حاجب احلجاب بدمشق يف مجادى اآلخرة، فاستقر عوضه جركس والد تنم، نقل إليها . ومات األمري يلبغا السودين
  .مراد واستقر عوضه يف حجوبية طرابلس. من حجوبية طرابلس

ومات األمري شهاب الدين أمحد بن الوزير ناصر الدين حممد بن رجب أحد أمراء العشراوات واحلجاب، يف حادي 
  .عشر وجب، بالقاهرة، وكان شاباً مجيالً شجاعاً

ومات األمري قرقماس الرماح األينايل، قتل بدمشق يف أخر رمضان بأمر السلطان وكان ملا أخرج من القاهرة على 
األمري صروق بدمشق ويل كشف رملة لد، مث حتدث بالقبض عليه، ففر إىل جهة حلب، فأخذ عند بعلبك،  إقطاع

  .ومحل إىل دمشق، وقتل بسجنها يف عدة من املماليك
. ومات نور الدين حممود بن هالل الدولة الدمشقي بالقاهرة، يف آخر رجب، ومولده سنة إحدى وثالثني وسبعمائة

  .وموقعيهاوكان من أدباء دمشق 
  .ومات عبد اجلبار رئيس الفقهاء عند مترلنك، يف ذي القعدة

ومات خوندكار أبو يزيد بن األمري مراد بن األمري أوره خان ابن األمري عثمان ملك بالد الروم، وهو يف األسر عند 



  .مترلنك يف ذي القعدة
جامع عمرو مبصر يف العشر اآلخر من  ومات جال الدين عبد اهللا بن اخلطب شهاب الدين أمحد القسطالين، خطيب

  .رمضان بعدما اختلط وقد أناف على السبعني، وخطب هو وأبوه باجلامع حنو مخسني سنة، وعنه أخذت اخلطابة
ومات الفقري املعتقد مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد اهللا بن عمر، املعروف بابن الزيات، األنصاري 

  .وعلى يده سلك صاحبنا الشاب النائب. ودفن يف القرافةالشافعي، يف احملرم، 
  سنة ست ومثامنائة

 -والذهب اهلرجة كل مثقال بستني درمهاً من لفلوس اجلدد، والدينار اإلفرنيت : أهل شهر اهللا احملرم يوم السبت
الفلوس، والنقد الرابح . كل شخص خبمسة وأربعني درمهاً من الفلوس -وهو املشخص ضرب الفرنج النصارى 
اليت كانت نقد مصر، ويصرف منها كل درهم بأربعة  -والفضة الكاملية . وكل أربعة وعشرين فلساً حتسب بدرهم

والسلع . قد صارت عزيزة الوجود، ويصرف كل درهم منها بدرهم ونصف وربع من الفلوس -وعشرين فلساً 
درهم، والشعري كل أردب من ستني درمهاً إىل  واألردب القمح مبائة. كلها، وأجر األعمال إمنا تنسب إىل الفلوس

سبعني درمهاً، والفول سبعني درمهاً األردب، واألرز مبائيت درهم األردب، والكتان بثالثة دراهم الرطل، وبأربعة 
  .أيضاً

قدم رسل الطاغية تيمورلنك، وكبريهم مسعود الكحجاين، فتلقاهم احلجاب وحنوهم من : ويف يوم االثنني ثالثه
قد نشرمها وقبض عليهما . راء، وشقوا القاهرة ومعهم هدية، فيها فيل عليه رجل قائم بيده علمان أخضراناألم

بيديه، وفيها فهد وصقران وثياب، فأنزلوا يف دار، وأحضروا بني يدي السلطان بقلعة اجلبل يف يوم اخلميس سادسه، 
حلم الضأن، وعدة من األوز، والدجاج، وغري ذلك،  مث أمر هبم إىل دار، وأجرى عليهم يف كل يوم ثالمثائة رطل من

  .وألف درهم، ومنعوا من االجتماع بالناس مدة أيام، مث أذن هلم يف الركوب واحلركة
وفيه نودي بإشارة األمري يلبغا الساملي أن يتعامل الناس بالفلوس وزناً ال عدداً، وأن يكون كل رطل منها بستة 

  .ئة درهم، فاستمر ذلك ومل ينتقضدراهم حساباً عن كل قنطار ستما
خلع على األمري ركن الدين عمر بن قامياز، واستقر يف األستادارية عوضاً عن األمري يلبغا : ويف يوم الثالثاء رابعه

وقبض على الساملي وسلم إليه، فسكن بدار الساملي وسجنه مبكان منها، مث نقل من عنده، وسلم إىل أمري . الساملي
  .السلطاين، يف عصر يوم اجلمعة سابعهأخور باإلصطبل 

واستقر يف الوزارة ونظر اخلاص، عوضاً  -املعروف بأيب كم  -خلع على علم الدين حيىي : ويف يوم السبت ثامنه
واستقر ابن البقري على ما بيده من نظر اجليش، ونظر الديوان املفرد وسبب . عن الصاحب تاج الدين بن البقري

ف أستادار األمري جباس استدعي جبمدار إىل حضرة السلطان، وأمر يفاض عليه تشريف ذلك أن مجال الدين يوس
عندي من : وطالت حماورته وهو ميتنع حىت أعىي أمره، وقال. الوزارة، فعندما ألقى عليه ليلبسه، حلف أال يلبسه

 خدمته الناس على يلبس الوزارة بشرط أن يضاف إليها نظر اخلاص، وهو أبو كم فأحضر، وخلع عليه، ونزل ويف
  .العادة

  .استقر مشس الدين حممد بن شعبان يف حسبة القاهرة، وصرف مشس الدين عمد الشاذيل: ويف عاشره
استدعى الساملي إىل حضرة السلطان ليعاقب فالتزم حبمل مال كبري، فسلم إىل شاد : ويف يوم الثالثاء حادي عشره

  .الدواوين



يف قضاء القضاة بديار مصر عوضاً  -حممد األخناي  -قاضي القضاة بدمشق استقر : ويف يوم اخلميس ثالث عشره
  .عن ناصر الدين حممد بن الصاحلي، بعد موته

  .خسف مجيع جرم القمر حنو مخس ساعات: ويف ليلة اجلمعة رابع عشره
أعيد التاج فقد الوزير أبو كم من داره، فلم يعرف موضعه لعجزه عن سد كلف الوزارة، ف: ويف يوم السبت نصفه

  .بن البقري إليها يوم الثالثاء ثامن عشره
وفيه أضيف شد الدواوين إىل األمري ناصر الدين حممد بن كلفت وايل القاهرة وأحد احلجاب، وسلم إليه األمري 

  .الساملي ليعاقبه، فتشدد عليه حىت باع كتبه العلمية
ية بالقصر من قلعة اجلبل، ومهوا بأخذ األمراء كثر اضطراب املماليك السلطان: ويف يوم اخلميس سابع عشرينه

ورجوهم، وذلك لتأخر نفقاهتم وعليق خيوهلم وكسوهتم، فوعدوا خبري، وأمر بإحضار التجار، وألزموا مبال يف نظري 
غالل بيعت عليهم، توزع األمراء ماالً يقومون به، فناب بعضهم من ذلك مخسة آالف، وناب آخرون فوقها، 

  .وهناومنهم من قام بد
توقف النيل عن الزيادة يف وسط مسرى، فارتفع سعر الغالل حىت أبيع القمح مبائة وعشرين درمهاً : ويف هذا الشهر

  .األردب، فأمر الناس باالستسقاء يف يوم اجلمعة ثامن عشرينه، باجلوامع عقيب صالة اجلمعة، فاستسقوا
  .تقر عوضه األمري اهلذباينوفيه عزل األمري مجق عن نيابة الكرك وسفر إىل دمشق، واس

وكان األمري . كانت واقعة الفرنج بطرابلس، وذلك أهنم نزلوا على طرابلس يف ثالثني شينياً وقراقر: ويف هذا الشهر
فبلغ دمرداش وهو بنواحي . دمرداش غائباً عن البلد، فقاتلهم الناس قتاالً شديداً، يف يوم الثالثاء ثاين عشره إىل الغد

  .فاستنجد األمري شيخ نائب الشام، وتوجه إىل طرابلس، فقدمها يوم اخلميس عشرينه بعلبك اخلرب،
ونودي يف دمشق بالنفري، فخرج الناس على الصعب والذلول، فمضى الفرنج إىل بريوت بعدما قاتلهم دمرداش 

ضى األمر، فسار إىل قتاالً كبرياً، قتل فيه من املسلمني اثنان وجرح مجاعة، فوصل األمري شيخ إىل طرابلس وقد ق
بريوت، فقدمها وقت الظهر من يوم اجلمعة حادي عشرينه، والقتال بني املسلمني وبني الفرنج من أمسه، وقتلى 

الفرنج مطروحني على األرض، فحرق تلك الرمم، وتبع الفرنج، وقد ساروا إىل صيدا بعدما حرقوا مواضع وأخذوا 
وقاتلوا أهل صيدا، فطرقهم األمري شيخ وقت العصر وقاتلهم وهم يف . ةمركباً قدم من دمياط ببضائع هلا قيمة كبري

وساروا إىل بريوت فلحقهم وقاتلهم، فمضوا إىل جهة طرابلس، ومروا عنها إىل جهة . الرب، فهزمهم إىل مراكبهم
  .فركز األمري شيخ طائفة ببريوت، وطائفة بصيدا، وعاد إىل دمشق يف ثاين صفر. املاغوصة

  :وله االثننيشهر صفر، أ

متادت زيادة النيل إىل يوم األحد سابعه، وثالث أيام النسيء،  -أحد شهور القبط  -: ويوافقه سابع عشرين مسرى
فتوقف يومي . فانتهى ماء النيل فيه إىل اثنني وعشرين إصبعاً من الذراع السادس عشر، وبقى من الوفاء إصبعان

أصابع، فاشتد جزع الناس، وتوقعوا حلول البالء، فسار شيخ اإلسالم االثنني والثالثاء عن الزيادة، ونقص أربع 
قاضي القضاة جالل الدين عبد الرمحن بن البلقيين من داره ماشياً قبيل الظهر إىل اجلامع األزهر يف مجع موفور، ومل 

اجلامع، ففعلوا مث خرج القضاة وشيوخ اخلوانك إىل . يزل يدعو ويتضرع، وقد غص اجلامع بالناس، إىل بعد العصر
ويوم النوروز أول  -ذلك إىل آخر النهار، فتراجع النيل من الغد إصبعني، واستمر إىل يوم اخلميس حادي عاشره 

وانتهي سعر األردب . فركب األمري يشبك بعد العصر حىت فتح اخلليج، وقد بقي من الوفاء أربع أصابع -توت 
  .القمح إىل مائة وثالثني درمهاً



توجه شيخ اإلسالم جالل الدين إىل رباط اآلثار النبوية، ومحل اآلثار النبوية على : ت ثالث عشرهويف يوم السب
رأسه، واستسقى، وأكثر من التضرع والدعاء ملياً، وانصرف، فتراجع ماء النيل، ونودي يف يوم الثالثاء بوفاء ستة 

ملثقال اهلرجة إىل أربعة وستني درمهاً، عشر ذراعاً وإصبعني من سبعة عشر، وارتفع أيضاً سعر الذهب، فبلغ ا
  .والدينار األفرنيت إىل مخسني وزيادة

وفيه قدم اخلرب بنزول الفرنج إىل صيدا وبريوت، وأن األمري شيخ احملمودي نائب الشام سار إليهم وقاتلهم، وقتل 
  .منهم عدة، وهزم باقيهم، وبعث إىل القاهرة سبع رءوس منهم

رب بتكاثر مراكب الفرنج على اإلسكندرية، فندب برهان الدين إبراهيم احمللي كبري قدم اخل: ويف سادس عشرينه
  .التجار مبصر للمسري إىل اإلسكندرية، وتبعه عدة من األمراء، فأقاموا أياماً مث عادوا، ومل يلقوا كيداً

  .شهر ربيع األول، أوله األربعاء
ية، وكثري من بالد الغربية، وارتفع السعر، فوصل القمح فيه نقص ماء النيل، فشرق الصعيد بكماله ورويت الشرق

إىل مائة ومثانني درمهاً األردب، والشعري إىل مائة درهم األردب، واملثقال الذهب إىل سبعني، والدينار األفرتين إىل 
  .ستني

  .أعيد قاضي القضاة جالل الدين البلقيين إىل قضاء القضاة، وصرف األخناي: ويف يوم السبت رابعه
أعيد البخانسي إىل حسبة القاهرة، وعزل ابن شعبان، وأعيد مجال الدين يوسف البساطي إىل قضاء : ويف سادسه

وقدم اخلرب بقدوم . القضاة املالكية بديار مصر، وصرف قاضي القضاة ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون
ة تيمورلنك، وأنه يعتذر عما كان منه، ومىت مل يقبل السلطان أمحد بن أويس متملك بغداد إىل حلب، فاراً من الطاغي

  .عذره مضى إىل بالد الروم
بلغ األردب القمح إىل مائتني ومخسني درمهاً، والفول والشعري إىل مائتني وثالثني، وعز وجود الشعري، : ويف عشرينه

  .اًحبيث فرق عليق خيول املماليك السلطانية فوالً، وبلغ احلمل التنب إىل مخسني درمه
أحد أمراء  -خلع على رسل تيمورلنك خلعة السفر، وخلع على األمري قاين باي التمربغاوي : ويف سابع عشرينه

  .وتوجه إلحضار األمري دقماق نائب حلب -الطبلخاناه 
  .اختفى الوزير تاج الدين بن البقري عجزاً عن تكفية اللحم والنفقات السلطانية: ويف تاسع عشره
خلع على القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر اخلاص، واستقر يف وظيفيت : ء عشرينهويف يوم الثالثا

وصرف األمري ركن الدين عمر ابن قامياز عن األستادارية، وخلع على األمري تاج الدين . األستادارية ونظر اجليش
ن حممود بن جنم الدين أمحد بن واستقر حمىي الدي. رزق اهللا كاشف البحرية وأعيد إىل الوزارة وهي ثالث وزارته

عماد الدين إمساعيل بن الشيخ شرف الدين حممد بن الشيخ عز الدين أيب العز، املعروف بابن الكشك، يف قضاء 
القضاة احلنفية بدمشق، عوضاً عن زين الدين عبد الرمحن بن الكفري، وسافر من القاهرة، فلم يبلغ دمشق حىت 

أخو مجال الدين يوسف األستادار  -واستقر مشس الدين حممد البريي . ن القطباستقر عوضه مجال الدين يوسف اب
  .يف قضاء القضاة الشافعية حبلب -

ألزم قاضي القضاة جالل الدين أن يكتبوا أجاير الدور واألراضي، وصدقات النساء وغري ذلك : ويف هذا الشهر
  .بالفلوس، وال يكتبوا من الدراهم النقرة، فاستمر ذلك

  :بيع اآلخر، أوله اخلميسشهر ر



كتب باستقرار األمري أقبغا اهلذباين يف نيابة حلب، وجهز إليه تشريف، عوضاً عن األمري دقماق، وطلب : يف خامسه
  .دقماق إىل مصر، فلما وصل إليه القاصد بطلبه هرب من حلب

دار السعادة، وكان من خربه قدم قرا يوسف بن قرا حممد إىل دمشق، فأنزله األمري شيخ ب: ويف يوم السبت آخره
أنه حارب أمحد بن أويس، وأخذ منه بغداد، فبعث إليه مترلنك عسكراً فكسرهم، فسري إليه جيشاً كبرياً فكسروه، 

  .وفر بأهله وخاصته إىل الرحبة، فلم ميكن منها، وهنبه العرب، فمر على وجهه إىل دمشق
ن مسجوناً هو واألمري نوروز احلافظي، فتأخر نوروز وفيه أيضاً هرب األمري قانباي من سجن الصبيبة، وكا

  .بالسجن، وفر قانباي، فلم يعرف له خرب
فيه استقر كرمي الدين حممد بن نعمان اهلوى يف حسبة القاهرة، وصرف : شهر مجادى األوىل، أوله السبت

  .البخانسي، فمات يوم الثالثاء رابعه
سن بن نصر اهللا بن حسن الفوى، واستقر يف نظر اخلاص، عوضاً خلع علي بدر الدين ح: ويف يوم الثالثاء خامسه

  .عن ابن البقري
قدم إىل دمشق األمري عالء الدين أقبغا األطروش من القدس وقد ويل نيابة حلب، فأقام هبا إىل رابعه، : ويف أوله

  .وتوجه إىل حلب
  .مترلنك، فتلقاه األمري شيخ وأنزله قدم السلطان أمحد بن أويس متملك بغداد إىل دمشق، فاراً من: ويف سادسه

وكتب يف ذلك إىل . نودي يف دمشق بإبطال مكس الفاكهة واخلضراوات، بأمر األمري شيخ: ويف تاسع عشره
  .السلطان، فرسم به، واستمر وهللا احلمد

  .صرف اهلوى عن احلسبة بالشاذيل: يف سابعه: شهر مجادى اآلخرة، أوله السبت
  .ر تاج الدين، عجزا عن تكفية اللحم وغريه، من مصارف الدولةاختفي الوزي: ويف عاشره

  .أعيد ابن البقري إىل الوزارة ونظر اخلاص وصرف ابن نصر اهللا عن نظر اخلاص: ويف يوم االثنني ثالث عشرينه
وتبع السعال محى، . حدث يف الناس بالقاهرة ومصر وضواحيهما سعال، حبيث مل ينج أحد منه: ويف هذا الشهر

وكان هذا بعقب هبوب ريح غريبة، تكاد من كثرة . ن اإلنسان يوعك حنو أسبوع مث يربأ، و مل ميت منه أحدفكا
  .رطوبتها تبل الثياب واألجسام

وفيه اشتد الربد، وعظمت نكايته إىل الغاية، فشنع املوت يف املساكني من شدة الربد وغالء األقوات وتعذر 
ستني درمهاً األردب، والقدح من األرز مخسة دراهم، والرطل السمن إىل ستة وجودها، فإن القمح بلغ إىل مائتني و

وقام مبواراهتم األمري سودن املارديين، والقاضي األمري . دراهم، فكان ميوت يف كل يوم باجلوع والربد عدد كثري
منهم يف كل يوم  سعد الدين بن غراب األستادار، وغريه سوى من جيهز من وقف الطرحاء، فكان املارديين يواري

ما يزيد على مائة، وابن غراب يواري يف كل يوم مائتني وما فوقها، واألمري سودن احلمزاوي، واألمري ناصر الدين 
مث جترد ابن غراب لذلك . حممد بن سنقر األستادار، ووقف الطرحاء يوارون عدة كبرية يف كل يوم مدة أيام عديدة

  .منهم إىل آخر شوال، اثين عشر ألف وسبعمائة، سوى من ذكرنا جترداً مشكوراً، فبلغت عدة من واراه
وفيه قبض . أعيد عالء الدين علي بن أيب البقاء إىل قضاء دمشق، عوضاً عن ابن خطيب نقريين: ويف سابع عشره

  .على السلطان أمحد بن أويس، واألمري قرايوسف، وسجنا بدمشق، يف سابع عشره، مقيدين
  .قدم األمري أقبغا اجلمايل األطروش نائب حلب، وقد مات: يف ثامن عشره :شهر رجب، أوله االثنني

  .خلع على رسل تيمورلنك خلعة ثانية، وعني للسفر معهم األمري منكلي بغا أحد احلجاب: ويف ثالث عشرينه



هم وثلث، بلغ األردب القمح إىل ثالمثائة وعشرين، وفيه علت كثري، وبيع كل قدح منه بثالثة درا: ويف هذا الشهر
وأبيع اخلبز كل مثاين أواق بدرهم، وكل قدح من الشعري بدرمهني، وكل أردب من الفول مبائة ومثانني، فاشتد احلال 

إىل سبعمائة درهم ومخسني درمهاً فضة،  -وهي ثالثة أرادب مصرية  -بديار مصر، وبلغت غرارة القمح بدمشق 
  .عنها من نقد مصر اآلن ألف ومخسمائة درهم

عمل األمري شيخ نائب الشام حممل احلاج وأداره بدمشق، يف ثاين عشرينه، حول املدينة وكان قد انقطع ذلك وفيه 
حنو مخسة وثالثني ألف درهم  -وهو حرير أصفر مذهب  -من سنة ثالث ومثامنائة، مبلغ مصروف ثوب احململ 

  .فارس دوادار األمري تنمونودي خبروج احلاج على طريق املدينة النبوية وعني إلمرة احلاج . فضة
  :شهر شعبان، أوله األربعاء

ورد اخلرب بأن األمري دقماق نزل على حلب جبماعة التركمان، فيهم األمري على باي بن دلغادر، ففر منه : يف ثالثه
 أمراؤها إىل محاة، فملك حلب، فتوجه األمري سودن احملمدي بتقليد األمري دمرداش احملمدي نائب طرابلس بنيابة
حلب، عوضاً عن أقبغا اجلمايل األطروش، وتوجه األمري أقربدي بتقليد األمري شيخ السليماين نائب صفد بنيابة 

وتوجه أينال املأموري بقتل  -أحد أمراء دمشق  -طرابلس، عوضاً عن دمرداش واستقر يف نيابة صفد بكتمر جلق 
  .األمراء احملبوسني

  .لقضاة جالل الدين البلقيين عن وظيفة القضاء باألخنايصرف قاضي ا: ويف يوم اخلميس سادس عشره
وفيه بلغ احلمل التنب إىل مثانني درمهاً، واألردب الشعري . صرف الشاذيل عن احلسبة، بابن شعبان: ويف ثالث عشرينه

. ونصفوالفول إىل مائتني ومخسني درمهاً، واألردب القمح إىل أربعمائة درهم، والرطل من حلم الضان إىل درمهني 
. وفيه ورد اخلرب بأن طرابلس الشام زلزلت بالدها زلزلة عظيمة، هدمت مباين عديدة، منها جانب من قلعة املرقب

  .وعمت الالذقية وجبلة وقلعة بالطنس وثغر بكاس، وعدة بالد باجلبل والساحل، فهلك حتت الروم مجاعة
درمهاً، والدينار األفرنيت إىل سبعني، والدرهم وفيه بلغ املثقال الذهب إىل تسعني : شهر رمضان أوله اخلميس

وفيه فتح جامع األمري سودن من . الكاملي ثالثة دراهم من الفلوس، وكل درهم من الفضة احلجر بأربعة دراهم
وخطب من العد فيه قاضي القضاة أمني الدين عبد الوهاب، ابن . زاده، خبط سويقة العزى، خارج باب زويلة

  .ودرس فيه بدر الدين حسن القدسي احلنفي. دين حممد الطرابلسي احلنفيقاضي القضاة مشس ال
وفيه أفرج األمري دمرداش عن األمري سودن طاز، واألمري جكم، وكانا قد سجنا ببعض حصون طرابلس، وسار هبما 

  .إىل حلب
طانية إىل دمشق، قدم رسول مترلنك، ومعه الطواشي مقبل األشقتمري ممن أسره متر من اخلدام السل: ويف تاسعه

  .وقدموا إىل قلعة اجلبل يف تاسع عشرينه
  .حتارب األمري نعري بن حيار والتركمان، فقتل ابن سامل الدكرى، واهنزم التركمان: ويف هذا الشهر

صرف ابن شعبان عن احلسبة باهلوى وبلغ املثقال الذهب حنو املائة درهم، : يف رابعه: شهر شوال، أوله السبت
سة وسبعني، والقنطار السكر ستة آالف درهم، واملروج الواحد إىل سبعني درمهاً، والرطل من البطيخ واألفرنيت مخ

  .الصيفي إىل ثالثة دراهم، واحلمل الترب مبائة وأكثر، منها
  .وورد اخلرب بأن األمري نعري بن حيار بن مهنا حارب التركمان الدكرية، قريباً من حلب، وهزمهم أقبح هزمية

يف حسبة مصر، عوضاً عن نور الدين  -خطيب جامع اجليزة  -استقر تاج الدين حممد بن شقري : عشرهويف رابع 
  .البكري



وخلع يف يوم . قبض على الوزير تاج الدين بن البقري، وسلم لألمري سعد الدين ابن غراب: ويف سابع عشره
  .اخلاصاخلميس خلعة الوزارة على بدر الدين حسن بن نصر اهللا، مضافة إىل نظر 

  .شهر ذي القعدة، أوله االثنني
واستقر . فيه أعيد ابن شعبان إىل احلسبة، وعزل اهلوى، مث أعيد اهلوى وصرف ابن شعبان يف يوم اخلميس رابعه

يف مشيخة خانكاة سرياقوس عوضاً عن  -أحد طلبة الشافعية  -مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القليويب 
فبلغ الرطل اجلنب املقلي إىل اثين عشر درمهاً، والرطل . وفيه ارتفعت أسعار عامة املبيعات. كماينالفقيه أنبياء التر

وقلت األغنام وحنوها، فأبيع عشر دجاجات . اللحم البقري إىل ثالثة دراهم، والرطل اللحم الضاين إىل مخسة دراهم
وأنا أستدعيت . ج حراج خبمسمائة درهموبيعت عشر دجاجات يف سوق الدجاج حبرا. مسان بألف ومخسني درمهاً

  .بفروجني ألشتريهما، وقد مرضت، فأخربت أن شراءمها أربعة وسبعون درمهاً، ويريد رحباً على ذلك

وتواىل يف شوال وذي القعدة هبوب الرياح املريسية، فكانت عاصفة ذات مسوم وحر شديد، مع غيم مطبق، ورعود 
واشتدت األمراض بديار مصر، . مللح، ويف نيل مصر، هلك فيها خالئقومطر قليل، غرق منها عدة سفن ببحر ا

مث عقب هذا الريح احلارة هواء مشايل رطب، تارة مع غيم، ومرة . وفشت يف الناس حىت عمت، وتتابع املوتان
السمائم بصحو، حىت صار الربيع خريفاً بارداً، فكانت األمراض يف األيام الباردة تقف ويقل عدد املوتى، فإذا هبت 

وكانت األمراض حادة، فطلبت األدوية حىت جتاوز مثنها املقدار، فبيع القدح من لب القرع . احلارة كثر عدد املوتى
واألوقية من . والرطل من الشري خشك مبائة وثالثني. مبائة درهم، والويبة من بذر الرجلة بسبعني درمهاً بعد درمهني

والرطل البطيخ . ر البياض بأربعة دراهم، مث بلغ الرطل إىل مثانني درمهاًالسكر النبات بثمانية دراهم، ومن السك
بثمانية دراهم، والرطل الكمثري الشامي خبمسة ومخسني درمهاً، والعقيد بستني درمهاً الرطل، وعضد اخلروف 

وزكت . فالضأن املسموط بأربعة دراهم، والزهرة الواحدة من اللينوفر بدرهم، واخليارة الواحدة بدرهم ونص
املعروفة ببحر يوسف  -الغالل خبالف املعهود، فأخرج الفدان الواحد من أرض احنسر عنها ماء بركة الفيوم 

. أحداً وسبعني أردباً شعرياً بكيل الفيوم، وهو أردب ونصف، فبلغ باملصري مائة وستة أرادب كل فدان -الصديق 
ثالثني أردباً شعرياً، ودون ذلك  -سوى هذه األرض  -ي وأخرج الفدان مما رو. وهذا من أعجب ما وقع يف زمننا

  .وأقل ما أبيع القمح اجلديد مبائيت درهم ومخسني درمهاً األردب. من القمح
وعز البصل . وكثرت أموال من رويت أرضه من أهل الشرقية والغربية. وهلك أهل الصعيد لعدم زراعة أراضيهم

وأحصي من مات مبدينة قوص فبلغوا سبعة عشر . منه إىل عشرين ألفاًحىت أبيع الرطل بدرهم ونصف، وبلغ الفدان 
ألف إنسان، ومن مات مبدينة سيوط فبلغوا أحد عشر ألفاً، ومن مات مبدينة هو فبلغوا مخسة عشر ألفاً، وذلك 

  .سوى الطرحاء، ومن ال يعرف
قيين إىل منصب القضاء، وصرف أعيد قاضي القضاة جالل الدين البل: يف سابعه: شهر ذي احلجة، أوله االثنني

  .األخناي
قبض على األمري ببريس الدوادار الصغري، وعلى األمري جامن، واألمري سودن : ويف يوم اخلميس سابع عشره

دواداراً صغرياً،  -أحد أمراء الطبلخاناة  -واستقر األمري قرقماس . احملمدي، ومحلوا إىل اإلسكندرية، فسجنوا هبا
  .عوضاً عن بيربس

وحج من األمراء شرباش رأس نوبة، ومتان متر الناصري رأس نوبة، وبيسق . ار أمري احلج يف هذه السنة طولوس
ثالث أصابع،  -وسابع عشرين بؤونة  -ونودي على النيل يف يوم السبت ثاين عشره . الشيخوين أمري أخور ثاين



غري ما نعهد، حىت صار الناس خيوضون من وكان النيل قد احترق احتراقاً . وجاء القاع ذراع واحد وعشر أصابع
  .بر القاهرة إىل بر اجليزة، وقلت جوية املاء

هي أول سين احلوادث واحملن اليت خرجت فيها ديار مصر، وفين معظم أهلها، واتضعت هبا األحوال، : وهذه السنة
  .واختلت األمور خلالً أذن بدمار إقليم مصر

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

وكان قد . مات يف يوم السبت ثامن احملرم. خليل بن علي بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد احلكري احلنبلي علي بن
  .ويل قضاء القضاة احلنابلة بديار مصر حنو ستة مث عزل، وكان من فضالء احلنابلة

احملرم، وهو متويل  ومات حممد بن حممد بن عبد الرمحن ناصر الدين الصاحلي الشافعي، تويف يوم األربعاء ثاين عشر
  .قضاء القضاة بديار مصر، وكان غري مشكور السرية، قليل العلم، يشدو شيئاً من األدب، ويكتب خطاً حسناً

  .ومات حممد بن مبارك بن مشس الدين، شيخ رباط اآلثار النبوية تويف يوم االثنني سابع عشر احملرم، عن مثانني سنة
تويف يوم الثالثاء رابع مجادى األوىل، وقد ويل حسبة القاهرة عدة . صعيديومات حممد بن مشس الدين البخانسي ال

  .مرار، وكان عسوفاً
ومات عبد الرحيم بن احلسني بن أيب بكر، زين الدين العراقي، الشافعي شيخ احلديث، تويف يوم األربعاء ثامن 

  .وانتهت إليه رياسة علم احلديث شعبان، ومولده يف سنة مخس وعشرين وسبعمائة، وويل قضاء املدينة النبوية،
تويف يف ذي القعدة، وويل حسبة القاهرة . ومات علي بن حممد بن عبد الوارث نور الدين البكري الشافعي

  .وكان يعد من فضالء الفقهاء. والفسطاط غري مرة

ومات األمري . لومات األمري أزبك الرمضاين، أحد أمراء الطبلخاناة، تويف ليلة الثالثاء رابع عشر ربيع األو
  .تويف يوم األربعاء سابع ربيع اآلخر، وويل أستادارية السلطان، وكان من األغنياء. قطلوبك، أستادار أيتمش

وكان أحد دوادارية السلطان، وله به اختصاص زائد، . ومات أقبغا الفقيه، تويف ليلة الثالثاء ثاين عشر مجادى األوىل
  .وسريته ذميمة

وبلغ من احلظ يف . بن علي برهان الدين احمللي تويف يوم األربعاء ثاين عشرين ربيع األول ومات إبراهيم بن عمر
  .املتجر وسعة املال الغاية، وجدد عمارة جامع عمرو بن العاص مبصر، وانتهب ماله هنباً

ذي  يف -وهو أحد أمرائها األلوف  -تويف بدمشق . ومات األمري شهاب الدين أمحد بن الشيخ علي نائب صفد
  .القعدة، وقدم مصر غري مرة
  .مات مقتوالً يف شهر ذي احلجة. ومات األمري سودن طاز

وكان من خواص . ومات الشيخ حممد بن علي بن عبد اهللا، املعروف باحلريف، املغريب، يف يوم اخلميس سادس شوال
  .امللك الظاهر، ميت إليه مبعرفة علم احلرف

  سنة سبع ومثامنائة

  .، مث بعد أيام أثبت القضاة أن أول احملرم األربعاءأهلت بيوم اخلميس
وكان سعر القمح . وكان فيه النيل على ستة وعشرين إصبعاً من الذراع السادس، ووافقه خامس عشر أبيب
وقطع الرغيف زنة رطل . بالقاهرة قد احنط، فأبيع مبائتني ومخسني درمهاً األردب، وهو يباع يف الريف بثالمثائة درهم



وبلع سعر املثقال الذهب . وأبيع الفول مبائتني ومخسني درمهاً، لقلته من أجل اهنماك الناس يف أكله أخضر .بدرهم
  .تسعني درمهاً، واألفرنيت سبعني

  .باشر أبو العباس أمحد بن حممد بن سلطان احلمصي قضاء دمشق، عوضاً عن عالء الدين بن أيب البقاء: ويف رابعه
أحد قراء األجواق،  -املعروف بسويدان األسود  -الدين حممد بن سعد بن عبد اهللا  استقر مشس: ويف رابع عشره

  .يف حسبة القاهرة، وعزل اهلوى
وركب السلطان من قلعة اجلبل، وعدى النيل حىت خلق املقياس بني . أويف النيل ستة عشر ذراعاً: ويف ثامن عشرينه

  .يديه، وفتح اخلليج على العادة
توجه األمري طولو إىل الشام يف مهم سلطاين، فقدم دمشق يف سادس عشره، : يف ثانيه: يسشهر صفر، أوله اخلم

وأقام عنده طولو . ومعه األمري خري بك نائب غزة فتلقامها األمري شيخ، ولبس التشريف السلطاين، الذي محله طولو
  .إىل سادس عشر ربيع األول، مث سار إىل القاهرة

لدين حسن بن نصر اهللا عن نظر اخلاص، واستقر عوضه الصاحب فخر الدين ماجد عزل الصاحب بدر ا: ويف ثالثه
  .بن غراب

وسبب ذلك . وارتفع سعر الذهب، فبلغ املثقال باإلسكندرية إىل مائيت درهم بالفلوس، وبالقاهرة إىل مائة وعشرة
قيماً لألعمال إمنا هي الذهب فساد الفلوس، وذلك أن سنة اهللا يف خلقه أن النقود اليت تكون أمثاناً للمبيعات و

وكانت الفلوس أوال تعد . والفضة فقط، وأما الفلوس فإهنا حملقرات املبيعات اليت يقل أن تباع بدرهم أو جبزء منه
يف درهم الكاملي منها مثانية وأربعون فلساً، ويقسم الفلس منها بأربع قطع، تقام كل قطعة مقام فلس، : مبصر

فلس، إىل أن كانت سنة تسع ومخسني وسبعمائة ضربت الفلوس اجلدد، وجعلت أربعة فيشترى هبا ما يشترى بال
املعروف  -فلما استبد األمري حممود بن علي بن أصفر عينه . وعشرين فلساً بدرهم كاملي، زنة الفلس منها مثقال

فلوس شرفاً يف وحتكم يف أمور الدولة، منذ أعوام بضع وتسعني، أكثر من ضرب ال -جبمال الدين األستادار 
فلم ميت الظاهر برقوق حىت صارت الفلوس هي النقد الرائج الذي ينسب إليه قيم األعمال كلها وأمثان . الفائدة

وقلت الدراهم الكاملية بترك السلطان والرعية ضرهبا، ولسبكهم إياها، واختاذها حلياً وأواين . املبيعات جبملتها
الذهب املخلف عن الظاهر، فكثر باأليدي، وصار أيضاً نقداً رائجاً، إال وردف ذلك كثرة النفقات يف العساكر من 

وصارت الفضة مع . كل دينار بكذا كذا درهم من الفلوس: أنه ينسب إىل الفلوس، وال تنسب الفلوس إليه، فيقال
كل درهم من و. هذا كأهنا من مجلة العروض، تباع حبراج يف النداء، كل درهم من الكاملية بكذا وكذا من الفلوس

مث دخل الفساد يف . بكذا وكذا درهم من الفلوس -وهي اخلالصة اليت مل تضرب ومل تغش  -الفضة احلجر 
الفلوس، فضرب باإلسكندرية منها شيء أقل من وزن فلوس القاهرة ومتادى أمرها يف النقصان حىت صار وزن 

فصارت زنة مائة ومثانية  -نها مخسمائة درهم ع -الفلس أقل من ربع درهم وكانت القفة زنة مائة وعشرين رطالً 
عشر رطالً، مث صارت مائة وسبعة عشر رطالً ما مث صارت مائة ومخسة عشر رطالً، مث صارت مائة واثين عشر 

فلما كان يف هذه احملن واحلوادث، كثرت فلوس اإلسكندرية حىت بقيت زنة . رطالً، واستمرت كذلك عدة أعوام
طالً، فشنعت القالة، وكثر تعنت الناس يف الفلوس، وزهدوا فيها، وكثرت رغبتهم يف القفة مثانية وعشرين ر

الذهب، فبدلوا فيه الكثري من الفلوس حىت بلغ هذا املقدار، فامتعض األمري يشبك الدوادار لذلك، وتقدم بإبطال 
  .ضرب الفلوس باإلسكندرية، فبطلت



لدرهم الكاملي، كل عشرة دراهم بثالثة وثالثني درمهاً وبلغ سعر حلم الضأن كل رطل خبمسة دراهم ونصف، وا
وقلت اللحوم، فلم توجد إال بعناء، وهي هزيلة وأبيع الرطل من حلم . من الفلوس، والطائر األوز بسبعني درمهاً

وبيعت مخس بقرات . البقر بثالثة دراهم ونصف، واللنب كل رطل بدرمهني، والرطل السمن بثمانية عشر درمهاً
واحنل سعر الغالت، فبيع . عشرين ألف درهم، وخروفان بألفني وأربعمائة درهم، وزوج أوز بثالمثائة درهمخبمس و

األردب القمح مبائتني وعشرين بعد أربعمائة ونيف، واألردب الشعري مبائة وأربعني بعد مائتني ونيف، واحلمل التنب 
ول األردب احلمص خبمسمائة، واألردب من حب الربسيم وأبيع يف شهر ربيع األ. بثالثني إىل أربعني بعد مائة ونيف

وبلغ الرطل اللحم من الضأن إىل اثين عشر . والفضة الكاملية كل مائة درهم بأربعمائة درهم من الفلوس. بثمامنائة
والبيضة الواحدة . درمهاً، والرطل من اللحم املسموط عشرة دراهم، ورطل اللحم البقري إىل أربعة دراهم وربع

ف درهم، والرطل الزيت بستة دراهم، والسريج بتسعة دراهم، وعسل النحل كل رطل بثمانية عشر درمهاً، بنص
واجلنب من احلالوم بسبعة دراهم الرطل، والقدح احلمص املصلوق بثالثة دراهم، والقدح الفول املصلوق بدرمهني 

وارتفع .  مبائة درهم وعشرة دراهمونصف، وكل رغيف زنة سبع أواقي بدرهم، والبطة الدقيق زنة مخسني رطالً
عشرة عشرة دراهم، ومحولة سبعة : سعر القمح بعد احنطاطه، فبلغ األردب إىل أربعمائة درهم، سوى كلفة وهي

وأكثر ما خيرج عنه مخس ويبات ونصف، فينقص األردب . دراهم، وغربلته بدرمهني، وأجرة طحنه ثالثون درمهاً
وبيعت الفجلة . ىل ثالمثائة وعشرين درمهاً غري محولته وعسرته، والشعري كذلكنصف سدسه وبلغ األردب الفول إ

الواحدة بربع درهم، والدجاجة بنحو عشرين درمهاً، واجليدة بأربعني درمهاً، واملعلوفة مبائة درهم ونيف، وأبيع 
بسوق اجلمال حتت  الكتان كل رطل بعشرة دراهم واشترى مجل من احلجاز خبمسة وأربعني درمهاً كاملية، فبيع

واشتري مجل آخر من احلجاز مبائة وأربعني درمهاً كاملية، فأبيع بريف مصر بألف . قلعة اجلبل بنحو تسعمائة درهم
ومائيت درهم، واسترخص، وقيل قد غنب بائعه، وارتفع سعر الثياب، فبلغ الذراع من الكتان املنسوج عشرة دراهم 

ومخسمائة بعد ثالمثائة، والبدن الفرو السنجاب بألفني ونيف بعد ثالمثائة،  وبيع الثوب الصوف بألفني. بعد ثالثة
وبيع زوج أوز بثلثمائة ومخسني . وبلغ ثالثة آالف درهم البدن، وبلغ البدن الفرو السمور خبمسة عشر ألف درهم

  .درمهاً
فرنيت، فكسد كساداً عظيماً، ويف نصف مجادى األوىل نودي بتسعري الذهب مبائة درهم املثقال، ومثانني درمهاً األ

وتغيب الصيارفة، . وكثر يف األيدي ورده الناس، وامتنعوا من أخذه يف مثن املبيعات، خوفاً من احنطاط سعره
فتوقفت أحوال الناس، حىت نودي بعد أيام بالسعر الذي ذكر، فسكنوا قليالً وغلت البزور، فبلغ القدح من بزر 

وتعطل كثري من األراضي التساع النيل بكثرة زيادته، . إىل مائة درهم ونيف القرع، وبزر اجلزر، وبزر البصل
وعجز الفالحني عن البذر، سيما أراضي الصعيد فإن أهلها بادوا موتاً باجلوع والربد، وباعوا أوالدهم بأخبس 

عوا يف أقطار األرض كما األمثان، فاسترق منهم بالقاهرة خالئق، ونقل الناس منهم إىل البالد الشامية ما ال يعد، فبي
فأدركنا . ولقد كنت أمسع قدمياً أنه يتوقع ألهل مصر غالء، وجالء، وفناء. يباع السيب، ووطئ اجلواري مبلك اليمني
  .وهلك فيها ما ينيف على ثلثي أهل مصر، ودمر أكثر قراها. ذلك كله يف سين ست، وسبع، ومثان مائة

وبلغ األردب الفول إىل أربعمائة . فبلغ إىل ثالمثائة وستني درمهاً األردب عز وجود الشعري،: ويف آخر مجادى األوىل
درهم، لكثرة أكل الناس له، وبيع الرطل البصل بدرمهني، والرطل الثوم خبمسة دراهم هذا مع اختالف أهل 

  .الدولة، وكثرة حتاسدهم
هو واألمري جكم حبماة وكان قدم األمري دقماق دمشق، وذلك أنه ملا فر من حلب اجتمع : ويف ثامن عشره



دمرادش قد أفرج عن سودن طاز وجكم، وسار هبما من طرابلس إىل حلب وخرج هبما لقتال التركمان فانكسر، 
وفر جكم إىل محاة، فاجتمع بدقماق بعدما قتل سودن طاز، وصارا يف مجاعة، فبعث السلطان خيرب دقماق يف بلد 

  .مري شيخ إىل لقائه وأكرمهينزل هبا، فأحب اإلقامة بدمشق وخرج األ
  :شهر مجادى األوىل، أوله اجلمعة

أهل والفتنة قائمة بني أمراء الدولة، وذلك أن األمري يشبك هو زعيم الدولة، بيده مجيع أمورها من الوالية والعزل، 
ماليك، فيربم فإذا ركب من داره إىل اخلدمة السلطانية بالقلعة، ركب معه كثري من األمراء وامل. والنقض واإلبرام

مث يقوم وأهل الدولة عن آخرهم يف خدمته . بالقصر بني يدي السلطان سائر ما يريد إبرامه، وينقض ما خيتار نقضه
وصار له عصبة كبرية، . إىل داره، فيجلسون بني يديه، ويصرف أمور مصر والشام واحلجاز، كما حيب وخيتار

وذلك أنه . ابن عم امللك الظاهر برقوق من وظيفة أمري أخور فأحبوا عزل األمري إينال باي ابن األمري قجماس
اختص بالسلطان ألمور منها قرابته، مث مصاهرته إياه، فإنه تزوج خبوند بريم ابنة امللك الظاهر، وسكن باإلصطبل، 
 فصار السلطان ينزل إليه ويقيم بدار أخته، فشق ذلك على عصبة يشبك، وأحبوا أن يكون جركس املصارع أمري

أخور، وانقطعوا عن حضور اخلدمة السلطانية عدة أيام من مجادى األوىل، فاستوحش السلطان منهم، ومتادى احلال 
فتقدم السلطان إىل األمري أينال باي أن ينزل إىل األمراء ويصاحلهم، فمنم مجاعة من املماليك . إىل يوم اجلمعة هذا

من مماليك األمراء واشتد ما بينهم من الشر، حىت أزعج الناس  السلطانية إينال باي أن ينزل، وتشاجروا مع طائفة
وكان قد تقدم السلطان إىل األمري يشبك أن يتحول من داره، فإهنا جماورة . بالقاهرة، وباتوا مترقبني وقوع احلرب

ذلك، فساء  ملدرسة السلطان امللك الناصر حسن، فإنه وشى به أنه يسرر إليها، ويرمي منها على القلعة، فامتنع من
واستدعى السلطان القضاة يف يوم السبت ثانيه إىل بيت األمري الكبري األتابك بيربس ابن أخت الظاهر، . الظن به

ليصلحوا بني األمري إينال باي واألمراء، فامتنع أن ينزل من اإلصطبل، وتسور بعض أصحاب األمري يشبك على 
وأخذ كل أحد يف أهبة احلرب، وأصبحوا مجيعاً يوم األحد مدرسة حسن، فتحقق السلطان ما كان يظنه بيشبك، 

البسني السالح، وقد أعد يشبك بأعال مدرسة حسن مدافع النفط واملكاحل، لريمى على اإلصطبل السلطاين، ومن 
  .يقف حتت القلعة بالرميلة

وأقام مع . واملماليكونزل السلطان من قلعة اجلبل إىل اإلصطبل، واجتمع عليه من أقام على طاعته من األمراء 
متراز الناصري أمري سالح، ويلبغا الناصري، وإينال حطب العالي، وقطلوبغا : يشبك من األمراء املقدمني سبعة هم

الكركي، وسودن احلمزاوي رأس نوبة، وطولو، وجركس القامسي املصارع وانضم معهم سعد الدين إبراهيم بن 
قر البكجري، وناصر الدين حممد بن علي ابن كلفت، يف مجاعة من غراب األستادرار، وناصر الدين حممد بن سن

األمراء واملماليك السلطانية ومماليك األمراء وثبت مع السلطان األمري الكبري بيربس ابن عمته، واألمري إينال باي 
ماليك الظاهرية قجماس عم أبيه، واألمري سودن املارديين، واألمري بكتمر، واألمري أقباي حاجب احلجاب، وأكثر امل

وقد أخذ أصحاب السلطان على اليشبكية . فأقاموا على احلصار واملراماة، من بكرة األحد إىل ليلة اخلميس سابعه
املنافذ، وحصروهم والقتال بينهم مستمر، وأمر يشبك يف إدبار، فلما كان ليلة اخلميس نصف الليل، خرج يشبك 

ونودي من آخر الليل يف . هة الشام، فلم يتبعهم أحد من السلطانيةمبن معه على محية من الرميلة، ومروا إىل ج
ومر يشبك مبن معه إىل قطيا، فتلقاه مشايخ عربان . الناس بالقاهرة األمان واالطمئنان ومنع أهل الفساد من النهب

بات هبا ليلة و. العايد، ومشايخ ثعلبة، وهلبا سويد وبنو بياضة وقفوا يف خدمته، فدخلها بكرة يوم السبت تاسعه



األحد، وأصبح، فنهب أصحابه بيوهتا وأسواقها، مث رحلوا بعد الظهر، وتركوا جركس املصارع، وحممد ابن كلفت 
بقطيا، حىت يتالحق هبما من انقطع منهم، فأتاهم مجاعة، مث مضوا حىت حلقوا بيشبك، فسار إىل العريش، وقد بلغ 

. ألمري خري بك نائب غزة، فدخلها يوم األربعاء ثالث عشره، ونزل هبامث خرج إليه ا. خربه إىل غزة فتلقاه أمراؤها
وبعث طولو إىل األمري شيخ احملمودي نائب الشام يعلمه باخلرب، فقدم دمشق يوم األحد ثامن عشره، وخرج األمري 

بغا حاجب وملا أعلمه مبا وقع، شق ذلك عليه، فإنه كان من أصحاب يشبك وبعث إليه األمري ألطن. شيخ، فتلقاه
دمشق، واألمري شهاب الدين أمحد بن اليغموري بأربعة أمحال قماش، ومال وكتب إليه يرغبه يف القدوم عليه، ويعده 

وأخذ ما كان هبا . بالقيام معه ونصرته، فسار من غزة بعدما أقام هبا ثالثة عشر يوماً، يف ليلة االثنني خامس عشرينه
ا قدم عليه مشايخ العربان بالتقادم، وبعث إليه أهل الكرك والشوبك من حواصل األمراء، وعدة خيول، وبعدم

فتلقاه بعد مسريه من غزة . بأنواع من التقادم، وبعدما عرض من معه، فكانوا ألفاً وثالمثائة ومخسة وعشرين فارساً
وقماش وغري مشايخ بالد الساحل واجلبل، ومحل إليه األمري بكنمر شلق نائب صفد عدة تقادم من أغنام وشعري 

وجهز إليه األمري شيخ الناس ملالقاته طائفة بعد أخرى، مث . وقدم إليه ابن بشارة يف عدة من مشايخ العشري. ذلك
  .سار إليه

فلما تقاربا، ترحل األمري شيخ عن فرسه، وسلم عليه، وسار به وقد ألبسه ومجيع من معه من األمراء األقبية 
ثون أمرياً من أمراء الطبلخاناه والعشرات، وسوى من تقدم ذكره من أمراء باألطرزة العريضة، وعدهتم أحد وثال

وقد انضم إليهم خلق . األلوف، ومعهم من اخلاصكية واملمالك واألجناد حنو األلفي فارس، بعددهم وآالت حرهبم
ان، وذكروا له كثري، فدخلوا دمشق بكرة الثالثاء رابع شهر رجب، فسأهلم األمري شيخ عن خربهم، فأعلموه مبا ك

أهنم مماليك السلطان، ويف طاعته، ال خيرجون عنها أبداً غري أن األمري إينال باي ثقل عنهم ما مل يقع منهم، فتغري 
خاطر السلطان، حىت وقع ما وقع، وأهنم ما مل ينصفوا منه ويعودوا ملا كانوا عليه وإال فأرض اهللا واسعة، فوعدهم 

حىت قيل أنه بلغت نفقته عليهم حنو مائيت ألف دينار، وكتب إىل السلطان يسأله يف خبري، وقام هلم مبا يليق هبم، 
  .أمرهم

وأما السلطان، فإنه ملا أصبح، وقد اهنزم . وفيه أحضر األمري شيخ، األمري أسن بيه، من سجنه بقلعة صفد، وأكرمه
األمري نوروز باحلضور ليستقر  يشبك ومن معه، كتب باإلفراج عن سودن من زادة، ومتربغا املشطوب، وكتب إىل

  .على عادته، وكتب إىل األمري جكم أماناً، وتوجه به طغيتمر مقدم الربيدية
أعمد عالء الدين علي بن أيب البقاء إىل قضاء دمشق، عوضاً عن أيب العباس احلمصي، وهو شهاب : ويف رابع عشره

  .الدين أمحد بن حممد بن سلطان
  .والية القاهرة، وعزل أقتمر -ويعرف مبحىن ذقنه  -صر الدين حممد ويل نا: ويف يوم السبت تاسعه

خلع السلطان على عدة من األمراء، فخلع على األمري سودن املارديين، وعمله دواداراً عوضاً عن : ويف ثاين عشره
ين، وعلى أقباي األمري يشبك، وعلى األمري سودن الطيار أمري أخور ثانياً وعمله أمري جملس عوضاً عن سودن املاردي

حاجب احلجاب، وعمله أمري سالح عوضاً عن متراز، وخلع علي أيب كم، وعمله ناظر اجليش عوضاً عن سعد 
  .الدين إبراهيم بن غراب وكان قد استقر يف الوزارة تاج الدين بن البقري يف خامسه وهم يف احلرب

  .ل سعد الدين ابن غراباستقر ركن الدين عمر بن قامياز أستاداراً، وعز: ويف خامس عشره
قدم من اإلسكندرية سودن من زاده، ومتربغا املشطوب، وصروق إىل قلعة اجلبل، فقبلوا األرض : ويف سابع عشره

  .بني يدي السلطان، ونزلوا إىل دورهم



  .استقر األمري يشبك بن أزدمر رأس نوبة، عوضاً عن سودن احلمزاوي: ويف حادي عشرينه
. األخناي إىل وظيفة قضاء القضاة بديار مصر، وصرف شيخ اإلسالم جالل الدين البلقيينأعيد : ويف ثاين عشرينه

  .واستقر الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا يف نظر اجليش، وعزل أبوكم
ألزم مباشرو األمراء املتوجهني إىل الشام مبال، بعدما أوقفوا بني يدي السلطان يف ثامن عشره، : ويف هذا الشهر

ى موجود األمري يشبك الدوادار مائة ألف دينار، وعلى موجود متراز مائة ألف دينار، وعلى موجود وقرر عل
احلمزاوي ثالثون ألف دينار، وعلى موجود قطلوبغا الكركي عشرون ألف دينار، وأن يكون الدينار مبائة درهم، مث 

تقد من توجه من املماليك السلطانية، مضى الوزير تاج الدين بن البقري إىل حواصل األمراء، فختم عليها، واف
  .فكانوا مائيت مملوك

وصل األمري نوروز احلافظي من قلعة الصبيبة إىل دمشق، فتلقاه األمري شيخ : ويف يوم الثالثاء عشرين مجادى اآلخرة
  .وأكرمه، وضرب البشائر لقدومه

  .معهخرج األمري شيخ من دمشق إىل لقاء األمري يشبك ومن قدم : وتاسع عشرينه
كثر فساد فارس بن صاحب الباز، من أمراء التركمان، واستوىل على كثري من معاملة حلب، : ويف هذا الشهر

فبعث إليه األمري دمرداش نائب حلب بناصر الدين حممد ابن شهري احلاجب، وتغري بردى ابن أخي دمرداش، إىل 
األمري شهاب الدين أمحد بن رمضان، ليحضرا عالء الدين علي بك بن دلغادر بعث ابن أخيه اآلخر قرقماس إىل 

وخرج من حلب يف مجع موفور، فنزل العمق، ومجع بني ابن رمضان . جبمائعهما من التراكمني البياضية واألينالية
واصلح أيضاً بني طائفتيهما ومها األجقية والبزقية، وحلفهما . وابن دلغادر، وأصلح بينهما بعد العداوة الشديدة

مث مضى هبم على ابن صاحب الباز، وقد . وألبس األمريين وخواصهما خلعاً سنية. الغ يف إكرامهمللسلطان، وب
انضم مع األمري جكم، وسودن اجللب، ومجق، وغريه من املخامرين على السلطان، وقاتلهم، فاهنزم ابن صاحب 

مقدم  -، قدم طغيتمر فبينما هو يف ذلك. الباز، وحتصن هو وجكم بإنطاكية، فنزل عليها دمرداش وحصرها
وشرف الدين موسى اهلذباين حاجب دمشق، ومملوك  -من إخوة جكم  -وشاهني األقجي، وأقبغا  -الربيدية 

األمري شيخ نائب الشام، واألمري عالن احلافظي نائب محاه وعلى يدهم أمان السلطان وكتابه إىل األمري جكم 
لقدس أو طرابلس فتفرق اجلميع عن دمرداش، ورحل ابن رمضان بتخيريه بني احلضور إىل ديار مصر، أو إقامته با

فأدرك األمري دمرداش بن دلغادر، ومل يزل به حىت أقام معه على العمق، يف طائفة . وابن دلغادر عائدين إىل بالدمها
  .من البياضية واألينالية

ألمان والكتاب، بل قبض عليه واعتقله، وقدم طغيتمر على األمري بإنطاكية فلم يعبأ به، وال أكثرت مبا على يده من ا
  .وخلى سبيل البقية، ما عدا أقبغا، فإنه أخره عنده

يف رابعه استدعى مجال الدين يوسف أستادار األمري جباس، ومل يزل به السلطان حىت : شهر رجب، أوله السبت
بيت شاد الدواوين حممد بن رضي أن يلبس خلعة األستادارية، فلبسها عوضاً عن ابن قامياز بعدما رسم عليه يف 

واستمر يتحدث يف أستادارية األمري بيربس ابن أخت السلطان، كما كان يتحدث فيها قبل . الطبالوي يوماً وليلة
  .استقراره يف أستادارية السلطان

  .توجه عبد الرمحن املهتار إىل البالد الشامية يف مهمات سلطانية: ويف عشرينه

راج األمري شيخ نائب الشام عن األمري نوروز من سجن قلعة الصبيبة، وأنه جهز له وقدم اخلرب على السلطان بإف
فرساً بسرج ذهب، وكنفوش مطرز بذهب، وأحضر األمري قانباي، وبعث إىل األمري عمر بن فضل احلرمي خلعة 



عليهم األمري وقدمت كتب نواب الشام إىل األمري يشبك، تعده باألمداد، وتقويته مبا يريد وقدم . بطراز عريض
نوروز واألمري دقماق، فبعث األمريان شيخ ويشبك بيشبك العثماين إىل األمري جكم، يستدعيه من أنطاكية إىل 

وأفرج األمري شيخ أيضاً عن قرا يوسف ابن قرا حممد التركماين، يف يوم االثنني سابع عشره، وخلع عليه . دمشق
  .وحلفه على موافقته والقيام معه

مري جكم من أنطاكية يريد طرابلس، فلما نزل عليها واطأه األمري تنكزبغا احلاجب، وأقجبا أمري أخور، وفيه سار األ
وكز السيفي أسندمر، ومكنوه من البلد، وقد أقامهم النائب على بعض جهاهتا، فدخل إليها، فلم يثبت عسكر 

س يف طائفة من ألزامه، فقاتل جكم من وبقي األمري شيخ السليماين نائب طرابل. طرابلس، وفر األمراء واألجناد
بكرة يوم األحد عاشره إىل وقت الظهر، فأحيط به، وقبض عليه وعلى مماليكه، وهنبت داره وحواصله، مث محل إىل 

مث كتب األمري جكم بقتله، فامتنع  -من إخوة األمري نوروز  -قلعة صهيون فسجن هبا عند نائبها األمري بيازير 
وعندما متكن جكم من طرابلس، قطع اسم السلطان من اخلطبة، . فق معه على خمالفة جكمبيازير من ذلك، وات

وكتب إىل نائب غزة، وإىل عمر بن فضل أمري جرم يأمرمها بتجهيز اإلقامات، ويعلمهما بأنه قد عزم على التوجه إىل 
ه استيالء جكم على طرابلس، مصر، وأخذها صحبة األمري نائب شيخ نائب الشام وكان األمري نائب الشام ملا بلغ

بعث إليه األمري قانباي يدعوه إىل االجتماع معهم، واحلضور إليهم بدمشق، فعوق عنده قانباي، واستماله إليه، 
  .فصار من مجاعته
وبيع زوج أوز بألف ومائيت . أبيع عجل خمصي بالقاهرة بسبعة آالف درهم كانت قيمته مخسمائة: ويف هذا الشهر

لغالء بالوجه البحري، فبلغ القدح القمح إىل أربعني درمهاً، والقدح الشعري إىل ثالثني درمهاً، واخلبز واشتد ا. درهم
وأبيع باإلسكندرية كل قدح من القمح بثالثني درمهاً، وكل قدح من الشعري خبمسة . إىل عشرة دراهم الرطل

ائر من الدجاج املتوسط من مخسني إىل وعشرين درمهاً، وكل رطل حلم من الضأن باجلروي بستني درمهاً، وكل ط
وبلغ الدينار إىل . مخسة ومخسني درمهاً، وبيعت البيضة من بيض الدجاج بدرمهني، واألوقية من الزيت بأربعة دراهم

. ثالمثائة وعشرة دراهم، فخرج منها خلق كثري من الغالء، ركب عدة منهم يف مخس مراكب، فغرقوا بأمجعهم
وتزايد املوتان يف الفقراء باجلوع، فقبض على رجل من أهل اجلرائم مبدينة . ة آالف درهموبيعت عجلة بالريف بست

بلبيس ووسط، مث علق خارج املدينة، فوجد رجل قد أخذ قلبه وكبده ليأكلهما من اجلوع، فمسك واحضر إىل 
  .اجلوع محلين على هذا فوصله مبال، وخاله لسبيله: فقال -ومها معه  -متويل احلرب 

ه غلت املالبس من احلرير وغريه حىت تعدت احلد وجتاوزت املقدار، فبلع الذراع الكتان اخلام إىل عشرين درمهاً وفي
  .وأكثر بعد أربعة دراهم

وفرض على البساتني بالغوطة مبلغاً كبرياً من . وفيه قبض األمري شيخ على مجاعة بدمشق، والزمهم حبمل مال كبري
  .من املصادراتالذهب، جيب من الناس، وأكثر 

  :شهر شعبان، أوله ألحد

فلما نزل محاة، أخذ األمري عالن نائبها ومضى . فيه سار األمري جكم من طرابلس على أنه متوجه إىل األمراء بدمشق
وقد كتب إليه عدة من أمرائها يستدعونه إليها، فقدمها يف سابعه، ومعه عسكر طرابلس ومحاة، وطغرول . إىل حلب

فلم يشعر إال جبكم قد فتح له . يف مجع موفور، فقاتله األمري دمرداش -حد أمراء التركمان أ -بن سقل سيز 
األمراء أحد أبواب املدينة ودخلها، ففر دمرداش ومعه ناصر الدين حممد بن شهري احلاجب وابن عمه نصر الدين 

ية واألينالية من التركمان، حممد بن شهري نائب القلعة، وأزدمر احلاجب، وشرباش نائب سيس ومضى إىل البياض



مث توجه إىل مدينة إياس جبماعته، وولدي أخيه قرقماس، وتغري بردى، فدخلها . فنزل فيهم قربياً من حلب مدة أيام
وأما األمري جكم فإنه استوىل على حلب، وأنعم . يف ثالث عشره، فقام له نائبها مبا يليق به، وأركبه البحر يريد مصر

. ائب محاة مبوجود دمرداش، وبعض جواريه، وأعاده إىل محاة، بعد دخوله حلب بثالثة أيامعلى األمري عالن ن
وأما األمري . وأحسن جكم السرية يف حلب، وويل يف القالع نواباً من جهته، فاجتمعت له حلب ومحاة وطرابلس

األمري جكم على أنه  شيخ نائب الشام فإنه سري يف أوله األمري شودن احلمزاوي، واألمري سودن الظريف إىل
وسري األمري شرف الدين موسى . وكان يف أمسه قد ضرب خامه خارج دمشق ليلقي األمري جكم. بطرابلس

وكان قد ورد . اهلذباين احلاجب إىل األمري دمرداش على أنه حبلب يستدعيه إىل موافقته ومن عنده من أمراء مصر
. مري شيخ األمري جركس املصارع، ليتوجه إىل غزة بعسكروعني األ. كتابه بأنه معهم، ومىت دعوه حضر إليهم

  .وخلع يف ثالثه على األمري أسن بيه، وبعثة إىل الرملة
واألمري  -وقد عاد من طرابلس  -خرج األمري متراز واألمري جركس املصارع، واألمري سودن الظريف : ويف رابعه

ومعهم خليل التوريزي اجلشاري، يف مائيت فارس من  ألطنبغا العثماين، واألمري تنكز بغا احلططي، على عسكر،
فإذا أقبل . التركمان واجلشارية، ألخذ صفد حبيلة أهنم ميضوا إىل جشار األمري بكتمر شلق نائب صفد ليأخذوه

إليهم ليدفعهم عن اجلشار، قاطعوا عليه، وأخذوا املدينة، فتيقظ بكتمر شلق، وترك هلم اجلشار، فساقوه من غري أن 
  .ك عن املدينة، وعادوا إىل دمشقيتحر

فاستعد األمري شيخ، وعمل ثالثني مدفعاً، وعدة مكاحل للنفط ومنجنيقني، ومجع احلجارين والنقابني وآالت 
وخرج من دمشق يوم الثالثاء سابع عشره، ومعه مجيع من عنده من عسكر مصر والشام، وقرا يوسف . احلرب

متملك بغداد، والتركمان اجلشارية، وأمحد بن بشارة بعشرانه، وعيسى بن  جبماعته، ومجاعة السلطان أمحد بن أويس
الكابويل بعشريه، بعدما نادى بدمشق من أراد النهب والكسب فعليه بصفد فاجتمع له خالئق، وسار ومعه مائة مجل 

مري ألطنبغا العثماين وويل األ. حتمل املدافع واملكاحل واملناجنيق، والزحافات، والبارود، وحنو ذلك من آالت احلصار
. نيابة صفد، فكتب يستدعي عشران صفد وعرباهنا وتركماهنا، فقدم األمري شيخ مبن معه إىل صفد يف عشرينه

وبعث أمامه تقي الدين حيىي بن الكرماين، وقد واله مضاء العسكر، ومعه قطلوبغا رأس نوبة بكتابه إىل األمري بكتمر 
من خمالفته، ويعلمه أن األمري جكم قد أخذ حلب من األمري دمرداش بالقهر، وأنه شلق، يدعوه إىل موافقته، وحيذره 

فأحاط األمري شيخ بقلعة صفد وحصرها . فلم يذعن له بكتمر، وأىب إال قتاله. قادم إليه ومعه األمري عالن نائب محاة
ب بينهم أياماً، جرح فيها من فاستمرت احلر. من مجيع جهاهتا، وقد حصنها األمري بكتمر وشحنها بالرحال واآلالت

  .الشيخية حنو ثالمثائة رجل، وقتل ما ينيف على مخسني فارساً
وفيه سار األمري سودن اجللب من حلب إىل حرميه بالبرية فحضر يغمور من الدكرية، وكبس البرية، وسيب احلرمي، 

إىل البرية، وسار بسودن اجللب  فلما بلغ ذلك األمري جكم سار من حلب يف ثاين عشرينه. وعاد إىل ناحية سروج
وبعث سودن اجللب يف أثره، . إىل يغمور، وقاتله وكسره، وأخذ له ستة آالف مجل، وعشرة آالف رأس من الغنم

وعاد األمري جكم إىل حلب ومعه حرمي يغمور رهينة على سودن . فضرب حلقة، وأسر سودن اجللب ومن معه
  .عه، ومل يبعثهم إىل جكمفأفرج يغمور عن سودن اجللب ومن م. اجللب

قد عمر علواً  -وهو ما بني الثلث والنصف  -وفيه ورد اخلرب من مكة بأن مجيع ما احترق من املسجد احلرام 
وفيه . وسفالً، وعملت العمد من حجارة صوان منحوتة، وأن األرضة قد أكلت يف سقف مقام إبراهيم عليه السالم

  .ناصر الدين حممد بن قرمان، وسلمها له، وقد نزل ظاهرهاباع سنقر نائب طرسوس املدينة لألمري 



وقد أهتم األمري عمر بن . وفيه سار األمري املهتار زين الدين عبد الرمحن إىل الكرك، ونزل عليها يف سادس عشره
ل اهلذباين النائب باخلروج عن طاعة السلطان، فجمع عبد الرمحن العشري يف تاسع عشره، وزحف على املدينة وقات
. النائب، وهزمه، وقتل منه عدداً كبرياً وحصر املدينة، ومنع املرية عنها، ومجع مجعاً آخر وقاتل النائب مرة ثانية

وكان الغالء قد اشتد بتلك البالد، وكثر هنب الدور باملدينة، وأخذ أموال أهلها، وختربت ديارهم وتنوعت 
ب تاج الدين بن البقري، وأخذ مجيع ما وجد له، وأسلمه إىل وأما السلطان فإنه قبض يف ثانيه على الصاح. عقوبتهم

  .شاد الدواوين
خلع على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، واستقر يف الوزارة ونظر اخلاص، مضافاً ملا معه من : ويف تاسعه

  .نظر اجليش، عوضاً عن ابن البقري
  .البساطيأعيد ابن خلدون إىل قضاء املالكية، وصرف : ويف حادي عشره
  .استقر األمري بشباي حاجب احلجاب، عوضاً عن األمري أقباي الطرنطاي، املستقر أمري سالح: ويف رابع عشره

قدم األمري يلبغا الساملي من ثغر اإلسكندرية، وقد أفرج عنه واستدعي : يف عاشره: شهر رمضان، أوله الثالثاء
وخلع معه على األمري مجال الدين . عليه، واستقر مشري الدولة فأكرم، ونزل إىل داره، مث طلب إىل قلعة اجلبل وخلع

. وخلع علي ناصر الدين حممد بن الطالوي خلعة الوزارة، نقل إليها من شد الدواوين. األستادار خلعة استمرار
وخلع على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، واستقر يف نظر اجليش . واستقر أقتمر شاد الدواوين عوضه

  .ر اخلاص على عادتهونظ
وذلك أنه خرج من دمشق للدورة بأرض . وفيه قدم سالمش حاجب غزة خيرب بوصول األمري نوروز إىل غزة طائعاً

حوران والرملة فلما قارب غزة كتب إىل السلطان بأنه قد أناب ودخل يف طاعته، فكتب إليه مبا يرضيه، ورسم 
فقدم به إىل غزة، وتوجه منها يريد القاهرة، فقدمها يف رابع عشر لألمري خاير بك نائب غزة أن يتلقاه ويكرمه، 

  .رمضان، فخلع عليه، وأعلى خبز األمري يلبغا الساملي، وزيد عليه
وأما أمر الشام، فإن األمري جكم خرج من حلب يف حادي عشره يريد دمشق، وقد حضر إليه شاهني دوادار األمري 

إىل شرف الدين موسى بن يلدق، وعمل حجاباً وأرباب وظائف، وعزم  وكان جكم قد سلم القلعة. شيخ يستدعيه
مث أخر ذلك وقدم دمشق يف ثالث عشرينه، ومعه األمري قانباي، واألمري . على أن يتسلطن ويتلقب بامللك العادل

األمراء وقد خرج األمري شيخ واألمراء إىل لقائه، وأنزله يف امليدان، فترفع على . تغري بردى القجقاري ومجاعة
ترفعاً زائداً أوجب تنكرهم عليه يف الباطن، إال أن الضرورة قادهتم إىل اإلغضاء فأكرموه، وأنزلوه، وحلفوه على 

. وأخذ يف إظهار شعار السلطة، فشق عليهم ذلك، ومازالوا به حىت تركه. القيام معهم على السلطان، وموافقتهم
، فتوجه منها خمفا إىل طرابلس، وترك أثقاله بدمشق، ليجمع وأقام معهم بدمشق إىل ليلة األحد سابع عشرينه

  .عساكر طرابلس وغريها ممن انضم إليه
وأما األمري دمرداش نائب حلب، فإنه قدم على ظهر البحر إىل دمياط يف سابع عشره، وبعث يستأذن يف احلضور 

  .فإذن له، وقدم إىل قلعة اجلبل
يف رابع عشرينه، وأنعم مبوجوده على األمري قرا يوسف بن قرا وفيه قبض بدمشق على األمري جركس احلاجب 

  .حممد

وأما األمري الشيخ فإنه يف ليلة اجلمعة ثامن عشره، وقع الصلح بينه وبني األمري بكتمر نائب صفد، ونزل إليه أمراء 
فوا مجيعاً على صفد يف يوم السبت تاسع عشره مث نزل إليه األمري بكتمر يف يوم االثنني حادي عشرينه، وحتال



فكانت مدة احلرب اثنني وعشرين يوماً، أوهلا ثاين عشرين شعبان، وآخرها نصف شهر رمضان، مستمرة . االتفاق
. ليالً وهناراً، نقب فيها على القلعة ستة نقوب، وخرب كثري من املدينة، وهنب أموال أهلها، وقطعت أشجارها

شيخ، واألمري يشبك، واألمري جركس املصارع، وقتل يف احلرب  وفشت اجلراحات يف أكثر املقاتلة، وجرح األمري
وعاد األمري شيخ إىل دمشق، فقدم عليه األمري جكم كما تقدم، ومنعوا يف يوم اجلمعة خامس عشرينه . عدد كثري

  .من الدعاء للسلطان على املنري
  .ة وهنبها، وسىب وأحرقعلي البري -املعروف بقرا يلك  -نزل ابن األمري طور علي : ويف حادي عشرينه
حلت الشمس برج احلمل، الذي هو أول فصل الربيع، فعزت األدوية لكثرة األمراض احلادة : ويف هذا الشهر

بالقاهرة ومصر، وبلع بزر الرجلة إىل ستني، مث إىل مثانني درمهاً كل قدح، وبيع وزن الدرهم بدرهم من الفلوس، 
. بعد ألف وأربعمائة، والقنطار الترجنبني إىل مخسة عشر ألفاً بعد أربعمائة وبلغ القنطار الشريخشك إىل ثالثني ألفاً

ووصف طبيب دواء ملريض فيه سنامكي وشريخشك، وترجنبني، وماء ورد، وسكر نبات، فابتاعه مبائة وعشرة 
  .وبلغ بزر القرع إىل مائة وعشرين درمهاً. دراهم

ل، ويف النيل، ويف مزارع بالد القليوبية شبه نريان كأهنا مشاعل، ظهر يف بر اجليزة على شاطئ الني: ويف هذا الشهر
  .وفتايل سرج تقد، ونار تشتعل، فكان يرى من ذلك عدد كبري جداً مدة ليال متوالية، مث اختفى

وفيه كثرت املصادرات بدمشق، وغلت أسعار املبيعات هبا، لتحول أحوال النقود، وكثرة تغيريها، فإن الفلوس 
حجمها من أجل أهنا كل قليل تضرب جدداً وتصغر، وينادى على اليت قبلها بالرخص، فتشترى لدار كثرت وصغر 

فتضرر الناس، وبلغ صرف العشرة منها خبمسة وعشرين، . الضرب، وتضرب مث بعد أيام تعاد العتق قبلها إىل امليزان
ىل مثانني درمهاً فنودي على الفلوس وتزايدت حىت بلغت العشرة ثالثني، وبلغ الدينار املشخص سبعني، وانتهى إ

  .بتسعة دراهم الرطل
وفيه حسن نائب القدس على الناس ماالً، فأبوا عليه فتركهم حىت اجتمعوا باملسجد، وغلق األبواب، وألزمهم 
. باملال، فاستغاثوا عليه، فلبس السالح وقاتلهم، فقتل بينهم بضعة عشر رجالً، وجرح كثري، وفر النائب مهزوماً

ما بلغ اخلرب األمري شيخ نائب الشام، بعث عوضه إىل القدس، وخلع على األمري أسن بيه وواله حاجب احلجاب فل
  .يف ثامن عشرينه

فيه عني األمري شيخ نائب الشام ممن عنده األمري متراز الكبري، واألمري سودن احلمزاوي : شهر شوال أوله اخلميس
طب، واألمري جركس املصارع، واألمري سودن بقجة، للمسري إىل غزة، واألمري يلبغا الناصري، واألمري إينال ح
  .ومحل إىل كل منهم مائة ألف درهم فضة

  .برز احلمزاوي خامه خارج دمشق، وتبعه بقية األمراء: ويف سادسه
ومل يتأخر بدمشق سوى األمريين شيخ نائب الشام، ويشبك الدوادار يف انتظار األمري جكم حىت حيضر من 

، وبعثا يستحثانه ومحل األمري جركس احلاجب إىل قلعة بعلبك، وبعث األمري شيخ بعياله وأمواله إىل طرابلس
  .الصبيبة

  .وفيه تنكر جكم على تنكز بغا احلاجب بطرابلس، وقبضه، وأخذ موجوده، مث قتله
ستوحش منه، وفيه قدم سودن اجللب على األمري جكم، وقد أفلت من أيدي التركمان، فلم تطل إقامته حىت ا

  .ومضى إىل قلعة املرقب، وأخذها
أطلق بيازير نائب قلعة صهيون األمري شيخ السليماين، واتفقا على طاعة السلطان، وكتبا إىل : ويف سابع عشره



وكتب إىل . ودقت البشائر، وعلق السنجق السلطاين. مجاعة من الناس يدعوهم إىل ذلك، وأعلنا بالدعاء للسلطان
وكتب . ب محاة، وإىل األمري طغرول بن سقل سيز فأجابا، ووعدا باحلضور إىل صهيون مىت دعيااألمري عالن نائ

. األمري شيخ نائب الشام إىل سودن اجللب، يدعوه إليه، فأجابه بالطاعة، وأنه قد استمال مجاعة من مماليك جكم
  .وقتلوا عدةوفيه حضر عشري الصلت، مع صديق أيب شوشة التركماين الكاشف بقلعة الصبيبة، 

  .قدم األمري دقماق يف طائفة إىل صفد، داخالً يف طاعة السلطان، مفارقاً لألمري شيخ ومن معه: ويف رابع عشرينه

وفيه أنعم األمري شيخ على السلطان أمحد . وفيه فرض على كل واحد من جند دمشق فرس، ومبلغ مخسمائة درهم
وأنعم على قرا يوسف مبائة ألف وثالمثائة . رس، بعدما أفرج عنهبن أويس مببلغ مائة ألف درهم فضة، وثالمثائة ف

وأما السلطان فإنه أفرج عن األمري سودن . فرس، وويل ألطنبغا بشلق نيابة قلعة الصبيبة، وبعث حرميه صحبته
  .احملمدي، وبيربس الصغري، وجامن، من سجن اإلسكندرية يف سابع عشره، وجهزوا إىل قلعة اجلبل

وفيه أعيد . إىل قلعة اجلبل، فدقت البشائر لقدومه وخلع عليه -نائب غزة  -قدم األمري خري بك : ينهويف ثاين عشر
وكان األمري يلبغا . كاتبه املصنف إىل حسبة القاهرة مكرهاً، بعد مراجعة السلطان ثالث مرار، وصرف سويدان

ثني، وسعر الدينار األفرنيت بثمانني، وجعل الساملي قد سعر املثقال الذهب مبائة درهم، بعدما وصل إىل مائة وثال
الرطل من الفلوس بستمائة درهم، بعدما كانت القفة خبمسمائة، فكثر اختباط الناس، ولعنتهم واختالفهم، مث 

اعتادوا ذلك، فاستمر سعر الفلوس على هذا، مث أراد الساملي أن يرد سعر املبيعات إىل سعر الذهب، فيجعل ما 
سعري الذهب، يباع بدينار بعد تسعريه، فسعر القمح مبائيت درهم األردب، وسعر اخلبز كل عشرة يباع بدينار قبل ت

مث قدم القمح اجلديد فاحنل السعر، وبيع األردب مبائة ومخسني، مث بيع مبائة درهم . أواق بدرهم، فعز وجود اخلبز
السلطان للسفر، وعمل  واتفق مع هذا حركة. األردب، فسعر اخلبز كل رطل ونصف، وربع رطل بدرهم

البشماط، ففقد اخلبز، ومل يوجد البتة، وتعذر وجود الدقيق أيضاً مدة مخسة عشر يوماً، قاسى الناس فيها شدائد، ال 
تكاد توصف ويف هذه السنة حدثت والية قاض مالكي مبكة، فاستقر احملدث تقي الدين حممد بن أمحد بن علي 

والية قاض حنفي، فاستقر شهاب الدين أمحد ابن الضياء حممد بن حممد بن  وحدثت أيضاً. الفاسي الشريف احلسين
  .سعيد اهلندي، ومل يعهد قط مثل هذا

  .علق اجلاليش على قلعة اجلبل للسفر: يف ثانيه: شهر ذي القعدة، أوله اجلمعة
ال، فصر لكل أنفق السلطان للماليك مخسة آالف لكل واحد، وصرف الذهب سعر مائة درهم كل مثق: ويف رابعه

منهم تسعة وأربعني مثقاالً، واحتاج السلطان، فاقترض من مال أيتام األمري قلمطاي الدوادار عشرة آالف مثقال، 
وأخذ منهم أيضاً حنو ستة عشر آلف مثقال، وباعهم هبا . ورهن هبا جوهرة، وجعل كسبها ألف دينار ومائيت دينار

ووزع له قاضي القضاة . ن إبراهيم احمللي التاجر، وغريه، ماالً كثرياًوأخذ من تركة برهان الدي. بلداً من اجليزة
مشس الدين األخناي مخسمائة ألف على تركات خارجة عن املودع، منها تركة بدر الدين حممد بن فضل اهللا كاتب 

 مائيت ألف إىل -سوى ما أنفق يف األمراء  -وكانت النفقة على حنو مخسة آالف مملوك، بلغت النفقة عليهم . السر
  .دينار، ومخسني ألف دينار

  .أعيد شيخ اإلسالم جالل الدين البلقيين إىل قضاء القضاة، وصرف األخناي غري مشكور: ويف ثاين عشرينه
وأما أمر الشام، . استقر مجال الدين يف قضاء القضاة املالكية بديار مصر، وصرف ابن خلدون: ويف سادس عشرينه

يف تاسعه أظهر خمالفة األمراء، وأعلن بانتمائه إىل طاعة السلطان،  -نائب محاة  -ن فإن األمري سيف الدين عال



فبعث إليه األمري جكم عسكراً من طرابلس، صحبة حسني بن أمري أسد احلاجب . وخرج من محاة يريد صهيون
  .فسبقه إىل صهيون ونزل عليها وحصرها عشرة أيام

مث سار جكم من . وبني األمري شيخ السليماين حروب، قتل فيها مجاعةوكتب إىل عشري اجلبل يدعوهم، فجرت بينه 
فبعث شيخ السلماين يستدعي عالن، فبعث إليه نائب شيزر على عسكر، ففر . طرابلس يف عشرينه، وخيم ظاهرها

 عالن وتوجه إىل. ابن أمري أسد مبن معه وترك أثقاله، فأخذها السليماين، ورتب أمر قلعة صهيون، وجعل بيازير هبا
فأخذ شيخ عند ذلك يف مكاتبة أمراء طرابلس . فتلقاه وبالغ يف كرامته، وأنزله مبخيمه -وقد نزل على بارين  -

فاضطرب أمر جكم، وانسل عنه . وتراكمينها يدعوهم إىل طاعته، فأجابوه بالسمع والطاعة، ووعدوه بالقيام معه
مجع السليماين، فمشى ومعه عالن يريدان حكم فتركهم، من معه، طائفة بعد أخرى، فمضى إىل الناعم، وقد كثر 

ومضى إىل دمشق، فأدركه يف طريقه إليها األمري سعد الدين إبراهيم بن غراب، ويشبك العثماين، وأقبغا دوادار 
وقد سار من دمشق يف مستهله، فسار معهم، وأركب السليماين . األمري يشبك الدوادار، حيثوه على القدوم

وقدم السليماين طرابلس يف ثاين عشرينه، وأعاد اخلطبة . لس يف أثر جكم، فأخذوا بعض أطرافهتراكمني طراب
مث خرج منها بعد يومني يستنفر الناس، فاجتمع عليه خالئق . للسلطان، ومهد أمورها، وكتب يعلم السلطان بذلك

. ة من املماليك السلطانيةمن التراكمني، والعربان، والعشران، وعسكر طرابلس وكثري من عسكر حلب، وطائف
 -وأخوه حسني  -وكان العجل بن نعري قد استوىل على معاملة احلصن واملناصف، واستوىل فارس بن صاحب الباز 

واستوىل . واستوىل علم الدين على حصن األكراد وعصى هبا. على سواحل الالذقية وجبلة وصهيون، وبالطنس
ونزل على حصن األكراد وحصرها، . لسليماين العجل من املعاملةرجب بن أمري أسد على قلعة املرقب، فطرد ا

وأخذ يف استرجاع الساحل، فقدم عليه اخلرب بوالية األمري قانباي طرابلس، . حىت أخذها، وأعاد هبا الدعاء للسلطان
ففت . على ظهر البحر من ديار مصر -ومعه شهاب الدين أمحد امللطي  -ووصول متسلمه سيف الدين بوري 

ك يف عضده، وصار إىل عالن نائب محاة، فأشار عليه أن ال يسلم طرابلس حىت يراجع السلطان مبا يترتب على ذل
عزله من الفساد بتبدد كل العساكر، فكتب بذلك، ودخل بوري وامللطي إىل طرابلس، وتسلماها، وحلفا األمراء 

  .وغريهم للسلطان
مري يشبك وبقية األمراء إىل لقاء األمري جكم، فعندما رأوه ترجل خرج األمري شيخ نائب الشام ومعه األ: ويف ثامنه

له يشبك، ونزل األرض، وسلم عليه، فلم يعبأ به، وال التفت إليه، وجرى على عادته يف الترفع والتكرب، فشق ذلك 
ودخلوا معه إىل دمشق يوم السبت . على األمري شيخ، والم يشبك على ترجله، وعيب جكم على ما كان منه

فنزل امليدان، وجرى على عادته يف التكرب والترفع، فتنكرت . تاسعه، والطول تضرب وهو يف مركب مهول
القلوب، واختلفت اآلراء، فكان جكم أمة وحدة، يرى أنه السلطان، ويريد إظهار ذلك، واألمراء تسوسه برفق، 

مراء املسري إىل مصر، فكانوا ينادون يوماً ورأيه التوجه إىل بالد الشمال، ورأي بقية األ. حىت ال يتظاهر بالسلطنة
باملسري إىل مصر، وينادون يوما باملسري إىل محاة وحلب، وينادون يوماً من أراد النهب والكسب فعليه بالتوجه إىل 

مث قوي عزمهم مجيعاً على قصد مصر، وبعثوا لرمي اإلقامات بالرملة وغزة، وبرزوا باخليام إىل قبة يلبغا يف . صفد
وخرج األمري شيخ واألمري يشبك وقرا يوسف من دمشق، يف عشرينه وقد عمل األمري شيخ يف نيابة . ع عشرهراب

الغيبة سودن الظريف، ووقف مجيع أمالكه على ذريته وعلى جهات بر، منها مائتا قميص حتمل يف كل سنة إىل مكة 
. منها مبلغ ملن يطوف عنه كل يوم أسبوعاًواملدينة، مربوط على كل قميص عشرة دراهم فضة، تفرق يف الفقراء، و

وندبوا األمري يشبك وقرا . ومنها عشرة أيتام يف كل من احلرمني، ومؤدب يقرئهم القرآن، ومنها قراء جبامع دمشق



  .يوسف إىل صفد، فسارا من اخلربة يف عسكر
ونزل جبسر . افته بني يديهومضى األمري شيخ إىل قلعة الصبيبة فاستعد األمري بكتمر شلق نائب صفد، وأخرج كش

يعقوب، فالتقي أصحابه بكشافة يشبك وقرا يوسف، واقتتلوا، فكثرت اجلراحات بينهما، وغنم الصفديون منهم 
عشرة أفراس، فرجع يشبك وقرا يوسف إىل طربية، ونزال على البحرية ليلة اخلامس والعشرين، حىت عاد األمري 

روا مجيعاً إىل غزة وقد تقدمهم األمري جكم، ونزل بالرملة يف خامس مث سا. شيخ من الصبيبة، وقد حصن قلعتها
  .عشرينه

خبمسمائة رأس من الغنم وعدة مجال، عليها  -كاشف أذرعات  -وفيه سار ألطنبغا بشالق، وصديق أبو شوشه 
  .غلة، يريدا قلعة الصبيبة، فاعترضهم األمري بكتمر شلق وأخذ ما معهم، وفر بشالق وصديق

. اخلرب على السلطان بنزول األمراء إىل غزة، وأخذهم اإلقامات املعدة لسفر السلطان، من الشعر وغريهوفيه قدم 
وبلغت الوبية القمح مائة وعشرين درمهاً، فجد السلطان يف احلركة . وكانت غزة قد غلت األسعار هبا لقلة األمطار

  .أخذ ما وجد من الغاللوفيه نزل العجل بن نعر شرقي دمشق، و. للسفر واالستعداد للحرب
مث . وفيه فرض مال على قرى دمشق كلها، املوقوف منها وغري املوقوف، ما عدا القرى اليت هي إقطاعات األمراء

وهذا الذي فرض يف هذا الشهر سوى ما تقدم . تقرر على القضاة مبلغ ألفي دينار مصاحلة عن األوقاف من القرى
  .أخذه من األوقاف وغريها

  .ة، أوله السبتشهر ذي احلج
  .سار شاليش األمراء من غزة إىل جهة القاهرة: يف ثانيه
  .سار منها األمري شيخ مبن بقي معه، واستناب يف غزة األمري ألطنبغا العثماين: ويف ثالثه

فكثرت حركات العساكر بالقاهرة، وركب السلطان من . سقط الطائر من بلبيس بنزول األمراء قطيا: ويف سادسه
وقد عمل بباب السلسلة من القلعة األمري بكتمر أمري . بل يف يوم السبت ثامنه، ونزل بالريدانية، وبات هباقلعة اجل
فورد اخلرب بنزول األمراء الصاحلية يوم التروية، وبأخذهم ما هبا من الشعري وغريه، فرحل السلطان يف يوم . سالح

ببلبيس، فضحى هبا، وأقام يومي االثنني والثالثاء، وأعاد يف األحد تاسعه، ونزل العكرشة، مث سار منها ليالً، وأصبح 
يوم الثالثاء ابن شعبان إىل حسبة القاهرة، عوضاً عن ابن اجلباس، مث صرف يف يوم اخلميس ثالث عشره، وأعيد ابن 

  .اجلباس
خذ مجيع موجوده قبض بالقاهرة على األمري يلبغا الساملي وعوق بباب السلسلة، وأ: ويف يوم األربعاء ثاين عشره

وذلك أنه غض مبكانه، فأغرى به السلطان حىت رسم له أن يقبض عليه وكان . بسعاية األمري مجال الدين األستادار
مث ملا كان . قد خرج لتعبئة اإلقامات، ونزل باحلوف، فسار إليه، فأعلم به، ففاته وقدم على السلطان، فاصلح بينهما

لناس أن الفلوس بأربعة دراهم الرطل بعد ستة، وأن املثقال الذهب بثمانني بعد يوم عيد األضحى نادي الساملي يف ا
وكتب . مائة وثالثني، وأن اإلفرنيت بستني فقلق الناس من ذلك قلقاً عظيماً، وأنكر نائب الغيبة هذا، ونادى خبالفه

عن السلطان، وما زال حىت كتب فيه إىل السلطان فوجد مجال الدين السبيل إىل القول فيه، واغتنم غيبته بالقاهرة 
  .إىل نائب الغيبة بقبضه وتقييده

وفيه التقت مقدمة السلطان ومقدمة األمراء واقتتلوا، فرحل السلطان من بلبيس بكرة هنار األربعاء، ونزل السعيدية 
إينال بيه فأتاه كتاب األمراء الثالثة شيخ، وجكم، ويشبك، بأن سبب حركتهم ما جرى بني األمري يشبك واألمري 

بن قجماس من حظ األنفس، حىت توجه يشبك مبن معه إىل الشام، فكان هبا من خراب البالد، وهالك الرعية ما 



وطلبوا منه أن خيرج أينال بيه ودمرداش نائب حلب من مصر إىل الشام، وأن يعطى لكل من يشبك وشيخ . كان
ة باستمرارهم على الطاعة، وحتقن الدماء، ويعمر وجكم، ومن معهم مبصر والشام ما يليق به، لتخمد هذه الفتن

وإن مل يكن ذلك تلفت أرواح كثرية، وخربت بيوت عديدة وقد كان عزمهم املكاتبة هبذا من . ملك السلطان
  .الشام، لكن خشوا أن يظن هبم العجز، فإنه ما منهم إال من جعل املوت نصب عينيه

اء السلطان وهم يف حنو الثالثة آالف فارس وأربعمائة تركماين من بيت األمر: فلما كانت ليلة اخلميس ثالث عشره
أصحاب قرا يوسف، فاقتتل الفريقان قتاالً شديداً، من بعد عشاء اآلخرة إىل بعد نصف الليل، جرح فيه مجاعة، 

مري وركب السلطان ومعه األ. وقتل األمري صرق صرباً بني يدي األمري شيخ، ألنه ويل نيابة الشام من السلطان
وتفرقت العساكر وتركوا . سودن الطيار، وسودن األشقر هجنا، وساقوا على الرب حتت غلس الصبح يريدون القلعة

أثقاهلم وسائر أمواهلم، فغنمها الشاميون، ووقع يف قبضتهم اخلليفة وقضاة مصر، وحنو من ثالمثائة مملوك، واألمري 
ومل حيضر . نهزمون إىل القاهرة يف يوم اخلميس ثالث عشرهوقدم امل. شاهني األفرم، واألمري خري بك نائب عزة

السلطان، وال األمراء الكبار فكثر اإلرجاف، وأقيم العزاء يف بعض الدور وماج الناس، وكثر النهب، حىت وصل 
السلطان قريب العصر، ومعه األمراء، إىل األمري أقباي، وقد قاسى من العطش والتعب ما ال يوصف، فاستعد ومجع 

  .ليه عساكرهإ
سلم األمري يلبغا الساملي إىل األمري مجال الدين األستادار، فرسم أن يكون سعر الذهب والفلوس : ويف يوم السبت

  .على ما كان عليه قبل مناداة الساملي
محله مقيداً إىل اإلسكندرية : فعاقب الساملي بالضرب املربح ويف يوم االثنني سابع عشره: وأصبح يف يوم األحد

  .جن هبافس
وفيه زحفت عساكر الشاميني من الريدانية، وقد نزلوا هبا من أمسه وكثر اضطراب الناس بالقاهرة، وغلقت أبواهبا 

ووصلت العساكر قريباً من دار الضيافة حتت القلعة، فقاتلهم . ودروهبا، وتعطلت األسواق، وعز وجود املاء
من األمراء إىل جهة السلطان طائعني له، منهم أسن بيه أمري  السلطانية من بكرة النهار إىل بعد الظهر فأقبل عدة

ميسرة الشام، واألمري يلبغا الناصري، واألمري سودن اليوسفي، وإينال حطب، ومجق، ففت ذلك يف أعضاد من 
وتسلل األمري قطلوبغا الكركي، . بقي، وعاد طائفة منهم، ومحلوا خفهم وأفرجوا عن اخلليفة والقضاة وغريهم

ري يشبك الدوادار، واألمري متراز الناصري، وجركس املصارع يف مجاعة، واختفوا بالقاهرة وظواهرها، فويل واألم
حينئذ األمري شيخ احملمودي نائب الشام، واألمري جكم، وقرا يوسف، وطولو، يف طائفة يسرية، وقصدوا الشام، فلم 

، فقيد من استأمن إليه من األمراء، وبعثهم إىل ونادي السلطان باألمان، وأصبح. يتبعهم أحد من عسكر السلطان
واجنلت هذه الفتنة عن تلف مال العسكريني، فذهب فيها من اخليل والبغال واجلمال . اإلسكندرية، فاعتقلوا هبا

  .والسالح والثياب واآلالت، ما ال يدخل حتت حصر
مجال الدين، واستقر عوضه يف الوزارة، قبض على الصاحب تاج الدين بن البقري، وعاقبه األمري : ويف تاسع عشره

فخر الدين ماجد بن غراب وكان أخوه سعد الدين قد ترامى عند فراره من عسكر الشاميني على األمري أينال بيه، 
فأصبح يوم األربعاء تاسع عشره، وصعد القلعة، فخلع . فجمع بينه وبني السلطان ليالً، ووعده بستني ألف دينار

  .ه مشرياً، وجعل أخاه وزيراًعليه السلطان، وجعل
خلع على األمري نوروز واستقر يف نيابة الشام، وعلى األمري بكتمر واستقر يف نيابة صفد وعلى : ويف ثالث عشرينه

  .واستقر يف نيابتها، ونودي بعرض أجناد الشام -حاجب غزة  -األمري سالمش 



وأما . ريا، وكثر رميه للدم، واستمر به بقية الشهرمرض السلطان حبمى حادة، قيل إهنا دوسنطا: ويف ثاين عشرينه
األمري شيخ فإنه قدم إىل غزة، ومعه جكم، وقرا يوسف يف حنو اخلمسمائة فارس، معظمهم أصحاب قرا يوسف، 

ومضى إىل دمشق، فقدمها . وقد غنموا شيئاً كثرياً، وفروا به، ومتزقت عساكر األمري شيخ، وتلفت أمواله وخيوله
 -ثامن عشرينه، بعد ما هنب اللجون وخرج إليه بكتمر نائب صفد، وشيخ السليماين نائب طرابلس يوم اجلمعة 

فوجد السلطان أمحد . فتبعاه إىل عقبة فيق فلم يدركاه، وختطفا من أعقابه بعض خيل -وقد قدم صفد يف حنو املائتني 
د تأخر بدمشق، ومل يتوجه مع وكان ق. بن أويس صاحب بغداد قد فر من دمشق يف ليلة األحد سادس عشره

  .األمراء إىل مصر، فأوقع األمري شيخ احلوطة ببيوت األمراء، الذين خامروا عليه

وأما حلب، فإن األمري جكم ملا سار عنها ثار هبا عدة من أمرائها، ورفعوا سنجق السلطان بباب القلعة، فاجتمع 
. ونائب القلعة من عند التركمان البياضية إىل حلب إليهم العسكر، وحلفوا للسلطان، فقدم ابنا شهري احلاجب،

وامتدت أيدي عرب العجل بن نعري وتراكمني ابن صاحب الباز إىل معاملة . وقام بتدبري األمور يونس احلافظي
  .حلب، فقسموها، ومل يدعوا ألحد من األمراء واألجناد شيئاً من املغل

صحبة ابن مترلنك بعسكر، فاستعد الشريف حسن بن أشيع مبكة أن ركب العراق قدم : ويف سادس عشرينه
فلما . وكشف عن اخلرب، فتبني أن حممل العراق قدم ومعه حاج ضعفاء بغري عسكر. عجالن أمري مكة إىل لقائه

قضوا مناسك احلج تأخروا بعد مضي الركب املصري يوماً، مث قاسوا طول الكعبة وعرضها، وعدوا عمد املسجد 
ر إىل ابن عجالن رجل ممن حضر معهم من بين حسن بأن مترلنك كان قد عزل على بعث جيش احلرام وأبوابه، فأس

عدهتم عشرة آالف فارس، صحبة احململ، فخوف من عطش الدرب فأخرهم وبعث لكشف الطريق، حىت يبعث من 
  .قابل عسكراً بكسوة الكعبة، فكتب بذلك ابن عجالن إىل السلطان

واستهم حملاربة حممد بن كبك، وأخذ ملطية . حممد بن دلغادر قلعة درنده صلحاً أخذ ناصر الدين: ويف هذا الشهر
  .منه

وفيه أخذ قرا يلك قلعة الرها بعد حصارها مدة، وأنزل هبا ولده، ومضى إىل ماردين فأخذ املدينة وأحرقها وخرهبا، 
سنة حىت كل اخلراب إقليم ومل تنسلخ هذه ال. وحصر قلعتها، وأخذ التركمان كركر وكختا وهبسنا، وعدة قالع

مصر، وتالشى الصعيد، ودثرت عدة مدن، وكثري من القرى وتعطلت معظم أراضيه من الزراعة، ومتزق أهله أيدي 
  .سبا وبيع من األطفال ما ال يدخل حتت حصر، فاسترقوا بعد احلرية، وذلوا بعد العز

. عن نيابة محاة وتوجه على يد متسفره أينال اخلازنداروفيه كتب تقليد األمري عالن اليحياوي يف نيابة حلب، منتقالً 
واستقر األمري بكتمر شلق نائب صفد يف نيابة طرابلس، وتوجه لتقليده األمري صرماش العمري واستقر عوضه يف 

  .نيابة صفد األمري بكتمر الركين، ومتسفره أينال اخلازندار
واستقر األمري علم الدين سلمان يف نيابة الكرك . ن عالنواستقر األمري دقماق احملمدي يف نيابة محاة، عوضاً ع

  .واستقر األمري سالمش نائب غزة، عوضاً عن خاير بك. والشوبك
  .إىل جهة صفد -بعد عزله عنها  -وفيه سار األمري شيخ السليماين نائب طرابلس 

  ومات يف هذه السنة

  .الوزير بدر الدين حممد بن حممد بن حممد بن الطوخي
اصر الدين حممد بن صالح الدين صاحل بن أمحد، املعروف بابن السفاح احلليب، تويف يوم الثالثاء ثاين حمرم ومات ن



  .وكان قد قدم من حلب، وباشر توقيع األمري يشبك الدوادار، وتعني لكتابة السر
  .ومات األمري قانباي رأس نوبة أحد أمراء العشرينات يف يوم اخلميس أول مجادى اآلخرة

علي بن عمر بن امللقن نور الدين بن سراج الدين، يف يوم االثنني سلخ شعبان، فجأة مبدينة بلبيس ومحل ميتاً،  ومات
فدفن عند أبيه حبوش الصوفية، خارج باب النصر، ومولده يف شوال سنة مثان وستني وسبعمائة وكان قد برع يف 

وام، حىت فخم ذكره، تعني لقضاء القضاة الشافعية، الفقه، ودرس بعد أبيه يف عدة مواضع، وناب يف احلكم مدة أع
  .وكثر ماله

وناب يف احلكم مدة، ودرس، . ومات عبيد اهللا بن األردبيلي يف شهر رمضان وكان يعد من فضالء الفقهاء احلنفية
  .وويل قضاء العسكر يف أيام تغلب األمري منطاش، فتأخر يف األيام الظاهرية

داود شرف الدين البغدادي احلنبلي، يف يوم السبت ثامن عشر شوال، وقد انتهت ومات عبد املنعم بن حممد بن 
وكان قد قدم من بغداد، وأخذ الفقه عن املوافق احلنبلي . إليه رئاسة احلنابلة وكتب على الفتوى، ودرس عدة سنني

رس ويفىت، وال خيرج منه وانقطع باجلامع األزهر عدة سنني، يد. وتعني لقضاء احلنابلة مث وىل غريه. قاضي القضاة
  .إال يف النادر

ومات مشس الدين حممد بن عباس بن حسني بن حممود بن عباس الصليت، يف مستهل مجادى األوىل، ولد يف سابع 
عشرين شعبان، سنة مخس وأربعني وسبعمائة وويل القضاء يف عدة بالد من معاملة دمشق مث ويل قضاء بعلبك 

مث عمل مالكاً، واستقر يف قضاء املالكية . ام الفتنة بني قضاء القدس وغزة ونابلسومجع يف أي. ومحص وغزة ومحاة
  .بدمشق، مث ترك ذلك وويل قضاء القضاة الشافعية بدمشق، وباشر مباشرة غري مشكورة

  اجلزء الرابع

  سنة مثان ومثامنائة

أرجف مبوته ليلة االثنني هذا، فباع يف و. أهل والسلطان قد اشتد به املرض: احملرم أوله االثنني ويوافقه خامس أبيب
  .يومه فرساً مبائيت ألف درهم، وتصدق هبا

  .استقر صدر الدين أمحد بن مجال الدين حممود القيسري يف حسبة القاهرة، وعزل ابن اجلباس: ويف ثانيه
  .قدم مبشرو احلاج: ويف ثالثه

أحد خلفاء احلكم  -اب الدين أمحد ابن حجي شه: بعث األمري شيخ نائب الشام برسالته: ويف يوم السبت سادسه
والفقري املعتقد حممد بن  -نقيب األشراف  -والسيد ناصر الدين حممد بن الشريف عالء الدين علي  -بدمشق 

قدادار، ويلبغا املنجكي، ومعهم كتابه يتضمن الترقق واالعتذار عما وقع منه، ويسأل استقراره يف نيابة الشام، 
وم االثنني ثالث عشرينه، ودخل منهم على السلطان ابن حجي وابن قديدار ويلبغا خاصة، ألهنم فقدموا القاهرة ي

الرسل، ومن عداهم رفقاؤهم فلم يلتفت السلطان إىل قوله، ورسم أن ينزل السيد ناصر الدين عند كاتب السر، 
  .وأن ال جيتمعوا بأحد. يهوينزل ابن حجي وابن قدادار عند القاضي الشافعي، واملنجكي عند األمري أينال ب

  .استقر األمري قاين بيه يف نيابة اإلسكندرية: ويف تاسعه
نودي بالزينة لعافية السلطان، فزينت القاهرة ومصر إىل خامس عشره وتوجه األمري يشبك : ويف ثالث عشره

  .املوساوي األفقم إىل الشام، يبشر بعافية السلطان
  .احلاج، وقد تأخر عن عادته يوماًقدم احململ ببقية : ويف ثاين عشرينه



سار األمري نوروز احلافظي إىل دمشق، بعدما خلع عليه وخرج لوداعه األمراء، فأناخ بالريدانية، : ويف رابع عشرينه
  .مث رحل منها، ومضي لشأنه، ومعه متسفره برد بك اخلازندار، يف ثامن عشرينه

والفلوس كل رطل عنه . ني، والدينار األفرنيت إىل مائة وعشرينبلغ املثقال الذهب إىل مائة وأربع: ويف هذا الشهر
ستة دراهم، واستمر األمر عليه وأبيع القمح مبائة وسبعني درمهاً فلوساً األردب، والشعري والفول مبائة ومخسني 
هم، األردب، واللحم الضأن السليخ بسبعة دراهم الرطل والسميط كل رطل بستة دراهم، وحلم البقر بأربعة درا

وسائر ما يباع . وكل بيضة بنصف درهم، وكل راوية ماء من عشرة دراهم إىل اثين عشر درمهاً. وهو قليل جداً
وبيعت ملوطتان قطن قد لبستا وغسلتا بألفني ومائيت درهم، . غال، حىت بلغ القدح األرز إىل ثالثة عشر درمهاً

ما األمري شيخ نائب الشام، فإنه قبض يف سابعه على وأ. وبلغ رطل احلب رمان إىل عشرة دراهم. وأربعني درمهاً
وويل ابن باشى . وقبض على القضاة وكاتب السر والوزير. األمري سودن الظريف، ومحله إىل الصبيبة، فسجن هبا

ومشي قضاة دمشق يف خدمته وهو راكب من باب النصر إىل العادلية وسلمهم إليه ليصادرهم، . قاضي دمشق
  .واستناب ابن أيب البقاء ابن باشى. ذلوا لألمري شيخ ماالً وعادوا إىل القضاءففروا منه ليال وب

قبض على األمري يشبك بن أزدمر رأس نوبة، واألمري متراز : ويف ليلة االثنني سادسه: شهر صفر، أوله األربعاء
دن اجللب، وحزمان يف واألمري سودن، من إخوة سودن طاز، فاختفى األمري أينال بيه أمري أخور، ومعه األمري سو

  .مجاعة، فأحاط السلطان بدورهم، وأخذ ما قدر عليه
  .سفر ابن أزدمر ومتر سودن إىل اإلسكندرية، فسجنوا هبا: ويف يوم الثالثاء سابعه

وأما أينال بيه، فإنه دار على مجاعة من األمراء لريكبوا معه، فلم يوافقوه فاختفى، واجتمع طائفة من املماليك 
فأغلق باب اإلصطبل، وكثرت مفاوضة املماليك من القلعة إىل من وقف حتتها منهم، مث . حتت القلعة السلطانية

  .رموهم بالنشاب، فتفرقوا وسكن احلال
استقر فخر الدين ماجد، ويدعي عبد اهللا بن سديد الدين، أيب الفضائل ابن سناء امللك، املعروف بابن : ويف تاسعه

وأعيد . هيم بن غراب يف نظر اجليش، وعزل الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللاملزوق، كاتب سعد الدين إبرا
  .ابن شعبان إىل حسبة القاهرة، وعزل صدر الدين أمحد بن العجمي

ظهر األمري أينال بيه بن قجماس، وطلع به األمري بيربس بن أخت السلطان إىل القلعة، فكثر : ويف يوم اجلمعة عاشره
  .إىل أن قبض عليه السلطان، وأرسله إىل دمياط يف حادي عشره، بطاالًمث آل األمر . الكالم

  .أعيد األخناي إىل قضاء القضاة، وصرف شيخ اإلسالم جالل الدين: ويف رابع عشره
ويف النيل، فركب األمري الكبري بيربس لكسر اخلليج،  -وخامس عشرين مسرى  -: ويف يوم السبت ثامن عشره

  .يف عدة من األمراء

فرق السلطان إقطاعات األمراء املمسوكني، فأنعم بإقطاع إينال باي بن قجماس على األمري : حادي عشرينهويف 
تغري بردى، وبإقطاع تغري بردى على األمري دمرداش نائب حلب وبإقطاع دمرداش على األمري أزبك 

إمرة عشرين، نقل إليها من إمرة وأنعم على األمري بيربس الصغري الدوادار بإمرة مائة وعلى قراجا ب. اإلبراهيمي
وعلى األمري عالن بإمرة مائة، وأنعم . عشرة وعلى األمري بشباي احلاجب بإمرة مائة، نقل إليها من الطبلخاناة

  .بطبلخاناة سودن اجللب على األمري ألتش الشعباين، نقل إليها من إمرة عشرة
واستقر . واستقر أمري أخور كبري، عوضاً عن أينال بيهنقل األمري شرباش من وظيفة رأس نوبة، : ويف ثالث عشرينه

  .األمري أرسطاي حاجب احلجاب، عوضاً عن األمري بشباي



واستقر احلجازي وايل . أعيد صدر الدين أمحد بن العجمي إىل احلسبة، وعزل ابن شعبان: ويف سابع عشرينه
  .القاهرة، وعزل ناصر الدين جمد احملين

جه من دمشق، ومعه األمري جكم واألمري قرا يوسف يف نصفه، حلرب األمري نعري، فأدركوا وأما األمري شيخ، فإنه تو
وعاد . أعقابه مث اختلفوا، فمضى جكم إىل ناحية طرابلس، ومضي بقرا يوسف إىل جهة الشرق، عائداً إىل بالده

. اً، وتوجه إىل جهة الصبيبةاألمري شيخ من البقاع، فنزل سطح املزة يف ثامن عشره، ومعه خواصه فقط، فأقام يسري
وبلغ يف هذا الشهر . فدخل األمري نوروز دمشق يوم الثالثاء ثاين عشرينه من غري قتال وال نزاع على عادة النواب

. وبلغ القنطار السريج إىل ألف وثالثني درمهاً، غري كلفه. بالقاهرة األردب األرز إىل ألف ومائيت درهم، غري كلفه
وأبيع الرطل العنب بأربعة دراهم، والرطل اخلوخ بدرمهني ونصف، والتني . بعشرين درمهاًوبيعت بطيخة خضراء 

  .بدرهم ونصف الرطل، والقنطار القرع بثمانني درمهاً
مث نادى أن . وفيه نادى األمري نوروز على الفلوس كل رطل شامي بتسعة دراهم، ومنع من ضرب الفلوس بدمشق

والدينار اإلفرنيت خبمسة وعشرين درمهاً، . ر الدرهم الفلوس كالدرهم الفضةيكون الرطل من الفلوس بستة، فصا
  .واستقام أمر الناس بدمشق يف املعاملة. إما فضة وإما فلوساً

فيه استقر مجال الدين عبد اهللا بن قاضي القضاة ناصر الدين التنسي، يف قضاء : شهر وبيع األول، أواله اخلميس
  .اطي، مث صرف يوم السبت ثالثه، وأعيد البساطي، فكانت واليته يومنيالقضاة املالكية، وصرف البس

وأعيد شيخ اإلسالم جالل الدين . استقر األمري بشباي رأس نوبة كبرياً، عوضاً عن يشبك بن أزدمر: ويف خامسه
اليات شيخ وهذه خامسة و. بن البلقيين إىل قضاء القضاة، وعزل األخناي، فكانت مدة عزله ووالية األخناي يوماً

  .اإلسالم قاضي القضاة
ختبطت األحوال بني السلطان وبني املماليك، فوقف طائفة من املماليك اجلراكسة، وسألوا : ويف يوم الثالثاء سادسه

  .أن يقبض على األمري تغري بردى، واألمري دمرداش، واألمري أرغون، من أجل أهنم من جنس الروم
بنة تغري بردى، وأعرض عن اجلراكسة، وقبض على أينال بيه فخاف وذلك أن السلطان اختص هبم، وتزوج ا

اجلراكسة من تقدم الروم عليهم، وأرادوا من السلطان إبعادهم، فأىب عليهم، فتحزبوا عليه، واجتمعوا على األمري 
وأصبح . الكبري بيربس، وتأخروا عن اخلدمة السلطانية، فتغيب يف ليلة األربعاء األمريان تغري بردى ودمرداش

الناس يوم األربعاء سابعه، وقد ظهر األمري يشبك الدوادار، واألمري متراز، واألمري جركس املصارع، واألمري قانباي 
وذلك أن األمري بيربس ركب سحراً إىل السلطان . العالي، وكانوا خمتفني من حني الكسرة، بعد وقعة السعيدية

ذكورين، فاستقر األمر على مصاحلة السلطان للجراكسة، وإحضار وتالحى معه طويالً، وعرفه مبواضع األمراء امل
  .األمراء املذكورين، واإلفراج عن إينال باي وغريه، فانفضوا على ذلك

  .أمري أخور، وصرف جرباش -املعروف بتلي، يعين اجملنون  -استقر سودن احملمدي : ويف ثامنه
صارع، وغريه إىل القلعة، فخلع السلطان عليهم خلع طلع األمري يشبك، ومتراز، وامل: ويف يوم السبت عاشره

  .الرضا، ونزلوا إىل دورهم
  .أعيد اهلوى إىل احلسبة، وعزل ابن العجمي: ويف ثاين عشره

قدم األمري قطلوبغا الكركي، واألمري أينال حطب، وسودن احلمزاوي، ويلبغا الناصري، ومتر، : ويف خامس عشره
وقدم األمري أينال بيه بن قجماس، واألمري متان متر الناصري رأس . سكندريةوأسندمر الناصري احلاجب، من اإل



  .نوبة، من دمياط
  .خلع عليهم خلع الرضا: ويف سابع عشره

  .قدم األمري يشبك بن أزدمر من سجن اإلسكندرية: ويف تاسع عشره
ري ناصر الدين حممد بن كلفت قبض على فتح الدين فتح اهللا، كاتب السر، وتسلمه األم: ويف يوم الثالثاء عشرينه

واستقر عوضه يف كتابة السر سعد الدين . شاد الدواوين، وأحيط بداره وحواصله، وألزم حبمل ألف ألف درهم
  .إبراهيم بن غراب، وخلع عليه األمراء بطراز ذهب، ومل يعهد هذا قبله

عليه بنيابة غزة، وأنعم عليه مبال  وخلع. ظهر األمري دمرداش احملمدي نائب حلب من اختفائه: ويف ثاين عشرينه
وخلع على يشبك بن أزدمر بنيابة ملطية فامتنع من ذلك، فأكره . كبري وخيول، فسار يف يوم السبت رابع عشرينه

حىت لبس اخللعة، ووكل به األمري أرسالن حاجب احلجاب، واألمري ناصر الدين حممد بن جلبان احلاجب حىت 
املعروف خباص خرجي وكان قد  -وبعث السلطان إىل األمري أزبك اإلبراهيمي . اهرةأخرجاه من فوره إىل ظاهر الق

فاجتمع طائفة من . تأخر عن اخلدمة، بأن يستقر يف نيابة طرسوس فأىب أن يقبل، والتجأ إىل بيت األمري أينال بيه
يباً من سرياقوس، وضربوا املماليك ومضوا إىل يشبك بن أزدمر، وردوه يف ليلة اجلمعة ثالث عشرينه، وقد وصل قر

احلاجب، وصار العسكر حزبني وأظهر اجلراكسة اخلالف، ووقفوا حتت القلعة مينعون من يقصد السلطان، وجلس 
ومتادى احلال يوم . وصار السلطان بالقلعة، وعنده عدة أمراء. األمري الكبري بيربس يف مجاعة من األمراء بداره

  .قلق، وبينهم قالة وتشانيع وإرجافاتاخلميس واجلمعة والسبت، والناس يف 

نزل السلطان إىل باب السلسلة، واجتمع معه بعض األمراء ليصلح األمر، فلم يفد شيئاً، : ويف يوم السبت هذا
وأصبحوا يوم األحد خامس عشرينه وقد كثروا، فطلبوا من . وباتوا على ما هم عليه. وكثرت الشناعة عليه

فلما بعثهما قبضوا عليهما، وأخرجوا تغري بردى .  تغري بردى واألمري أرغونالسلطان أن يبعث إليهم باألمري
وسبب اختفائه أن . فلما كان عند الظهرية، فقد السلطان من القلعة، فلم يعرف له خرب. منفياً يف الترسيم إىل القدس

كيته ملعاقرة اخلمر، مث النوروز كان يف يوم السبت رابع عشرين ربيع األول هذا، فجلس السلطان مع عدة من خاص
وسبح هبم يف البحرة، وقد ألقي السلطان . ألقي نفسه يف حبره ماء وقد مثل، فتبعه مجاعة وألقوا أنفسهم معه يف املاء

عنه جلباب الوقار، وساواهم يف الدعابة واجملون، فتناوله من بينهم شخص، وغمه يف املاء مراراً، كأنه ميازحه 
وخلصه من  -وكان رومياً  -مما هو إال أن فطن به فبادر إليه بعض اجلماعة . يأيت على نفسهويالعبه، وإمنا يريد أن 

مث باح مبا أسره، ألنه كان ال يستطع كتمان . املاء، وقد أشرف على املوت، فلم يبد السلطان شيئاً، وكتم يف نفسه
ح الروم، ويتعصب هلم، وينتمي وميد -وهم قوم أبيه، وشوكة دولته، وحل عسكره  -وأخذ يذم اجلراكسة . سر

فشق ذلك على القوم، وأخذوا حذرهم، وصاروا إىل األمري الكبري بيربس ابن . إليهم، فإن أمه شريين كانت رومية
أخت الظاهر واستمالوه، فخاف السلطان وهم أن يفر، فبادره األمري بيربس وعنفه، وما زال به حىت أحضر األمراء 

مث عادوا إىل . هر األمراء املختفني كما ذكر، فاجتمع األضداد، واقترن العدي واألندادمن اإلسكندرية ودمياط، وأظ
ما هم عليه من اخلالف بعد قليل، وأعاهنم السلطان على نفسه، بإخراج يشبك بن أزدمر، وأزبك، فأبدوا عند ذلك 

مث دسوا . وسعوا فيما هم فيهصفحات وجوههم، وأعلنوا خبالفه، وصاروا إىل أينال باي بن قجماس، ليلة اجلمعة، 
فلما علم ابن غراب مبا هو فيه من . إليه سعد الدين بن غراب كاتب السر، فخيله منهم، حىت امتأل قلبه خوفاً

وقام وقت الظهر من بني حرمه وأوالده، وخرج من ظهر القلعة فن باب السر . اخلوف، حسن له أن يفر، فمال إليه



بيغوت، فركبا فرسني قد أعدمها ابن غراب، وسارا مع بكتمر مملوك ابن غراب،  الذي يلي القرافة، ومعه األمري
ونزال ومها معهما يف مركب، وتركوا اخليل حنو طرا وغيبوا . ويوسف بن قطلوبك صهره أيضاً، إىل بركة احلبش

بركة الفيل، فلم هنارهم يف النيل، حىت دخل الليل، فساروا باملركب إىل بيت ابن غراب، وكان فيما بني اخلليج و
مث بعثوا إىل . جيدوه يف داره، فمروا على أقدامهم حىت أووا يف بيت بالقاهرة لبعض معارف بكتمر مملوك ابن غراب

وقد حدثين بكتمر املذكور هبذا . ابن غراب فحول السلطان إليه وأنزله عنده بداره، من غري أن يعلم بذلك أحد
  .منه ديناً، وصدق هلجة، وشجاعة، ومعرفة وحمبة يف العلم وأهلهفيما بعد، وقد صحبته يف السفر، فبلوت 
  السلطان امللك املنصور عز الدين أبو العز

. عبد العزيز بن السلطان الظاهر أيب سعيد برقوق بن أنص ثالث ملوك اجلراكسة أمه أم ولد تركية، امسها قنقباي
  .بعد أخيه الناصر فرج ولد بعد التسعني وسبعمائة بسنيات، وجعل أبوه إليه السلطنة

فلما فقد امللك الناصر وقت الظهر من يوم األحد خامس عشرين ربيع األول، بادر األمراء بالركوب إىل القلعة، 
الطائفة اليت خالفت علي الناصر يف السنة املاضية وحاربته، مث مضت إىل الشام، فشنت الغارات : وهم طائفتان

فجمع . وانتهبت ما كان معه ومع عساكره، حىت رجع إىل قلعة اجلبل على مجل .وأقبلت بالعساكر وبيتته بالسعيدية
، وأعد واستعد، فقاتلوه أياماً، مث غلبوا، فكر بعضهم راجعاً إىل الشام، واختفى بعضهم إىل أن أمنهم .وحشد

  .وهم عدة، يرجع أمرهم إىل األمري يشبك الدوادار. وأعادهم إىل رتبهم
.  وفت للناصر وحاربت من ذكرنا معه، وكبريهم األمري الكبري بيربس ابن أخت الظاهروالطائفة األخرى هي اليت

فلما صار الفريقان إىل القلعة، منعهم األمري سودون تلى احملمدي أمري أخور من صعود القلعة، وهم يضرعون إليه 
  .مث مكنهم من العبور من باب السلسلة. من بعد نصف النهار إىل بعد غروب الشمس

د أحضروا اخلليفة والقضاة األربع، واستدعوا األمري عبد العزيز بن الظاهر، وقد ألبسه بن غراب اخللعة وق
فعهد إليه اخلليفة أبو عبد اهللا حممد املتوكل على اهللا بالسلطنة، ولقبوه امللك املنصور عز الدين، . اخلليفتية، وعممه
  .يلة االثنني سادس عشرين ربيع األول، وقد ناهز االحتالموذلك عند أذان عشاء اآلخرة، من ل. وكنوه بأيب العز

ومل تدق البشائر على العادة، وال زينت القاهرة، وأصبح الناس يف سكون . وصعدوا به من اإلسطبل إىل القصر
وأشاعوا أنه مضى به . فتحريت املماليك اليت من عصبة الناصر. وهدوء، فنودي باألمان والدعاء للملك املنصور

  .اش نائب حلب وبيغوت إىل الشامدمرد
وقام بن . وهم كثري منهم باللحاق به، فأشاع آخرون أنه قتل، وأعرض األمراء عن الفحص عنه، وتواصوا باالتفاق

ليس له من السلطنة سوى جمرد االسم يف . واملنصور حتت كفالة أمه. غراب بأعباء اململكة، يدبر األمراء كيف شاء
  .اسيماخلطة، وعلى أطراف املر

  .استقر األمري بيربس الال السلطان، وخلع عليه: ويف يوم الثالثاء سابع عشرينه
. عملت اخلدمة باإليوان املعروف بدار العدل وجلس السلطان على ختت امللك: ويف يوم اخلميس تاسع عشرينه

ري الكبري بيربس على فاستمر األم. وحضر األمراء والقضاة وأهل الدولة على العادة، وخلع على أرباب الوظائف
عادته أتابك العساكر، واألمري أقباي أمري سالح، وسودن الطيار أمري جملس، وسودن تلى احملمدي أمري أخور، 

وبشباي رأس نوبة كبرياً، وأرسطاي حاجب احلجاب، وسعد الدين بن غراب كاتب السر، وفخر الدين ماجد بن 
  .وخلع على القضاة األربع خلع االستمرار. يشغراب وزيراً، وفخر الدين بن املرزوق ناظر اجل



بلغ املثقال الذهب إىل مائة ومخسني، واإلفرنيت إىل مائة وثالثني، فنودي يف سابع عشرينه أن املثقال : ويف هذا الشهر
مبائة وأربعني، واألفرنيت مبائة وعشرين، من أجل أنه توقف الذهب من قلة الفلوس، وذلك أهنا صارت رخيصة، 

ومع ذلك يباع النحاس األمحر الذي مل يضرب بألفي . طار منها بستمائة، عنها أربعة مثاقيل من الذهبوكل قن
فضن التجار بإخراج الفلوس، حىت اتضع الذهب، وكثر يف األيدي، وزهد . درهم، عنها ثالثة عشر مثقاالً وثلث

  .فتوقفت األحوال بسبب هذا، حىت نودي فمشت األحوال. الباعة يف أخذه
. يه أبيع األردب القمح مبائتني وعشرين، والشعري والفول مبائة وعشرين، وبلغ األرز إىل ستة عشر درمهاً القدحوف

  .وأبيع الباذجنان كل واحدة بنصف درهم
بعد النداء عليهما  -وبيع رأسان من البقر . وحلم البقر خبمسة دراهم الرطل. والرطل اللحم الضأن بثمانية دراهم

وبلغ األردب من زريعة اجلزر إىل مخسمائة درهم، والقدح من . باثين عشر ألف درهم -السوق  حبراج حراج يف
  .والقدح من بزر اللفت إىل مثانني درمهاً. بزر الفجل إىل مائة ومخسني درمهاً

  .والرطل من حلم اجلمل بثالثة دراهم ونصف، بعد مخسة أرطال بدرهم
وذلك أن مدة الصلح بني املسلمني بغرناطة وبني . والفرنج باألندلسكانت وقعة بني املسلمني : ويف هذا الشهر

الطاغية صاحب قشتالة ملا انقضت، أيب الطاغية من الصلح، فبعث السلطان أبو سعيد عثمان صاحب ماس عشرين 
وجعل الشيخ عمر بن زيان . غراباً أوسقها بالعدد والزاد، وجهز ثالثة آالف فارس، قدم عليهم القائد مارح

  .لوساطي على ألف فارس أخرىا
أسطوله إىل جبل الفتح، فلقيهم  -صاحب غرناطة  -وجهز أبو عبد اهللا حممد بن أيب احلجاج يوسف . فنزلوا سبتة

وقد اجتمع أهل فاس وأهل غرناطة، فكانت . أسطول الطاغية بالزقاق، يف يوم اجلمعة سادس عشرة، وقاتلهم
فكانت مصيبة . وغنم الفرنج املراكب كلها مبن فيها وما فيها. ال القليلالنصرة للفرنج، ومل ينج من املسلمني إ

  .عظيمة، تكالب فيها الفرنج على املسلمني، وقوي طمعهم فيهم
. وحلم الضأن إىل عشرة دراهم الرطل. فيه بلغ األردب القمح إىل مائيت درهم وستني: شهر ربيع اآلخر أوله اجلمعة
ه انتهت زيادة ماء النيل إىل تسع عشرة ذراعاً سواء، وعزت ألبقار، وطلبت وفي. وحلم البقر إىل مخسة ونصف

  .ألجل حرث األراضي، فأبيع ثور بثمانية آالف درهم
عنها . على أن حيمل مخسمائة ألف درهم فلوساً. أفرج عن فتح اهللا كاتب السر: ويف آخر هنار األربعاء ثامن عشره

  .ثقاالً ذهباً، وثلث مثقالثالثة آالف وثالمثائة وثالثة وثالثون م
  .وفيه توجه األمري نوروز نائب الشام من دمشق إىل الصبيبة، لقتال األمري شيخ

  .شهر مجادى األوىل أوله األحد
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فيه بلغ رطل اللحم الضأن إىل اثين عشر درمهاً، وحلم البقر إىل ستة دراهم، واألردب القمح إىل مائة ومثانني، 
ئة وبلغ القنطار الزيت إىل ستما. وبلغت الفضة الكاملية إىل أربعمائة وسبعني درمهاً فلوساً، كل مائة درهم منها

فوقف فيه . وبيع يف السوق حبراج مثانية أطيار من الدجاج بستمائة درهم وبيع زوج أوز بستمائة درهم. وعشرين
  .كل رطل خبمسة وعشرين درمهاً -بعد عطه  -اللحم 

فبلغ حلم الضأن إىل مخسة عشر درمهاً . وفيه فشت األمراض احلادة يف الناس بالقاهرة ومصر، وشنع موت األبقار
وبيعت ثالث رمانات بستني درمهاً، والرطل الكثمري بعشرين درمهاً، وغلت األسعار بغزة أيضاً، فبيع  الرطل،

القدح القمح بسبعة دراهم، والقدح الشعري خبمسة، والقدح العدس بعشرة، وبيع يف القاهرة بطيخة بثمانية وستني 
  .ة طلبه للمرضىدرمهاً بعد درهم، والرطل من لعاب السفرجل مبائة وثالثني، من كثر

يف عشرة سروج إلحضار األمري شيخ  -الال السلطان  -توجه الطواشي األمري شاهني احلسين : ويف حادي عشره
احملمودي نائب الشام، واألمري جكم، وقد ورد كتاب لألمري شيخ قبل ذلك بعشرين يوماً، وكتاب األمري جكم بعد 

با األمري نوروز وهزماه، وأنه حلق بطرابلس، ودخال إىل دمشق، فويل كتاب األمري شيخ بعشرة أيام، خيربا بأهنما حار
  .األمري شيخ قضاء دمشق شهاب الدين أمحد بن احلسب يف الشافعي، يف ثانيه

خرج األمري جكم من دمشق يف مجاعته، يريد حماربة األمري نوروز، وقد ورد اخلرب بنزوله على : ويف سابع عشرة
شيخ جبماعته، فبلغ ذلك نوروز، فسار يف عشية األربعاء ثامن عشره إىل محاة، ونزل شيخ حبرة محص، مث تاله األمري 

مث سارا إىل طرابلس، وقد نزل نائبها بأعناز ففر عنه من معه، ومضى . وجكم محص إىل يوم الثالثاء رابع عشرينه
  .ابةفدخل شيخ وحكم طرابلس يوم اخلميس سادس عشرينه، فنزل حكم بدار الني. يريد محاة

فلما بلغ عالن نائب حلب نزول نوروز وبكتمر نائب طرابلس على محاة، سار إىل نوروز، وأقام معه بعسكره 
  .ومجاعة من التراكمني

  .فيه مرض السلطان امللك املنصور. شهر مجادى اآلخرة، أوله الثالثاء
  .عادت اخليول من الربيع: ويف يوم اجلمعة رابعه

فكثرت القالة، وبات املماليك تسعى بعضها إىل بعض، فظهر امللك الناصر يف بيت وظهر بني أهل الدولة حركة، 
. األمري سودن احلمزاوي، وتالحق به كثري من األمراء واملماليك، ومل يطلع الفجر حىت ركب السلطان بآلة احلرب

ن احملمدي أمري أخور، وسار مبن اجتمع إليه يريد القلعة، فقاتله سود. وعليه آلة احلرب. وإىل جانبه ابن غراب
  .وأينال بيه بن قجماس، وبيربس الكبريي، ويشبك بن أزدمر، وسودن املارديين، قتاالً ليس بذاك

  .مث اهنزموا، وصعد السلطان إىل القلعة، فكانت مدة عبد العزيز سبعني يوماً
  عود السلطان زين الدين فرج إىل امللك

ن امللك الظاهر برقوق إىل امللك ثانيا وذلك أنه ملا فقد من القلعة، عود السلطان امللك الناصر زين الدين فرج اب
وأعلم األمري يشبك به، فخفي على أهل . وصار إىل بيت سعد الدين بن غراب، ومعه بيغوت، قام له مبا يليق به

ك، فلما متادت وأخذ ابن غراب يدبر يف القبض على األمري أينال بيه، فلم يتم له ذل. الدولة مكانه، ومل يعبأوا به



يشبك، وقطلو بغا الكركي، وسودن احلمزاوي يف : األيام، قرر مع الطائفة اليت كانت يف الشام من األمراء، وهم
  .آخرين، أنه خيرج إليهم السلطان، ويعيدوه إىل امللك، لينفردوا بتدبري األمور

ويأكل على مساطه، فعز عليه، وعلى وذلك أن األمري بيربس األتابك قويت شوكته على يشبك، وصار يتردد إليه، 
فلما استحكم . أصحابه ذلك، فما هو إال أن أعلمهم ابن غراب باخلرب، وافقوه على ذلك، وواعد بعضهم بعضاً

ونزل بدار األمري سودن . أمرهم، برز الناصر نصف ليلة السبت خامس مجادى اآلخرة من بيت ابن غراب
وابن غراب إىل جانبه، وقصد القلعة، . وركب وعليه سالحه. جهةاحلمزاوي، واستدعى الناس، فأتوه من كل 

وذلك أن صوماي رأس نوبة . فناوشه من تأخر عنه من األمراء قليالً، مث فروا، فملك السلطان القلعة بأيسر شيء
كان قد وكل بباب القلعة، فعندما رأى السلطان فتح له، فطلع منه، وملك القصر، فلم يثبت بيربس ومن معه، 

فبعث السلطان باألمري سودن الطيار يف طلب األمري بيربس فأدركه خارج القاهرة، فقاتله وأخذه . مروا منهزمنيو
واختفي األمري أينال بيه بن قجماس، واألمري . وأحضره إىل السلطان، فقيده، وبعثه إىل اإلسكندرية فسجن هبا

  .سودن املارديين
وعلى . شبك الشعباين، واستقر أتابك العساكر، عوضاً عن األمري بيربسخلع على األمري ي: ويف يوم االثنني سابعه

األمري سودن احلمزاوي، واستقر دواداراً، عوضاً عن سودن املارديين، وعلى جركس املصارع، واستقر أمري أخور، 
  .عوضاً عن سودن تلى احملمدي

ألمري أقبغا رأس نوبة، وكلهم أمراء وفيه قبض على األمري جرقطلو رأس نوبة، واألمري قنباي أمري أخور، وا
  .وقبض على األمري بردبك رأس نوبة، أحد أمراء الطبلخاناه. عشرات

وتقلد السيف . ولبس الكلفته. وأنعم عليه بإمرة مائة تقدمة ألف. وفيه استقر سعد الدين بن غراب رأس مشورة
  .ىل القلعة ومرضفلم يركب بعدها إ. ونزل إىل داره. كهيئة األمراء، وترك زي الكتاب

وفيه كتب تقليد األمري شيخ احملمودي بكفالة الشام على عادته، وجهز إليه على يد أينال املنقار شاد الشراب 
وكتب لألمري نوروز احلافظي أن حيضر . خاناة، وكتب تقليد األمري جكم بنيابة حلب، وجهز على يد سودن الساقي

باحلضور إىل  -كان  -وكتب لألمري دمرداش احملمدي نائب حلب . رمن دمشق إىل القدس بطاالً، وحذر من التأخ
  .مصر

  .قبض على سودن تلى أمري أخور، واخرج إىل دمشق على تقدمة سودن اليوسفي: ويف عاشره
  .توجه سودن الساقي خبلعة األمري جكم وتقليده بنيابة حلب: ويف رابع عشره

واستقر فخر الدين ماجد . يابة غزة، عوضاً عن األمري سالمشاستقر األمري سودن من زاده يف ن: ويف خامس عشره
  .يف كتابة السر، عوضاً عن سعد الدين بن غراب، حبكم انتقاله إىل اإلمرة -ناظر اجليش  -بن املزوق 

واستقر شرف الدين يعقوب بن التباين يف وكالة . واستقر الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا يف نظر اجليش
  .نظر الكسوة، عوضاً عن ويل الدين حممد ابن أمحد بن حممد الدمياطي، مؤدب األمري بيربس وموقعهبيت املال و

استقر األمري يشبك يف نظر املارسنان املنصوري بني القصرين، ونزل إليه وعليه التشريف : ويف حادي عشرينه
  .السلطاين، على العادة

  .د شغرت من أثناء األيام الظاهريةوفيه استقر األمري متراز الناصري نائب السلطة، وق
وفيه استقر األمري أقباي رأس نوبة األمراء، واألمري سودن الطيار أمري جملس يف وظيفة أمري سالح، عوضاً عن األمري 

  .واستقر يلبغا الناصري أمري جملس، عوضاً عن الطيار. أقباي



يف حسبة مصر، عوضاً عن  -اعة السكر أحد ب -استقر شرف الدين حممد بن علي اجليزي : ويف سادس عشرينه
  .مشس الدين حممد بن حممد بن املنهاجي، مبال قام به، فكان هذا من أشنع القبائح وأقبح الشناعات

استقر مشس الدين حممد بن علي بن املعلمة اإلسكندراين يف حسبة القاهرة، وعزل كرمي الدين : ويف ثامن عشرينه
  .ن الربجي يف الوكالة ونظر الكسوة، عوضاً عن ابن التباينواستقر هباء الدين حممد ب. اهلوى

وبلغت الفضة الكاملية كل مائة درهم مخسمائة درهم . بلغ القنطار السريج إىل ألف ومائيت درهم: ويف هذا الشهر
  .وفيه احنل سعر الغالل، وحلوم البقر، لكثرة موهتا. من الفلوس

ئب طرابلس وهي على قص، ففر منها، ونزال بوطاقه، وقدم يف ثالثه الش فإن األمري سارا من طرابلس، يريدان نا
الطرابلسي شاهني احلسين إىل دمشق، ومعه رسول األمري شيخ إىل السلطان يسأله النيابة يف دمشق، فأنكر على ابن 

  .احلسباين وغريه ممن ويل من قبل شيخ بغري موسوم السلطان، وأخربا أنه قدم ألخذ شيخ وجكم إىل مصر

قدم اخلرب إىل دمشق بعود السلطان امللك الناصر إىل السلطة، واستقراره بشيخ يف نيابة الشام، : يف ثالث عشرهو
ودعي للسلطان امللك الناصر يف يوم اجلمعة ثامن . وجكم يف نيابة حلب، فضربت البشائر، ونودي بذلك يف دمشق

  .عشره
ووصل معه األمري سودن . ق، خبلعة األمري شيخ لنيابة الشامقدم األمري أينال املنقار إىل دمش: ويف ثالث عشرينه

  .فتوجه املنقار إىل األمري شيخ، فكتب بقبض سودن احملمدي، فأخذ يف ليلة األحد سابع عشرينه وقيد. احملمدي
وفيه دخل األمري شيخ محاة، وذلك أنه سار من محص يوم الثالثاء ثاين عشرينه، وقدم محاة يوم السبت وحصرها، 

وكان نوروز وعالن قد مضيا إىل حلب، فإن األمري دمرادش كان فارقهما، ومضى إليها ليأهتم . قاتل من هبا
فلما وصل نوروز حلب مر منها دمرداش، واستقر هبا دقماق، فامتنع وقاتل، حىت . بالتركمان، فلما وصلها ملكها

  .أخذ وقتل بني يدي األمري جكم، وهنبت حلب
  .أعيد ابن التباين إىل الوكالة والكسوة، وصرف ابن الربجي: يف رابعه: شهر رجب، أوله اخلميس

  .قبض على األمري أزبك الرمضاين، وسفر إىل اإلسكندرية فسجن هبا: ويف ثامن عشره
  .مات اخلليفة أبو عبد اهللا حممد املتوكل على اهللا: ويف سابع عشرينه

فلما وصال إىل . هما من محاة يريدان حلب، وهبا األمري نوروزوأما الشام فإن األمري شيخ واألمري جكم سارا بعسكري
وخرج مبن معه منها إىل البرية، فدخل . املعرة، كتب إليهما نوروز، يعتذر بأنه مل يعلم بوالية األمري جكم حلب

  .اجلماعة إىل حلب بغري قتال، واستقر جكم هبا، وعاد األمري شيخ
ابلس مضافاً إىل نيابة حلب مبثال سلطاين على يد مغل بيه، من غري كتابة وكتب باستقرار األمري جكم يف نيابة طر

وكتب إىل األمري نوروز احلافظي باحلضور إىل القدس بطاال، وإىل األمري بكتمر شلق بأن يكون أمرياً كبرياً . تقليد
  .مقدم ألف بدمشق

. طانية ونزل بدار السعادة، وقرئ تقليدهدخل األمري شيخ إىل دمشق باخللعة السل: فلما كان يوم االثنني عشرينه
فكتب باإلفراج عن األمري سودن الظريف، ودمرادش حاجب دمشق، وتنكز بغا نائب بعلبك، فقدموا من الصبيبة 

وكان مساط اخلليل عليه السالم قد بطل، فحمل إليه من دمشق مائة غرارة ما بني قمح وشعر، . يف رابع عشرينه
  .لتعمل جشيشة وختبز خبزا

. وأما األمري جكم فإنه ملا استقر حبلب، ما زال يكاتب األمري نوروز وعالن حىت قدما مبن معهما حلب، وانضما إليه
  .مث كتب إىل األمري شيخ بذلك، فقبض حينئذ على الطواشي شاهني وسجنه بقلعة دمشق

و



  .شهر شعبان أوله اجلمعة
ولبس . مد املتوكل على اهللا وقرر يف اخلالفة، عوضاً عن أبيهاستدعى أبو الفضل العباس بن حم: يف يوم االثنني رابعه

وكتب باستقرار األمري طولو من علي باشاه يف نيابة . التشريف حبضرة السلطان ولقب باملستعني باهللا، ونزل إىل داره
  .وجهز تقليده وتشريفه على يد األمري آق بردى رأس نوبة. صفد عوضاً عن األمري بكتمر الركين

. وكان منذ فارق نوروز على محاة، وسار إىل حلب، وأخذها. استقرار األمري دمرداش احملمدي يف نيابة محاةوكتب ب
  .فلما أدركه نوروز، هرب دمرداش ونزل عند التركمان

خلع بدمشق على الشهاب احلسباين بقضاء دمشق، وقد كتب فيه األمري شيخ إىل السلطان، فبعث : ويف ثامن عشره
  .والتوقيع، وكان قبل ذلك يباشر القضاء بغري واليةإليه باخللعة 

  .يريد القاهرة، فأكرمه األمري شيخ وأنزله -كان  -قدم دمشق األمري عالن نائب حلب : ويف تاسع عشره
قدم إىل دمشق األمري ألطنبغا العثماين، وقد واله السلطان حاجب احلجاب بدمشق، فلبس : ويف سابع عشرينه

  .غدتشريفة، وباشر من ال
  .أعيد ابن شعبان إىل احلسبة، وعزل ابن املعلمة: يف رابع عشره: شهر رمضان، أوله األحد

أعيد ابن خلدون إىل قضاء القضاة املالكية، وعزل البساطي، واستقر يف احلسبة ابن املعلمة، : ويف سادس عشره
  .وعزل ابن شعبان بعد يومني

  .مات سعد الدين إبراهيم بن غراب: ويف تاسع عشره
  .مسك أينال األشقر، وسفر إىل اإلسكندرية: ويف ثالث عشرينه
  .أعيد اهلوى إىل احلسبة، وعزل ابن املعلمة: ويف رابع عشرينه

وفيه قبض إىل األمري سودن . أعيد ابن التنسي إىل قضاء املالكلية، بعد موت ابن خلدون: ويف خامس عشرينه
  .املارديين من بيته، مقيد ومحل إىل اإلسكندرية

كتب أمان لكل من األمري مجق، واألمري أسن باي، واألمري برسبان، واألمري أرغز، واألمري : ويف سادس عشرينه
  .سودن اليوسفي، وجهز إليهم بالشام

وكان من خرب البالد الشامية يف هذا الشهر أن التركمان اجتمعوا على ابن صاحب الباز، وقصدوا محاة، فدافعهم 
  .ن دخوهلا، فأفسدوا يف الضواحي فساداً كبرياًأهلها أشد املدافعة ع

تشريف سلطاين لألمري شيخ نائب الشام، فلبسه، وأعاد صدر الدين علي ابن اآلدمي إىل : وقدم يف يوم االثنني ثانيه
  .عوضاً عن السيد الشريف عالء الدين، بتوقيع وصل إليه من السلطان. كتابة السر بدمشق

هب للسفر، فقدم يف ثامنه األمري بكتمر شلق إىل دمشق، وقد عزل عن نيابة صفد ونودي بدمشق يف العسكر بالتأ
باألمري طولو، واستقر على إقطاع األمري أسن بيه، حبكم أنه أقام بطرابلس، نيابة عن األمري جكم هبا، فلبس بكتمر 

  .واستقر أتابك دمشق، وسار طولو من دمشق إىل صفد، فتسلمها. تشريفة
  .قبض األمري شيخ على سودن الظريف، وأعيد إىل السجن لكالم نقل عنه: ويف ثالث عشره

وكانت األسعار قد غلت بدمشق، ففرق األمري شيخ الفقراء على األغنياء وجعل لنفسه منهم نصيباً وافراً، 
  .فاجتمعوا يف بعض الليايل ألخذ الطعام فمات منهم أربعة عشر إنساناً

وم السبت ثاين عشرينه، وقد وصل إليه تقليده بنيابة محاة، وهو مشتت عند وقدم األمري دمرداش إىل دمشق يف ي
فيوم دخلها وصل إليها ابن صاحب الباز جبمائع التركمان، فلم تكن فيه قوة . فتوصل حىت دخل محاة. التركمان



ألمري شيخ يلقاهم هبا، فإن عسكر محاة سار إىل األمري حكم حبلب، فخرج من محاة فاراً إىل محص، وكتب إىل ا
  .وملا قدم أكرمه وأنزله. يستأذنه يف القدوم عليه، فأذن له

فرض األمري شيخ على أهل دمشق أجرة مساكنهم لشهر حيملوهنا إليه، إعانة له على قتال : ويف هذا الشهر
قدومه وفيه كتب السلطان بطلب األمري نوروز من حلب، و. التركمان، فإهنم أكثروا الفساد يف بالد محاة وطرابلس

  .إىل القاهرة
  .شهر شوال أوله االثنني

واستقر قاضي القضاة كمال . استقر البساطي يف قضاء املالكية، وعزل ابن التنسي: يف يوم الثالثاء سادس عشره
  .الدين عمر بن العدمي احلنفي يف مشخة خانكاه شيخو، وعزل الشيخ زادة اخلرزياين

  .وعزل اهلوىأعيد ابن شعبان إىل احلسبة، : ويف عشرينه
وأما البالد الشامية فإن األمري جكم نائب حلب خرج ومعه األمري نوروز وغريه، فقاتل التركمان وكسرهم كسرة 

فظيعة فقدم عليه كتاب السلطان بطلب نوروز وغريه من األمراء، فأغلظ على الرسول، وامتنع من ذلك، وكان قد 
فشق ذلك . اطأ عنه، وبلغه مع ذلك أنه قد أكرم األمري دمرداشبعث إىل األمري شيخ يطلبه ليحارب التركمان، فتب

عليه وتنكر على األمري شيخ وكتب يأمره بإمساك دمرداش وفطن دمرداش بذلك، ومر من دمشق يف ليلة االثنني 
  .ثالث عشرينه، فبعث األمري شيخ يف طلبه مجاعة، ففاهتم ومل يدركوه

  .شهر ذي القعدة، أوله الثالثاء
قدم اخلرب بأن األمري جكم ملا أخذ حلب سار إىل األمري فارس بن صاحب الباز التركماين املتغلب على  :يف ثالثه

إنطاكية، وقاتله وكسره أقبح كسرة وقتله وأخذ له أمواالً جزيلة فقوى جكم بذلك، فجاءه اخلرب مبسري األمري نعري 
وويل . اتله، فوقع نعري يف قبضته، وسجنه بقلعة حلببن حيار أمري املال إليه، فلقيه عند قنسرين يف نصف شوال، وق

ابنه العجل بن نعري إمرة آل فضل، عوضاً عنه، فسار العجل إىل سلمية وعاد جكم إىل حلب، مث بدا له يف العجل 
رأي، فاستدعاه فأخذ يعتذر بأعذار، فقبلها، وسار إىل إنطاكية، فأرسل إليه التركمان بالطاعة، وأن ميكنهم من 

ج إىل اجلبال لينزلوا من أماكنهم القدمية، وهم آمنون، ويسلمو إليه ما بيدهم من القالع فأجاهبم إىل ذلك، اخلرو
مث سار منها يريد دمشق، منزل شيزر وواقع أوالد صاحب الباز وكسرهم كسرة فاحشة وأسر . وعاد إىل حلب

السلطان، وذلك كله يف شوال، مث واقع جكم منهم مجاعة، قتلهم صربا، وقتل األمري نعري أيضاً، وبعث برأسه إىل 
  .التركمان يف ذي القعدة وبدد مشلهم

  .أعيد اهلوى إىل احلسبة، وعزل ابن شعبان، وفيه قدم طولو نائب صفد إىل دمشق: ويف خامسه
  .قبض على الوزير فخر الدين ماجد بن غراب مشري الدولة، وأحيط مبوجوده: ويف سابعه
من التجار ووكل هبم يف بيت األمري مجال الدين األستادار ليؤخذ منهم مال على قمح  قبض على كثري: ويف تاسعه

  .وفول بناحية منفلوط من صعيد مصر، حساباً عن كل أردب مائة درهم

وفيه قدم األمري دمرداش إىل دمشق بعدما وصل إىل الرملة فأتته واليته بنيابة طرابلس، فبعث األمري شيخ يستدعيه 
  .نه وبني األمري جكم، فأكرمه األمري شيخ وأنزلهلينظرا ما بي

وفيه قدم اخلرب بتغلب األمري جكم على البالد احللبية، وأنه حارب األمري نعري بن مهنا أمري آل فضل، وكسره، 
  .وقبص عليه

لقدس، وأنه كتب إىل األمري نوروز بأنه تقدمت الكتابة له بأن يتوجه إىل ا: يف رابعه: شهر ذي احلجة، أوله األربعاء



  .مل جيب عن ذلك، فيتقدم باحلضور إىل مصر
أعيد فتح الدين فتح اهللا بن معتصم بن نفيس الداودي إىل كتابة السر، بسفارة األمري مجال الدين : ويف سابعه

  .األستادار، وعزل فخر الدين ماجد بن املزوق
وخلع . ، وزيراً، ناظر اخلاص، على عادتهرضي السلطان على فخر الدين بن غراب، واستمر مشرياً: ويف ثاين عشره

  .عليه بعدما قام بعشرين ألف دينار
احنل سعر القمح، وأبيع مبائة وثالثني درمهاً األردب، وبيع الرغيف زنة نصف رطل بثلث درهم، : ويف هذا الشهر

وفيه أبيع الرطل اللوز . وأبيع ثور مبائة مثقال ذهباً، عنها من الفلوس ثالثة عشر ألف درهم، و مل نسمع مبثل ذلك
العاقد بأربعة عشر درمهاً، حيصل من قلبه أوقيتان وذلك من حساب أربعة ومثانني درمهاً الرطل، وهذا أعجب ما 

  .حيكي
وفيه فشى الطاعون بصعيد مصر، حىت خلت عدة بالد، وأحصي من مات من سيوط ممن له ذكر، فكانوا عشرة 

أحصي من مات يف بوتيج، فبلغوا ثالثة آالف ومخسمائة، وكان الزمان و. وهم كثري. آالف، سوى من مل يفطن له
  .ربيعاً، فلما انقضى فصل الربيع ارتفع الوباء

وأما الشام، فإن يف ثالثه كتب باستقرار األمري زين الدين عجل بن نعري يف إمرة آل فضل، عوضاً عن والده، وكتب 
ألمري دمرداش احملمدي يف نيابة حلب، واألمري عمر بن بعزل األمري جكم عن نيابة حلب وطرابلس، ووالية ا

يف نيابة طرابلس، وتوجه بتقاليدهم ألطنبغا شقل األينايل مملوك األمري : اهليدباين يف نيابة محاة، واألمري عالن اليحياوي
  .شيخ نائب الشام يف رابعه

، قتل  -فيما بني محاة ومحص  -الرسنت  اقتتل األمري جكم، واألمري شيخ احملمودي نائب الشام، بأرض: ويف خامسه
فيها األمري طولو نائب صفد، واألمري عالق نائب محاة، ومجاعة كثرية من الفريقني، واهنزم األمري شيخ ومعه األمري 

  .ومضى منها إىل الرملة يريد القاهرة. دمرداش احملمدي إىل دمشق
  .االثنني سابع عشرين ذي احلجةوقدم األمري نوروز إىل دمشق من قبل األمري جكم يف يوم 

وكان من خرب األمري شيخ، واألمريين جكم ونوروز، أن األمري شيخ توجه من دمشق بعد عيد األضحى، ومعه 
األمري دمرداش، فنزل مرج عذراء يف عسكره يريد محص، وقد نزل هبا عسكر جكم عليهم األمري، ونزل جكم 

وقدم إليهم األمري عجل . حلب الواصلة إليه مع تقليده وهو باملرج على سلمية، فلبس األمري دمرداش خلعة نيابة
  .ابن نعري بعربه طالباً أخذ ثأره من جكم

ووصل أيضاً ابن صاحب الباز يريد أيضاً أخذ ثأر أخيه من حكم، ومعه جع من التركمان، فسار هبم األمري شيخ من 
  .الثالثاء، فوصل تقليد العجل بن نعري بإمرة العرباملرج يف ليلة االثنني ثالث عشره إىل أن نزل قارا ليلة 

ونزل األمري شيخ محص يوم . من مصر، وقد استقر أتابك دمشق -كان  -وقدم األمري عالن نائب محاة وحلب 
اخلميس سادس عشره، فكاتب الفريقان يف الصلح فلم يتم، واقتتال يف يوم اخلميس ثالث عشرينه بالرسنت، فوقف 

مراء يف امليمنة، ووقف العرب يف امليسرة، فحمل جكم مبن معه على جهة األمري شيخ فكسره، األمري شيخ واأل
وقد صار شيخ إليها وقاتلوا قتاالً كبرياً ثبتوا فيه، فلم يطيقوا مجوع جكم واهنزموا، وسار  -وحتول إىل جهة العرب 

عشرينه، ومجعوا اخليول والبغال، إىل دمشق، فدخلوها يوم السبت خامس  -من دمرداش وغريه  -شيخ مبن معه 
  .مث مضوا من دمشق بكرة األحد. وأصحاهبم متالحقيني هبا



ونزل أزبك بدار . فقدم يف أثناء النهار من أصحاب األمري جكم األمري نكبيه، وأزبك، دوادار األمري نوروز
 سابع عشرينه، ونزل السعادة، وقدم األمري جرباش، فخرج الناس إىل لقاء نوروز، فدخل دمشق يوم االثنني

وكان قد شنق رجالً يف حلب . ودخل األمري جكم يوم اخلميس سلخه، ونادى أال يشوش أحد على أحد. اإلسطبل
رعى فرسه يف زرع، وشنق آخر بسلمية، مث شنق جندياً بدمشق على ذلك، فخافه الناس، وانكفوا عن التظاهر 

اة وحلب، واألمري طولو نائب صفد، قدما بني يدي األمري جكم وقتل يف وقعة الرسنت األمري عالن نائب مح. باخلمر
فضرب أعناقهما، وعنق طواشي كان يف خدمة األمري شيخ، كان يؤذي مجاعة نوروز املسجونني، ومضى األمري شيخ 

  .إىل جهة الرملة
  .خسف القمر من آخر الليل: ويف ليلة األربعاء خامس عشره

 مائة وعشرين درمهاً األردب، مث ارتفع يف آخره لقلة ما يصل منه، وعز وجود احنل سعر القمح إىل: ويف هذا الشهر
  .اخلبز يف األسواق

ووقف احلاج بعرفة يوم اجلمعة، ومل يسر احململ من دمشق على العادة لكثرة الفنت بالشام، وقدم من الشام حاج 
  .قليل حنو مخسمائة، وقدم من العراق حنو ذلك

  ه ذكرومات يف هذه السنة ممن ل

حممد بن موسى بن عيسى الدمريي، كمال الدين أبو البقاء الشافعي، تويف ليلة الثالثاء ثالث مجادى األوىل، عن حنو 
  .ست وستني سنة، وكان عاملاً صاحلاً

ومات حممد بن حسن مشس الدين السيوطي الشافعي، يف يوم األحد عشرين، مجادى اآلخرة، عن سن عالية، وكان 
وكان يأخذ األجر على التعليم، وللناس عنه إعراض، وفيه . وأصول، وغريذلك. ة من حنو وفقهصاحب فنون عديد

  .وقيعة
ومات أبو حامت حممد بن أيب حامد أمحد بن علي بن عبد الكايف القاضي تقي الدين، حفيد الشيخ هباء الدين 

ناب يف : بع وستني وسبعمائةالسبكي، يف يوم اخلميس سادس عشرين مجادى األوىل، ومولده يف شعبان سنة أر
  .احلكم بالقاهرة، ومل يكن باملاهر يف الفقه

ومات أمحد بن حممد بن إمساعيل بن عبد الرحيم بن يوسف بن مسري بن حازم شهاب الدين أبو هاشم بن الربهان 
مللك الظاهر العبد الصاحل الداعي إىل اهللا، يف يوم اخلميس ألربع بقني من مجادى األوىل، وهو الذي قام على ا

  .برقوق، وكان أحد نوادر الدنيا
ومات علي بن حممد بن عبد النصري بن علي عالء الدين عصفور، السنجاري األصل، الدمشقي املولد والدار، 

املالكي، شيخ الكتاب، يف يوم االثنني رابع عشرين شهر رجب، كتب على زين الدين حممد بن احلراين، ناظر أوقاف 
  .دمشق

ن حممد بن حممد بن أسعد بن عبد الكرمي بن يوسف بن علي بن طحا القاضي فخر الدين أبو اليمن ومات حممد ب
الثقفي القايايت، أحد نواب احلكم الشافعية، يف ليلة األربعاء حادي عشرين شهر رجب، وقد جتاوز الثمانني، مبدينة 

  .وكتب خبطه كثرياً. وكان عريا عن العلم. مصر
ي بن خلف زين الدين أبو املعايل الفارسكوري أحد فضالء الشافعية وخرييهم، يف ليلة ومات عبد الرمحن بن عل

  .األحد سادس عشرين شهر رجب
ومات اخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املعتضد أيب بكر ابن املستكفي باهللا أيب الربيع 



  .سليمان بن احلكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد
وجعله األمري أينبك البدري بن . بويع باخلالفة بعهد من أبيه يف سابع مجادى اآلخرة سنة ثالث وستني وسبعمائة

وقبض عليه . زكريا بن إبراهيم يف ثالث عشرين صفر سنة تسع وسبعني، مث أعيد يف عشرين ربيع األول، منها
أول مجادى األوىل سنة إحدى وتسعني، مث أفرج  الظاهر برقوق يف أول رجب سنة مخس ومثانني، وقيده وسجنه إىل

وعرض عليه االستقالل باألمر مرتني فأىب، . واستمر يف اخلالفة حىت مات ليلة الثالثاء ثامن عشرين شهر رجب. عنه
  .وأثرى كثرياً

األربعاء ومات عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن خلدون أبو زيد ويل الدين، احلضرمي، األشبيلي، املالكي، يف يوم 
  .خامس عشرين شهر رمضان فجأة، ويل املالكية عدة مرار

ومات إبراهيم بن عبد الرازق بن غراب، األمري القاضي سعد الدين بن علم الدين ابن مشس الدين، يف ليلة اخلميس 
  .تاسع عشر شهر رمضان، ومل يبلغ الثالثني سنة

ين الدين احلليب، رئيس كتاب اإلنشاء، يف يوم ومات طاهر بن احلسن بن عمر بن احلسن بن عمر بن حبيب ز
  .وقد أناف على الستني، وعني لكتابة السر. اجلمعة سابع عشرين ذي احلجة

ومات عبد اهللا بن سعد اهللا بن البقري الوزير الصاحب تاج الدين بن الوزير الصاحب سعد الدين، مات حتت 
  .العقوبة ليلة االثنني ثامن عشرين ذي القعدة

مري قانباي العالي أحد أمراء األلوف، يف ليلة األحد، حادي عشرين شوال، بعد مرض طويل، وكان كثري ومات األ
  .الفنت، ويعرف بالغطاس لكثرة اختفائه
  .مات يف خامس عشرين مجادى األوىل. ومات األمري قينار أحد أمراء الطبلخاناه

  .يف رابع عشرين مجادى األوىل ومات األمري بالط السعدي أحد أمراء الطبلخاناه ماتت بطاال
ومات أمحد بن عماد بن يوسف شهاب الدين املعروف بابن العماد األقفهسي أحد فضالء الشافعية، وله من 

املصنفات، أحكام املساجد، وأحكام النكاح مساه كتاب توقيف احلكام يف غوامض األحكام، وكتاب أحوال اهلجرة 
  .نظمه مث شرحه

ن بن عبد اخلالق بن سنان، مشس الدين الربشنسي، أحد فضالء الشافعية، تويف عن حنو ومات حممد بن عبد الرمح
  .سبعني سنة

ومات شاهني السعدي، أحد اخلدام السلطانية األشرفية، عظم يف األيام الناصرية حىت صار الال السلطان، وويل نظر 
  .خانكاة سرياقوس

احلنفي، بدمشق،  -عرف بابن الكشك  -اد إمساعيل بن العز ومات حميي الدين حممود بن جنم الدين أمحد بن العم
  .ويل قضاء احلنفية بدمشق، وقدم القاهرة. يف ذي القعدة

ومات عبد الرازق بن أيب الفرج األمري الوزير تاج الدين املعروف بابن أيب الفرج األرمين، مات يف رابع شهر ربيع 
وويل الوزارة مث األستادارية معاً، مث ويل بعد ذلك . صار وايل قطيااآلخرة كان أوالً كاتباً، مث ويل نظر قطيا، مث 

كشف الوجه البحري، مث والية القاهرة وكان أوال يسمى باملعلم، مث مسي بالقاضي، مث نعت بالصاحب، مث باألمري، 
  .مث مبلك األمراء كل ذلك يف مدة يسرية من السنني
هو تيمور بن سرختنته بن زنكي بن سبنا بن طارم بن طغرل بن ومات تيمورلنك كوركان بن أنس قتلغ، وقيل بل 

تويف . قليج بن سنقرر، بن كنجك بن طوسبوقا بن ألتان خان، ومعين لنك األعرج، ومعين كوركان صهر امللك



ومسرقند، واهلند، . تيمور بآهنكران من شرقي مسرقند، يف ثالث عشر شعبان، وملك عامة بالد العراق، وخراسان
كر، وبالد الروم، وحلب، ودمشق، وخرب مدن العامل، وحرقها، وهدم بغداد، وأزال نعم الناس، وكان وديار ب

  .أول ظهوره سنة ثالث وسبعني وسبعمائة. قاطع طريق
  سنة تسع ومثامنائة

الظاهر استهلت واخلليفة املستعني باهللا أبو الفضل العباس بن حممد املتوكل على اهللا والسلطان امللك الناصر فرج بن 
برقوق، ودمشق بيد األمري نوروز، من قبل األمري جكم، وحلب ومحاة وطرابلس بيد األمري جكم، وهو خارج عن 

ونائبه بديار مصر األمري متراز، وبدمشق األمري شيخ، وقد توجه بعد الكسرة على محص إىل جهة . طاعة السلطان
  .الرملة

واملثقال الذهب مبائة درهم ومخسة وثالثني درمهاً : شرين بؤونةشهر اهللا احملرم، أوله اجلمعة، ويوافقه رابع ع
بالفلوس، وكل دينار أفرنيت مبائة ومخسة عشر درمهاً، والقمح مبائة وثالثني درمهاً األردب، والشعري والفول بنحو 

ي مائة درهم، والفلوس كل رطل بستة دراهم، والفضة ال تظهر بني الناس، وإذا ظهرت تباع كل درهم كامل
وهبذا فسدت أحوال أرباب اجلوامك من الفقهاء وأمثاهلم، الذين  -زنة عشر أواقي  -خبمسة دراهم من الفلوس 

رزقهم على األوقاف، واملرتبات السلطانية، فصاروا يأخذون معاليمهم عن كل درهم فضة أوقيتني فلوسا، وتسمي 
املعتادة بالفضة، فصار من معلومه مثالً مائة درهم  درمهاً، وارتفعت أسعار مجيع املبيعات حىت بلغت أضعاف قيمتها

فإنه اآلن يأخذ عن املائة سبعة  -وكان قبل هذه احلوادث واحملن يأخذها فضة، عنها مخسة مثاقيل ذهباً  -يف الشهر 
ن قبل عشر رطالً، وثلثي رطل من الفلوس، يقال هلا مائة درهم، وال تبلغ ديناراً واحداً، فيشتري هبذه املائة ما كا

  .هذا يشتريه بأقل من عشرين بكثري، فإن كل سلعة كانت تباع بدينار ال تباع اآلن إال بدينار وبأكثر من دينار

وأما األجراء وأصحاب الصنائع فإن أجرهم تزايدت، فكل من كانت أجرته درمهاً ال يأخذ اآلن إال مخسة فما 
رباب اإلقطاعات فإهنم جعلوا كل فدان بستة أمثال ما وكذلك التجار ضاعفوا رحبهم يف بضائعهم، وأما أ. فوقها

كان، فلم خيتل من حاهلم شيء، إال أنه صار هبذا االعتبار ال يرجى الرخاء مبصر، فإن الغلة تقوم على صاحبها بقيمة 
 وقد. زائدة من أجل غالء أجرة الطني، ومثن البذر، وأجرة احلصادين وحنوهم، وكل ذلك من سوء نظر والة األمور

كتبت يف هذا مصنفاً امسه إغاثة األمة بكشف الغمة، وقد اعتذر يل بعضهم عن إفساد أهل الدولة الدرهم، فإنه 
محلهم على ذلك كثرة ما عليهم من جوامك املماليك، وذلك أن نفقة املماليك السلطانية تبلغ يف كل شهر إىل ألف 

وحامكية اململوك منهم من أربعمائة إىل . كسوهتمألف ومائيت ألف درهم، سوى ما هلم من حلم وعليق خيوهلم و
مخسمائة، وكانت أوال املائة درهم عنها مخسة مثاقيل ذهباً، فجعل املباشرون املثقال هبذا السعر، لعلمهم أن األمتعة 

ال تنزل عن سعرها من الذهب والفضة، وأهنم ال ينفقون للمماليك إال الفلوس، وقطعوا ضرب الفضة، وأكثروا من 
ب الفلوس، فرخصت الفلوس، وبذل الكثري منها يف الذهب لقلة الفضة، وكثرة احتياج املسافرين إىل محل ضر

النقود حىت بلغ الدينار إىل هذا القدر، فصار الدرهم بعد أن كان قرياطاً وبعض قرياط من الدينار، ال يساوي كل 
  .مخسة منه أو ستة قرياطا

 يشعرون حبقيقة احلال، فعم الفساد، وخص الفقهاء وحنوهم من ذلك واستمرت نفقة املماليك على ذلك وهم ال
سعد الدين إبراهيم بن غراب، ومجال الدين يوسف : ومؤسس هذا الفساد بديار مصر رجالن مها. أعظم البلوى

 األستادار، وذلك أن ابن غراب منذ ويل نظر اخلاص يف آخر األيام الظاهرية مل يزل لكثرة ما ظفر به من الذهب



وأما مجال الدين فإنه منذ كان يلي . يزيد يف سعره حىت بلغ هذا القدر، وهو آخذ يف الزيادة أيضاً على هذا القدر
مث ملا مات الظاهر ويل يف األيام الناصرية أستادارية مجاعة كثرية من األمراء : أستادارية األمري جباس يف أجرة الراضي

ألراضي حىت عمل ذلك كل أحد، وصار باعتبار غالء سعر الذهب كل األكابر، فجرى على عادته، وزاد يف أجر ا
شيء يباع فإنه بأضعاف مثنه، وباعتبار غالء األطيان ال يرجى الرخاء، وهذان الفسادان سبب عظيم يف خراب إقليم 

  .مصر، وزوال نعم أهله سريعاً، إال أن يشاء ريب شيئاً
  .ة غزةكتب باستقرار األمري خري بك يف نياب: ويف أوله

يف حسبة  -املعروف بالطويل وبالبدنة  -استقر مشس الدين حممد بن عبد اخلالق املناوي : ويف يوم األحد ثالثه
  .القاهرة، وصرف اهلوى

  .نودي على النيل: ويف رابعه
  .قدم الركب األول من احلاج إىل القاهرة، وقدم احململ ببقية احلاج من الغد: ويف حادي عشرينه
  .نودي يف املماليك السلطانية بالعرض ألخذ نفقة السفر: ينهويف خامس عشر

ويف ثامن عشرينه ابتدأ السلطان يف نفقة املماليك يفرقها عليهم، فأنفق لكل واحد أربعني مثقاالً، فبلغت النفقة على 
  .ثالثة آالف

  .ونودي يف يومه بأن سعر كل مثقال مبائة ومخسني بعد مائة وثالثني فكثر الضرر بذلك
  .أما الشام فإن يف خامسه قدم اخلرب باهنزام األمري شيخ نائب الشام من حكم إىل غزة، فاهتم السلطان للسفرو

توجه األمري سودن من زادة إىل األمري شيخ باستمراره يف نيابة الشام على عادته، وصحبته : ويف حادي عشره
  .املطبخ إىل مالقاة األمري شيخ وفيه خرج. سالح كثري أنعم به عليه، وتشرف ليلبسه مع عدة ثياب

وفيه أنكر على األمري كزل العجمي أمري احلاج ما فعله، فإنه أخذ من احلجاج عن كل محل ديناراً، وباعهم املاء 
الذي يريدوه، فصودر، وأخذ منه قريب املائيت ألف درهم، ففر يف سلخه، فأخذ له حاصل فيه قماش وغريه، 

  .وأخرج إقطاعه
األمريين جكم ونوروز وجها فريابعه الرسل إىل السلطان بصورة ما جرى، وخرج األمري جكم من  وأما الشام فإن

دمشق هو واألمري نوروز يف حادي عشره، متوجه جكم إىل جهة حلب، وتوجه نوروز يف طلب شيخ فلم يدركه 
  .وحلق باألمري نوروز -وكان مقيداً  -وفر سودن احملمدي من عند األمري شيخ 

  .اللهم انصر حكم: أثبت قضاة محاة أن طائرات مسع وهو يقول: ويف آخره
أهل واألسعار غالية، وبلغ حلم البقر إىل سبعة دراهم الرطل، وحلم الضأن إىل تسعة، : شهر صفر، أوله السبت

  .واألسواق متعطلة، والناس يف خوف ووجل من كثرة الظلم

  .األمري شيخوفيه خرج األمري يشبك وغريه من األمراء إىل مالقاة 
قدم األمري شيخ ومعه األمري دمرداش نائب حلب، واألمري خري بك نائب غزة، واألمري ألطنبغا العثماين : ويف ثالثه

واألمري سودن الظريف، واألمري تنكز بغا  -كان  -حاجب احلجاب بدمشق، واألمري يونس احلافظي نائب محاة 
إلكرام، وذلك أن عسكر األمري جكم سار من دمشق وأخذ صفد احلططي وغريهم، فصعدوا القلعة وأكرموا غاية ا

  .والصبيبة والكرك وغزة
خلع على األمري شيخ واستقر يف نيابة الشام على عادته، وعلى األمري دمرادش بنيابة حلب على : ويف سادسه

  .عادته



  .صر الدين حممد الطناحياستقر تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اهللا يف نظر األحباس، عوضاً عن نا: ويف سابعه
محل السلطان أخاه امللك املنصور عبد العزيز، وأخاه إبراهيم إىل إسكندرية، مع األمري قطلوبغا : ويف حادي عشرينه

الكركي، واألمري أينال حطب العالي ليقيموا هبا، وخرج مع أخويه أمهاهتما وخدمهما، وأجرى هلما يف كل يوم 
  .ري ألف درهم يف اليوممخسة آالف درهم، ولكل من األم

فيه برز األمري شيخ نائب الشام، واألمري دمرداش نائب حلب، ومعهما مجاعة من : شهر ربيع األول، أوله االثنني
عسكر دمشق وحلب، ونزال خارج القاهرة بالريدانية، وحلق هبما األمري سودن احلمزاوي الدوادار، واألمري سودن 

  .الطيار أمري سالح
  .وى إىل احلسبة، وعزل مشس الدين الطويل، ورحل األمري شيخ، واألمري دمرداش بالشامينيوفيه أعيد اهل
  .ضربت خيمة السلطان بالريدانية، فرحل احلمزاوي والطيار: ويف رابعه
  .سار السلطان من قلعة اجلبل ونزل خميمه بالريدانية: ويف ثامنه

  .أعيد الطويل إىل احلسبة، وعزل اهلوى: ويف حادي عشره
رحل السلطان من الريدانية يريد الشام، وجعل األمري متراز الناصري نائب الغيبة، فلم حيمد رحيله : ويف ثاين عشره

  .ما سافر أحد يوم اجلمعة إال رأى ما يكره: أنه قال -رمحه اهللا  -يف يوم اجلمعة، فقد نقل عن اإلمام أمحد بن حنبل 
  .ها يف سابع عشرينهنزل السلطان غزة، ورحل من: ويف رابع عشرينه

وأما الشام فإن األمري نوروز جهز يف أوله عسكراً من دمشق، عليهم األمري سودن احملمدي، وأزبك الدوادار، 
  .فساروا إىل جهة الرملة

خرج األمري بكتمر شلق من دمشق جلمع العشران، فقدم يف ثالث عشره األمري أينال بيه بن : ويف حادي عشره
بن أزدمر، وكانا خمتفيني بالقاهرة، من حني عاد امللك الناصر إىل امللك بعد أخيه املنصور  قجماس، واألمري يشبك

وعقيب . عبد العزيز، ووصل معهما األمري سودن احملمدي لضعف حصل له، فأكرمهما األمري نوروز، وأنعم عليهما
هو واألمري  -نائب غزة إليها ذلك عاد العسكر املتوجه مع سودن احملمدي إىل الرملة، لوصول األمري خري بك 

وأخربوا باستقرار األمري شيخ يف نيابة الشام، وأن السلطان قد خرج من القاهرة، فاضطرب  -ألطنبغا العثماين 
نوروز، وخرج من دمشق يف يوم الثالثاء سابع عشره، فبلغه وصول األمري ألطنبغا العثماين إىل صفد، وقد ويل 

ففر منه بكتمر شلق، وقدم على نوروز، فعاد حينئذ من جسر يعقوب، . ألمري شيخنيابتها، ومعه شاهني دوادار ا
وسار من دير زيتون يف سادس . وقد عزم على الفرار خوفاً من السلطان، وحلق به من كان بدمشق من أصحابه

ق، مث من الغد يوم اجلمعة سابع عشرينه إىل دمش -دوادار شيخ  -عشرينه على بعلبك إىل محص، فدخل شاهني 
قدم األمري شيخ يف يوم االثنني آخره، ومعه دمرداش نائب حلب، وألطنبغا العثماين نائب صفد، واألمري زين الدين 

  .عمر بن اهلذباين أتابك دمشق، فلم جيد من ميانعه
مات امللك املنصور عبد العزيز بن الظاهر برقوق : يف ليلة االثنني سابعه: شهر ربيع اآلخر، أوله الثالثاء

ومات بعقب موته من ليلته أخوه إبراهيم، ودفنا من الغد، . بعد مرضه مدة إحدى وعشرين ليلة. باإلسكندرية
  .فكانت جنازهتما مجعها كبري، وهلج الناس بأهنما ماتا مسمومني

دخل السلطان إىل دمشق يف جتمل عظيم، ونزل بدار السعادة إىل أن توجه يريد حلب يف سابع : ويف هذا اليوم
ه، فدخلها يف سادس عشرينه، وقد رحل األمري جكم عنها، وعدى الفرات ومعه األمري نوروز، واألمري متربغا عشر

  .املشطوب، ومجاعة، منزل السلطان بالقلعة، وبعث األمراء يف طلب جكم



 ساحل قدمت رمة امللك املنصور عبد العزيز وأخيه إبراهيم من اإلسكندرية على ظهر النيل إىل: ويف ثامن عشرينه
القاهرة، ومحال إىل حتت القلعة، وأمهاهتما وجواريهن مسلبات، فصلى عليهما، ودفنا عند أبيهما حتت اجلبل بتربته 

  .اليت أوصى بعمارهتا
فيه خرج السلطان من حلب عائداً إىل دمشق، وويل حبلب األمري جركس : شهر مجادى اآلخرة، أوله السبت

وأقر األمري شيخ على نيابة الشام، وجد يف مسريه حىت قدم . يابة طرابلسوويل األمري سودن بقجة ن. املصارع
  .دمشق يف مخسة أيام، وترك اخلام وراءه

فثارت طائفة من املماليك ومعهم عامة حلب على جركس املصارع، وقدم األمري نوروز بعسكره ففر جركس يريد 
وخلص األمري جركس إىل السلطان، ودخل . ب فيهدمشق، ونوروز يف أثره، فعثر خبام السلطان فقطعه، ووقع النه

وكان األمري يشبك قد دخل . معه دمشق يف ثامنه، فنزل السلطان دار السعادة، ونادى باإلقامة يف دمشق شهرين
  .باألمس وهو مريض، ومعه األمري دمرداش، واألمري باش باي رأس نوبة

وقدم اخلرب بنزول األمري نوروز . وعزل ابن حجي أعيد مشس الدين األخناي إىل قضاء دمشق،: وهي خامس عشره
محاة مث محص ووصول جكم إىل حلب، فسار السلطان من دمشق يوم األحد سادس عشره بعدما تقدم إىل العسكر 

بأن من كان فرسه عاجزاً فليذهب إىل القاهرة، وأال يتبعه إال من كان قوياً، فتسارع أكثر العساكر إىل العود إىل 
 يتبع السلطان منهم كثري أحد فانتهى يف مسريه إىل قريب منزلة قارة، مث عاد جمداً، فدخل دمشق يوم ومل. القاهرة

وقد فرق مشله، وتأخر مجاعة من األمراء مع شيخ نائب الشام، فخرج األمري يشبك يف ثاين . اخلميس عشرينه
وسار السلطان . ثالث عشرينه إىل صفدعشرينه، وخرج شبح ودمرداش وألطنبغا العثماين يف عدة أمراء يوم األحد 

ويشبك يريد مصر، فدخل إىل القدس، وقد ختلف األمري سودن احلمزاوي بدمشق ومعه عدة من األمراء مغاضبني 
  .مث توجه احلمزاوي من دمشق يريد صفد، وأخذ كثرياً من األثقال السلطانية، واستوىل على صفد. للسلطان

  .أعاد نائب الغيبة ابن شعبان إىل احلسبة وعزل الطويل: ويف يوم األحد رابع مجادى األوىل
وأما الشام فإن األمري سودن احلمزاوي الدوادار دخل باجلاليش السلطاين إىل دمشق يف يوم اخلميس ثالث شهر 

ربيع اآلخر، ودخل األمري بيغوت يف رابعه، وقدم السلطان يف يوم االثنني سابعه واألمري شيخ نائب الشام قد محل 
  .اجلتر على رأسه، وبني يديه اخلليفة والقضاة واألمري يشبك وبقية العساكر، فنزل السلطان بدار السعادة

بعث الوزير يف طلب عالء الدين علي بن أيب البقاء قاضي دمشق، ففر من األعوان بعدما : ويف ليلة الثالثاء ثامنه
  .قبضوا عليه

  .قجة بنيابة طرابلس، وسار إليهاهذا خلع على األمري سودن ب: ويف يوم الثالثاء
. صلى السلطان اجلمعة جبامع بين أمية وحطب به، وصلى الشهاب أمحد بن احلساباين: ويف يوم اجلمعة حادي عشره

ويف هذه األيام ركب املماليك السلطانية حتت قلعة دمشق، وطلبوا النفقة، وتكلموا كثرياً مبا ال يليق، ويف ثامن 
خ نائب الشام واألمري دمرداش نائب حلب من دمشق يريدان حلب، وضرب خام السلطان توجه األمري شي: عشره

  .بربزة، وخرج السلطان من الغد، فنزل بربزة
أعيد الشريف عالء الدين علي بن عدنان إىل كتابة السر بدمشق، وكانت بيد ابن اآلدمي، فلما : ويف خامس عشره

  .دين القرشي موقع نوروز، حىت حوج من البلدقدم األمري نوروز اختفى منه مباشرها تقي ال
  .وعزل الشهاب احلساين. ويل جنم الدين عمر بن حجي قضاء دمشق: ويف تاسع عشره

قدم قاضي القضاة مشس الدين حممد األخناي من القاهرة إىل دمشق، وكاد قد ويل بعد صرفه : ويف حادي عشرينه



  .من قضاء ديار مصر خطابة القدس
  .وصل إىل دمشق األمري مجال الدين األستادار، وكان قد تأخر بعد السلطان بالقاهرة: ويف خامس عشرينه

  .قبض على قضاة محاة، ووضعوا يف احلديد، وألزموا مبال، كوهنم أثبتوا حمضر الطائر بالدعاء جلكم: ويف آخره
  .للسلطان والناس يف دمشق وأعماهلا يف ضرر كبري ملا نزل من جباية الشعري: وأهل مجادى األول
وأخذ . وأعادهم إىل حاهلم. طلب السلطان قضاة طرابلس فقدموا عليه حبلب، وأخذ منهم ماالً: ويف تاسع عشره

  .من قضاة حلب ماالً وأقرهم

وقدم األمري يشبك من حلب . ويل صدر الدين علي بن األدمي قضاء احلنفية بدمشق مبال كبري: ويف خامس عشرينه
اآلخرة، مث قدم السلطان يف ثامنه، وخلع يف عاشره على شيخ خلعة االستمرار يف نيابة إىل دمشق يف سابع مجادى 

ونودي باإلقامة يف دمشق فقدم اخلرب يف سادس عشره بوصول . الشام، وعلى سودن احلمزاوي خلعة االستمرار
من العسكر إىل جهة  وتوجه كثري. مث سار السلطان يف آخره. نوروز إىل محص، فنودي بالرحيل، فتقدم األمري شيخ

القاهرة، فوصل السلطان إىل قارا وعاد إىل دمشق يوم اخلميس عشرينه، خمرج األمري يشبك يف يوم السبت وهو 
  .مريض يريد القاهرة

وخرج شيخ ودمرداش وألطنبغا العثماين يف يوم األحد ثالث عشرينه إىل جهة صفد، ومعهم مجاعة من األمراء ندهبم 
ج السلطان ليتبعهم، فنزل الكسوة يريد مصر، ورحل، فثار بدمشق يف يوم االثنني رابع عشرينه وخر. السلطان إليها

مث قدم يف سابع عشرينه عدة أمراء، منهم سودون . مجاعة نوروز الذين كانوا خمتفني، ونادوا باألمان، ودقوا البشائر
ن قجماس، ويشبك بن أزدمر، ويشبك وقدم من الغد أينال بيه ب. احللب ومجق وأزبك دوادار نوروز إىل دمشق

  .الساقي يف عدة من النوروزية
  .فيه قدم األمري نوروز دمشق، يف موكب جليل: شهر وجب، أوله األحد

  .وصلت طائفة من عسكر السلطان إىل القاهرة، وتتابع دخوهلم: ويف ثانيه
  .قدم األمري مجال الدين األستادار: ويف تاسعه
وفيهقدم حرمي السلطان من الشام، وقدم عدة من املماليك .  احلسبة، وعزل ابن شعبانأعيد الطويل إىل: ويف سادسه

  .السلطانية وغريهم
قدم السلطان إىل قلعة اجلبل، ومل ينل غرضاً، وقد تلف له مال كثري جداً، ونقصت عساكره، : ويف حادي عشره

  .فزينت القاهرة لقدومه
  .ب، واألمري سودن من زاده نائب غزة، وقد ثار هبا األمري خري بكقدم األمري دمرداش نائب حل: ويف ثامن عشره
  .استقر زين الدين حاجي التركماين يف حسبة القاهرة، وعزل الطويل، مث أعيد يف سابع عشرينه: ويف ثاين عشرينه

، ففر عنهم دمرداش. وكان األمري سودن احلمزاوي قد أخذ صفد وقلعتها، واستمر هو واألمري شيخ، ودمرداش
وكتب يف ذلك إىل جكم، فخرج . وأخذ احلمزاوي يسعى يف صلح شيخ مع نوروز حىت أجاب نوروز إليه

احلمزاوي يوماً من صفد ليسري يف برها، فسار شيخ، وأخذ يف عيبته القلعة، فنجا احلمزاوي بنفسه وبعض أصحابه، 
ونزل دمرداش بغزة، فأخذ . عتهوقدم دمشق يف ثاين عشره، فأخذ شيخ مجيع ما كان له بصفد، وقبض على مجا

نوروز يف عمارة قلعة دمشق، ووقف عليها بنفسه ومعه األمراء والقضاة، وفرض األموال على األراضي، فجيب ماالً 
  .كبرياً، وأخرج األوقاف إقطاعات إلصحابه، وأقطع األمالك أيضاً

ن بن غراب، وسلم إىل األمري مجال الدين قبض على الوزير املشري فخر الدي: يف رابعه: شهر شعبان، أوله الثالثاء



  .األستادار ليعاقبه
وكان بن غراب قد قطع يف . استقر األمري مجال الدين يف وظيفيت الوزارة ونظر اخلاص، مضافاً ملا بيده: ويف سابعه

ل شهر رجب اللحم املرتب على الدولة للمماليك السلطانية واألمراء وأهل الدولة، وصرف ألربابه عن كل رط
وذلك أن اللحم كان . حلم درمهاً، وسعره يومئذ مثانية دراهم الرطل، فخفت كلفة الدولة، وصار الوزراء يف راحة

 -مثنه يف كل يوم زيادة على مخسني ألف درهم، فنزل بالناس من أجلها أنواع من البالء، ومير بالوزير من القباض 
درات الناس وأخذ األموال بأنواع الظلم، ولذلك كان إهانة ال توصف، وحيتاج يف هذا إىل مصا -إذا تأخرت 

وكان مثن هذا اللحم . الوزراء يعجزون عن سد الوزارة، فمنهم من خيتفي، ومنهم من يستعفي، ومنهم من ينكب
يقال له النقدة، والذين يقضونه من الوزير يقال هلم املعاملون، وهلم سالطة، فإذا أحيلوا على أحد استخصوا منه 

وإذا مل جيد الوزير سبيالً إىل إعطائهم تلك الليلة مثن اللحم وال . ، فإن تعاسر عليهم هنبوا داره أو حانوتهبأيديهم
أحاهلم على أحد، أمسعوه ما يكره، ومدوا أيديهم إىل ما جيدوه حتته من فراش أو عنده من شيء، وأخذوه، فزال عن 

  .تعويض أربابه عنه ماالً، بالء عظيمالناس عامة، وعن الوزراء خاصة بترك صرف حلم الراتب و

وصار الوزير بعدما كان حيتاج إىل النقدة يف كل ليلة، وال يقدر أن ينام حىت يدفعها إىل املعاملني، أو يوزعها على من 
ومع هذا فيعطى يف الدرهم سدسه . حييلهم عليهم قد أمن، فإنه ال يصرف ممن ذلك ألربابه إال من الشهر إىل الشهر

  .، واستمر األمر على هذاأو سبعه
نودي على املثقال الذهب مبائة وعشرين درمهاً، وعلى الدينار اإلفرنيت مبائة درهم، بعد مائة : ويف خامس عشره

  .ومخسة وثالثني، فتوقفت األحوال
ين وفيه احنل سعر القمح فنزل إىل ستني درمهاً األردب، ونزل الشعري إىل مخسة وثالثني، والفول إىل مخسة وعشر

ونودي أن يكون اخلبز ثالثة أرغفة بدرهم، زنة الرغيف عشر أواقي، فقل وجوده يف األسواق، مث نودي . األردب
  .أن كل أربعة أرغفة بدرهم زنة تسع أواقي كل رغيف، فبيع كذلك، وتعذر وجوده غالباً

  .اين عشرينهومحل مقيداً إىل القاهرة وقدم يف ث. قبض بغزة على األمري خري بك: ويف ثامن عشره
وأما الشام فإن املصادرات كثرت بدمشق، وصار أهلها يف شدة من كثرة ما جيب منهم لعمارة القلعة، وأخرجت 

  .وأخذت أموال كثري من التجار. أوقافهم وأمالكهم إقطاعات للنوروزية
كاشف الرملة، وأخرجهما ويل األمري نوروز نيابة غزة لألمري أينال بيه بن قجماس وويل أسن بيه : ويف رابع عشرينه

وبعث سودن احللب إىل الكرك نائباً هبا، فأطلق . ومعهما يشبك بن أزدمر، وسودن احلمزاوي، فساروا إىل جهة غزة
  .من كان سجنه السلطان فيها، وبعثهم إىل دمشق

ي، واألمري خرج من القاهرة عسكر إىل الشام، فيه األمري متراز الناصر: ويف عاشره: شهر رمضان، أوله اخلميس
فأقام . أقباي، فورد اخلرب بأن عسكراً من الشام قد أخذ غزة، وأن يشبك بن أزدمر نزل قطيا وخرهبا، وعاد إىل غزة

  .متراز مبن معه على بلبيس
وابن قجماس ومن معهم إىل وادي بين . أخرج أهل القدس عبد الرمحن املهتار ويشبك الساقي: ويف هذا الشهر

م، وساروا إىل الرملة، وقاتلوا العسكر، فقتل منهم حنو اخلمسني رجالً، وأسر مخسة عشر، زيد، فكثر هناك مجعه
  .وجرح أسنباي، واهنزم من بقى

وفيه سار عسكر من دمشق يريد الرملة، فخرج ألطنبغا العثماين من صفد إىل قاقون وكتب إىل السلطان أن ينجده 
  .بعسكر



م حادي عشره، وتلقب بالسلطان امللك العادل أيب الفتوح عبد اهللا تسلطن األمري جكم حبلب يو: ويف هذا الشهر
جكم، وخطب بامسه من حلب إىل الفرات إىل غزة، ما عدا صفد، فإن األمري شيخ احملمودي نائب الشام كان قد 

ىل ومل جيب جكم إ. ففر منه احلمزاوي، وقام األمري شيخ على طاعة السلطان. أخذها من احلمزاوي وأقام بقلعتها
  .التوجه إليه

خلع األمري نوروز على األمري بكتمر شلق بنيابة صفد، عن أمر امللك العادل : يف رابعه: شهر شوال، أوله اجلمعة
  .عبد اهللا جكم
عاد األمري متراز واألمري أقباي مبن معهما إىل القاهرة، من غري أن يتجاوزوا السعيدية، وقدمت عدة : ويف سابعه

املماليك السلطانية بترغيبهم يف اللحاق هبم، وختويفهم من التأخر بديار مصر، وقدمت عدة  كتب من الشاميني إىل
كتب من األمري جكم وغريه إىل عربان مصر وفالحيها، مينعهم من دفع اخلراج إىل السلطان وأمرائه، وختويفهم 

  .وحتذيرهم
بتقرير األمري سودن احلمزاوي دوداراً، قدم إىل دمشق قاصد امللك العادل جكم، ومعه مرسومه : ويف ثامن عشره

أمري . وتقرير األمري إينال بيه بن قجماس أمري أخور، واألمري يشبك بن أزدمر رأس نوبة، واألمري سودن احلمزاوي
جملس، واألمري نوروز قسيم امللك، وما خيتار يفعل، وأمرهم بلبس الكلفتاة، وكانوا قد تركوها مدة، إشارة منهم 

  .عني السلطانأهنم غري طال
  .لبس األمري نوروز خلعة امللك العادل حكم، ودقت البشائر بدمشق وزينت: ويف خامس عشرينه

وتزايد حىت فشا يف الناس وكثر املوت الوحي، وبلغ عدد من يرد . ابتدأ الطاعون بالقاهرة ومصر: ويف هذا الشهر
عددهم أضعاف ذلك وشبهتهم أن احلوانيت املعدة  امسه الديوان إىل مائتني ومخسني يف كل يوم، وترجف العامة بأن

إلطالق األموات أحد عشر حانوتاً، يف كل حانوت حنو اخلمسني تابوت، ما منها تابوت إال ويتردد إىل الترب كل 
يوم ثالث مرات وأكثر، مع كثرة ازدحام الناس عليها، وعز وجودها، فيكون على هذا عدة من ميوت ال يقصر عن 

يف اليوم، سوى من ال يرد امسه الديوان من مرضى املارستان، ومن يطرح على الطرقات، وغالب من ألف ومخسمائة 
ومات مبدينة منوف العليا أربعة آالف وأربعمائة إنسان، كان ميوت هبا يف كل يوم مائة . ميوت الشباب والنساء

العجم، وكان له أيضاً ولد صغري  واتفق يف هذا الشهر أنه كان لبعض األمراء صاحب من فقراء. وأربعون نفراً
لو مات هذا الصغري ملت من األسف عليه، فقدر اهللا موت : كيس، فكان الفقري حيب ذلك الصغري ويكثر أن يقول

  .الصغري، فما فرغوا من غسله حىت مات الفقري، فساروا باجلنازتني معاً، ودفنا متجاورين
ر يف حسبة القاهرة تاج الدين حممد بن أمحد بن علي، عرف استق: يف سادس عشره: شهر ذي القعدة، أوله األحد

  .بابن املكللة، ربيب ابن مجاعة، وعزل الطويل
  .أعيد ابن شعبان إىل احلسبة، وعزل ربيب بن مجاعة: ويف رابع عشرينه
ئيت فبيعت بطيخة مبا. كثر املوتان يف الناس، وعز وجود البطيخ الصيفي من كثرة طلبه للمرضى: ويف هذا الشهر

  .درهم وسبعني درمهاً
توجه عدة من األمراء إىل جهات مصر، فمضى األمري يشبك يف طائفة إىل البحرية، ومضى األمري يلبغا : ويف آخره

  .الناصري يف طائفة إىل أطفيح ألخذ مجال الناس من أجل التجريدة لقتال جكم
تلك البثرة، فإن مات الفروج وضع وفيه ظهرت بثرة برجل، فوصف له شخص أن يؤخذ فروج ويوضع دبره على 

وفيه ملك . وفعل كما قال فمات عشرون فروجاً عندما يلصق دبر الفروج بالبثرة ميوت لوقته. دبر فروج آخر



  .العادل جكم البرية
عسكره إىل نابلس، فقبض على عبد الرمحن املهتار، ومحل إليه،  -وهو بصفد  -بعث األمري شيخ : ويف رابع عشرة

  .قتلهفعاقبه مث 
  .حلف األمري نوروز ومن معه بدمشق للملك العادل حكم ولبسوا الكلفتاه: ويف ثامن عشره

  .ووقع اجلد يف عمارة قلعة دمشق، وسخر نوروز فيها الناس
فيه كبس الناصري بأطفيح على العربان، وساق عدة من إبلهم، فاجتمعوا عليه، : شهر ذي احلجة، أوله االثنني

وقدم اخلرب بأن عربان البحرية، أحاطوا . وا عدة من بغاله، وقتلوا منه مجاعة، وجرحوا طائفةوأوقعوا بساقته وأخذ
مبن توجه إليهم من األمراء، وحصروهم يف مدينة دمنهور فخرجت النجدة إليهم، حبيث مل يتأخر أحد من األمراء، 

  .الشام وفيه وقع االهتمام بالسفر إىل. فمرت العربان يف الربية إىل جهة احلمامات
وفيه طلب ابن التركية من األمري يشبك األمان فأمنه، وحلف له، فندما نزل قريباً منه، بينه وقبض عليه، وقتل عدة 
من أصحابه، وبعث إىل أمواله فنهبها، وساق له منها ثالثني ألف رأس غنم، وبعثها مع األمري تعري بردى، واألمري 

يف سادس عشره، بعد ما لقوا يف رمل احلاجر شدة، وتلفت هلم عدة  أقباي واألمري بشباي، فوصلوا إىل اجليزة
وقدم يشبك مبن معه يف يوم اجلمعة تاسع عشره وبني يديه بن التركية ومجاعة من أهل البحرية، فوسط . خيول

  .السلطان ابن التركية وعلق رأسه على باب زويلة
  .علق اجلاليش لتجهز العسكر للسمر: ويف خامس عشرينه

رسم بالنفقة، وصر لكل فارس مبلغ ثالثني مثقاالً وألف درهم فلوساً، فتجمع املماليك حتت : اسع عشرينهويف ت
  .القلعة وامتنعوا من أخذها

مث . وكان من خربه أنه ملا تسلطن، استعد ألخذ بالد الشمال، وأعرض عن مصر. وفيه دقت البشائر مبوت جكم
فحضر جكم البرية . بن قوايلك، وقد نزل بتركمانه يف أراضي آمد حرج من حلب يريد األمري عثمان بن طور علي

حىت أخذها وقتل نائبها كزل مث عدا الفرات من البرية، فأتته رسل قرايلك ترغب إليه يف رجوعه إىل حلب، وأنه 
حىت نزل إليه وسار حىت قرب من ماردين، فنزل وأقام أياماً، . حيمل إليه من اجلمال واألغنام عدداً كثرياً، فلم يقبل

امللك الظاهر جمد الدين عيسى وحاجبه فياض من ماردين، فسار به إىل قرايلك وحطم عليه، فقاتله قتاالً كبرياً أبلي 
فيه جكم بنفسه بالء عظيماً، وقتل بيده إبراهيم بن قرايلك، فاهنزم لقتله التركمان إىل مدينة آمد، وامتنعوا هبا، 

توسط بني بساتني آمد، فإذا هم قد أرسلوا املياه فوحلت األراضي حبيث يرتطم  فاحتكم جكم يف طائفة عليهم حىت
فيها الفارس بفرسه فال يقدر على اخلالص، فأخذ جكم ومن معه الرجم من كل جهة، وقد احنصروا يف مضيق ال 

الً، ومسح ميكن فيه كر وال فر، وصوب بعض التراكمني على جكم ورماه حبجر يف مقالع أصاب جبهته، فتجلد قلي
الدم عن وجهه وحليته، مث اختلط وسقط عن فرسه، فتكاثر التركمان على من معه وقتلوهم، فاهنزم بقية العسكر، 
والتركمان يف أعقاهبم تقتل وتأسر، فلم ينج منهم إال القليل، وطلب جكم بني القتلى، حىت عرفه بعض التراكمني، 

ة األمري ناصر الدين حممد بن شهري حاجب حلب، واألمري أقمول فقطع رأسه وبعثها إىل مصر، وقتل يف هذه الوقع
نائب عينتاب، وامللك الظاهر عيسى صاحب ماردين، وحاجبه فياض، وفر األمري كمشبغا العيساوي، واألمري متربعا 

  .ياموكانت هذه الوقعة يف سابع عشرين ذي القعدة، فدقت البشائر بقلعة اجلبل ثالثة أ. املشطوب، حىت حلقا حبلب
أيضاً ركب األمري شيخ نائب الشام من صفد يريد األمراء بغزة، وهم سودن احلمزاوي، واألمري : ويف هذا الشهر

أينال بيه بن قجماس، واألمري يشبك بن أزدمر فطرقهم على حني غفلة، فقاتلوه على اجلديدة يف يوم اخلميس رابعه، 



  .ي احملمدي، وسودن قرناسفقتل أينال بيه ويونس احلافظي نائب محاة وسودن تل
وقبض على سودن احلمزاوي بعدما قلعت عينه، وفر يشبك بن أزدمر إىل دمشق، ووقع يف قبضة األمري شيخ عدة 

قد : من املماليك، فوسط تسعة من املماليك السلطانية، وغرق أحد عشر، وأفرج عن مماليك األمراء، وقال هلم
  .يك السلطانية إىل السلطان، وعاد إىل صفدوفيتم ألستاذيكم، وبعث بطائفة من املمال

وفيه عاد األمري نوروز إىل طاعة السلطان امللك . خسف مجيع جرم القمر يف ليلة األحد رابع عشره: ويف هذا الشهر
. الناصر، بعد قتل جكم، وافتتح كتبه بامللكي الناصري، وأعيدت اخلطبة للناصر بدمشق يوم اجلمعة سادس عشرينه

  :ل طريق اهللا صوتاً يف اهلواء بدمشق، حفظ منهومسع بعض أه
  كمر احلمام بأرض احلرم... مير السحاب بأرض الشام 
  لفعل اخلطايا وذنب األمم... تروم النزول فال تسطيع 

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

ان من أعيان أمحد بن عمر بن حممد الطنبدي الشافعي، وقد أناف على الستني يف حادي عشرين ربيع األول، وك
وأفىت ودرس ووعظ عدة سنني، وكان من األذكياء، واألدباء . الفقهاء العارفني باألصول والتفسري والغريب

  .الفصحاء، ومل يكن مرضى الديانة
ومات تقي الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حيدرة بن عبد اهللا الدجوي الشافعي، يف ليلة األحد ثامن عشر 

ن ستة وسبعني سنة، وكان إماماً يف احلديث والنحو واللغة والتاريخ وغري ذلك، حافظاً، ضابطاً، مجادى األوىل، ع
  .بعد طول مخوله. ثقة، حدث يف آخر عمره

ومات شرف الدين أبو بكر بن تاج الدين حممد بن اسحق السلمي املناوي، أحد خلفاء احلكم الشافعية، وخطب 
  .ة، عن بضع ومخسنياجلامع احلاكمي، يف نصف مجادى اآلخر

وكان . ومات الشيخ حممد بن أمحد بن حممد املعروف بابن فهيز املغرييب، يف يوم االثنني رابع عشرين مجادى اآلخرة
مث صحب طشتمر الدوادار يف األيام األشرفية، فنوه به حىت صار . وخدم عبد اهللا اليافعي مبكة. يف شبابه له تنسك

  .رفنييعد من األعيان واألغنياء املت
ومات الشريف بدر الدين حسن بن حممد بن حسن النسابة احلسىن، شيخ خانكاه بيربس، يف ليلة السبت سادس 

  .حدث عن الوادياشي وامليدومي، واحلافظ قطب الدين عبد الكرمي، وغريهم. عشر شوال، عن سبع ومثانني سنة

يف يوم األحد آخر ذي القعدة، ودفن ومات الشيخ مشس الدين حممد بن زاده اخلرزباين شيخ خانكاه شيخو 
  .وكان من أعيان احلنفية، وله يد يف العلوم الفلسفية، واستدعاه السلطان من بغداد إىل القاهرة. باخلانكاه

وويل حسبة مصر مث . ومات سراج الدين عمر بن منصور بن سليمان القرمي يف يوم االثنني خامس مجادى األوىل
  .حسبه القاهرة
  .ركن الدين عمر بن قامياز أستادار السلطان، يف يوم االثنني أول شهر وجبومات األمري 

  .ومات األمري نعري بن حيار بن مهنا ملك العرب، قتله جكم يف قلعة حلب
  .ومات األمري ناصر الدين حممد بن سنقر البكجري، أستادار السلطان، حبلب

عبد الرب السبكي الشافعي، قاضي قضاة دمشق، ليلة األحد ومات عالء الدين علي بن هباء الدين أيب البقاء حممد بن 
وقدم القاهرة صغرياً ونشأ هبا، مث عاد إىل . ثاين عشر ربيع اآلخر بدمشق، ومولده هبا يف سنة سبع ومخسني وسبعمائة



  .دمشق، ودرس هبا، مث ويل قضاء القضاة هبا غري مرة، وطلبه السلطان، فاختفي حىت مات
. الرمحن بن يوسف الكفري قاضي احلنفية بدمشق، ليلة السبت سادس عشر ربيع اآلخر ومات زين الدين عبد

  .وقدم القاهرة، وويل قضاء احلنفية بدمشق غري مرة، فساءت سريته. ومولده سنة إحدى ومخسني وسبعمائة، بدمشق
دى اآلخرة، وقدم ومات شهاب الدين أمحد بن حممد بن اجلواشين احلنفي بدمشق، يف ليلة األحد سادس عشر مجا

  .القاهرة، وناب يف احلكم هبا، وويل قضاء احلنفية بدمشق، ودرس يف عدة مدارس، وكان مشكوراً
قدم القاهرة غري مرة، . ومات شرف الدين مسعود بن شعبان احلليب، يف يوم اجلمعة تاسع شهر رمضان بطرابلس

الرمحن املهتار، مقتوالً بصفد، يف ذي القعدة وكان ومات عبد . وويل قضاء القضاة الشافعية بدمشق وطرابلس مراراً
  .قد تأمر وغزا الكرك وأفسد فيما هنالك بكثرة الفنت

  سنة عشر ومثامنائة

أهلت ودمشق بيد نوروز احلافظي، وقد تغلب متربغا املشطوب على حلب بعدما حاربه أهلها، وأعاهنم األمري علي 
تراكمني، بعد قتل جكم، ليأخذها، فكانت بينهم حروب آلت إىل بك بن دلغادر، وقد قصد حلب جبمع كبري من ال

استيالء املشطوب على القلعة مبوافقة من هبا، فاهنزم ابن دلغادر، ومتكن املشطوب، وأخذ أموال حكم، واستخدم 
  .مماليكه، فعز جانبه

وكل درهم كاملي خبمسة . ساًوسعر الدينار املشخص بالقاهرة مائة وأربعني درمهاً فلو: وأهل احملرم بيوم األربعاء
. وكل رطل من حلم البقر بسبعة، وهو قليل الوجود. وكل رطل من احلم الضأن بتسعة دراهم. دراهم من الفلوس

  .وكل أردب من القمح مبائة ومثانني فما دوهنا
  .جلس السلطان للنفقة، فلم يتهيأ: ويف يوم اخلميس ثانيه

وذلك أن صاحب خليص عوقهم عنده، . ادهتم بالتأخر إىل مثل هذا الوقتقدم مبشوا احلاج، ومل جتر ع: ويف ثالثه
  .وجرح بعضهم بعد حماربتهم، من أجل تأخر مرتبه الذي جرت عادته أن حيمل إليه من قدمي الزمان

وفيه قدم كتاب األمري شيخ . فرقت اجلمال على املمالك واألمراء، بسبب السفر إىل الشام: ويف يوم االثنني سادسه
  .مودي من صفد بوصول رأس حكم، فدقت البشائراحمل

  .وصل عدة مماليك، قد قبض عليهم األمري شيخ يف وقعة غزة: ويف ثامنه
ضربت عنق وايل الفيوم بني يدي األمري مجال الدين األستادار يف داره، بأمر شهد به عليه، اقتضى : ويف ثاين عشره

  .قتله
مري نعري ومعه رأس األمري جكم، ورأس ابن شهري، فخلع عليه، ودقت تدم حاجب األ: ويف يوم اجلمعة ثامن عشره

وطيف بالرأسني على قناتني، ونودي عليهما يف القاهرة، مث علقا على باب زويلة، ونودي بالزينة، . البشائر لذلك
  .فزينت القاهرة ومصر، وقدم كتاب األمري شيخ، حيث على سرعة حركة السلطان إىل الشام

  .ضربت خيمة السلطان جتاه مسجد الترب خارج القاهرة، فتأهب العسكر للسفر: تاسع عشره ويف يوم السبت
درس ناصر الدين حممد بن قاضي القضاة كمال الدين عمر بن العدمي احلليب احلنفي : ويف يوم األحد عشرينه

ة والفقهاء واألمري يشبك فحضر معه القضا. باملدرسة املنصورية بني القصرين، وهو شاب إما بلغ احللم أو مل يبلغ
واألمري متراز، واألمري تغري بردى، وقد زوجه بابنته، وبين عليها يف ليلة اجلمعة ففخم أمره مبصاهرة األمري تغري 

  .ووجد بذلك أبوه سبيالً إىل تقدميه للتدريس مع صغر سنه، وخلو وجهه من الشعر مجلة. بردى



باحلاج مع األمري شهاب الدين أمحد ابن األمري مجال الدين األستادار، قدم احململ : ويف يوم األربعاء ثالث عشرينه
ومتشت له األحوال مع . ولعله مل يبلغ عشرة سنة، فسار جباه أبيه. وقد توجه به وعمل أمري احلاج مع صغر سنه

ري مجال وحدث يف احلاج ما مل يعهد، وهو أهنم عند رحيلهم من بركة احلجاج يف شوال، وقف األم. هوجه وسخفه
الدين وقد خرج لوداع ولده، حىت رتبهم ليسريوا ذهاباً وإياباً، قطارين متحاذيني، ال غري وجعل احلاج ناساً بعد 

وكان احلاج يسريون كيف شاءوا، فإذا وصلوا إىل مضيق وقف أمري احلاج بنفسه . ناس، فاستمر هذا ومل يتغري
ىت خيلصوا من املضيق بغري قتال، فيسريوا كيف شاءوا، مث ملا وعقبهم، فساروا قطاراً، أو قطارين حبسب احلال، ح

تغريت األحوال وويل األمور غري أهلها، قلت عناية أمراء احلاج مبا ذكرنا، فصار الناس يف املضايق يقضي هبم احلال 
لعجمي احلاجب مث ملا ويل األمري كزل ا. إىل القتال، وإسالة الدماء، وكسر األعضاء، وغلبة األقوياء على الضعفاء

إمارة احلاج فيما تقدم، جىب من احلاج ماالً كثرياً، حىت عقبهم يف املضايق، فقصد األمري مجال الدين مبا فعله خرياً، 
  .فكان فيه خري من وجه وشر من وجه، أما خريه فراحة الناس من االزدحام يف املضايق

فإذا نزلوا ال تقدم . فاء الناس ال يزالون يف األعقابوضع. وأما شره فإن األقوياء واألعيان يسريون أوالً فأوالً
وأحسن من ذلك ما أدركنا الناس عليه يف تعقيبهم . الساقة حىت يرحل من تقدم، فيسريون طول سريهم يف عناء

  .واستمر ما رتبه األمري مجال الدين يف كل عام. عند املضايق، من غري غلبة وال قتال
يف عودهم من مكة حاج اإلسكندرية وغزة والقدس، فنهبوا مجيعاً، ونزل باملغاربة بالء واتفق أن املغاربة انضم إليهم 

  .كبري
برز األمري يشبك األتابك واألمري تغري بردى واألمري بيغوت، واألمري سودن بقجة يف عدة : ويف حادي عشرينه

  .أمراء إىل الريدانية، فأقاموا إىل ليلة اجلمعة خامس عشرينه، ورحلوا
سار السلطان من قلعة اجلبل يف آخر الثانية بطالع األسد، ونزل مبخيمه من خارج : م االثنني ثامن عشرينهويف يو

القاهرة جتاه مسجد ترب، وقد بلغت النفقة على املماليك إىل مائة ألف دينار ومثانني ألف دينار، وبلغت عدة األغنام 
يف كل يوم ألفاً  -خلاصه ومماليكه  -وله ومجاله اليت سيقت معه عشرة آالف رأس من الضأن، وتقرر عليق خي

وبلغ راتب حلمه املطبوخ مبطاخبه يف كل يوم . ومخسمائة أردب، خارجاً عن عليق األمراء وغريهم من أهل الدولة
  .إىل ألفني ومائه رطل

ا من نصف ذي وأما الشام، فإن دمشق بيد األمري نوروز، وقد خرج منها لقتال األمري شيخ، فخيم على عقبة يلبغ
ودخل مبن معه إىل دمشق يف ثالث احملرم، . احلجة، مث نزل شقحب وأخذ يف اإلرسال إىل السلطان ليسأله األمان

بعدما غاب ستة عشر يوماً بشقحب، مث بعث األمري بكتمر شلق يف ثامنه إىل اجلهة الغربية يف طلب أصحاب شيخ 
  .فلم يظفر هبم، وعاد من الغد

ألمراء يف حادي عشره، منهم مجق، وسالمش، وقرمشي وسودن اليوسفي، مث عادوا يف نصفه مث خرج مجاعة من ا
فخرج األمري نوروز إىل املزة، وعاد باألمراء املذكورين، وبعث طائفة إىل البقاع، كل ذلك يف طلب . بغري طائل

إىل السلطان، فما يرسم أصحاب شيخ، فلم ينل سهم القصد، وعاد إىل طلب الصلح وترك احلرب، حىت يكتبا معاً 
به ميتثل، ورغب نوروز إىل شيخ يف املوافقة وترك اخلالف، وأنه يتوجه من دمشق إىل حلب، ويترك دمشق لشيخ 
على أنه يستقر يف نيابة حلب، وأكد على شيخ أن يكتب إىل السلطان يف ذلك، وبعث يف الرسالة مجاعة من قضاة 

على حبرية قدس، وقدم اخلرب من الغد بأنه عازم على التوجه إىل  دمشق وأعياهنا يف أول صفر، وقد نزل شيخ
دمشق، فنادي نوروز باخلروج حلربه، وسار يف خامسه، وخيم باملزة، ففر منه يف تلك الليلة مجاعة، منهم مجق 



وقمش إىل شيخ، ففت ذلك يف عضده، وحتول يف سابعه إىل قبة يلبغا، فقدم عليه جواب شيخ بأن تشريف نيابة 
. لشام قد وصل إليه، وأن طلبه له نيابة حلب فات، فإن السلطان قد وصلت عساكره غزة، فتحول نوروز إىل برزةا

ودخل األمري شيخ إىل دمشق بكرة . ودخلت عساكر شيخ دمشق يف سابعه، ورحل نوروز من برزة إىل جهة حلب
  .يوم اجلمعة، تاسع صفر

  .ق لنيابة طرابلسسار ألطنبغا العثماين من دمش: ويف حادي عشره
  :شهر صفر، أوله اخلميس

رحل السلطان من الريدانية خارج القاهرة مبن معه من العسكر، وجعل األمري متراز نائب : يف ليلة اجلمعة ثانيه
الغيبة، وأنزله بباب السلسلة، وأنزل األمري أقباي بالقلعة وأنزل األمري سودن الطيار يف بيت األمري بيربس بالرميلة 

  .باب السلسلة، فلما نزل السلطان الصاحلية أبيع هبا الشعري كل أردب بدرمهني فضة، لكثرتهجتاه 
  .دخل السلطان إىل غزة، فقدم اخلرب بفرار األمري نوروز من دمشق: ويف يوم االثنني ثاين عشره

  .ابن شعبانأعاد األمري متراز نائب الغيبة مشس الدين الطويل إىل حسبة القاهرة، وعزل : ويف سابع عشره
دخل السلطان إىل دمشق، بعدما خرج األمري شيخ يف سابع عشره إىل لقائه، : وهي يوم اخلميس ثاين عشرينه

فأكرمه، وسار معه، ومحل اجلتر على رأسه، ملا عرب البلد، فنزل السلطان بدار السعادة، وصلى اجلمعة جبامع بين 
  .أمية

  .يرها، وكاتب السر عالء الدين، وأهينوا وألزموا مبالقبض على قضاة دمشق ووز: ويف يوم اجلمعة هذا
قبض السلطان على األمري شيخ وعلى األمري الكبري يشبك بدار السعادة، : وإىل يوم األحد خامس عشرينه

واعتقلهما بقلعه دمشق، وكان األمري جركس املصارع أمري أخور قد تأخر بداره، فلما بلغه اخلرب فر من ساعته، فلم 
  .فر مجاعة من الشيخية، واليشبكيةيدرك، و

خلع على األمري بيغوت بنيابة الشام، وعلى األمري فارس دوادار تنم حاجب احلجاب، وعلى : ويف سادس عشرينه
  .عمر اهليدباين بنيابة محاة، وعلى صدر الدين علي بن اآلدمي بقضاء احلنفية بدمشق

فر األمريان يشبك وشيخ، وذلك أن السلطان ملا قبض عليهما : يف ليلة االثنني ثالثه: شهر ربيع األول، أوله السبت
وكل هبما األمري منطوق لثقته به، وعمله نائب القلعة، فاستمااله، حىت وافقهما، مث حتيل على من عنده من املماليك، 

  .بأن أومههم بأن السلطان أمره بقتل األمريين، فصدقوه، فأخرجهما على أن يقتلهما، وفر هبما
لغ السلطان اخلرب حىت مضوا لسبيلهم، وأصبح السلطان يوم االثنني، فندب األمري بيغوت نائب الشام فلم يب

لطلبهم، فسار يف عسكر، وقد اختفى األمري شيخ يف الليل، ومضى يشبك، فلم يدرك بيغوت غري منطوق، فقبض 
  .عليه بعد حرب، وقتله وقطع رأسه، فطف هبا، مث علقت على سور القلعة

خلرب باجتماع يشبك وشيخ وجركس على محص، يف دون األلف فارس، وأهنم اشتدوا على الناس يف طلب وقدم ا
وقد وصل حلب، وتلقاه األمري متربغا املشطوب، وأنزله، وقام له مبا يليق  -فكتب السلطان إىل األمري نوروز . املال
وبعث إليه التشريف . مل إليه مجاعة من األمراءيستدعيه حملاربة يشبك وشيخ، وواله نيابة الشام، ويأمره أن حي -به 

والتقليد مع األمري سالمش، وقد واله السلطان نيابة غزة، فلبس التشريف، وخدم على العادة وكتب إليه يعتذر 
  .عن حضوره مبا عنده من احلياء واخلوف، وأنه إذا سار السلطان من دمشق قدم وكفاه أمر أعدائه

بأن األمراء الذين فروا من دمشق قبض منهم األمري نوروز حبلب على األمري عالن،  قدم اخلرب: ويف ثامن عشره
واألمري جامن، واألمري أينال اجلاليل املنقار، واألمري حقمق أخو جركس، وبعث إليه باألمري أينال املنقار، واألمري 



ف بدمشق، واألمري أسن باي أمري عالن، واألمري مجق نائب الكرك، واألمري أسن باي التركماين أحد أمراء األلو
  .أخور

قدم كتاب السلطان إىل األمراء مبصر يتضمن دخوله دمشق، وقبضه على يشبك وشيخ، وفرار : ويف تاسعه
جركس، ويأمرهم بالقبض على األمري متراز نائب الغيبة، فأذعن لذلك، وقيد وسجن بالربج يف القلعة، ونزل سودن 

. وفيه نودي بالزينة، فزينت القاهرة ومصر. وانفرد األمري أقباي باحلكم بني الناسالطيار موضعه من باب السلسلة، 
  .وفيه قبض على مباشري األمري يشبك، واألمري متراز، واألمري جركس املصارع، ووقعت احلواطة على حواصلهم

متراز قد عزله يف يوم  أعيد الشيخ مشس الدين حممد الباليل، شيخ خانكاه سعيد السعداء، وكان األمري: ويف عاشره
اخلميس وويل عوضه خادمه خضر السراي، فقبض على متراز كما ذكر يف يوم السبت، فطار أتباع الباليل كل 

  .وفيه أعيد ابن شعبان إىل احلسبة، وعزل الطويل. مطار، وعدوا ذلك من مجلة كراماته، فأعيد
  .ه بالربوة، وعادركب السلطان، وتنز: يف رابعه: شهر ربيع اآلخر، أوله األحد

وفيه قدم األمري بكتمر شلق من حلب باألمراء الذين قبض عليهم األمري . لعب بالكرة يف امليدان: ويف خامسه
  .وفيه توجه حرمي السلطان إىل جهة مصر. نوروز

  .قبض على األمري أسن باي، وخرج غالب العسكر: ويف سادسه
عه األمراء الذين أرسلهم إليه األمري سودن احلمزاوي، وقد خرج السلطان من دمشق، وم: ويف يوم السبت سابعه

أحضره من سجن صفد، واألمري أقرب دي رأس نوبة أحد أمراء الطبلخاناه، واألمري سودن الشمسي أمري عشرة، 
فقدم . واألمري سودن البجاسي، أمري عشرة، وسار السلطان إىل مصر، وجعل نائب الغيبة بدمشق األمري بكتمر شلق

  .أزبك دوادار األمري نوروز إىل دمشق، ونزل بدار السعادة، ونزل بكتمر شلق نائب طرابلس باإلصطبلفيه 
دمشق، ففر من كان هبا من  -ومعه يشبك وجركس املصارع  -طرق األمري شيخ : فلما كانت ليلة األحد ثامنه

. خيول الناس، وصادر مجاعةوأخذ . األمراء وملك شيخ دمشق، وقبض على مجاعة، وويل وعزل، ونادى باألمان
فورد اخلرب يف يوم األربعاء حادي عشره، بأن بكتمر شلق نزل بعلبك يف نفر قليل، فسار يشبك وجركس يف 

عسكر، فمضى بكتمر إىل جهة محص، فوافاهم األمري نوروز جبمع كبري على كروم بعلبك، فكانت بينهما وقعة قتل 
فلما بلغ ذلك األمري شيخ سار من . نوروز على عدة ممن معهما فيها يشبك وجركس املصارع يف طائفة، وقبض

دمشق على طريق جرود يف ليلة اجلمعة ثالث عشره، وهي الليلة اليت تلي يوم الوقعة، مدخل نوروز دمشق يوم 
 السبت رابع عشره بغري ممانع، وبعث باخلرب إىل السلطان، فوافاه ذلك بالعريش، يف يوم اخلميس تاسع عشره، فسره

وجد السلطان يف سريه حىت صعد قلعة اجلبل ضحى هنار الثالثاء رابع عشرينه وبني يديه مثانية عشر . سروراً كثرياً
أمرياً يف احلديد، ورمة األمري أينال بيه بن قجماس، وقد محلها من غزة، فسجن األمراء، ودفن الرمة، فزينت القاهرة 

  .ومصر
  .دمشق إىل طرابلس، وتوجه يشبك بن أزدمر إىل نيابة محاة توجه األمري بكتمر جلق من: ويف عشرينه

استدعى السلطان القضاة إىل بني يديه، وأثبت عندهم إراقة دم سودن احلمزاوي لقتله إنساناً : ويف سادس عشرينه
واألمري  وألمري أسن باي التركماين. وقتل بربغا دواداره، واألمري أقربدي، واألمري مجق. ظلماً، فحكموا بقتله، فقتل

  .وتأخر أينال املنقار، وعالن، وسودن الشمس وسودن البجاسي يف الربج. أسن باي أمري أخور
أنعم على األمري تغري بردى بإقطاع األمري يشبك، وعلى األمري قردم احلسين بإقطاع تغري : ويف سابع عشرينه

ناه، وعلى األمري أرغون خببز قراجا، وعلى بردى، وعلى األمري قراجا بإقطاع األمري متراز، واستقر شاد الشراب خا



  .األمري شاهني قصقا خببز أرغون، وعلى األمري طوغان احلسين خببز قصقا
  .قتل األمري أسن باي أمري أخور: ويف ثامن عشرينه

خلع على األمري تغري بردى، واستقر أتابك العساكر : يف يوم اخلميس ثالثه: شهر مجادى األوىل، أوله الثالثاء
ضاً عن األمري يشبك الشعباين، وحنى األمري كمشبغا املرزوق، واستقر أمري أخور كبرياً، عوضاً عن جركس عو

وفيه قدم قاصد األمري نوروز برأس األمري يشبك، ورأس األمري جركس املصارع، ورأس األمري فارس . املصارع
  .التنمي حاجب دمشق

  .سف األستادار برحبة باب العيدشق أساس مدرسة األمري مجال الدين يو: ويف خامسه
  .محل يف النيل األمري يلبغا الناصري، واألمري أينال اجلاليل املنقار، واألمري عالن إىل سجن اإلسكندرية: ويف عاشره

ركب السلطان متخففاً بثياب جلوسه ونزل إىل بيت األمري قراجا يعوده، مث سار إىل بيت األمري : ويف سادس عشره
ستادار، فأكل ضيافته، وركب إىل املدرسة الظاهرية بني القصرين فزار قرب أمه وجده واخوته، وأنعم مجال الدين األ

مث ركب منها إىل . بناحية منبابة من اجليزة على املدرسة الظاهرية زيادة على وقف أبيه، فتسلمها مباشرو املدرسة
كزل العجمي حاجب احلجاب، وسار من عنده دار األمري بشباي رأس نوبة، وأقام عنده مث ركب إىل بيت األمري 

إىل القلعة، ومل يعهد قط أن ملكاً من ملوك مصر ركب وشق القاهرة بثياب جلوسه، وما من أحد ممن ذكرنا إال 
  .وقدم للسلطان من اخليل واملال وغريه ما يليق به

، وعلى طوخ، واستقر أمري خلع على األمري قردم، واستقر خازنداراً، عوضاً عن األمري طوخ: ويف تاسع عشره
  .جملس، عوضاً عن يلبغا الناصري

توجه سودن احللب من دمشق إىل نيابة الكرك، فامتنع هبا يشبك املوساوي ومل يسلم قلعتها، فنزل : ويف ثاين عشرينه
  .سودن البلقاء، واشتد ظلمه للناس

شيخ، وقد جرت بينهما عدة  خرج األمري نوروز من دمشق يريد حلب، ليصاحل األمري: ويف سادس عشرينه
  .مكاتبات

قبض على األمري سودن من زاده، ومحل إىل اإلسكندرية، : يف سادس عشره: شهر مجادى اآلخرة، أوله اخلميس
  .فسجن هبا

باستقراره يف نيابة الكرك، عوضاً عن  -كان  -كتب تقليد حسام الدين حسن نائب غزة : ويف سابع عشرينه
  .رسم بإحضار يشبكيشبك املوساوي األفقم، و
  .استقر احلجازي يف نقابة اجليش، عوضاً عن حسام الدين حسني الوايل: يف ثامن عشره: شهر رجب، أوله اجلمعة

استقر شهاب الدين أمحد بن ناصر الدين حممد بن الطالوي يف والية القاهرة، وقبض على : ويف حادي عشرينه
  .حسام الدين املذكور، وصودر

أفرج عن األمري متراز الناصري نائب السلطنة، ونزل من الربج بالقلعة : يف حادي عشره: ألحدشهر شعبان، أوله ا
  .إىل داره

خرج أزبك دوادار األمري نوروز من دمشق على عسكر ألخذ األمري يشبك املوساوي نائب : ويف رابع عشره
ل، وسار إىل غزة، فاستعد نائبها الكرك، وقد منع سودن اجللب يف قلعتها، ومجع عرب جرم مع أمريهم عمر بن فض

سالمش وقاتله، فوقع يف قبضته، وكان سودن احملمدي قد بعثه األمري نوروز لنيابة غزة، ونزل بالرملة، فبعث 
سالمش إىل األمري نوروز بأخذه يشبك املوساوي، فندب إلحضاره أزبك، فسار إليه، وقدم بيشبك إىل دمشق، يف 



  .أول شهر رمضان، فسجن بالقلعة
  .فر األمري بكتمر شلق من سجنه بقلعة دمشق، إىل جهة صفد، ونزل غزة: ويف ليلة األربعاء عاشر رمضان

وقدم األمري يشبك بن أزدمر نائب محاة . توجه األمري نوروز من دمشق، وتالحق به العسكر: ويف خامس عشرينه
توجه  -نائب حلب  -ربغا املشطوب إىل دمشق يف يوم السبت تاسع شوال بطلب نوروز له، وقدم اخلرب بأن مت

  .لقتال التركمان، فبيتوه وكسروه، فعاد إىل حلب
خلع علي جنم الدين عمر بن حجي، وصدر الدين علي بن اآلدمي، واستقرا يف قضاء دمشق، : ويف خامس عشرينه

  .وقد قدما إىل القاهرة، وأنعم السلطان بالرضا عن شيخ، وعني املذكورين يف الرسالة إليه
فيه كتب تقليد األمري شيخ احملمودي باستمراره يف كفالة الشام على عادته، وتوجه : ر ذي القعدة، أوله اجلمعةشه

به ألطنبغا بشالق وألطنبغا شقل، وقاضي القضاة جنم الدين عمر بن حجي الشافعي، وقاضي القضاة صدر الدين 
يد باستقرار األمري بكتمر شلق يف نيابة طرابلس علي بن اآلدمي احلنفي، ومعهم تشريفة ولسخة اليمني، وكتب تقل

  .على عادته، وجهز إليه مع تشريفة، وكتب باستقرار األمري يشبك بن أزدمر يف نيابة محاة، وجهز إليه تشريفة
  .قدم األمري نوروز إىل دمشق، بعد غيبته مخساً وثالثني يوماً، انتهى فيها إىل الرملة: ويف رابعه
  .السلطان إىل األمري شيخ على ظهر البحر إىل عكا وصلت رسل: ويف ثامنه

  .قدم متربغا املشطوب نائب حلب إىل دمشق، مث توجه إىل حلب يف رابع عشرينه: ويف سابع عشره
استقر اجليزي حمتسب مصر يف حسبة القاهرة، عوضاً عن ابن : يف رابع عشرينه: شهر ذي احلجة، أوله السبت

  .باحململ على العادة -األمري بيسق الشيخي  -وسار أمري احلاج . رشعبان، فصار حمتسب القاهرة ومص
وقد نازل األمري شيخ املرقب، . قدمت رسل السلطان إىل شيخ، فنزلوا صفد، مث ساروا إىل طرابلس: ويف رابعه

ق على وجهز التشريف إىل األمري نوروز، وأعلمه أنه با. فلقوه عليها، وأوصلوه التقليد والتشريف فلم يقبل ذلك
  .فزينت دمشق ودقت البشائر. طاعته

أقبلت سحابتان من جهة برية أيلة والطور، حىت حاذتا بلد العريش، ومرتا يف البحر، فإذا يف : ويف هذه السنة
وسطهما تنينان مثل عامودين عظيمني، ال يرى أعالمها وأسفلهما مما يلي املاء، ويف كل عمود منهما خط أبيض 

أسفله، فريتفعان عن املاء قدر ساعة مث ينحطان، فيضرب كل منهما بذنبه يف البحر، فيضطرب بطوله من أعاله إىل 
اضطراباً شديداً، مث يرتفعان وذنب كل منهما بقدر جامور املنارة اليت يؤذن عليها، فلم يزاال على ذلك حىت غابا 

  .عن العني
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

بن عيسى السريامي احلنفي شيخ املدرسة الظاهرية برقوق، يف ليلة السبت الشيخ سيف الدين يوسف بن حممد 
وكان منشأه بتربيز حىت طرقها تيمورلنك، فسار يف . حادي عشرين ربيع األول، واستقر عرضه ابنه نظام الدين حيىي

الء الدين اجلفل إىل حلب، وأقام هبا، فاستدعاه امللك الظاهر برقوق وقرره يف مشيخة مدرسته، عوضاً عن ع
. مث أضاف إليه مشيخة خانكاه شيخو بعد موت عز الدين الرازي. السريامي بعد موته، يف سنة تسعني وسبعمائة

  .مث ترك الشيخونية، وبقي على مشيخة الظاهرية حىت مات. وناب عنه ابنه حممود يف الظاهرية
 يوم اجلمعة ثاين صفر، وكان عارياً من ومات مشس الدين حممد بن الشاذيل اإلسكندراين حمتسب القاهرة ومصر، يف
  .العلم، كان خردفوشيا مث بالنا باإلسكندرية، فترقى ملا تقدم ذكره ببذل املال

ومات األمري سودن الناصري الطيار أمري سالح، يف ليلة الثالثاء ثامن عشرين شوال، وشهد السلطان جنازته، 



  .صالحوكان مشكور السرية، شجاعاً حمباً ألهل العلم وال
ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري مجال الدين حممود بن علي األستادار، يف ليلة األحد ثالث ذي القعدة، قتال 

يف بيت األمري مجال الدين األستادار، وكان قد اختفى بعد حمنة أبيه يف آخر أيام امللك الظاهر بعد واقعة إىل باي، 
ومات . دم القاهرة متنكراً، فدل عليه حىت أخذ وقتل، وكان غري مشكور السريةوفر إىل الشام، وأقام هبا مدة، مث ق

  .األمري شاهني قصقا يف ليلة اجلمعة ثامن ذي القعدة، وكان من األشرار املفسدين
ومات األمري مقبل الطواشي زمام الدار السلطانية، يف يوم السبت أول ذي احلجة، وترك ماالً كثرياً، وله خبط 

  .ني من القاهرة مدرسة تقام هبا اجلمعةالبندقاني
  سنة إحدى عشرة ومثامنائة

أهلت واألمري نوروز مستول على البالد الشامية، والقمح يف ديار مصر بنحو مائة درهم األردب، والشعري بنحو 
  .سبعني األردب، والفول بستني

مث رحل إىل . مشق إىل قبة يلبغا يريد صفدبرز األمري نوروز من د: يف ثانيه: شهر اهللا احملرم احلرام، أوله األحد
سعسع، فأتاه اخلرب بأن األمري بكتمر شلق مجع حلربه، ونزل اجلاعونة، فتقدم إليه ومعه حسني وحممد وحسن بنو 

  .وسار نوروز إىل الرملة. بشارة، واقتتال، فقتل بينهما مجاعة وحرق الزرع، وخربت القرى، وهنبت
ا العثماين إىل عزة، وقد ويل نيابتها، ومعه األمري باشا باي رأس نوبة النوب، واألمري سار األمري ألطنبغ: ويف نصفه

  .طوغان رأس نوبة، واألمري سودن بقجة، ليأخذوا عزة من سودن احملمدي، وميضوا إىل صفد جندة ملن هبا
قرب رسول ا هللا صلى اهللا عليه قدم األمري بيسق أمري احلاج باحململ، ومل يزر احلجاج يف هذه السنة : ويف ثاين عشرينه

وسلم، وذلك أن األمري بيسق قبض مبكة على قرقماس أمري الركب الشامي، فتخوف أن يبلغ خربه إىل األمراء 
وهلك . بدمشق، فيبعثون إليه من يقصده بسوء فيما بني عقبة أيلة ومصر، فعدل السري ومل يعرج على املدينة النبوية

  .فه يف السريمجاعة كثرية من الضعفاء لعن
كان وفاء النيل ستة عشر ذراعا، فركب السلطان على عادته حىت خلق : يف ثامن عشره: شهر صفر، أوله االثنني

  .املقياس بني يديه، مث فتح اخلليج، وعاد إىل القلعة
مري وكان من خربهم أن األ. عاد األمري بشباي مبن خرج معه من األمراء وغريهم إىل القاهرة: ويف هذا الشهر

يعين اجملنون  -بكتمر جلق، واألمري جامن خرجا من صفد إىل غزة، وملكاها، ففر منها سودن احملمدي املعروف بتلي 
فلما انتهى عسكر مصر إىل العريش بلغهم إقامة األمري نوروز بالرملة، وأنه جهز . يف نفر، وحلق باألمري نوروز -

حملمدي فلم يدركهم فعاد إىل نوروز، " وقدم . أعقاهبم إىل القاهرةإليهم سودن احملمدي، وسار يف أثره، فردوا على 
فمضى عند ذلك نوروز إىل دمشق، فقدمها يف حادي عشره، بعد غيبته عنها مثانية وثالثني يوماً، بعدما قصد صفد، 

رزة، فقدم مث سار من دمشق يف عشرينه ونزل ب. فقدم عليه اخلرب حبركة األمري شيخ، فضاق بذلك ذرعه، واستعد له
عليه من الغد سودن احملمدي، فاراً من بكنمر حلق، وقد قدم عليه غزة وأخذها، فأعاده إىل دمشق، حىت أصلح 
شأنه، وحلق به يف ليلة األربعاء رابع عشرينه، فسار إىل محص، وكان األمري شيخ قد مجع من العربان والتراكمني 

  .هوسار هبم من حلب يريد دمشق، يف ثاين عشر. طوائف
  :شهر ربيع األول، أوله األربعاء



قدم األمري عالن واألمري أينال املنقار من اإلسكندرية، صحبة الطواشي فريوز، وقد أفرج عنهما، فمثال بني : يف أوله
  .يدي السلطان، مث نزال إىل بيوهتما

الكف عن القتال، فامتنع األمري نزل األمري شيخ القريتني، وقد عاد األمري نوروز حمادياً له، وتراسال يف : ويف رابعه
شيخ وأيب إال أن يأخذ دمشق، واحتج عليه بأن السلطان قد واله نيابتها، فاعتدا على القتال من الغد، فلما كان 

الليل حتمل األمري شيخ، وسار مبن معه يريد دمشق، وأكثر من إشعال النريان يف منزلته، يوهم أنه يقيم، فلم يفطن 
ودخل األمري نوروز دمشق يوم األحد خامسه، ومعه . مضى أكثر الليل، فرحل يف إثره، ففاتهنوروز برحيله، حىت 

وأما األمري شيخ فإنه ملا رحل علق بالكسوة ظاهر دمشق، ورحل فنزل سعسع، . األمري يشبك بن أزدمر نائب محاة
  .مث سار

وشرع يف تعبئة . مري نوروز، وأنزلهقدم األمري متربغا املشطوب نائب حلب إىل دمشق، فأكرمه األ: ويف ثامنه
  .العسكر ليسري إىل األمري شيخ

  .مث بدا له فأخذ يف بيع ما كان قد أعده من الغالل بقلعة دمشق، فكثرت القالة
  .ويل األمري نوروز كالً من سونج صهر األمري تنم، وعمر بن الطحان، حاجبا بدمشق: ويف حادي عشره
مد األخناي إىل قضاء القضاة الشافعية بدمشق، وويل مجال الدين يوسف بن أعاد مشس الدين حم: ويف ثاين عشره

  .القطب قضاء احلنفية هبا
خرج نوروز من دمشق بالعسكر، ونزل قبة يلبغا إىل ليلة اخلميس سادس عشره، سار إىل سعسع، : ويف رابع عشره

وروز مع كثرة من معه، واهنزم مبن معه، فلقيه األمري شيخ وقد تفرق عنه أصحابه، وبقي يف مجع قليل، فلم يثبت ن
وقصد حلب، فركب األمري شيخ أقفيتهم، وذلك يف يوم السبت ثامن عشره، فدخل نوروز مبن معه دمشق يف ليلة 
األحد، فمر يف عدة من األمراء على وجهه وبات هبا ليلة واحدة، مث خرج منها على وجهه إىل حلب، وبعد خروج 

لق نائب طرابلس، واألمري قرقماس ابن أخي دمرداش إىل دمشق ونودي باألمان، فلم نوروز دخل األمري بكتمر ح
وقدم األمري شيخ يف الساعة الرابعة من يوم األحد، ونزل بدار السعادة، ونودي من . يبق للنوروزية عني وال أثر

  .من عرف له شيئاً أخذ منه فليأخذه، فأخذ مجاعة ما عرفوه: الغد
ع السلطان بقلعة اجلبل على األمري شرباش كباشة أمري عشره ورأس نوبة، وواله نيابة خل: ويف حادي عشرينه

اإلسكندرية، عوضاً عن األمري أرسطاي بعد موته، فاستعفى منها، فأعفي، وخلع يف ثالث عشرينه على األمري سنقر 
  .الرومي رأس نوبة، وأمري طبلخاناه بنيابة اإلسكندرية

شيخ نائب الشام من دار السعادة بدمشق، وسار إىل قبة يلبغا، ولبس التشريف  ركب األمري: ويف هذا اليوم
وعاد ومعه القضاة واألمراء واألعيان والعسكر إىل دار السعادة، فخدم . السلطاين اجملهز إليه من مصر بنيابة الشام

هز إليه بقضاء القضاء بدمشق، وفيه لبس أيضاً جنم الدين عمر بن حجي تشريفه اجمل. على العادة، وكان يوماً شهوداً
  .عوضاً عن األخناي

  .وفيه قبض على األمري أرغز بدمشق، وعلى األمري نكباي احلاجب أيضاً، وقبض على مجاعة من النوروزية
  .قدم األمري دمرداش احملمدي إىل دمشق، فأكرمه األمري شيخ، وأنزله: ويف رابع عشرينه

بيه، ويعقوب شاه من السجن، وبقي سودن بن الظريف، وسالمش وأرغز  وفيه أفرج األمري شيخ عن حممد بن أينال
  .يف السجن بدمشق
خرج األمريان دمرداش، وبكتمر جلق من دمشق بعسكر كبري، فنزلوا برزة قاصدين حرب : ويف سابع عشرينه



  .نوروز، واستقال باملسري يف يوم اجلمعة
عشرة نواب، ومل يبلغ عدد نواب قضاة دمشق هذا استناب جنم الدين بن حجي قاضي دمشق : ويف هذا الشهر

وفيه قدم أوالد بشارة يف عشريهم إىل وادي التيم يف رابع عشره، وعاثوا يف معاملة صفد، وقتلوا مجاعة، . قبله
وهلبوا شيئاً كثرياً، فخرج إليهم عدة من عسكر وقاتلوهم، فقتلوا بأمجعهم، واشتدت وطأة بين بشارة على الناس، 

ر الدين حممد، وبدر الدين حسن ابنا بشارة إىل السلطان يسأالن يف تقدمة العشري على عادهتما، والتزما وكتب ناص
  .حبمل مثانية آالف دينار

فيه طلب األمري شيخ نائب الشام من أهل دمشق ماالً كثرياً، وفرض على القرى : شهر ربيع اآلخر، أوله اخلميس
مشق مخسة آالف دينار على يد كبريهم مشس الدين حممد بن املزلق، وألزم شعرياً يقوم به أهلها، فأخذ من جتار د

  .القضاة بألف ومخسمائة دينار، وأمرهم أن يفرضوها على األوقاف، ووكل هبم بعض احلجاب حىت قاموا هبا

ويل قبض األمري شيخ على تاج الدين زق اهللا ناظر اجليش بدمشق، وألزمه حبمل مخسة آالف دينار، و: ويف سادسه
. عوضه علم الدين داود بن الكويز يف نظر اجليش، واستقر بأخيه صالح الدين خليل بن الكويز ناظر ديوان النيابة
واستقر بشهاب الدين أمحد الصفدي املوقع يف كتابة السر بدمشق، وخلع عليهم، وقبض على غرس الدين خليل 

جعله أستاداراً، مث عزله وجعل عوضه يف األستادارية وكان حني قدم دمشق . األشتقتمري أستاداره وضربه باملقارع
بدر الدين حسن بن حمب الدين كاتب سر طرابلس وجعل الغرس أستادار املستأجرات، مث قبض عليه ونكبه يف 

  .وفيه استقر أيضاً شهاب الدين أمحد الباعوين يف خطابة اجلامع األموي. تاسعه
ر يريد نوروز، وعمل متراز األعور نائب الغيبة، فنزل بربزة أياماً، خرج األمري شيخ من دمشق بالعسك: ويف عاشره

  .وأخذ من بدر الدين بن املوصلي حمتسب دمشق ألف دينار، مث ألفاً أخرى، وسار
وكان األمري نوروز قد قبض عليه وسجنه . قدم إىل دمشق األمري يشبك املوساوي األفقم: ويف ثالث عشرينه

فلما اختلف نوروز ومتربغا املشطوب نائب حلب . زم، وسجنه بقلعة حلب، وأمر بقتلهبدمشق، مث محله معه ملا اهن
وكان سبب االختالف بني نوروز . وصعد القلعة، أفرج متربغا عن املوساوي، وكتب معه إىل السلطان يسأل األمان

ا يليق به، مث أشار عليه واملشطوب أن نوروز ملا خرج منهزماً من دمشق سار إىل حلب، فتلقاه املشطوب، وقام له مب
. ومال املشطوب إىل طاعة السلطان وترك نوروز. أن يطلب من السلطان األمان، ويدخل يف طاعته، فلم يوافقه

  .وامتنع عليه بقلعة حلب، ففر نوروز من حلب وقصد ملطية، واستمر املشطوب يف القلعة
  .قد ظلم الناس ظلماً كثرياًسار يشبك املوساوي من دمشق يريد القاهرة، و: ويف ثامن عشره

قدم إىل دمشق صدر الدين علي بن اآلدمي من القاهرة، وقد واله السلطان كتابة السر بدمشق : ويف سابع عشرينه
وقضاء احلنفية، وكان األمري شيخ قد سريه رسوالً إىل السلطان ملا أخذ دمشق ولبس تشريف النيابة، وبعث معه 

بن نعري وكتب معه إىل األمري مجال الدين األستادار، فأنزله مجال الدين وأنعم  ألطنبغا شتل، وقاصد األمري عجل
فلم ميض األمري شيخ له كتابة السر وأقره على . عليه، وحتدث له مع السلطان حىت واله ذلك، وأعاده مكرماً

  .وظيفة قضاء احلنفية فقط
راز األعور واستقراره أتابك العسكر بدمشق، قدم قاصد السلطان إىل دمشق بتشريف األمري مت: ويف تاسع عشرينه

  .وكان األمري شيخ قد كتب يسأل له يف ذلك
  .شهر مجادى األوىل، أوله السبت

وعلى األمري سودن بقجة،  -أخص األمراء عنده  -قبض السلطان بقلعة اجلبل على األمري بيغوت : يف سابع عشره



بيغوت، وعلى األمري أينال األجرود أحد أمراء الطبلخاناه وعلى  وعلى األمري أرنبغا أحد أمراء الطبلخاناة من إخوة
مث بعث بيغوت وسودن بقجة وقرا يشبك إىل . األمري قرا يشبك أمري عشرة، وسجنهم بالقصر، وأحاط بأمواهلم

مل وذبح أرنبغا وأينال األجرود، وأنعم على أينال املنقار وعالن ويشبك املرساوي، وع. اإلسكندرية، فسجنوا هبا
  .كل منهما أمري مائة مقدم ألف

استقر ناصر الدين حممد بن قاضي القضاة كمال الدين عمر ابن العدمي احلنفي يف مشيخة : ويف خامس عشرينه
خانكاه شيخو، وتدريس احلنفية هبا، برغبة أبيه له عنها، كما وغب له عن تدريس املدرسة املنصورية، فباشر ذلك 

  .نفس جدي إن دهرك هازل مع صغر سنه، وكثرة جنه، فيا
وفيه منع األمري . خلع على األمري أرغون واستقر أمري أخور كبري، عوضاً عن كمشبغا املزوق: ويف سابع عشرينه

  .مجال الدين من فصل احملاكمات بني الناس
غا املشطوب حلب وأما الشام فإن األمري نوروز ملا قدم ملطية واستقر هبا، أواه ابن صدر الباز التركماين، وسلم مترب

فلما نزل األمري شيخ . ألصحاب األمري شيخ، ونزل من قلعتها، فتسلم حلب األمري قرقماس ابن أخي دمرادش
العمق فر مجاعة من النوروزية إليه، منهم سودن تلي احملمدي، وسودن اليوسفي، وأخربوا بأن نوروز عزم على 

مري شهاب الدين أمحد بن رمضان زعيم التركمان، يف عدد كبري وقدم أيضاً على األمري شيخ األ. الفرار من أنطاكية
من قومه، فرحل األمري شيخ جبمائعه من العمق يريد نوروز، فأدرك أعقابه، وقبض على عدة من أصحابه، وعاد إىل 

  .العمق، وبعث العسكر يف طلبه، فقدم عليه اخلرب أنه أمسك، هو ويشبك بن أزدمر، ومجاعة من أصحابه
  .كسفت الشمس: عشرينهيف ثامن 

قدم كتاب الشريف حسن بن عجالن إىل الشريف مجاز بن هبة أمري املدنية يف عاشره، وكانت : ويف هذا الشهر
تولية إمارة املدينة للشريف ثابت بن نعري، فمات فويل حسن بن عجالن مكانه نيابة عنه أخاه، فثار باملدينة جاز بن 

وكان السلطان قد فوض . فأظهر مجاز الطاعة: خرج بسالم، وإال فأنا قاصدكا: نعري، فكتب إليه ابن عجالن يقول
مث أن جاز أرسل إىل اخلدام باملسجد النبوي يستدعيهم، فامتنعوا، فأتى إىل املسجد . سلطنة احلجاز حلسن بن عجالن

قبة بتسعة آالف املصاحلة عن حاصل ال -خدام املسجد  -وأخذ ستاريت باب احلجرة النبوية، وطلب من الطواشية 
درهم، فأبوا ذلك، فطلب مفاتيح احلاصل من زين الدين أيب بكر بن حسني قاضي املدينة، فمانعه، فأهانه وأخذها 
منه، وأتى إىل القبة، وضرب شيخ اخلدام بيده، ألقاه على األرض، وكسر األقفال ودخلها ومعه مجاعة، فأخذ ما 

ني كبريين، وصندوقاً صغرياً فيها ذهب من ودائع ملوك العراق هناك فمن ذلك أحد عشر حوائج خاناه، وصندوق
وأخرج مخسة آالف شقة بطاين معدة ألكفان املوتى، فنقل ذلك كله، وهم أحد بين عمه بأخذ قناديل . وغريهم

مث خرج من الغد . وصادر بعض اخلدام. وأخذ آخر بسط الروضة، فأمره مجاز بردها. احلجرة الشريفة، فمنعه
  .ه راحالً، فقصد العرب اجملتمعة الرجوع، فرماهم الناس باحلجارةحادي عشر

وصل الشريف عجالن بن نعري من مكة إىل املدينة أمرياً عليها من قبل حسن بن : فلما كان ليلة تاسع عشره
ومن الغد قدم العسكر من مكة مع الشريف أمحد بن حسن بن عجالن، . عجالن، ومعه آل منصور، فنودي باألمان

ستون ما بني فارس وراجل، واثنان وعشرون مملوكاً، وصحبتهم رضي الدين أبو حامد حممد بن عبد الرمحن  وهم
بن حممد املطري متوليا قضاء املدينة من قبل السلطان، قدم من القاهرة بواليته، فقرأ توقيعه بعد توقيع الشريف 

وقرئ بعده . ع، وخليص والصفراء وأعماهلمحسن بن عجالن، وتضمن استقراره يف سلطنة املدينة النبوية وينب
مرسوم آخر باستقرار الشريف ثابت وتسلميه املدينة، وإيقاع احلوطة على الشريف جاز وما حتت يده من ناطق 



مث توجه العسكر بعد أيام من املدينة . وقرأ توقيع من جهة الشريف باستنابته عجالن بن نعري على املدينة. وصامت
  .عائداً إىل مكة

أنطاكية من التركمان  -نائب الشام  -أخذ عسكر األمري شيخ : يف تاسعه: هر مجادى اآلخرة، أوله األحدش
  .البازانية بعد حرب، فسار أمحد بن رمضان باألمري نوروز ومن معه، و مل ميكن العسكر منه

احلنفية بديار مصر، بعد  استقر ناصر الدين حممد بن كمال الدين عمر بن العدمي يف قضاء القضاة: ويف رابع عشره
  .وكانت واليته إحدى الدواهي واملصائب العظام. موت أبيه، وهو أمرد، ليس بوجهه شعر

قدم شاهني دوادار األمري شيخ إىل دمشق ومعه سودن احملمدي، وطوخ، وسودن اليوسفي، وقد : ويف ثالث عشرينه
 بن صدر الباز زعيم التركمان إىل دمشق، وقدمت رأس حسني. قبض عليهم األمري شيخ، فاعتقلوا بقلعة دمشق

وذلك أنه ملا سار مع األمري نوروز من إنطاكية، حصلت بينه وبني األمري شيخ حرب، قتل فيها، فانكسرت شوكة 
  .التركمان بقتله

أنعم بإقطاع األمري بشباي رأس نوبة على األمري أينال الساقي، وبإقطاع أينال على األمري : ويف خامس عشرينه
وأنعم بطبلخاناه مقبل على . رغون أمري أخور، وبإقطاع أرغون على األمري مقبل الرومي، نقل إليه من الطبلخاناهأ

  .األمري بردبك
كتب مرسوم باستقرار ناصر الدين حممد وبدر الدين حسن ابين بشارة يف تقدمة العشري مبعاملة : ويف سادس عشرينه

لسلطان، ففرضا على أهل النواحي ماالً كبرياً جبوه ألنفسهما، ومل يصل صفد، على أن حيمال مثانية آالف دينار ل
خلع على األمري أينال الساقي واستقر رأس نوبة النوب عوضاً عن األمري : ويف سابع عشرينه. منه شيء إىل السلطان

  .بشباي حبكم موته
ق، وقد دخل حلب، فكانت غيبته فيه قدم األمري شيخ نائب الشام من سفره إىل دمش: شهر رجب، أوله الثالثاء

مقدم  -وسودن اليوسفي، وطوخ، وأرغز، وسلمان، وطغاي متر . وبعث من ليلته بسودن الظريف. مثانني يوماً
  .إىل قلعة الصبيبة، فسجنوا هبا -الربيدية بديار مصر 

لقاهرة، وحضر هبا مدرسو فتحت مدرسة األمري مجال الدين األستادار اليت أنشأها برحبة باب العيد من ا: ويف ثالثه
وقرر يف تدريس احلنفية بدر الدين حممود بن . الفقه على املذاهب األربعة، ومدرس احلديث، فكان يوماً مشهوداً

ويعرف بابن الشيخ زاده اخلرزباين، ويف تدريس املالكية مشس الدين حممد البساطي، ويف تدريس احلنابلة  -حممد 
مد الباهي، ويف تدريس احلديث النبوي الشريف شهاب الدين أمحد بن حجر، ويف فتح الدين حممد بن جنم الدين حم

وقرر عند كل مدرس طائفة، . تدريس التفسري شيخ اإلسالم قاضي القضاة حالل الدين عبد الرمحن بن البلقيين
مدرس  عمل هلم اخلبز يف كل يوم واملعلوم يف كل شيء وصار جيلس كل مدرس يف يوم حىت كان آخرهم جلوساً

  .التفسري
  .أفرج األمري شيخ عن رزق اهللا ناظر اجليش بدمشق: ويف خامسه
وويل مشس الدين حممد بن اجلالل التباين نظر . استقر شيخ باألمري برسباي حاجب احلجاب بدمشق: ويف عاشره

  .اجلامع األموي
  .قدم اخلرب بأن التركمان أطلقوا األمري نوروز: ويف حادي عشرينه

  .فر األمري متربغا املشطوب نائب حلب من األمري شيخ بدمشق: رينهويف ثاين عش
أعاد السلطان أمني الدين عبد الوهاب بن حممد بن الطرابلسي إىل قضاء القضاة احلنفية بديار : ويف رابع عشرينه



  .مصر، وعزل ناصر الدين حممد بن العدمي، فشكر الناس ذلك من أفعاله
ر من دمشق مجاعة من املماليك، وحلقوا باألمري نوروز، وقد سار بعد خالصه من يد ف: ويف ليلة األحد سابع عشرينه

التراكمني إىل قلعة الروم، واستوىل عليها، فركب األمري شيخ يف طلبهم، فلم يدركهم وعاد ليلة الثالثاء وقبض على 
  .يشبك العثماين

تدريس الشافعي بالقرافة، ومشيخة خانكاه  -ادار أخو األمري مجال الدين األست -وفيه ويل مشس الدين حممد البريي 
  .بيربس القاهرة، مع ما بيده من خطابة بيت املقدس جتاه أخيه

توجه األمري يشبك املوساوي األفقم إىل األمري شيخ إلحضاره من عنده من األمراء النوروزية، : ويف هذا الشهر
وسرج ذهب، . وتشريف. ان خيول ثالثة أروسوجهز إىل األمري أمحد بن رمض. وقتل أرغز وجان بك القرمي

  .وسيف، وسالح، وقماش سكندري، وأقبية مفرية، له وإللزامه
قدم دمشق قاصد السلطان ومعه تشريف لألمري شيخ، فركب إىل داريا : يف رابعه: شهر شعبان، أوله األربعاء

حلاجب، وعليه تشريف سلطاين قدم من ولبسه، وعاد إىل دار السعادة يف أهبة جليلة، وبني يديه األمري برسباي ا
مصر، واألمري متراز األعور وعليه أيضاً تشريف سلطاين، وقاضي القضاة مشس الدين حممد األخناي وعليه تشريف 

  .سلطاين قد بعثه إليه السلطان، وأعاده إىل قضاء دمشق عوضاً عن جنم الدين بن حجي
لناصر الدين حممد بن البارزي كاتب سر محاة، وصرف فرض األمري شيخ خطابة اجلامع األموي : ويف خامسه

  .الباعوين، وخطب يوم اجلمعة عاشره، وكان قد ترك كتابة سر محاة، وقدم دمشق
قدم األمري يشبك املرساوي األفقم من القاهرة إىل دمشق، فخرج األمري شيخ إىل لقائه، وأكرمه وأنزله، : ويف تاسعه

  .بالد حلب وغريها يف مهمات سلطانية وقام له مبا يليق به، مث توجه إىل
فخرب من الالذقية وجبلة وبالطنس أماكن . جاءت زلزلة عظيمة يف نواحي بالد حلب وطرابلس: ويف عاشره

فمات حتت الردم هبا مخسة عشر نفساً، ومات جببلة مخسة عشر نفساً، وخربت . عديدة، وسقطت قلعة بالطنس
يع أهلها، إال حنو مخسني نفساً، وانشقت األرض وانقلبت قدر بريد من بلد شغر بكاس كلها والقلعتني هبا، ومات مج

القصري إىل سلفوهم، وأن بلد السلفوهم كانت فوق رأس جبل، فنزلت عنه وانقلبت قدر ميل بأهلها وأشجارها 
. يتأذ أحد منهم وأعينها ومواشيها، وذلك ليالً مل يشعروا إال وقد صاروا إىل املوضع الذي انتقلت إليه البلد، ومل

وكانت الزلزلة أيضاً بقربص فخربت منها أماكن كثرية، وكانت بالساحل واجلبال، وشوهد ثلج على رأس اجلبل 
وأخرب البحرية أن املراكب بالبحر امللح جلست . األقرع، وقد نزل إىل البحر، وطلع وبينه وبني البحر عشر فراسخ

  .أن املاء عاد كما كان، ومل يتضرر أحدمث . على األرض مبا فيها، من احنسار البحر
ويل األمري شيخ نيابة بعلبك لألمري سيف الدين أيب بكر بن شهاب الدين أمحد بن النقيب : ويف حادي عشره

وفيه وصل إىل دمشق عدة رءوس من املماليك الذين فروا، وقد قبض عليهم حبلب، وقتلوا منهم رأس . اليغموري
  .طوخ األجرود

قرئ بدمشق كتاب السلطان بإلزام الناس بعمارة ما خرب من املساكن واملدارس وغريها داخل : ويف سادس عشرة
وفيه خلع على تاج الدين رزق اهللا ناظر اجليش بدمشق، واستقر نائب السلطة بالقدس، وناظر . مدينة دمشق

  .ومل نعهد مثل ذلك أن كاتباً يلي نيابة السلطة ببلد. أوقاف القدس واخلليل
نودي بالقاهرة أال يركب أحد من القضاة والفقهاء والكتاب والتجار وأجناد احللقة فرساً، وال بغالً إال : رهويف آخ

مث أذن لطوائف يف الركوب مبراسيم سلطانية، . أن يكون يف خدمة السلطان، أو األمراء الكبار، فامتنع اجلميع



واشتد األمر يف ذلك . من تعرض املماليك له فكان الرجل حيمل مرسومه معه خشية. وكتبت من ديوان اإلنشاء
  .أياماً، مث احنل

نودي بالقاهرة أال يتعامل أحد بالذهب، وهدد من باع بالذهب : يف يوم األربعاء سادسه: شهر رمضان، أوله اجلمعة
لدين مجيع واشترى، وكان قد وصل املثقال إىل مائة وسبعني فلوساً، كل درهم وزنه أوقيتان، واستدعى األمري مجال ا

أهل األسواق، وكتب عليهم قسامي بذلك، فنزل بالناس من ذلك ضرر عظيم، من أجل أن النقد الرابح الذهب وبه 
مث . معاملة الكافة أعالهم وأدناهم، ومنع أيضاً من صنع الذهب املطرز واملصوغ، فاستمر احلال على ذلك أياماً

ى أن يكون كل مثقال مبائة وعشرين، وكل دينار مشخص نودي يف حادي عشرينه بأن يتعامل الناس بالذهب عل
  .مبائة درهم، فشح الناس بإخراج الذهب، وارتفعت األسعار ارتفاعاً كثرياً

فر من دمشق األمري برسباي حاجب احلجاب، فلم يعلم خربه، وأقام األمري شيخ : ويف ليلة االثنني حادي عشره
مري شيخ يف عمارة مواضع من داخل مدينة دمشق مما خرب يف فتنة وفيه شرع األ. عوضه األمري ألطنبغا القرمشي

  .تيمورلنك، وألزم الناس بالعمارة يف أماكنهم، ومن عجز فليؤجر ذلك، فأخذ الناس يف ذلك
خرج األمري شيخ من منزله بدار السعادة ماشياً إىل جامع بين أمية، بثياب بدلته، وهو : ويف ليلة حادي عشرينه

. ه تعاىل، حىت دخل اجلامع، وتصدق بأقراص حمشوة بالسكر وغري حمشوة، فعم القراء والفقراءحاف متواضع لرب
  .وطلب أرباب السجون املعسرين، فأدى غرماؤهم ما عليهم من الديون

قدم يشبك األفقم من حلب إىل دمشق، وقد مشى على اململكة كلها، فأكرمه األمري شيخ، وأنعم : ويف بكرة هناره
  .ه إىل القاهرة يف ثالث عشرينهعليه، وأعاد

وكانوا منذ سنني يتعاملون هبا وزناً، . ويف هذا الشهرة ضرب األمري شيخ بدمشق فلوساً كل ستة منها بثمن درهم
كل رطل دمشقي بثمانية دراهم، فصارت على حساهبا عدداً كل رطل باثين عشر درمهاً، ووزن الفلس منها درهم، 

  .أهل مصر والشام من جهة املعاملةفشملت املضرة يف هذا الشهر 
  .كوتب األمري قرا يوسف، جواباً عن مكاتبته عند أخذه تربيز: ويف هذا الشهر

قبض األمري شيخ على األخناي قاضي دمشق وسجنه، من أجل أنه وشى به : يف خامسه: شهر شوال، أوله األحد
بثالمثائة ثوب أبيض، نصفها وجوه ونصفها بطائن، أنه يكاتب األمري نوروز مث أفرج عنه آخر النهار، على أن يقوم 

  .فأخذ يف مجعها
  .قدمت والية جنم الدين بن حجي القضاء عوضاً عن األخناي وتاريخ توقيعه ثالث عشر شهر رمضان: ويف سادسه

وصل إىل دمشق تشريف السلطان لألمري شيخ، فركب إىل تلقيه، ولبسه خارج دمشق، وعاد إىل : ويف تاسع عشره
مث لبس بن حجي تشريفة بواليته قضاء دمشق ومضى إىل اجلامع، فقرئ تقليده حبضرة احلاجب . السعادة دار

وأخذ مع القضاء مجيع ما بيد ابن األخناي من الوظائف، سوى نظر وقف القالنسي، . والوزير والقضاة واألعيان
  .فإنه خرج باسم كاتبه أمحد بن علي املقريزي

اهرة أن يكون املثقال الذهب مبائة درهم فامتنع الناس من إظهاره، وارتفع سعر املبيعات نودي بالق: ويف هذا الشهر
  .ارتفاعاً زائداً

سار احململ باحلاج مع األمري شهاب الدين أمحد بن األمري مجال الدين األستادار، : ويف يوم الثالثاء رابع عشرينه
إىل أربعني ألف دينار، منها لشيخ اجلبال مبلغ مخسني ألف  وبلغت نفقة األمري مجال الدين على احلاج يف هذه السنة

  .درهم



نودي بالقاهرة أن يكون املثقال الذهب مبائة، واألفرنيت مثانني، وأال ميكن : يف رابعه: شهر ذي القعدة، أوله الثالثاء
  .أحد من السفر بشيء من الذهب، فاشتد األمر على الناس

يخ بأن يشبك املوساوي وشى به إىل السلطان أنه قد خرج عن طاعته، وأن قدم اخلرب على األمري ش: ويف عاشره
السلطان غضب، وعزم على السفر إىل الشام، فاستدعى القضاة واألعيان، وكتب حمضرا أخذ خطوطهم فيه ببطالن 

  .عشره وبعث به مع جنم الدين بن حجي قاضي دمشق، فسار يف ثالث. ما قيل عنه، وأنه باق على الطاعة السلطانية
عن يشبك  -وهو نازل على قبة يلبغا  -خرج األمري شيخ من دمشق إىل جهة القبلية، وأفرج : ويف رابع عشره

وفيه قدم األمري قرقماس بن أخي دمرداش نائب صفد منها، مارا بدمشق إىل حلب يريد عمه األمري . العثماين
خ واشتمل عليه، ومضى به إىل اخلربة للصيد فاستماله األمري شي. دمرداش احملمدي نائب حلب، وقد استدعاه

  .والنزهة
نقل الوزير فخر الدين بن غراب من سجنه بدار األمري مجال الدين األستادار، وسلم لألمري : ويف خامس عشره

  .شهاب الدين أمحد بن الطبالوي وايل القاهرة، فعاقبه عده عقوبات
لذهب اهلرجة مبائة وعشرين، والدينار املشخص، والدينار نودي بالقاهرة أن يكون املثقال ا: ويف حادي عشرينه
  .الناصري مبائة درهم
قدم القاضي جنم الدين بن حجي القاهرة باحملضر وكتاب األمري شيخ، يستعطف خاطر : ويف ثالث عشرينه

االهتمام السلطان، ويعتذر عن تأخريه إرسال من طلبه من األمراء، فلم يقبل السلطان عذره، واشتد غضبه، وأظهر 
باخلروج إىل الشام، مث كتب اجلواب بتجهيز أمراء عينهم إىل مدة ستة وعشرين يوماً، ومىت مضت هذه املدة ول 

  .وبعث بذلك على يد ابن حجي. جيهزهم سار لقتاله وحربه
لكرك وذلك أن السلطان كان قد بعث بنيابة ا. قتل األمري عمر بن فضل اجلرمي: ويف ليلة األربعاء رابع عشرينه

رجالً يقال له حممد التركماين، من عرض اجلند وآحاد الناس، عزل به سودن اجللب، وأسر إليه قتل عمر بن فضل، 
فلما نزل حممد التركماين على . وكان قد اشتدت شوكته وثقلت وطأته وكثر عصيانه وخروجه عن طاعة السلطان

ن قد اشتدت شوكته وثقلت وطأته وكثر عصيانه وقد امتنع اجللب، وأسر إليه قتل عمر بن فضل، وكا -الكرك 
أتاه ابن فضل وقد  -وقد امتنع احللب هبا  -فلما نزل حممد التركماين على الكرك . وخروجه عن طاعة السلطان

نازعه عمه وكثر اخللف بينهما، فأخذ ليصلح بينهما، ويسكن ما ثار من الشر، ويف ظن ابن فضل وغريه أنه أقل من 
من خدمه، فضال عنه، فلم يعبأ به، وال أتاه يف عدة من سالحه وال عدد من قومه، فوجد عند ذلك أن يتعرض ألحد 

فكتب فضل بن عيسى اجلرمي . التركماين السبيل إليه، فانتهز الفرصة، وبادر إليه وقتله، وبعث برأسه إىل السلطان
شاورت عمر بن : م فضة، وكتبيسأل السلطان يف اإلمرة عوض عمر، على أن يقوم مبائة و مخسني ألف دره

  .فضل، يسأل فيها، ويعد مبائيت ألف درهم
بعث األمري شيخ إىل سودن اجللب بالكرك يستميله إليه، وبعث باألمري جامن ليصلح بينه وبني : ويف هذا الشهر

  .األمري نوروز، وجهز له ستة آالف دينار، فمال إليه
 نوروز، ومجع طوائف العربان والتركمان، وسار إليه األمري وفيه اهتم األمري دمرداش نائب حلب حبرب األمري

بكتمر حلق نائب طرابلس يف ثانيه، منزل بالعمق، وحضر إليه نائب إنطاكية وقصد األمري شهاب الدين أمحد بن 
  .رمضان زعيم التركمان، حيث مبسريه إليه

وقد لزل تغري بردى بن أخي دمرداش  وقدم كردي باك بن كندر وعربان بين كالب، ومضوا ببيوهتم إىل إعزاز،



  .وهو أتابك العسكر حبلب على برج دابق، ومعه أيدغمش بن كبك، وطوائف التركمان األوشرية
وبرز األمري دمرداش نائب حلب منها ومعه التراكمني البياضية، فرحل األمري بكتمر جلق واألمري تغري بردى من 

فرحل نوروز . لى عني تاب، فتقدم إليه تعري بردى بالكبكية جاليشوقد نزل األمري نوروز جبمائعه ع. مرج دابق
إىل جهة مرعش، وحتاربت كشافته مع كشافة العسكر حماربة قوية، أسر فيها عدة من النوروزية، فاهنزم نوروز، 

 وكانت كسرة نوروز يوم األحد ثاين عشره، وعاد األمري دمرداش إىل. واستوىل العسكر السلطاين على عني تاب
  .حلب، وكتب بذلك إىل السلطان
. فيه قدم رأس عمر بن فضل إىل السلطان، فطف به القاهرة، وعلق على باب زويلة: شهر ذي احلجة، أوله األربعاء
وفيه أخرج الوزير الصاحب فخر الدين ماجد بن غراب من سجنه بدار األمري . وفيه هبت رياح عاصفة شديدة

  .وي وايل القاهرة، ميتاشهاب الدين أمحد بن حممد بن الطال

قدم ابن حجي قاضي دمشق جبواب السلطان على األمري شيخ، فأعاده إىل دمشق، فقدمها يف : ويف حادي عشره
ونودي بدمشق من الغد خبروج . رابع عشره، ومضى األمري شيخ إىل صرخد وعاد فنزل احلرجلة يف رابع عشرينه

م بني يديه ومعهم القضاة إىل دمشق، فنزل بدار السعادة وقد العسكر إليه، فخرجوا يف سابع عشرينه، فدخل وه
غاب يف سفره بأراضي اخلربة مدة اثنتني وأربعني يوماً، فأقام يومه، وأصبح وعزمه قوي على جتهيز األمراء 

املسجونني إىل السلطان، وأخذ يف ذلك فبلغه أن تغري برمش كاشف الرملة فر منها لقدوم كاشف ونائب القدس 
ل السلطان، وأن السلطان عزم على املسري إىل الشام، وأخرج الروايا والقرب على اجلمال، ومعها الطبول، من قب

فرجع عن . وعدهتا حنو مائيت مجل، على كل مجل راويتان وثالث، لتطيب يف الردك بشاطئ النيل بسبب التجريدة
  .إرسال األمراء، وعول على أمر آخر

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

عمر بن إبراهيم بن حممد بن العدمي، قاضي القضاة كمال الدين، يف ليلة السبت ثاين عشر مجادى اآلخرة، ومولده 
  .قال فيه عثمان بن حممد الشغري احلنفي. حبلب سنة إحدى وستني وسبعمائة، وكان قاضي سوء

  وليس حممودة يف الناس سريته... ابن العدمي الذي يف عينه عور 
  لكن نزول القضاء أعمي بصريته... ستر عورته أليس أن عليه 

  .وكان ظاملاً غشوماً. ومات األمري بشباي رأس نوبة النوب يف ليلة األربعاء رابع عشرينه، ودفن بالقرافة
وكان خمبطاً، خلط عمالً صاحلاً . ومات األمري يلبغا الساملي، خنق بعد عصر يوم اجلمعة سابع عشره باإلسكندرية

  .بعمل سيئ
ت حممد بن حممد بن أيب البقاء جالل الدين بن قاضي القضاة بدر الدين بن قاضي القضاة هباء الدين، يف يوم وما

  .وكان ينوب يف القضاء، ودرس الشافعي وغريه، وهو عار من الفضل والفضيلة. االثنني سابع رجب
  .ومات األمري أرسطاي نائب اإلسكندرية، هبا، يف نصف ربيع اآلخر، وكان مهاباً

  .ومات األمري الكبري بيربس ابن أخت الظاهر برقوق بسجنه من اإلسكندرية، مقتوالً
  .ومات األمري بيغوت. ومات األمري سودن املارديين

ومات الشريف ثابت بن نعري بن ومنصور بن مجاز بن شيحه احلسيين، أمري املدينة النبوية، يف صفر، فويل بعده أخوه 
  .عجالن بن نعري



  .فخر الدين ماجد، ويسمى حممد بن عبد الرازق بن غراب، يف غرة ذي احلجة ومات الوزير
  سنة اثنيت عشرة ومثامنائة

والسلطان امللك . أهلت وخليفة الوقت املستعني باهللا أبو الفضل العباس بن حممد املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد
وهو مستقل بتدبري األمور، . ص العثماين اليلبغاويالناصر أبو السعادات فرج بن الظاهر أيب سعيد برقوق بن أن

ومعتمد على وزيره األمري الوزير املشري ناظر اخلواص، وكاشف الكشاف مجال الدين يوسف بن أمحد األستادار 
وناظر جيشه . البجاسي البريي، وكاتب سره فتح الدين فتح اهللا بن معتصم بن نفيس اإلسرائيلي الداودي التربيزي

ونائب حلب األمري . ر الدين حسن بن نصر اهللا النستراوي، ونائب الشام األمري شيخ احملموديالصاحب بد
دمرداش احملمدي ونائب محاة األمري جامن، ونائب طرابلس األمري بكتمر جلق، ونائب صفد األمري قرقماس ابن أخي 

دين حممد التركماين، ومل ميكن منها ونائب الكرك األمري ناصر ال. ونائب غزة األمري ألطنبغا العثماين. دمرداش
  .لتغلب سودن احللب عليها

وقضاة مصر شيخ اإلسالم قاضي القضاة جالل الدين أيب الفضل بن شيخ اإلسالم قاضي القضاة سراج الدين عمر 
وقاضي القضاة أمني الدين عبد الوهاب بن قاضي القضاة مشس الدين حممد . بن رسالن بن نصر البلقيين الشافعي

أيب بكر الطرابلسي احلنفي، وقاضي القضاة مشس الدين حممد بن علي بن معبد القدسي املدين املالكي، وقاضي  بن
وقضاة دمشق جنم الدين عمر بن حجي الشافعي، وصدر الدين . القضاة جمد الدين سامل بن سامل املقدسي احلنبلي

  .س الدين حممد بن عبادة احلنبليوشرف الدين عيسى املغريب املالكي، ومش. علي بن اآلدمي احلنفي
أهل والدينار اهلرجة يف القاهرة مبائة وستني درمهاً فلوساً، : شهر اهللا احملرم احلرام، أوله اجلمعة مث ثبت أنه اخلميس

  .والقمح مبائة ومخسني درمهاً األردب
ع مجاعة من أصحابه عدة من أخرج األمري شيخ نائب الشام املنجنيق من قلعة دمشق إىل اإلسطبل، وأقط: ويف ثانيه
  .األوقاف
  .سار شيخ من دمشق إىل املرج، فخيم به: ويف ثالثه

  .نصبت خيمه السلطان جتاه مسجد ترب من الريدانية، خارج القاهرة: ويف رابعه
خرج مقدم العساكر األمري الكبري تغري بردى األتابك، ومعه من األمراء األلوف، األمري أقباي : ويف سابعه
اي رأس نوبة األمراء، واألمري طوخ أمري جملس، واألمري طوغان احلسين رأس نوبة، واألمري عالن، واألمري الطرنط

أينال املنقار اجلاليل، واألمري كمشبغا املزوق، واألمري يشبك املوساوي األفقم، وعدة من األمراء الطبلخاناة، 
لدين حممد بن العدمي احلنفي إىل قضاء احلنفية بديار مصر وفيه أعيد ناصر ا. والعشرات واملماليك، ونزلوا بالريدانية

وعزل قاضي القضاة أمني الدين عبد الوهاب بن الطرابلسي، وكان قد قبص نفقة السفر أسوة رفقائه مخسة عشر 
  .ألف درهم فلوساً، فأنعم هبا عليه

العافية من السفر، وتعوض : لثالثةوويل مشيخة خانكاه شيخو، عوضاً عن ابن العدمي، فغبطه الناس على هذه النعم ا
وفيه أعيد ابن شعبان إىل . وكانت والية ابن العدمي مبال جزيل. الشيخولية عن القضاء، والسعة هبذا القدر من املال

  .احلسبة مبال، وعزل احلربي
  .تربركب السلطان من قلعة اجلبل يف بقية عساكره، ونزل مبخيمه جتاه مسجد : ويف يوم االثنني حادي عشره

وفيه طلب األمري . وفيه رحل األمري الكبري تغري بردى من الريدانية، مبن معه من األمراء واألجناد، قاصداً دمشق
شيح نائب الشام قضاة دمشق، فخرجوا إليه باملرج فأرادهم أن يسلموه األوقاف ليقطعها أصحابه، فآل األمر إىل 



  .مصاحلته عنها بثلث متحصلها، وعادوا
أعيد احلربي إىل حسبة القاهرة، وخلع عليه حبضرة السلطان، وهو بتربة أبيه خارج باب النصر، : شرهويف ثالث ع

  .وقد عاد إليها من خميمه، وعزل بن شعبان
خلع السلطان على األمري أرغون الرومي، واستقر نائب الغيبة مقيماً باإلسطبل على حاله باألمري : ويف رابع عشره
قيم بقلعة اجلبل حلفظها، واألمري يلبغا الناصري، واستقر نائب الغيبة، لفصل القضايا ورسم أن ي. مقبل الرومي

  .واألحكام بني الناس
واألمري كزل العجمي احلاجب، ليحكم بني الناس أيضاً، واألمري شهاب الدين أمحد ابن أخت األمري مجال الدين 

وفيه رحل السلطان من . إىل األمري يلبغا الناصرياألستادار، ليتحدث عوضاً عن خاله مدة غيبته، ومرجع اجلميع 
  .جتاه مسجد ترب، يريد الشام، ومعه اخلليفة والقضاة وأرباب الدولة

وفيه أفرج األمري شيخ نائب الشام عن األمري سودن تلي احلمدي، واألمري طوخ، واألمري سودن اليوسفي، وهم 
وفيه . ضب، وسار من مصر إىل دمشق ليأخذ األمري شيخالذين طلبهم السلطان، فامتنع من إرساهلم إليه حىت غ

  .قبض األمري شيخ على األمري كمشبغا اجلمايل الواصل من جهة السلطان ألخذ األمراء املذكورين
وفيه أظهر شيخ ما يف نفسه، وصرح باخلروج عن طاعة السلطان، وأخذ يف االستعداد، وطلب األمراء الذين أفرج 

واستدعى قضاة دمشق وفقهاءها، وحتدث معهم حبضرة األمراء جبواز . يلة الثامن عشرينهعنهم إليه باملرج، يف ل
حماربة السلطان، فأفتاه شهاب الدين أمحد بن احلسباين مبا وافق غرضه، وقام يف ذلك مشس الدين حممد ابن اجلالل 

  .التباين احلنفي قياماً بالغاً، نقل عنه إىل السلطان
مري سودن احملمدي من دمشق إىل غزة، ومعه طائفة من عسكر األمري شيخ، واستخدم سار األ: ويف حادي عشرينه

  .مجاعة
وويل األمري أينال الصصالين أمري أخور نيابة غزة، . دخل السلطان إىل غزة، ونزل ظاهرها: ويف ثالث عشرينه

ري بردى كبس الرملة، يريد القبض وقدم اخلرب بأن األمري تغ. وعزل عنها األمري ألطنبغا العثماين، وواله نيابة صفد
على شاهني، دوادار األمري شيخ، يف حادي عشرينه ففر منه ومل يظفر به، وأقام حىت تقدم السلطان إىل الرملة، 

  .فرحل السلطان
عاد سودن احملمدي ومعه شاهني الدوادار إىل وطاق األمري شيخ، وأخرباه بقدوم السلطان، : ويف بكرة رابع عشرينه

فقدم عليه قرقماس ابن أخي دمرداش، فار من .  سادس عشرينه من املرج إىل داريا، ونزل إىل قبة يلبغافتحول يف
وفيه قبض األمري شيخ على ابن عبادة قاضي احلنابلة بدمشق، وعلى الرشاوي أحد نواب قضاة الشافعية، . صفد

  .وعلى األمري شرف الدين حيىي بن القي وألزمهم مبال كثري
  .قدم األمري جامن نائب محاة على األمري شيخ يف عشرة: رينهويف ثامن عش

رحل األمري شيخ مبن معه يريد ناحية صرخد، وجعل نائب الغيبة بدمشق األمري تنكر بغا : ويف تاسع عشرينه
وفيه قبض شيخ على عدة من جتار دمشق وقرر عليهم عشرة آالف دينار ومحلهم معه، هم وبدر الدين . احلططي
  .ملوصلي حمتسب دمشق وكمشبغا اجلمايل، وغريه يف احلديد، وأفرج عن ابن عبادة احلنبلي، وفر الرشاويحممد بن ا
باسم قضاهتا وأعياهنا، تتضمن إنكار أفعال  -بعد رحيل األمري شيخ  -قدمت كتب السلطان إىل دمشق : ويف سلخه

  .عزول، ولتقاتله العامةاألمري شيخ، وأنه ما مل جيهز األمراء الذين طلبوا منه، وإال فهو م
نزل السلطان باللجون، فشاع بني العسكر تنكر قلوب املماليك : يف ليلة السبت املذكور: شهر صفر، أوله السبت



الظاهرية على السلطان، وحتدثوا بإثارة فتنة لتقدميه مماليكه احللب عليهم، واختصاصه هبم، وكثرة عطائه هلم، فلما 
ان من آخره، فما هو إال أن غربت الشمس، ملج العسكر، وهدت اخليم، واشتد أصبح السلطان، رحل ونزل بيس

وسبب ذلك أن . وكثر قلق السلطان وخوفه طول الليل إىل أن طلع الفجر رحل إىل جهة دمشق. اضطراب الناس
وقد  -هللا قال لكاتب السر فتح الدين فتح ا -وهو يومئذ من مجلة دوادارية السلطان  -األمري أقبغا دوادار يشبك 

أن األمري عالن، واألمري أينال املنقار، واألمري سودن بقجة، قد عزموا على  -خرج معه من خدمة السلطان باملخيم 
فأخذ فتح اهللا بيد أقبغا، وعاد به إىل . الركوب يف هذه الليلة على السلطان، ومعهم عدة من املماليك السلطانية

فاستدعي األمري مجال الدين . فاعلم السلطان اخلرب سراً فيما بينه وبينهالسلطان، وأمره أن يعلمه مبا حدثه به، 
، كثقته بكاتب .األستادار، وأمر أقبغا فحدثه احلديث وذلك أنه مل يكن حينئذ السلطان يثق بأحد، وال يعتمد عليه

ينهما، وبني أقبغا، من غري السر فتح اهللا، وأستاداره مجال الدين، فاستشارمها فيما يعمل، فدار الرأي بني السلطان وب
أن يعلم ذلك أحد، حىت استقر رأيهم على أن السلطان يستدعي ويف وقت املغرب بعالن وأينال املنقار إىل عنده، 
ويقبض عليهما، ويكون مجال الدين قد ركب يف مجاعته إىل ظاهر العسكر من جهة الشام ألخذ من عساه يفر من 

موا من عند السلطان على هذا، فغدر مجال الدين، وبعث إىل عالن، وأينال املماليك إىل جهة األمري شيخ، وقا
يسري يف احملفه،  -وكان قد خرج من مصر وهو أرمد  -املنقار، وسودن مبجة، واألمري متراز الناصري نائب السلطة 

شمس ركب متراز، فأعلمهم باخلري وبعث إليهم مبال كبري هلم، ولألمري شيخ نائب الشام، فما هو إال أن غربت ال
وسودن بقجة، وأينال املنقار، وقرا يشبك، وسودن احلمصي وعدة مماليك سلطانية يتجاوز عددهم املائة، وسروا إىل 
جهة الشام يريدون األمري شيخ، حىت حلقوا به، فاختبط العسكر، واشتد قلق السلطان، وطلب السلطان مجال الدين 

فأشار عليه فتح اهللا بالثبات، وأشار مجال الدين  -ء مما فعله مجال الدين وال علم له بشي -وفتح اهللا لثقته هبما 
بركوبه ليالً، وعوده إىل مصر، يريد بذلك إفساد حال السلطان، فنازعه فتح اهللا وخاصة السلطان، وما زالوا 

  .بالسلطان يثبتونه حىت طلع النهار، فسار يريد دمشق
وفيه ورد اخلرب على السلطان برحيل األمري . لسلطان، فخرجوا إىل لقائهنودي بدمشق يف الناس بقدوم ا: ويف ثانيه

  .شيخ عن دمشق إىل جهة بصرى
فركب . نزل السلطان الكسوة، ففر األمري عالن ومجاعة من املماليك إىل جهة األمري شيخ: ويف ليلة اخلميس سادسه

  .ألمراء يف أماكنهمونزل ا. السلطان بكرة يوم اخلميس، ودخل دمشق، ونزل بدار السعادة
. قبض بدمشق على الشهاب أمحد بن احلسباين، وسلم إىل ألطنبغا شقل من أجل أنه أفيت بقتال السلطان: ويف سابعه

وفيه كتب السلطان باإلفراج عن سودن الظريف، وأرغز، . وطلب ابن التباين فإذا هو قد سار مع األمري شيخ
  .وسلمان، من سجنهم بقلعة الصبيبة

وفيه ألزم األخناي وابن عبادة احلنبلي . توجه األمري ألطنبغا العثماين نائب صفد من دمشق إىل حمل كفالته: نويف ثام
وفيه قدم اخلرب بنزول األمري شيخ الصنمني، فنودي يف العسكر بدمشق أن يلبسوا . حبمل شعري، قرر عليهما

  .ووجلالسالح، ويقفوا بالليل عند باب امليدان، فبات الناس على خوف 
استقر األمري زين الدين عمر اهليذباين حاجب احلجاب بدمشق واألمري ألطنبغا شقل حاجباً ثانياً، واألمري : ويف تاسعه

  .بردي باك نائب محاة، عوضاً عن جامن، وخلع عليهم بدار السعادة

  .وفيه كتب تقليد األمي رنوروز بنيابة حلب، وجهز إليه، ومعه التشريف والسيف على العادة
وفيه قبض على رجلني معهما كتب . قدم األمري أق بالط من القاهرة بطائفة من املماليك السلطانية: ويف رابع عشره



  .األمري شيخ إىل األمراء، فشنقا
قدم األمري بكتمر جلق نائب طرابلس إىل دمشق، وكان قد اجتمع مع األمري دمرداش نائب : ويف خامس عشرة

ن حرب األمري نوروز، وهو على ملطية، فوافامها كتاب السلطان من غزة بطلبهما، حلب عند باب احلديد، يريدا
ألوف من  -وحبماة  -وفيه قدم اخلرب بأن الطاعون قد فشا حبمص، ومات هبا . فسارا حىت قدما على السلطان

  .الناس، وأنه حدث بطرابلس طاعون
ظاهر دمشق  -ه فرض على قرى املرج والغوطة قدم من مصر عدة من املماليك السلطانية، وفي: ويف سادس عشره

  .وعلى بالد حوران وغريها، شعري يقوم به أهل كل ناحية بقدر معلوم، فاشتد األمر يف جبايته على الناس -
وفيه خلع على األمري بكتمر جلق، . قدم األمري دمرداش نائب حلب، فأكرمه السلطان، وأنعم عليه: ويف عشرينه

وضاً عن األمري شيخ، وخلع على األمري دمرداش، واستقر يف نيابة طرابلس مضافة إىل نيابة واستقر نائب الشام، ع
وفيه قبض األمري مجال الدين األستادار على ناصر الدين حممد بن البارزي احلموي، وضربه ضرباً مربحاً، . حلب

أخاه مشس الدين حممد بن أمحد  واستعاد منه ما تناوله من معلوم خطابة اجلامع األموي، وسبب ذلك أنه كان ويل
خطابة القدس، عوضاً عن شهاب الدين أمحد الباعوين، وعوض الباعوين خطابة القدس  -قاضي حلب  -البريي 

 -كما تقدم ذكره  -خبطابة اجلامع األموي، فويل األمري شيخ بن البارزي اخلطابة باجلامع األموي، وعزل الباعوين 
ال الدين وتلقاه قبل دخوله دمشق بعدة أيام، فتعصب له، وفعل بابن البارزي هذا فترامي الباعوين على األمري مج

  .وسجنه
قتل شرف الدين حممد بن موسى بن حممد بن الشهاب حممود احلليب، قتله األمري مجال الدين : ويف ليلة ثاين عشرينه

  .األستادار، حلقد كان يف نفسه منذ أيام محوله حبلب
السلطان قضاء احلنفية بدمشق شهاب الدين أمحد بن حميي الدين حممود بن جنم الدين أمحد ويل : ويف رابع عشرينه

وعزل الصدر علي بن اآلدمي، وويل جنم الدين عمر  -املعروف بابن الكشك  -بن إمساعيل بن حممد بن أيب العز 
لباعوين، فواله قضاء ورسم أن يعني غريه بقضاء دمشق، فوقع االختيار على ا. بن حجي قضاء طرابلس بسؤاله

  .دمشق يف سابع عشرينه، وهذه واليته الثانية
ركب اخلليفة املستعني باهللا، وقضاة مصر األربع، وقضاة دمشق، ونودي يف الناس بدمشق أن : ويف تاسع عشرينه

  .يقاتلوا األمري شيخ الكذا، فإنه كذا، إىل غري ذلك يف كالم طويل، يقرأ من ورقه
  .فيه ركب السلطان من دار السعادة إىل الربوة، وعاد: ه األحدشهر ربيع األول، أول

سارت أطالب السلطان واألمراء من دمشق إىل الكسوة، وتبعهم السلطان بعساكره، وعليهم آلة : ويف ثانيه
وأقر تنكز بغا احلططي يف نيابة الغيبة بدمشق، وسار . احلرب، فبات بالكسوة، وأصبح راحالً إىل جهة األمري شيخ

فقدم اخلرب بالتقاء . كرة يوم الثالثاء، فمر بالصنمني، ونزل من آخره برأس املاء على بريد من الصنمني، وباتب
وسار السلطان بكرة يوم األربعاء إىل قرية . كشافة السلطان بكشافة األمري شيخ، وأسرهم رجالً من الشيخية
مزعجاً، ظن الناس أن العدو قد طرقهم، فحد يف احلراك، فنزل نصف النهار قدر ما أكل السماط مث رحل رحيالً 

وبات على خوف من مجال الدين أن يقبض عليه، فإنه بلغه أنه . مسريه ونزل عند الغروب بكرك البثنية من حوران
وافق األمري قردم وغريه على ذلك، فأعد عنده بداخل خميمه هجنا، وأسر إىل كاتب سره فتح اهللا أنه قد عزم يف 

لى ركوب هذه اهلجن والعود إىل مصر فإن مجال الدين وقردم قد عوال على أن يكبسا علي، فرحلت هذه الليلة ع
فعاد فتح اهللا من عند . مث ها أنا متيقظ حلدوث أمر، فتأهب أنت أيضاً لتسري إىل مصر. من احلراك خوفاً منهما



فترقبنا حدوث أمر لنركب، فلم  - وكنت يف صحبته -السلطان ليالً، وتأهب للرحيل، وأطلعين على ما عزم عليه 
  .حيدث شيء، حىت أصبحنا

وصلت طائفة من املماليك اجللبان إىل دمشق، فنهبوا عدة مواضع فقاتلهم العامة، وقبضوا على : ويف هذه الليلة
  .مجاعة منهم، فاجتمعوا يف يوم اخلميس عند قبة سيار، فخرج إليهم عامة دمشق، وقاتلوهم

لسلطان إىل أن نزل ظاهر مدينة بصرى، فتحقق هناك خرب األمري شيخ، وأنه يف عصر يوم سار ا: ويف يوم اخلميس
األربعاء املاضي بلغه أن السلطان قد سار يف إثره، فوحل فزعا يريد صرخد، فأقام السلطان على بصرى إىل بكرة 

مث سار . لك إىل دمشقوقدم عليه ببصرى من الشيخية األمري برسباي واألمري سودن اليوسفي، فكتب بذ. السبت
فكانت حرب بني أصحابه وبني الشيخية، قتل فيها فارسان من الشيخية،  -جتاه صرخد  -ونزل بقرية عيون 

  .وجرح من السلطانية مجاعة، ففر منهم مجاعة إىل األمري شيخ، فلحقوا به
احلرب، تركوه ومضوا إىل وبلغه أهنم عولوا على أنه إذا وقع مصاف . وكثر ختوف السلطان من أمرائه ومماليكه

وهو أنه ملا أصبح عند طلوع الفجر، نادى أال . األمري شيخ، فبات ليلته مستعداً ألن يؤخذ، ودبر أمراً كان فيه جناته
هتد خيمة، وال حيمل مجل، وأن يركب العسكر خيوهلم، وجير كل فارس جنيبه مع غالمه، من غري أن يأخذوا أثقاهلم 

فلم يفجأ . ذلك، وقد أخر األمراء ومن خيشاه من املماليك وراءه، وتقدم أمامهم يف ثقاتهوسار هبم ك. وال مجاهلم
القوم إال ومد طلع عليهم من ثنية هناك، وقد عبأ األمري شيخ أصحابه، فأوقف املصريني ناحية، وقدم عليهم األمري 

حطم عليهم السلطان بنفسه ومن و -وهم حنو اخلمسمائة فارس  -متراز الناصري نائب السلطة، ووقف يف ثقاته 
معه، فاهنزم متراز مبن معه من أول وهلة، وثبت األمري شيخ فيمن معه، فكانت بينهم معارك صدراً من النهار، 

وكانت احلرب بني جدران مدينة صرخد، فوىل . وأصحاب األمري شيخ تنسل منه، وهو يتأخر إىل جهة القلعة
مجيع ما كان فيه من خيل، ومجال، وثياب، وأثاث، وخيام، وآالت،  السلطان وطاق الشيخية، وانتهب أصحابه

واستوىل السلطان على جامع صرخد، وأصعده أصحابه، فرموا من أعلى املنارة . وغريها، فحازوا شيئاً كثرياً
 مبكاحل النفط واألسهم اخلطالية على األمري شيخ، ومحل السلطان عليه محلة واحدة منكرة، فاهنزم أصحاب شيخ،
والتجأ يف حنو العشرين إىل قلعة صرخد، وكانت خلف ظهره، وقد أعدها لذلك، فتسارع إليه عدة من أصحابه، 

ومتزق باقيهم، فأحاط السلطان باملدينة، ونزل على القلعة، فأتاه األمراء فهنوه بالظفر، وامتدت األيدي إىل صرخد، 
  .باً وغصباًفما تركوا هبا ألهلها جليالً وال حقرياً، حىت أخذوه هن

وسار األمري متراز، وسودن بقجة، وسودن احللب، وسودن احملمدي، . فامتألت األيدي مما ال يدخل حتت حصر
وعالن، يف عدد كبري إىل دمشق، فقدموها يوم االثنني تاسعه، فقاتلهم العامة يف  -نائب حلب  -ومتربغا املشطوب 

وتأخر كثري منهم بدمشق، . ك، بعدما قتل منهم وجرح مجاعةعاشره، ودفعوهم عن البلد، فولوا يريدون جهة الكر
  .ومضى طائفة إىل جهة محاة وحلب، فأخذ منهم بدمشق وغريها عدد كثري

وفيه قدم من صرخد إىل دمشق األمري برد بك نائب محاة، . قدم كتاب السلطان إىل دمشق خبرب الواقعة: ويف عاشره
  .وسار إليها يف رابع عشره

قدم دمشق األمري تغري بردى ابن أخي دمرداش من صرخد، متوجهاً إىل حلب، نائب الغيبة هبا، : ويف رابع عشره
. وقدم أيضاً األمري أقباي حاجب احلجاب، وقد مرض بصرخد، ليقيم بدمشق حىت يربأ. عن عمه األمري دمرداش

  .فأقاموا بدمشقوقدم األمري قردم، وقضاة مصر، وتاج الدين رزق اهللا ناظر جيش دمشق، يف مجاعة، 
وفيه خرب وقعة صرخد، وأنه قد حصر األمري شيخ بالقلعة، وعزم . وقدم أيضاً كتاب السلطان فقرئ باجلامع األموي



أال يربح حىت يأخذه، وأنه رد أمور دمشق إىل األمري قردم، وأن من ظفر بأحد من األمراء املنهزمني وأحضره فله من 
  .ليبايت وايل دمشق يف أيام األمري شيخ، فضرب ضرباً مربحاًوفيه قبض بدمشق على الك. املال كذا

قدم اخلرب على السلطان بأن التراكمني كسروا األمري نوروز كسرة قبيحة، فدقت البشائر : ويف ثامن عشره
وفيه قدم من . وفيه قبض بدمشق على علم الدين داود الكويز وأخيه صالح الدين خليل من بيت نصراين. بصرخد

  .دمشق األمري دمرداش نائب حلب وطرابلس، فأقام هبا إىل حادي عشرينه، وسار إىل حمل كفالته صرخد إىل
وفيه أخرج من دمشق باملنجنيق إىل . اشتد الطلب بدمشق على من اختفى من الشيخية: ويف حادي عشرينه

  .صرخد

هاب أمحد الصفدي، موقع وفيه قدم من صرخد إىل دمشق الطواشي فريوز اخلازندار، فتسلم ابين الكوبز والش
ومل يزل السلطان على قلعة صرخد يرميها باملدافع والسهام، ويقاتل من هبا ثالثة أيام بلياليها، حىت . األمري شيخ

أحرق جسر القلعة، فامتنع األمري شيخ ومن معه بداخلها، وركبوا أسوارها، فأنزل السلطان األمراء حول القلعة، 
جهاهتا، واستدعى املدافع ومكاحل النفط من الصبيبة وصفد ودمشق، ونصبها حول  وألزم كل أمري بقتال جهة من

ومتادى احلصر ليالً وهناراً، حىت قدم املنجنيق من دمشق . القلعة، فكان فيها ما يرمي حبجر زنته ستون رطالً دمشقياً
ترامى األمري شيخ  -شامياً  وزنته تسعون رطالً -فلما تكامل نصبه ومل يبق إال أن يرمي حبجره . على مائيت مجل

ومن معه من األمراء على األمري الكبري تغري بردى األتابك، وألقوا إليه ورقة يف سهم من القلعة، يسألونه فيها 
الوساطة بينهم وبني السلطان، فما زال حىت بعثه السلطان إليهم، فصعد إىل القلعة، ومعه اخلليفة، وكاتب السر فتح 

ات السلطان، يف يوم السبت ثامن عشرينه، فجلسوا على شفري اخلندق، وخرج األمري شيخ، اهللا، ومجاعة من ثق
وجلس بداخل باب القلعة، ووقف أصحابه على رأسه، وفوق سور القلعة، وتوىل كاتب السر حمادثة األمري شيخ، 

باهللا على السلطان من مجيل فطال اخلطب بينهما، واتسع جمال الكالم، فتارة يعظه وأخرى يؤنبه ويوخبه، وآونة يعدد 
األيادي وعوائد النصر على أعدائه، وخيوفه عاقبة البغي، ويف كل ذلك يعتذر األمري شيخ، مث انصرفوا على أن 

األمري شيح ال يقابل السلطان أبداً خوفاً من سوء ما اجترمه، وقبيح ما فعله، فأىب السلطان إال أن ينزل إليه، وأعاد 
ح اهللا فقط، بعدما أحل تغري بردى على السلطان يف سؤاله العفو، فأحلف األمري شيخ، وأخذ األمري تغري بردى وفت

منه األمري كمشبغا اجلمايل وأسنبغا، بعدما خلع عليهما، وأدالمها حببال من سور القلعة، مث أرخى أيضاً ابنه ليبعث به 
وتصايح الفريقان من . الوا به حىت نشلهإىل السلطان، فصاح الصغري وبكي من شدة خوفه، فرمحه من حضر، وما ز

وذلك أن أهل القلعة كانوا قد أشفوا على . فرحاً وسروراً بوقوع الصلح. أعلى القلعة، ويف مجيع خيم العسكر
  .األخذ لقلة زادهم ومائهم، وخوفاً من حجارة املنجنيق، فإهنا كانت تدمرهم تدمرياً، لو رمى هبا عليهم

طول إقامتهم يسرحون كل يوم، فينهبون القرى هنباً قبيحاً، ويأخذون ما جيدونه من وأما العسكر فإهنم كانوا 
الغالل، واألغنام، وآالت النساء، ويعاقبون من ظفروا به حىت يطلعهم على ما عنده من علف الدواب وغريه، 

. وقل من املأكلوفيهم من يتعرض للحرمي فيأتون من القبائح مبا يشنع ذكره، وهذا وهم يف خصاصة من العيش، 
ومع ذلك فإن أصحاب السلطان معظمهم غري مناصح له، ال يريدون أن . وكادت بركة صرخد أن ينزح ماؤها

فلهذا حسن موقع الصلح من الطائفتني، وبات العسكر على رحيل، . يظفر باألمري شيخ خشية أن يتفرغ منه هلم
فتح اهللا، واألمري مجال الدين، ومعظم األمراء، وأصبحوا يوم األحد، فركب األمري تغري بردى، وكاتب السر 

فخرج األمري شيخ وجلس بداخل باب  -وكنت معهم  - فصعدوا إىل قلعة صرخد، وجلسوا على شفري خندقها 
وأحلف فتح اهللا من بقي مع األمري شيخ من األمراء للسلطان، . القلعة، ووقف من معه على رأسه، ومن فوق السور



وقرقماس ابن أخي دمرداش نائب صفد، ومتراز األعور وأفرج األمري شيخ عن حييي بن القي وهم جامن نائب محاة، 
وجتار دمشق، وغريهم ممن كان مسجوناً معه، وبعث للسلطان تقدمة، فيها عدة مماليك، وتقرر احلال على مسري 

وا إىل السلطان رحل من فلما عاد. األمري شيخ نائباً بطرابلس، وأن يلبس التشريف السلطاين إذا رحل السلطان
صرخد، وقد رحل أكثر املماليك من الليل، فسار يف قليل من ثقاته، وترك عدة من األمراء على صرخد، وأفق فيهم 

  .مخسة وعشرين ألف دينار وستني ألف درهم فضة، خارجاً عن الغنم والشعري ونزل زرع، فبات هبا
  :شهر ربيع اآلخر، أوله الثالثاء

دمشق قبيل الغروب، وقد جد يف املسري، فنزل بدار السعادة، وأما األمري شيخ فإنه نزل من قلعة فيه قدم السلطان 
صرخد بعد رحيل السلطان، ولبس تشريف نيابة طرابلس، وقبل األرض على العادة، وعاد إىل القلعة، وجهز ابنه 

ء السلطانية، وقدم األمري مجال إىل األمري تغري بردى، فرحل به من صرخد، ورحل معه سائر من تأخر من األمرا
  .وفيه أفرج السلطان عن املسجونني، إال ابين الكويز والصفدي. الدين األستادار دمشق يف يوم اخلميس ثالثه

  .قدم األمري تغري بردى واألمري بكتمر جلق وبقية األمراء: ويف سادسه
ن، وخلع عليه، وأعاده إىل أبيه، ومعه خيول فأكرمه السلطا -وعمره سبع سنني  -قدم ابن األمري شيخ : ويف سابعه

وفيه وىل السلطان بدمشق الشريف مجاز بن هبة اهللا إمرة املدينة النبوية، وشرط عليه . ومجال وثياب ومال كبري
عادة ما أخذ من احلاصل ووىل أيضاً مجال الدين حممد بن عبد اهللا الكازروين قضاء املدينة، وبعث هلما توقيعهما 

  .وأفردت خطابة املسجد النبوي البن صاحل. وتشريفهما
  .أعفي جنم الدين عمر بن حجي من قضاء طرابلس، وكتب بإحضاره: ويف ثامنه

مث عاد القضاة من . توجه قضاة مصر من دمشق، وكثري من األثقال، يريدون القاهرة، فنزلوا بداريا: ويف رابع عشره
  .نائب الشاميومهم لعقد ابنة السلطان على األمري بكتمر جلق 

مث عقد العقد حبضرة السلطان . محل بكتمر املهر وزفته املغاين حىت دخل دار السعادة: ويف يوم اخلميس سابع عشره
  .واألمراء والقضاة، فتوىل السلطان العقد بنفسه، وقبله عن األمري بكتمر األمري الكبري تغري بردى

وفيه أعيد الصدر على بن اآلدمي إىل قضاء احلنفية . مصر توجه القضاة سائرين إىل: ويف يوم اجلمعة ثامن عشره
. وصلى السلطان اجلمعة باجلامع األموي، وسار بعساكره، يريد مصر، فنزل الكسوة. وعزل ابن الكشك. بدمشق

  .وفيه استقر األمري نكباي حاجب احلجاب بدمشق، عوضاً عن اهليدباين
  .ركاستقر سودن احللب يف نيابة الك: ويف تاسع عشره
سار السلطان من الكسوة، وقد وىل غرس الدين خليل األشقتمري حاجباً بدمشق، ومتحدثاً يف : ويف ليلة األحد

  .أستادارية السلطان هبا، واستوىل األمري بكتمر جلق على دمشق، ونزل بدار السعادة على العادة
وبعث األثقال إىل غزة، فزار، . مهانزل السلطان على الرملة، وسار منها يريد القدس، فقد: ويف رابع عشرينه

وسار من غده إىل اخلليل، فبات به، وتوجه . وبات ليلة بالقدس. وتصدق خبمسة آالف دينار وعشرين ألف فضة
  .إىل غزة، فدخلها يف سابع عشرينه، وأقام هبا

  .ل، ورحلشنق السلطان بغزة ثالثة من مفسدي بلد اخللي: يف ثانيه: شهر مجادى األوىل، أوله األربعاء
قرئ بدمشق كتاب السلطان بأنه قد وىل األمري شيخ نيابة طرابلس فإن قصد دمشق فدافعوه عنها : ويف ثالثه
وكان األمري شيخ قد قصد دمشق، وكتب إىل األمري بكنمر جلق بأنه يريد دخول دمشق، ليقضي هبا . وقاتلوه

وفيه قدم من حلب إىل دمشق مجال الدين . اأشغاله ويرحل إىل طرابلس، فكثر ختيل السلطان من دخوله إليه



احلسفاوي، وحمب الدين حممد بن الشحقه احلنفي وأخوه، وقد طلبهم السلطان لينكل هبم، من أجل أهنم وافقوا 
  .األمري جكم على السلطة، وأفتوه بذلك

  .على بقية القرىمجعت قضاة دمشق وقرر عليهم ما فرض على القرى املوقوفة من املغارم، كما فرض : ويف سادسه
نزل السلطان على غيفا خارج بلبيس، وقبض على األمري مجال الدين األستادار، وعلى ابنه : ويف يوم اخلميس تاسعه

ومضى . األمري شهاب الدين أمحد وعلى ابين أخته األمري شهاب الدين أمحد ومحزة، وعامة حواشيه وأسبابه، وقيدوا
وسار السلطان فدخل قلعة اجلبل يف يوم السبت حادي عشره، وقد ختم . قاهرةهبم األمري الكبري تغري بردى إىل ال

  .وتقدم فتح اهللا كاتب السر حلفظ موجوده. على حواصل مجال الدين ودوره، وأحيط هبا

ونزل . نزل األمري شيخ على شقحب، وكان األمري بكتمر قد خرج إىل لقائه بعسكر دمشق: ويف ليلة اجلمعة عاشره
ومث ركب ليالً يريد كبس األمري شيخ، فلقي كشافته عند خان ابن ذي النون، فواقعه فبلغ ذلك اخلرب . قبة يلبغا

ودخل بكرة يوم اجلمعة إىل . فلم يثبت بكتمر، واهنزم وأتى األمري شيخ فنزل مبن معه قبة يلبغا. شيخاً، فركب وأتاه
تذر هلم بأنه مل يقصد سوي النزول يف امليدان خارج دمشق، ونزل بدار السعادة من غري ممانع، وقد تلقاه الناس، فاع

دمشق، ليقضي أشغاله، وأنه كتب يستأذن األمري بكتمر يف ذلك، فأىب مث خرج وقاتله، فاهنزم بكتمر وأما بكتمر 
  .فإنه توجه حنو صفد، ومعه قريب مائة فارس، وختلف العسكر عنه بدمشق

ووىل مشس الدين حممد التباين . د بن الشهيد نظر اجليش بدمشقوىل األمري شيخ شهاب الدين أمح: ويف ثالث عشره
نيابة بعلبك، وأياس الكركي نيابة القدس، ومنكلي بغا كاشف  -استادار  -نظر اجلامع األموي، وتغري برمش 

  .القبلية والشريف حممد ابن دغا حمتسب دمشق
واستقر . اهليصم ناظر اإلسطبل، وكاتب املماليك خلع علي تاج الدين عبد الرازق بن: وإىل يوم الثالثاء رابع عشره

وشد بوسطه السيف، وعمل  -وهو القباء  -استادار السلطان، عوضاً عن األمري مجال الدين، ولبس زي األمراء 
على رأسه كلفتاه، وخلع على أخيه جمد الدين عبد الغين بن اهليصم، مستويف الديوان املفرد، واستقر يف نظر 

وخلع علي تقي الدين عبد . ى سعد الدين إبراهيم البشريي ناظر الدولة، واستقر يف الوزارةاخلاص، وخلع عل
الوهاب بن أيب شاكر، واستقر ناظر الديوان املفرد على عادته، وأضيف إليه أستادارية األمالك واألوقاف 

لدين فضل اهللا بن الرملي، السلطانية، عوضاً عن األمري شهاب الدين أمحد ابن أخت مجال الدين، وخلع على تاج ا
وفيه ركب األمري . واستقر يف نظر الدولة مبفرده، وخلع على حسام الدين حسني األحول، واستقر أمري جاندار

  .شيخ، ومعه عسكر دمشق بأمجعهم، يريدون صفد
  .ومل يتأخر بدمشق سوى األمري متراز نائب السلطنة، واألمري عالن

كان متوجهاً إىل طرابلس، فلما وصل شقحب قصده بكتمر، وأراد أن يركب  وفيه كتب األمري شيخ حمضراً بأنه
وشهد له فيه مجاعة، وقصد جتهيزه إىل السلطان، فلم جيسر أحد على املضي به، . عليه، ويبدد مشله، فدفع عن نفسه

  .لقاهرةحىت بلغ إىل املنية قريباً من صفد وجد إمام الصخرة بالقدس، فبعثه به إىل ا -وهو معه  -فسار 
وكان األمري شيخ ملا قارب صفد جهز األمري . سار سودن احملمدي من دمشق ليلحق األمري شيخ: ويف ثامن عشره

جامن واألمري قرقماش ابن أخي دمرداش، وسودن اجللب، وشاهني الدوادار إىل صفد، فطر قوها على غفلة فثار 
  .إليهم أهل القلعة ودفعوهم، فولوا راجعني

قدم األمري بكنمر جلق نائب الشام، ومعه األمري برد بك نائب محاة، واألمري نكباي حاجب : نهويف سابع عشري
دمشق، واألمري ألطنبغا العثماين نائب صفد، واألمري يشبك املوساوي األفقم نائب غزة، فخرج السلطان إىل لقائهم، 



. ري طوخ أمري جملس يعوده يف مرضهودخل من باب النصر، فشق القاهرة، وخرج من باب زويلة، ونزل بدار األم
وفيه خلع على شهاب الدين أمحد بن أوحد، واستقر يف مشيخة خانكاه سرياقوس، عوضاً عن . وصعد إىل القلعة

  .مشس الدين حممد القليويب

وكان قد . وفيه أحضر األمري مجال الدين األستادار حمموالً إىل بني يدي السلطان، لعجزه عن املشي من العقوبة
وقب بالعصر يف رجليه، فأخرج عدة دخائر منها دخرية يف حادي عشره من حارة زويلة، وجدت مدفونة يف ع

التراب، ذهباً صبيباً من غري وعاء، زنته مخسة ومخسون ألف مثقال، غربلت من التراب، ووزنت حبضرة قضاة 
ق فيه نفاش من اجلوهر، ودخرية ثالثة القضاة األربع، ودخرية أخرى يف غده، وجد فيها تسع قفاف مملوءة ذهباً، وح

أخرجها ابنه أمحد حبضرة القضاة وكاتب السر من منزله، بلغت مائيت ألف دينار، واثنتني ألف دينار، عنها اثنان 
. وعشرون قنطارا ومخس قنطار، حضروا هبا القضاة وكاتب السر، مث خبية أخرى من داره، بلغت ستني ألفي دينار

وسائر األصناف شيئاً كثرياً، فكان حيمل منه يف كل يوم عدد كثري من األمحال مث عصر يف ثاين ومن السالح والقماء 
عشرينه عصراً شديداً، وعصر ابنه حبضرته، فاعترف االبن بدخرية وجد فيها أحد عشر ألف دينار، وثالمثائة دينار، 

ب وأخيه محزة إىل بيت األمري تاج الدين بن ومل يعترف مجال الدين بشيء، فأنزل بابين أخته شهاب الدين أمحد احلاج
فلما مثل مجال الدين حبضرة السلطان . اهليصم األستادار، فسلما إليه، فعاقب مجاعة من أقارب مجال الدين وألزامه

عنفه على ما كان منه فاعترف باخلطأ، وسأل العفو، وقبل األرض، مث أعاده إىل موضع حبسه من القلعة، وأمر 
  .يربأ مبعاجلته حىت

فخرج . أيضاً قدم األمري نوروز من عند التركمان إىل حلب، ومعه األمري يشبك بن أزدمر ومجاعة: ويف سابع عشريه
وقام له وملن معه مبا يليق هبم، وحلفهم للسلطان، وكتب يعلم . األمري دمرداش إىل لقائه، وبالغ يف إكرامه، وأنزله

وز إىل نيابة الشام، وأن يويل يشبك بن أزدمر طرابلس، ويويل ابن أخيه السلطان بذلك، ويسأله أن يعيد األمري نور
  .تغري بردى محاة

  .شهر مجادى اآلخرة، أوله اجلمعة
فيه توجه األمري مقبل الرومي أحد أمراء األلوف إىل دمياط، لريكب البحر إىل األمري نوروز، ومعه تشريف وتقليده 

  .وإمنا ركب البحر لتعذر السلوك يف الرب إىل الشام .نيابة الشام، ومبلغ مخسة عشر ألف دينار
وفيه وجد جلمال الدين مبدرسته بيت فيه سبعمائة قفة فلوس، فكان مبلغ ما وجد له تسعمائة ألف دينار وأربعة 

  .وستني ألف دينار
وضرب قدم إمام الصخرة، ومعه جندي بكتاب األمري شيخ واحملضر، فغضب السلطان ووسط اجلندي، : ويف ثانيه

  .اإلمام ضرباً مربحاً، وسجنه خبزانة مشايل
وفيه قدم األمري . أنزل جبمال الدين وابنه أمحد من قلعة اجلبل على قفصي محال، إىل بيت ابن اهليصم: ويف رابعه

شيخ من سفره إىل دمشق، وقد وصل إىل غزة يف طلب األمري بكتمر، فلم يدركه، فوىل يف غزة سودن احملمدي، 
جانبك، فقدم اخلرب إىل دمشق بأن يشبك ابن أزدمر، وتغري بردى بن أخي دمرداش، بعثهما نوروز إىل  ويف الرملة

  .محاة، ففر منها جامن، وكان قد بعثه األمري شيخ إليها
قبض السلطان على األمري بالط أحد أمراء األلوف، وعلى األمري كزل احلاجب، وبعثا مقيدين إىل : ويف سابعه
  .اإلسكندرية

  .بعث األمري شيخ األمري قرقماس ابن أخي دمرداش من دمشق على عسكر إىل طرابلس: ثامنه ويف



أعيد مشس الدين حممد الطزويل إىل حسبة القاهرة، وعزل ابن شعبان، واستقر زين الدين حاجي يف : ويف تاسعه
  .قضاء العسكر وعزل مشس الدين حممد الربقي احلنفي

األستادار ليالً من بيت ابن اهليصم يف قفص محال إىل بيت األمري حسام الدين نقل مجال الدين : ويف حادي عشره
حسني األحول، فعاقبه أشد العقوبة إلحن كانت يف نفسه منه، مث خنقه من الغد، وقطع رأسه، ومحله إىل السلطان 

  .حىت رآه، مث أعاد الرأس، فدفن مع جثته
مشيخة خانكاه بيربس بالقاهرة، عوضاً عن مشس الدين حممد وفيه استقر عالء الدين علي احلليب قاضي غزة يف 

البريي قاضي حلب وأخي مجال الدين، واستقر نور الدين على التلواين يف تدريس الشافعي، عوضاً عن أخي مجال 
  .الدين

، وفيه أحضر السلطان رجالً يعرف بالشهاب أمحد بن الزعيفريين، وقطع يسرياً من لسانه، وبعض عقد أصابع يده
  .من أجل أنه كتب ملحمة قيل أهنا من نظمه، زعم أن امللك يصل إىل مجال الدين وإىل ابنه أمحد

  .خلع على األمري يلبغا الناصري، واستقر حاجب احلجاب عوضاً عن كزل العجمي: ويف رابع عشره

وقام األمري عالن . قبض سنان نائب قلعة صفد على األمري ألطنبغا العثماين، ملماألته األمري شيخ: ويف سابع عشره
وفيه وىل األمري شيخ صدر الدين علي بن اآلدمي نظر اجليش بدمشق، وويل حمب . بنيابة صفد من قبل األمري شيخ

  .الدين حممد بن الشحنة احلليب قضاء احلنفية بدمشق
ويل األمري شيخ الشهاب أمحد بن احلسباين خطابة اجلامع األموي، وعزل الباعوين، مث أعاده من : حادي عشرينه ويف

مث يف عصر يومه ويل احلسباين قضاء الشافعية . الغد، وخطب، مث قسم اخلطابة بعد صالة اجلمعة بينه وبني احلسباين
  .بدمشق، وعزل الباعوين

  .شيخ من دمشق، يريد محاةخرج األمري : ويف رابع عشرينه
وصل األمري يشبك املوساوي من مصر إىل رفح، فلقيت كشافته كشافه سودن احملمدي : ويف ثامن عشرينه

فكسروهم، ففر احملمدي من غزة، ودخلها املوساوي من يومه نائباً هبا، بعدما هنب احملمدي شيئاً كثرياً من غزة فتبعه 
مري قانبك رأس نوبة، واألمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج كاشف يشبك، ومن قدم معه من مصر، وهم األ

الشرقية، واألمري حسني بن قطايا وعدة من املماليك السلطانية، فلحق جبهة الكرك، وقدم خرب ذلك إىل دمشق، 
  .فانزعج الشيخية انزعاجاً شديداً

ها، ملا بلغهم من قدوم عسكر السلطان مع كانت فتنة بني األمري عالن وأهل صفد، هزموه في: ويف هذا الشهر
وفيه تقرر الصلح بني األمري نوروز واألمري شيخ، فدقت البشائر بدمشق . املوساوي إىل غزة، فقدم دمشق يف سابعه

وفيه سار . وفيه قدم شرف الدين يعقوب بن اجلالل التباين احلنفي إىل دمشق، فاراً من السلطان يف أوائله. عدة أيام
صديق التركمان من صفد بطائفة، وكبس حولة بانياس، ففر من كان هبا من جهة األمري شيخ، وحلقوا  أبو شوشة
  .بدمشق

أعيد ابن شعبان إىل احلسبة، وعزل الطويل، مث عزل ابن شعبان بشمس الدين : يف سابعه: شهر رجب، أوله السبت
  .حممد بن يعقوب الدمشقي يف ثامن عشره

ست عشرة ذراعاً، وفتح اخلليج يف أول يوم من مسرى، وبلغ يف الزيادة ما يقارب اثنتني ومن النوادر أن النيل وىف 
  .وعشرين ذراعاً، وثبت إىل نصف هاتور

فيه بلغ القمح إىل قريب ثالمثائة درهم األردب، والشعري والفول إىل مائيت األردب، : شهر شعبان، أوله االثنني



  .للحم الضأن إىل عشرة دراهمواحلمل التنب إىل مائة وعشرين، والرطل ا
  .أعيد كرمي الدين اهلوى إىل احلسبة، وعزل ابن يعقوب: ويف ثالثه

كانت وقعة بغزة بني يشبك املوساوي، وسودن احملمدي، وعالن نائب صفد، قتل فيها مجاعة، وفر : ويف هذا الشهر
، ومات هبا، فبعث احملمدي يسأل املوساوي، ودخل القاهرة يف أوائله، وجرح عالن يف وجهه، فحمل إىل الرملة

  .األمري شيخ يف نيابة صفد، فواله يف خامس عشره
قبض على األخناي قاضي دمشق، وسجن بدار السعادة وطلب منه عشرة آالف دينار، وسبب : ويف سابع عشرينه

  .ذلك أنه اهتم مبكاتبة نوروز
لألمري نوروز، ومعه عسكر حلب وطوائف قدم األمري دمرداش إىل محاة جندة : ويف ليلة األحد حادي عشرينه

وكان قد وصل األمري مقبل . التراكمني األوشرية والبياضية، وكردي بن كندر، وعرب الفرات، وبالد حلب
الرومي من مصر على ظهر البحر، وسار األمري نوروز، فوصل إىل محاة يف رابعه، ومعه تقليده بنيابة الشام، 

ان، فلبس التشريف، وقبل األرض على العادة، وجدد اليمني بالطاعة وكتاب السلط. والتشريف السلطاين
للسلطان، فقدم عليه يف غد قدوم مقبل مجاعة ممن يف صحبة األمري شيخ، منهم متربغا املشطوب، ومتراز نائب محاة، 

وسودن احللب، وجانبك القرمي، وبردبك حاجب حلب فلما بلغ األمري شيخ قدوم دمرداش نائب حلب ركب 
رك وطاقه وأثقاله، وتوجه إىل ناحية الربان، مركب دمرداش بكرة يوم األحد املذكور، وأخذ الرطاق، فعاد األمري وت

شيخ وقاتله قتاالً شديداً، قتل فيه مجاعة، منهم بيازير من إخوة نوروز، وأسر عدة كثرية، منهم األمري حممد بن 
ونزل األمري شيخ . طبلجاناه دمرداش، وكسر أعالمهمقطكي أمري األوشرية، وفارس أمري أخور دمرداش، وأحد 

على نقريين، ورحل ليلة االثنني يريد محص، فقدم اخلرب إىل دمشق يف ليلة اخلميس بكسرة األمري شيخ، فعزم من هبا 
من أصحابه على اهلرب، واشتغلوا بأنفسهم، ففر األخناي من سجنه بدار السعادة، واختفى حىت سار إىل صفد، 

  .يف ثالث شوال، وكتب يعرف السلطان خربه، ويغريه باألمري شيخفقدمها 

قدم إىل دمشق من وطاق األمري شيخ مشس الدين حممد بن التباين، وقد واله خطابة اجلامع : ويف سادس عشرينه
اعوين إىل وكتبوا يف هذا إىل األمري شيخ فأعاد الب. األموي، فأكرب الناس ذلك، ألهنم مل يعهدوا خطبه قط إال شافعياً

  .اخلطابة
فيه أرجف يف دمشق هبجوم سودن احملمدي، فجعلت الستائر على قلعة دمشق، وسبب : شهر رمضان، أوله الثالثاء

ذلك أن نوروز كاتبه يستميله إليه، فاستحال على األمري شيخ، وتوجه إىل دمشق يريد أخذها، وعاث يف بالد 
إىل األمري شيخ فبعث دواداره جقمق، فقدم يف سادسه ونزل سعسع، فكتب بدلك . صفد، وصادر أهل القرى

فبينما هو يف ذلك، إذ قدم احملمدي من . باستخراج األموال من الناس، ففرض على البساتني والقرى ماالً جىب منهم
  .غده يوم االثنني سابعه إىل داريا، وزحف حىت وصل إىل املصلى، وضرب خامه، ونادى باألمان

لطان واألمري نوروز نائب الشام، وحطم يريد القلعة، وقد وقف األمري ألطنبغا القرمشي نائب أنا من جهة الس: وقال
الغيبة مبن معه على باب النصر، فدخل طائفة من أصحاب احملمدي املدينة من باب الصغري، فدخل القرمشي ومجاعته 

وبينما الناس يف القتال، إذ قدم من . واورمي من بالقلعة على رجالة احملمدي فاهنزم. من باب النصر، وأغلقوا عليهم
وطاق األمري شيخ األمري سودن بقجة، واألمري أينال املنقار على عسكر، فقاتلوا احملمدي قتاالً كثرياً، تقنطر فيه عن 

  .فرسه إىل األرض، فأدركه من معه وأركبوه، وقد تفرق مجعه
أهل دمشق ما كان معه، وقبضوا على مخسني من فمر على وجهه وحلق باألمري نوروز وحلف له وللسلطان وغنم 



فلما اجنلت الوقعة، قدم يف الليل شاهني الدوادار من وطاق األمري شيخ، وجد يف استخراج ما فرض على . أصحابه
  .الناس من األموال، فنزل بأهل دمشق شدائد

 صفد، فإنه استقر يف نودي يف دمشق بالتأهيب للخروج مع األمري سودن بقجة، ليشر إىل: ويف سادس عشرينه
نيابتها من جهة األمري شيخ، وكان قد وصل األمري شاهني الزردكاش إىل صفد من قبل السلطان نائباً هبا، وويل أيضاً 

جانبك دوادار احلمزاوي نيابة غزة، وشاهني احلليب كاشف الرملة، ووعدهم أن يسريهم مجيعاً إىل حمل والياهتم يف 
  .عيد الفطر

كتب األمري شيخ كتاباً إىل السلطان خيادعه فيه، من مضمونه أنه ملا عفي السلطان عنه بصرخد : ويف هذا الشهر
مث توجه بعد رحيل السلطان، وصحبته األمري سودن األسندمري . امتنع من احللف األمري بكتمر جلق، والصلح معه

ر حضوره توجه إىل حمل كفالته، فبلغه أن متسفره، حىت بلغ عجلون أعاده السلطان ليعود إليه مبا يرسم به، فلما تأخ
مث توجه إىل عزة وجهز قصاده مبطالعته، . األمري بكتمر مجع عليه مث أنه كبسه على شقحب، فكان من أمره ما كان

تتضمن صورة ما اتفق، فلم يصل إليه اجلواب، وأن ذلك بوساطة من قصده إبعاده عن خاطر السلطان، مث بلغه أن 
إىل محاه وتطرق إىل محص وأعماهلا، وشن الغارات هبا، وأظهر الفساد وهنب، فما وسعه سوى األمري نوروز حضر 

املبادرة إليه لريدعه، وتعب البالد والعباد مما حل هبم، فلما قربه حتصن مبدينة محاة، فنازله وضايقه، وحاصره مدة، 
العرب، وخرج إليه فقاتله وكسره، إىل أن حضر إليه األمري دمرداش نائب حلب بعسكرها، وطوائف التركمان و

فلما أن أدركه شهر رمضان رفع القتال تعظيماً حلرمته، ونزل حبمص ليصوم هبا، فبلغه أن سودان . وقتل منه مجاعة
احملمدي كاتب نوروز ووعده أن يأخذ له دمشق فبادر وجهز فرقة ليسري هبا إليه خوفاً على املسلمني، فوافوه وقد 

ان، فكسروه، وأخذوا غالب مجاعته، ومجيع ما كان معه، مث أخذ بعد هذه األخبار يذكر أنه قدم بالعشري والتركم
مث أخذ يغري نوروز، وأنه يريد امللك لنفسه، وال يطيع أبداً، وأنه هو ال . تاب وأناب، ورجع إىل طاعة السلطان

وسأل العفو والصفح عنه، فلم ميش هذا يريد إال االنتماء إىل السلطان فقط، ورغبته يف عمل مصاحل العباد والبالد، 
  .على السلطان

قدم قاضي القضاة مشس الدين حممد األخنادي إىل صفد، فاراً من الشيخية : يف ثالثه: شهر شوال، أوله اخلميس
بدمشق، فأكرمه األمري شاهني الزردكاش، وأنزله مث بعث األخناي كتبا خيرب فيه السلطان مبا جرى له، ويغريه باألمري 

  .يخ، وأنه خارج عن طاعته، وحيثه فيه على سرعة احلركة إىل الشامش

خرج من دمشق عسكر، عليه شاهني الدوادار، وخرج من غده عسكر آخر عليه األمري سودن بقجة، : يف ثامنه
واألمري ألطنبغا القرمشي احلاجب، فساروا إىل سعسع وأقاموا هبا، وقد مجع األمري شاهني نائب صفد العشري، 

تعد هلم، وكان تغري برمش نائب بعلبك قد مجع منها أمواالً جزيلة، بأنواع الظلم على عادته، مث فر هبا، وقدم واس
  .صفد مفارقاً لألمري شيخ، مث سار إىل السلطان

وكتب السلطان من قلعة اجلبل وعدى النيل إىل بر اجليزة، ونزل بناحية أوسيم عند مرابط : ويف يوم السبت عاشره
  .ى الربسيم اخلضر ليتصيد ويتنزهخيوله عل

أعاد السلطان ابن شعبان إىل احلسبة وعزل اهلوى مب مث عدي النيل يف يوم اخلميس ثالث عشرينه، : ويف ثالث عشره
وركب يريد القلعة، حىت وصل قريباً من قناطر السباع عند امليدان، أمر بالقبض على األمري قردم اخلازندار، واألمري 

  .الساقي، فقبض يف الطريق على قردمأينال احملمدي 
وأما أينال فإنه شهر سيفه، وساق فرسه، ومضى فلم يلحقه غري األمري قجق أدركه وضربه على يده ضربة جرحه 



وسبب ذلك أنه بلغه عنهما أهنما يريدان إثارة . جرحاً بالغاً، وفاته، فلم يقدر عليه، وصعد السلطان إىل القلعة ساملاً
املماليك فحاققهما أهنما يكاتبان األمري شيخ، فنودي على األمري أينال بالقاهرة، عدة أيام، فلم وقام بعض . فتنة

ومل . ومحل قردم إىل اإلسكندرية، فسجن هبا، ورتب له يف كل يوم مبلغ مخسمائة درهم من الفلوس. يعرف خربه،
  .يؤخذ له خيل وال قماش، وال غري ذلك

دمشق، وفيه شاهني الدوادار، وقرقماش ابن أخي دمرداش وسودن بقجة،  نزل على صفد عسكر: ويف ثالث عشره
وألطنبغا القرمشي، وخليل اجلشاري، وحسن بن قاسم بن متريك مقدم عرب حارثة، وأبو بكر بن مشاق شيخ جبل 

دوا على نابلس، يف مجع كثري من العشري والتركمان، فخرج إليهم األمري شاهني وقاتلهم يومه، وباتوا متحاربني، وع
حرهبم، فاقتتلوا يومهم بطوله قتاالً شديداً، جرح فيهم شاهني بوجهه ويده، وكاد يؤخذ لوال أنه فر، فتبعه قرقماش 

وبقية العسكر، وقد جرح أكثرهم، وهنب هلم شيء كثري، وقتل بني الفريقني مجاعة، وأسر من أهل صفد أسندمر 
وا املرية أن تصل إليها، وبعثوا بأسندمر إىل األمري شيخ، وسألوه كاشف الرملة، فنزل الشيخية قريباً من صفد، ومنع

  .يف جندة، فعني هلم أقربدي املنقار مبائة ومخسني فارساً، وأردفه بيشبك األيتمشي، وبنائب بعلبك
وقدم أيضاً سودن اليوسفي، . قدم إىل صفد األمري يشبك املوساوي نائب عزة من قبل السلطان: ويف خامس عشره

  .ك من أصحاب نوروزوبردب
مث سار قرقماش ابن أخي دمرداش عن صفد، وقدم على األمري شيخ حبمص، مسريه إىل دمشق، فقدمها يف ثاين 

عشرينه، ومعه مائة فارس لتجهيز اآلالت لقتال صفد، وقد حصنت قلعة دمشق، ونصب عليها املنجنيق خوفاً من 
  .قدوم األمري نوروز إليها
وعزل الشهاب . ق ناصر الدين حممد بن خطب نقريين، وقد واله األمري شيخ قضاءهاوفيه قدم أيضاً إىل دمش

  .وقدم شرف الدين يعقوب بن التباين وقد واله أيضاً مشيخة السميساطية، وعزل الباعوين عنها. احلسباين
ا عن ركب الشيخية بأمجعهم على صفد، وقد أتاهم من العشران وغريهم طوائف، فافترقو: ويف خامس عشرينه

املدينة ثالث فرق، وزحفوا عدة زحوف، فكان قتاالً شديداً من بكرة النهار إىل الظهر، فانكسر قرقماس، وجرح، 
وقتل عدة من أصحابه، فاهنزم البقية، وتبعهم الصفديون، وهنبوا وطاقهم، وعدة دواب هلم وخرج من الغد األمري 

ومعه األمري مهنا ابن الغزاوي بقومه، وقد أبلى يف أمه بردبك السيفي نوروز من صفد بعسكر إىل حولة بانياس، 
وتوجه معه أيضاً . على صفد بالء كثرياً، وقتل ولده األكرب، وعورت عني ابنه اآلخر، وأصيبت رجل ابنه الثالث

 وتوجه أيضاً حممد بن هيازع، فعاثوا. وكانت له أيضاً يف الوقعة أثار مشهورة. فضل بن غنام بن زامل من آل مهنا
  .يف تلك النواحي

وفيه سار يشبك املوساوي من صفد عائداً إىل غزة، وعاد أوالد ابن بشارة أيضاً بعشريهم إىل بلداهنم، فكانت وقعة 
صفد هذه من احلروب املذكورة، قل من سلم فيها من عسكر صفد، فكانوا بني قتيل وجريح، وتلفت خيول كثرية، 

حال، فاشتد األمر بدمشق، وطلب سودن بقجة نائب شيخ من جتارها  وأقام الشيخية بأراضي احلول هوهم بأسوأ
هذا واألمري شيخ . وأعياهنا األموال واخليول، وجىب من اجلناد ومن الطواحني عدة خيول، واستجد هبا عسكراً

  .حبمص، حاصر األمري نوروز حبماة

بكر وماردين، وأنه سلطن ابنه حممد  وفيه قدم على األمري شيخ كتاب قرا يوسف، بأنه قد ملك عراق العجم وديار
فجمع . شاه، ونزل يف املوصل، وقصده احلضور إىل الشام جندة له الستمراره على ما بينه وبينه من العهود واملودة

األمري شيخ األمراء واستشارهم، فما منهم إال من أشار حبضور قرا يوسف إال األمري متراز الناصري نائب السلطة، 



وخوفهم عاقبة قدومه، وأشار بتأخري جوابه حىت يعلم السلطان بذلك، ويراجع يف أمر األمري شيخ فإنه أنكر ذلك 
ومن معه، مث يعمل مبقتضى جوابه عن ذلك، فوافقوه على هذا، وكتبوا إىل السلطان خيوفوه من قدوم قرا يوسف إىل 

  .مصلحة العباد والبالد بالد الشام أن يتطرق منها إىل مصر، وسألوه حسن النظر لألمراء، مبا فيه
استقر مشس الدين حممد بن علي بن معبد املدين يف قضاء القضاة املالكية بديار مصر، وعزل مجال : ويف سابع عشرينه

  .وفيه أنعم على سودن األشقر رأس نوبة بتقدمة ألف بديار مصر. الدين يوسف البساطي
 من يف احلولة من الشيخية، فمضوا إىل بيسان فيه سارت جندة من دمشق إىل: شهر ذي القعدة، أوله السبت

وكبسوا حممد بن هيازع أمري عرب بين مهدي يف خامه، وأخذوا ما كان معه، وتوجهوا إىل صفد، فكانت بينهم 
  .وبني األمري شاهني وقعة جرح فيها مجاعة

فأخرج إىل اإلسكندرية يف  قبض على األمري أينال احملمدي الساقي أمري سالح يف بعض حارات القاهرة،: ويف عاشره
واستمر حسام الدين حسني . وفيه استقر أقتم أحد املماليك الظاهرية يف والية القاهرة، وعزل ابن الطالوي. يومه

  .األحول أمري جاندار يف شد الدواوين، وعزل آدم الربيدي، وكان ظاملاً فاجراً، وقبض عليه، وعوقب
  .سام حسني األحولأضيفت والية القاهرة إىل احل: ويف آخره

قدم كتاب األمري شيخ من الوطاق إىل دمشق، بأن الشيخ أبا بكر بن تبع : يف ثانيه: شهر ذي احلجة، أوله األحد
صلى اهللا عليه  -عن منام رآه شخص، فيه أن النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -وصل إليه رسوالً من رسول اهللا 

يا رسول ا هللا أخاف أال : " فقال" . هو فيه وإال هلك ومن معه  قل لشيخ أن مل يرجع عما: " يقول له -وسلم 
  " .يصدقين 
. فذكر له عالمة من حتويط نفسه عند النوم بذكر ذكره" . ما يصدقه : " فقال" . قل البن تبع يذهب إليه : " فقال

وأنه قد رجع وأناب إىل  متوجه هو وابن تبع إليه فقص عليه املنام، مصدق العالمة، وكتب إىل دمشق برفع املظامل،
. فقرئ الكتاب يف اجلامع األموي حبضرة القضاة واألعيان والعامة. اهللا تعاىل، وسأل الدعاء له بالتوفيق والسداد

ونادى األمري سودن بقجة نائب الغيبة برفع املظامل، فلم يرفع شيء منها، بل قدم تاج الدين حممد بن الشهاب أمحد 
إىل دمشق، وقد واله األمري شيح حسبة دمشق ووكالة بيت املال وقضاء العسكر،  احلسباين من الوطاق حبمص

وقدم أيضاً الطواشي . وإفتاء دار العدل، على أن يقوم له بألف دينار، كتب هبا خطه، حىت بيها من وجوه املظامل
  .مرجان اهلندي اخلازندار بالكشف عن أوقات الصدقات وحماسبة املباشرين عليها

  .سار من دمشق شاهني الدوادار على عسكر، وسار جقمق الدوادار من الغد إىل البقاع: ويف سادسه
  .قتل سنان نائب قلعة صفد، حبيلة دبرت عليه: ويف ليله االثنني تاسعه

وأما األمريان شيخ ونوروز، فإنه ملا كان يف أول هذا الشهر اجتمع على األمري شيخ مجع كبري من عسكره، ومن 
وقدم عليه األمري شهاب الدين أمحد بن . ن البازية واألشرية، والكبكية، والذكرية، واألسقية، والبزقيةطائفة التركما

رمضان، ونزل العمق، فسار األمري شيخ من محص إىل وادي اخلزاندار، واجتمع بأمري املال العجل بن نعري وأخذه 
هذا وقد اجتمع عند . ين عشره، وخيم بظاهرهامعه، وقد قدم ببيوته وبوشه، ونزل بظاهر محاة يف يوم اخلميس ثا

األمري نوروز ودمرداش حبماة طائفة التركمان األوشرية والبياضية، وقدم على ابن دلغادر، ونزل قريباً من العمق 
ببيوته، فاقتتل أصحاب شيخ ونوروز قتاالً يسرياً، وأصبح األمري شيخ يف يوم اجلمعة على أال يقاتل، فما أحس وقت 

هو ودمرداش بعساكرمها، مركب حينئذ واقتلوا إىل قريب  -جلمعة، إال ونوروز قد خرج من مدينة محاة صالة ا
وقد أخذ األمري شيخ  -هو ودمرداش  -العصر فخامر على نوروز طائفة التركمان األوشرية، فاهنزم وعرب املدينة 



وغرق بوزجا أمري . ، وبيازير، ومجاعةسودن اجللب وجان بك القرمي وشاهني األياسي وسودن أمري أخور، ونوروز
التركمان البياضية يف هنر العاصي، وغرق أسطاي أخو يونس، ومجاعة كثرية، وتسحب منهم مجاعة، وغنم األمري 

ونزل بامليدان . وتفرق أكثر التركمان والعربان عن نوروز، وحلق باألمري شيخ منهم مجاعات. شيخ حنو ألف فرس
أقاما يومي السبت واألحد بغري قتال، فلما كان ليلة االثنني صلع متربغا املشطوب خارج محاة ومعه العجل، و

وسودن احملمدي ومتراز نائب محاة، وكبسوا العجل ليالً، فاقتتلوا إىل قريب الفجر وأخذوا مواشي كثرية، فركب 
ة يوم االثنني قريباً من األمري شيخ جندة للعجل، فخرج نوروز وهنب وطاقه وعاد إىل محاة، فنزل األمري شيخ بكر

وكتب األمري شيخ إىل دمشق بكسرة نوروز، . شيزر، ونزل العجل بطرف الرب، وقد كملت مدة احلرب سبعة أشهر
فدقت البشائر هبا وزينت، وكتب دمرداش إىل السلطان يطلب منه جندة، وحيثه على سرعة املسري إىل الشام، وخيوفه 

  .عاقبة تأخره خلروج البالد من يده
وصلت كشافة برد بك السيفي إىل عقبة شحورا ظاهر دمشق، ونزل هو بشقحب، وتأهب أهل : ويف تاسع عشره
  .قلعة دمشق حلربه

وصل إىل دمشق األمراء املأخوذون من أصحاب نوروز، وهم سودن اجللب، وكشكنا، وجان بك : ويف عشرينه
وفيه خرج عسكر من دمشق مع . بقلعة دمشق القرمي، وحنو مخسني مملوكاً، ما بني ماش وراكب محار، فسجنوا

سودن بقجة وألطنبغا القرمشي، فاقتتلوا مع برد بك، فانكسر جاليش بقجة، فركب ومال على تركمان برد بك 
وكسرهم، ومحل مبن معه على برد بك هزمه على خان ابن ذي النون، فمر إىل صفد، وهنب ما كان معه، ومضى 

األجرود نائب بعلبك وأينال املنقار جبمع كبري من العشري والتركمان والعرب سودن بقجة وألطنبغا القرمشي، و
يريدون غزة، فاشتد األمر على نوروز من طول احلصار، ومنع املرية، وفرار أكثر التركمان عنه، حبيث مل يبق عنده 

له إنطاكية، فكثر وأخذت . غري كردي باك، وابن دلغادر، وانضم ابن رمضان وابن صاحب الباز إىل األمري شيخ
مجعه، وجهز شاهني الدوادار، وأيدغمش من كبك، إىل حلب، ومل يبق بيد السلطان من البالد الشامية غري غزة 

وصفد، ومعه بردبك السيفي، ونوروز حبماة وهو حمصور، فلما تزايد الضيق على نوروز ودمرداش، استدعيا أعيان 
  .مدينة محاة

جل بن نعري بأن نوروز فر من محاة، ومل يبق هبا إال دمرداش، وسألوه أن يأخذ هلم وما زاال هبم حىت كتبوا إىل الع
األمان من األمري شيخ، فمشى ذلك على العجل، وركب إىل األمري شيخ، وأعلمه بذلك، فبعث فرقة من مماليكه 

ة، فأخرج النوروزية ومن عرب العجل بسالمل تسوروا منها على السور، وتركوا خيوهلم بباب اجلسر، ونزلوا املدين
خيوهلم وركبوا عليهم وقتلوهم مجيعاً، إال رجلني من أمراء العجل، وعلقوا الرءوس على السور، وألزم أمري العجل 
حىت كتب إليه بأن الصلح قد انعقد بني نوروز وشيخ على أن ميسك نوروز دمرداش يسلمه لشيخ، وميسك شيخ 

لوقته وسار يريد الرب، فركب األمري شيخ يف إثره لريده، فخرج يسلمه لنوروز، فلم يكذب العجل ذلك، وركب 
نوروز ودمرداش مبن معهما، وهنبوا وطاقه وخيله، فبلغه ذلك، فعاد إىل محص، مث سار عنها إىل القريتني وكتب إىل 

ليه، سودن بقجة أن يبعث األمراء النوروزية واملماليك إىل قلعة املرقب، وكتب يطلب الصلح من نوروز فأىب ع
  .وخرجت السنة وهم على ذلك والسلطان متحرك للسفر إليهما

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر



مجاعة منهم نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر التستري البغدادي مدرس املدرسة الظاهرية برقوق للحنابلة، يف 
  .ونظم ونثرومولده ببغداد يف حدود الثالثني وسبعمائة، وله مصنفات . حادي عشرين صفر

قتل يف ليلة الثالثاء . ومات األمري مجال الدين يوسف بن أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن قاسم البريي احلليب
حادي عشر مجادى اآلخرة، بعدما حكم إقليمي مصر والشام، ومل يفته من السلطة إال االسم، وقد بسطت ترمجته يف 

ود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة هو وكل من له وفاة يف هذا اجلزء، التاريخ الكبري املقفي، ويف كتاب درر العق
  .ويستحق هبا أن يذكر، إما بشهرته أو بفضيلته

ومات األمري أقباي الكبري الطرنطاي رأس نوبة األمراء، يف ليلة األربعاء سابع عشرين مجادى اآلخرة، ونزل 
وترك من العني أربعني ألف دينار مصرية . ى عليه، وشهد دفنهالسلطان إىل داره، مث تقدم راكبا إىل املصلى فصل

واثين عشر ألف دينار مشخصة، ومن الغالل واخليول واجلمال وغري ذلك شيئاً كثرياً، فأخذ السلطان اجلميع، ومل 
  .يترك ألوالده شيئاً، وكان عسوفاً، شرهاً يف مجع املال، خبيالً

  .دى اآلخرةومات األمري طوخ اخلازندار، يف آخر مجا
  .ومات األمري بالط، أحد املقدمني، مقتوالً بني اإلسكندرية ودمياط

ومات مشس الدين حممد بن عبد اهللا، أيب بكر القليويب، شيخ خانكاه سرياقوس، هبا يف يوم اخلميس ثاين عشرين 
  .مجادى األوىل، وكان من فضالء الشافعية، متواضعاً، ديناً

هبة اهللا بن جاز بن منصور احلسيين، أمري املدينة النبوية، يف مجادى اآلخرة، بالفالة، وقتل األمري الشريف مجاز بن 
  .وهو يف عشر الستني

وويل إمارة املدينة ثالث مرات، آخرها يف سنة مخس ومثامنائة، واستمر إىل صفر سنة إحدى عشرة، وما خرج حىت 
  .هنب ما يف القبة من حاصل احلرم النبوي

بن ثقبة بن رميثة بن أيب منى احلسين مبكة، يف احملرم، وقد أناف على الستني، وكان الشريف ومات الشريف أمحد 
عنان بن مغامس يف واليته األوىل على مكة أشركه معه يف واليتها وهو مكحول، وكان ابن أخته الشريف حممد بن 

ثة أشهر، وكبيش بعد ستة أشهر أمحد بن عجالن، وكبيش بن عجالن قد خافا منه، فكحاله، وقتل ابن أخته بعد ثال
  .من كحله

ومات حممد بن أمريزه، الشيخ عمر بن الطاغية تيمورلنك، يف احملرم، مقتوالً، على يد بعض خواصه، وكان مشكور 
  .السرية، وقام من بعده مبملكة جغطاي أخوه اسكندر شاه بن أمري زه شيخ عمر بن تيمورلنك

  سنة ثالث عشرة ومثامنائة
فة املستعني باهللا أبو الفضل العباسي بن حممد، والسلطان امللك الناصر فرج بن برقوق، ونائب الشام أهلت واخللي

األمري نوروز، و مل يتمكن من املباشرة بل هو حمصور حبماة، واألمري شيخ ومجاعته حييطون به، ونائب حلب األمري 
ونائب صفد األمري شاهني الزردكاش، ونائب  دمرداش، وهو حبماة مع نوروز، وعنده أيضاً نائيب محاة وطرابلس،

  .غزة األمري يشبك املوساوي األفقم

والذهب يف القاهرة مبائة ومثانني املثقال، ومبائة وستني الدينار املشخص، واألردب القمح مبائيت درهم، وقد هافت 
طل منها بستة دراهم، الزروع، إال قليالً، بسبب ريح هبت، سيما الشعري فإنه كاد يهيف كله، والفلوس كل ر

. تسمية ال معىن هلا، والفضة إن وجدت فكل درهم نقرة خالص باثين عشر درمهاً ممن الفلوس اليت زنتها رطالن
  .وكل درهم كاملي بستة وسبعة دراهم من الفلوس



قاتله أهلها من قدم األمري شاهني، دوادار األمري شيخ، إىل حلب، على عسكر، ف: يف ثالثه: شهر احملرم، أوله الثالثاء
أعلى السور، فلم يزل حىت أصعد مجاعة من عسكره فوق السور بسالمل قد أحضرها معه، فأخذوا له املدينة يف 

  .خامسه، وامتنع من كان يقاتله بالقلعة
خلع السلطان على األمري قراجا شاد الشراب خاناه، وجعله دواداراً كبرياً، عوضاً عن األمري قجاجق : ويف عاشره

  .موته، وخلع على سودن األشقر، واستقر شاد الشراب خاناهبعد 
  .وفيه كانت وليمة األمري بكتمر جلق، وزفت عليه ابنة السلطان ليالً، فبين عليها ليلة اجلمعة حادي عشره

أخرج من قلعة دمشق سودن اجللب، ومن معه من املسجونني، وتوجه هبم األمري : ويف ليلة السبت ثاين عشره
  .قرمشي إىل قلعة املرقب، فسجنهم هبا، وعاد إىل دمشقألطنبغا ال

اجتمع رجالن بصاحلية دمشق، أحدمها تراس واآلخر قيم محام، وشربا اخلمر، : ويف ليلة االثنني حادي عشرينه
وقد مات أحدمها، ويف . فأصبحا حمرقني، ومل يكن عندمها نار، وال وجد أثر احلريق يف غري يديهما، وبعض ثياهبما

  .رمق، فأقبل الناس أفواجاً أفواجاً لرؤيتهما، واالعتبار حباهلما اآلخر
. فشا الطاعون ببالد الشام، فعم طرابلس وحوران وبالس ودمشق، ووقع جراد بالرملة والساحل: ويف هذا الشهر

  .نوفيه توجه السلطان أمحد بن أويس من بغداد إىل توريز، ليأخذها من قرا يوسف، وقد سار عنها إىل أرزنكا
  .شهر صفر، أوله األربعاء

قدم األمري ألطنبعا القرمشي من قلعة املرقب إىل دمشق، بعدما مر على األمري شيخ وعمله نائب الغيبة : يف ثانيه
  .بدمشق، وأذن لسودن بقجة أن خيرج ويسري من دمشق للدورة ألخذ مال يرتفق به

لق األتابك وخيم بالريدانية ظاهر القاهرة، ليشري خرج األمري بكتمر الناصري ج: ويف يوم اخلميس ثالث عشرينه
جاليش العسكر إىل الشام، ومعه األمري طوغان احلسين رأس نوبة النوب، واألمري سنقر الرومي، واألمري يلبغا 

الناصري حاجب احلجاب، واألمري خاير بك، واألمري ألطنبغا العثماين، واألمري شاهني الفرم رأس نوبة، وعدة من 
  .لطبلخاناه، وغريهمأمراء ا

وفيه نودي بالقاهرة أن تكون الفلوس باثين عشر درمهاً الرطل، وكانت بستة دراهم الرطل، وقد بلغ املثقال الذهب 
إىل مائتني، والدينار املشخص إىل مائة ومثانني، فغلقت األسواق، وتعطلت أسباب الناس، فنودي بذلك يف يوم 

وفقد اخلبز وغريه من املأكل، فلم يقدر على شيء منها، فغضب السلطان،  اجلمعة، وهدد من خالف، فاشتد األمر،
. وهم أن يركب بنفسه بعد صالة اجلمعة، ويضع السيف يف العامة، فما زال األمراء به حىت كف عن الركوب

وأصبحوا يوم السبت خامس عشرينه، فسأل األمراء السلطان يف أمر سعر الفلوس، وما . وبات الناس يف كربة
أن يكون الرطل بتسعة، فنودي بذلك يف القاهرة، فسكن احلال قليالً، وظهرت  -بعد جهد  -الوا به حىت رسم ز

املآكل، مث نودي يف يوم االثنني سابع عشرينه أن تكون الفلوس بستة دراهم الرطل، كما كانت، ففتحت األسواق، 
لطان اشتري نعاالً للخيل، وسك حديداً ألجل وكان هلذا احلادث سبب، وهو أن الس. وعاد األمر كما كان أوالً

هذا غنب أن يكون احلديد األسود باثين عشر درمهاً الرطل، : السفر، فحسب مثنها كل رطل باثين عشر، فقال
كل رطل بستة دراهم، ووجد عنده عشرة آالف قفة من الفلوس،  -وهو الفلوس  -والنحاس املصفى املسكوك 

تمائة درهم، قد محلت إىل القلعة لتنفق يف املماليك عند السفر إىل الشام، فأراد أن زنة كل قفة مائة رطل، عنها س
جيعل الرطل الفلوس خبمسة عشر ليعطي القفة الفلوس اليت حسبت عليه بستمائة يف النفقة بألف ومخسمائة، وختيل 

ثين عشر درمهاً، مث وجع عنه إىل يف ذلك رحباً عظيماً إىل الغاية، وخشي أال يتمشى له هذا، فرسم أن تكون الرطل با



وسبب رجوعه تنمر املماليك عليه، ليفطنهم مبا أراده من الفائدة عليهم، وحدثوه غري مرة فلم . تسعة، مث إىل ستة
  .جيد بداً من عود األمر إىل حاله، خشية نفورهم عنه وقت حاجته إليهم

  .يد الشامرحل األمر بكتمر من الريدانية مبن معه ير: ويف سابع عشرينه
عمل السلطان املولد النبوي ليالً، بعمارته اليت أنشأها يف احلوش من قلعة اجلبل، على : ويف يوم اخلميس سلخه

عادته، وحضر القضاة، فجلسوا صفاً عن يساره، وجلس عن ميينه الشيخ إبراهيم بن زقاعة، والشيخ نصر اهللا 
  .اجلاليل، ومشايخ العلم، ومدت األمسطة، وفرقت اخللع

ركب السلطان من قلعة اجللبل إىل الريدانية بعساكره، فنزل : ويف يوم االثنني رابعه: شهر وبيع األول، أوله اجلمعة
مبخيمه، وبات به، مث عاد من الغد إىل التربة اليت أنشأها على قرب أبيه، خارج باب النصر، يف سفح اجلبل، وقرر يف 

ود العجمي، ورتب عنده أربعني صوفياً، وأجرى عليهم اخلبز واللحم مشيختها صدر الدين أمحد بن مجال الدين حمم
  .الضأن املطبوخ أنواعاً يف كل يوم، مع املعاليم يف كل شهر

أخذ ما يف الطواحني واملعاصر من اخليل والبغال، وسريت إىل العسكر، فتضرر الناس بالقاهرة من : ويف سادسه
  .ذلك

مري نوروز، بعدما اشتد األمر حبماة، وقلت العلوفات منها، حىت أخذت حصر وفيه تقرر الصلح بني األمري شيخ واأل
وحلف كل منهما لصاحبه مبوافقته، وما ذاك عن حب وال رغبة سوى . اجلامع، وقدمت للخيل، فأكلتها من اجلوع

ائب فلما مت صلحهما عزما على أخذ دمرداش ن. اخلوف من السلطان أن يظفر بأحدمها فيتطرق إىل أخذ اآلخر
فلما أحسا بذلك، فر دمرداش من محاة، وحلق بالعجل بن نعري، مث سار إىل السلطان، . حلب، وابن أخيه قرقماش

وتوجه نوروز إىل حلب، فدخلها يف عاشره، وتسلم قلعتها من بيتحار مملوك . وسار ابن أخيه إىل إنطاكية. فقدم عليه
و على غزة، وعاد األمري شيخ إىل دمشق، فقدمها يف ثامن دمرداش، وفر األمري مقبل الرومي، وحلق بالسلطان وه

عشره، ومعه األمري يشبك بن أزدمر، وسودن اجللب، وقد أفرج عنه وعن أصحابه من سجنهم بقلعة املرقب، وترك 
  .وأشاع أنه يسري إىل غزة، ونزل بدار السعادة -خارج دمشق  -خامه على قبة يلبغا 

وصارا يكتبان يف كتبهما ومراسيمهما . وج عن طاعة السلطان، وأعلنا بذلكوأظهر بدمشق، ونوروز حبلب، اخلر
بدل امللكي الناصري ما مثاله امللك هللا فظهر ما كان خافياً، وانكشف ما كان خافياً، وانكشف ما كان من سنني 

  .مستوراً
مراء األلوف تغري بردى استقل السلطان باملسري من الريدانية يريد الشام، ومعه من األ: ويف يوم السبت تاسعه

األتابك، وقنباي، وقجق العيساوي، وسودن األسندمري، وسودن من عبد الرمحن، وسودن األشقر، وكمشبغا 
املزوق، وبرد بك خلازندار، وعدة من أمراء الطبلخاناه، والعشرات، واملماليك، واخلليفة، والقضاة، وأرباب 

نزله بباب السلسلة، وجعل بقلعة اجلبل األمري كمشبغا اجلمايل نائب وجعل نائب الغيبة األمري أرغون، وأ. الوظائف
القلعة، وجعل بظاهر القاهرة األمري أينال الصصالين احلاجب الثاين، وأنفق يف هذه احلركة ماالً عظيماً، فأعطى كل 

نار لكل مملوك عشرين ألف درهم من الفلوس، وأعطى األمري تغري بردى واألمري بكتمر حلق ثالثة آالف دي
منهما، ولكل من املقدمني ألفني ألفني، ولكل من أمراء الطبلخاناه مخسمائة دينار، وملن دوهنم ثالمثائة دينار، وملن 

  .ومل يعط غريه من القضاة. وأعطى لقاضي القضاة جمد الدين سامل احلنبلي مائة دينار. دوهنم مائيت دينار
شيخ من دمشق، وأوقع بالعربان، وأخذ هلم مجاالً وأغناماً كثرية، فرقها توجه األمري : ويف ليلة االثنني خامس عشرينه

يف أصحابه، وعاد، فكثر عنده اإلرجاف مبسري السلطان، فلم يثبت للقائه، وخرج من دمشق يوم الثالثاء سادس 



إال واألمري  عشرينه، ومعه العسكر، وتبعه جامن نائب محاة، فلم يشعر الناس بدمشق يف يوم األربعاء سابع عشرينه
  .بكتمر جلق قد قدم بعد الظهر على حني غفلة، فأدرك أعقاب األمري شيخ، وأخذ منه مجاعة

وقدم السلطان بعد العشاء من ليلة اخلميس ثامن عشرينه، وقد ركب من حبرية طربية عصر يوم األربعاء على جرائد 
ربعاء ركب من وقته وجنا بنفسه، فما بلغ سطح املزة اخليل، ليكبس األمري شيخ ففاته، ألن النذير عندما أتاه يوم األ

وفيه نودي . إال وبكتمر جلق بدمشق، فمر على وجهه، وتبعه أصحابه، ويف يوم اخلميس قدمت أثقال السلطان
بدمشق األمان واالطمئنان، وال ينزل أحد من العسكر يف منزل أحد، وال يشوش أحد منهم على أحد يف بيع وال 

وقدم األخناي مع العسكر، وقد لقي السلطان بالطريق، فأعاده إىل . األمري نوروز هو نائب الشامونودي أن . شراء
  .قضاء دمشق

مث عوض . صلى السلطان اجلمعة باجلامع األموي، وخطب به، وصلى شهاب الدين أمحد الباعوين: ويف يوم اجلمعة
  .اجلامع األموي لألخنايالباعوين عن خطابة اجلامع األموي خبطابة القدس، وأضيفت خطابة 

كان قرا يوسف بالقرب من أرزنكان، فبلغه مسري أمحد بن أويس إىل توريز، وأنه اتفق مع شاه رخ : ويف هذا الشهر
بن مترلنك وأخويه إسكندر وخليل، فاعرض قرا يوسف عن حماربة قرا يلك، واستعد حلرب بن أويس وعزم على 

  .لقائه
فلما . مائتني ومخسني درمهاً، والشعري إىل مائة ومخسني، والفول إىل مائة وستني وفيه بلغ األردب القمح بالقاهرة

  .سافر السلطان نزل القمح إىل مائة وعشرين، والشعري إىل ستني درمهاً، والفول إىل تسعني درمهاً
قر األمري وفيه است. قدم األمري شاهني الزردكاش نائب صفد إىل دمشق: يف ثانيه: شهر ربيع اآلخر أوله السبت

الذي كان أستادار األمري شيخ، وفر من بعلبك وسار إىل  -نكباي حاجب احلجاب بدمشق، واستقر تغري برمش 
مث توجه إىل عزة ليجهز اإلقامات للسلطان، وقدم دمشق فشرع يف أمسه يقرر . فوىل شاد الدواوين -القاهرة 

فلما أصبح، عزله السلطان وواله نيابة غزة، مث . بالغالشعري على ضياع الغوطة واملرج، فزاد على ظلم من قبله، و
  .يف آخر النهار طلب وأخذت منه اخللعة اليت لبسها بكرة النهار، وقبض عليه، وصودا

واستقر زين . استقر األمري يشبك املوساوي يف نيابة طرابلس على مال مبلغه مائة ألف دينار، ومضى إليها: ويف ثالثه
  .ري يف نيابة بعلبك، وأخوه شعبان يف نيابة القدسالدين أو بكر بن اليغمو

  .قدم إىل القاهرة عاقل اخلازندار من قبل السلطان، وعلى يده كتبه بقدومه دمشق: ويف خامسه
وصلى السلطان اجلمعة . سارت أطالب السلطان واألمراء وغريهم من دمشق إىل برزة: ويف يوم اجلمعة سادسه

، فنزل يف خميمه على برزة، وعمل شاهني الزردكاش نائب صفد على دمشق نائب جبامع بين أمية، وتوجه بعساكره
الغيبة، فتحول إىل دار السعادة، ونزل هبا، وتأخر بدمشق األمري قنباي احملمدي لضعف به، وختلف هبا أيضاً القضاة 

ملها، وتأخر جمد الدين األربع، والوزير سعد الدين إبراهيم بن البشريي جلمع مال السلطان، وعمل أشياء اقترح ع
  .وسار السلطان يف طلب األمري شيخ واألمري نوروز ومن معهما، وقد قصدوا حلب. بن اهليصم ناظر اخلاص أيضاً

  .قدم ابن أيب الرداد إىل دمشق ليبشر السلطان بوفاء النيل يف خامس مسرى: ويف سابع عشره
ين علي بن اآلدمي كاتب سر دمشق، وقاضي وفيه قبض بدمشق على موسى امللكاوي، وضرب ليحضر صدر الد

  .احلنفية هبا، فدل عليه، فلما أتاه الطلب فر
سار السلطان من حلب، بعدما قدم عليه األمري دمرداش نائب حلب يريد أعداءه، وقد ساروا : ويف خامس عشره

  .الرومإىل عينتاب، فلما أحسوا مبسريه، مضوا إىل مرعش، مث إىل ككسوا حىت أتوا إىل قيسارية 



فنزل السلطان بأبلستني وأقام عليها، وكتب إىل األمريين شيخ ونوروز ومن معهما خيريهم بني اخلروج من مملكته 
وبني الوقوف حملاربته، أو الرجوع إىل طاعته، وأنه قد عزم على اإلقامة بأبلستني السنتني والثالث، حىت ينال غرضه 

ا خامر قلبه من شدة اخلوف عند القبض عليه يف سنة عشر ومثامنائة، فأجابه األمري شيخ يعتذر عن حضوره مب. منهم
وكرر االعتذار عن حماربته األمري بكتمر جلق، . وأنه ال حيارب السلطان ما عالق، بعدما حلف له يف نوبة صرخد

ا أخذ من أوقاف وذكر أن الذين معه إمنا هم مماليكه، اشتراهم مباله من حنو عشر سنني، وال ميكنهم مفارقته، وأنه م
  .دمشق إال ما خرب، وصار ال ينتفع به، وال يقام فيه شعائر اإلسالم، فكان يأكلها من ال ستحقها

وأنه مل يفعل ذلك إال من فقره وعدم قدرته، وأنه إن مل يسمح السلطان له بنيابة الشام كما كان، فلينعم عليه بنيابة 
ك ابن أزدمر بعينتاب، وعلى غريهم من األمراء ببقية القالع، فإهنم أبلستني، وعلى األمري نوروز مبلطية، وعلى يشب

فلم يرض السلطان منهم بذلك، وصمم على اإلقامة، وكتب يستدعي . أحق من التركمان واألكراد املفسدين
  .التراكمني وغريهم
  .امات نيق، القائم مبدينة الكرك، فقام بعده أخوه يشبك، واستوىل على قلعته: ويف هذا الشهر

وفيه وقعت فتنة جببل نابلس، بني ابن عبد الساتر وابن عبد القاد، شيخي العشري، ففر ابن عبد القادر، وكثرت 
وفيه بعث تنبك نائب قلعة الروم إىل األمري نوروز عشرين . الفنت بتلك البالد، حىت انقطعت الدروب فلم تسلك

تلي احملمدي على أربعمائة فارس، فنزل تنبك إىل البرية، فرساً تقدمة، فعني ألخذ قلعة الروم وقلعة البرية سودن 
فقاتله مبارك شاه نائبها، وظفر به، واعتقله بالقلعة، فكتب السلطان مبسري مبارك شاه مع نكباي، وقد واله قلعة 

  .الروم حىت يتسلمها فمضى به وأخذها
س، فيهم ابن الشيخ إبراهيم بن وفيه وصل قوا يوسف إىل توريز وقد مجع أمحد بن أويس قدر ستني ألف فار

الدربندي، وأمراء البالد، فاقتتال قتاالً عظيماً يف يوم اجلمعة ثامن عشرينه، فانكسرت عساكر ابن أويس، وقتل هو 
وولده سلطان علي، يف ليلة األحد آخره، وقتل أيضاً كثري من األمراء، وأسر ابن الشيخ إبراهيم، وعدة من 

وملك قرا يوسف بالد توريز وغريها، وقدم كتابه هبذا إىل السلطان، ويقال أن ابن أويس األمراء، وهنبت أمواهلم، 
ملا وقعت الكسرة اختفى يف عني ماء، ودخل عليه بعض فرسان قرا يوسف ليقتله، فعرفه بنفسه، فأخذه، وأعلم قرا 

مع قرا يوسف بذلك، وما يوسف به، فأحضره إليه وبالغ يف إكرامه، ووكل به أحد أمرائه، فلم يرض كثري ممن 
  .زالوا به حىت قتله خنقاً

  .قض على صدر الدين علي بن اآلدمي، وسجن بقلعة دمشق: يف سابعه: شهر مجادى األوىل، أوله االثنني
قدم كتاب السلطان من أبلستني إىل دمشق، فلم يؤخذ من البساتني نصف ما كان يأخذه شيخ : ويف خامس عشرينه

مث قرر عليهم شعري آخر ليزرع القصيل . ى بأمجعهم جيىب منهم الشعري الذي وظف عليهمهذا وأهل القر. ونوروز
  .برسم رعي اخليول السلطانية

وويل عالء الدين علي احلليب قاضي . قدم حممد التركماين من أبلستني إىل دمشق، وقد ويل نيابة الكرك: ويف سلخه
لناصر من القاهرة، واستقر عوضه شهاب الدين بن حجر غزة خطابة القدس مع قضاء غزة، فنزل غزة قبل رحيل ا

  .فكان يف مدة تسعة أشهر قد ويل خطابة القدس مخسة، أحدهم وليها مرتني
إىل طأة أرزجنان، وحرق قراها، وجال  -املعروف بقرايلك  -سار األمري عثمان بن أمري طرعلي : ويف هذا الشهر

  .رعيتها معه إىل بالده
ان بن خوندكار أيب يزيد بن مواد بن أورخان بن عثمان مع أخيه موسى جليب وهزمه، ففر وفيه اقتتل أمري سليم



  .موسى إىل أفالق، فحصره سليمان، وكان أخومها كرشجي مقيماً بربصا
وفيه قدم . وفيه خامر على األمري ناصر الدين حممد باك بن قرمان صهره ابن كرميان وحلق بكرشجي يف عسكره

ني كثري من طوائف التركمان والعربان، ونواب القالع، وأتته رسل ماردين، ورسل قرا على السلطان بأبلست
فلما ملت عساكره من طول اإلقامة خشي تفرقهم عنه، ورحل من أبلستني وقد . يوسف، وقرا يلك، بتقادمهم

قلعة الروم، وقبض  ومضى على الفرات إىل. بأخذ أعدائه أو طردهم من البالد -حممد وعلي  -التزم له ابنا دلغادر 
  .على نائبها تنبك، وقرر عوضه طوغان الطويل، وسار على البرية إىل سودن اجللب، فقدمها

قدم اخلرب من دمشق بأن سودن اجللب مارق األمريين شيخا ونوروز، : يف رابعه: شهر مجادى اآلخرة، أوله األربعاء
العسكر، وخرج األمري نكباي يف طلبه، فلم يدركه،  ومر على القريتني يف حنو عشرة فرسان، يريد الكرك، فانزعج

ودخل اجللب إىل الكرك وملكها، وقدم اخلرب بأن قرقماس ابن أخي دمرداش، وجامن، فارقا اجلماعة أيضاً وقصدا 
حلب، فلما وصال ملطية مضى جامن يف طائفته من طريق، ومضى قرقماس من أخرى، فقدم قرقماس على السلطان 

  .نعم عليهحبلب، فأكرمه وأ
من طرابلس على عسكر ونزل عليها، وهبا بدر الدين حسن بن  -نائب قلعة املرقب  -سار حيدر : ويف هذا الشهر

وفيه سار تنكز نائب حصن األكراد ومعه ابن أميان بتركمانه . حمب الدين أستادار األمري شيخ، وأوالد الكويز
  .ألخذها

حلصارها، وكان  -قريباً من صهيون  -انه على برج السلطان وقد نزل علي بن صوجي ببيوته وحواشيه وتركم
  .السلطان قد ويل نيابتها بلبان ليأخذها من كزل، أحد أصحاب األمري شيخ

وفيه وصل إىل ميناء يافا، أربع قطع، فيها حنو سبعمائة من الفرنج، فأسروا مجاعة من املسلمني، وأخذوا مركباً فيه 
قدم أيضاً إىل يافا، مركب فيه فرنج، معهم أخشاب، وعجل، وصناع، برسم  خام للسلطان قدم من مصر، وفيه

عمارة بيت حلم، بالقدس، حيث مولد عيسى عليه السالم، وبيدهم مرسوم السلطان بتمكينهم من العمل، فدعوا 
  .الناس للعمل باألجرة، فأتاهم عدة من القلعة والصناع، وشرعوا يف إزاحة ما بطريقهم من األوعار

سأل السلطان ملا قدم إىل القدس، بعد نوبة صرخد،  -صيب بطرك النصارى امللكانية  -سبب هذا أن موسى  وكان
على ما كان عليه،  -بيت حلم  -يف سنة اثنيت عشرة ومثامنائة، أن ميكن النصارى من إعادة عمارة مولد عيسى 

غتنموا الفرصة، وبعثوا هؤالء، فبدءوا بتوسعة فكتب له بذلك مرسوماً، فطار به كل مطار، وبعثه إىل بالد الفرنج فا
الدرب، اآلخذ من ميناء روبيل إىل القدس، وقصدوا أن يصري سعته حبيث مير فيه عشرة فرسان متواكبني، فأنه مل 

  .يكن يسع غري فارس واحد مبشقة، وأحضروا معهم دهناً إذا وضعوه على تلك الصخرة، سهل قطعها
وواله نيابة صفد، واستقر  -ويقال له سيدي الصغري  -قرقماس ابن أخي دمرداش  وفيه خلع السلطان على األمري

باألمري جامن يف نيابة طرابلس، واستقر جبركس الذي يقال له أبو تنم، حاجب احلجاب بدمشق، وعزل نكبية عنها، 
األمري دمرداش نائب وأنعم عليه بإمرة يف ديار مصر، وويل األمري بكتمر جلق نيابة الشام، وأنعم بتقدمته على 

  .حلب
برز األمري ألطنبغا العثماين، واألمري قنباي احملمدي من دمشق يريدان حلب، : يف خامسه: شهر رجب، أوله اخلميس

  .وفيه نودي بدمشق، أال يتأخر هبا أحد ممن قدم من ممالك السلطان من حلب. وقد أتامها الطلب من السلطان
وقدم أيضاً فريوز اخلازندار، إلخراج من بدمشق من . ألمري بكتمر جلقوصل إىل دمشق، متسلم ا: ويف سادسه

املماليك، وألخذ مال، وسالح، فأقام يومه وبات، مث أصبح فركب العسكر، ووقفوا حتت القلعة، وعليهم آلة 



من أطاع السلطان فليقف : احلرب، فدقت كوسات القلعة حربياً، ورفع علم السلطان على باب الناصر، ونودي
ت الصنجق السلطاين، فسارع العسكر إليه، إال قليالً منهم، حتيزوا إىل امليدان، ودقوا طبالً، وقبضوا على األمري حت

قنباي احملمدي، وعلى نكباي احلاجب، وساروا والطلب يف أثرهم، فلم يقدر عليهم، وساروا إىل الكرك، وكبريهم 
حنل عنه كثري ممن خرج معه، وبقي يف نفر قليل، فأدخله بردبك اخلازندار، وكان قد بعثه السلطان، من حلب، فا
  .سودن اجللب إىل الكرك، وسكن الشر بدمشق يف يومه

قدم دمشق، األمري تغري بردى بن أخي دمرداش، ويقال له سيدي الكبري، يريد صفد، وقد واله : ويف تاسع عشره
فلما قدم أخوه قرقماس إىل حلب طالعاً وواله  السلطان نيابتها، عوضاً عن شاهني الزردكاش، نائب الغيبة بدمشق،

  .صفد، عوضه عنها حبلب، وأقر هذا على صفد
فرض على قرى دمشق وعلى بساتينها ذهباً جيىب من أهلها، سوى ما عليهم من الشعري، وفرض : ويف هذه األيام

  .أيضاً على طواحني دمشق ومحاماهتا وحوانيتها مال جىب منهم
  .خلعة سودن اجللب إىل دمشق، باستقراره يف نيابة الكرك، وسارت إليه وصلت: ويف رابع عشرينه
  .توجه األمري تغري بردى نائب صفد من دمشق إىل صفد: ويف ثامن عشرينه

وفيه أدير حممل احلاج بدمشق، فبينما الناس يف التفرج عليه، إذ أتاهم خرب وصول السلطان من حلب، فماج 
وسبب ذلك أن اخلرب ورد عليه بأن . يف طائفة من خواصه، ونزل بدار السعادةالناس، وقدم السلطان بعد العصر 

شيخ ونوروز وصال عينتاب، وسارا على الربيد، فبعث عسكراً يف طلبهما وركب من حلب على حني غفلة يف 
ائب الشام يف ثالث عشرينه، وسار إىل دمشق يف أربعة أيام، مث قدم األمري الكبري تغري بردى، مث قدم األمري بكتمر ن

  .تاسع عشرينه، ومعه األمري دمرداش، واألمري جامن نائب طرابلس، فنزلوا منازهلم بدمشق

قدم حممد شاه بن قرا يوسف بغداد، وقد امتنع من هبا من تسليمه، فحاصرها مدة عشرة أشهر، : ويف هذا الشهر
، بلغ ذلك أهل بغداد، وكان عليها من فكانت فيها أمور عجيبة، حاصلها أن قرا يوسف ملا هزم ابن أويس وقتله

فبعث قرا يوسف ابنه، فلما قارب . قبل أمحد بن أويس مملوكه خبشايش، فلم يصدق ذلك، واستمر على اخلطة له
بغداد بعث إىل األعيان يعدهم ويرغب إليهم يف متكينهم من البلد، فأبوا عليه وقالوا لرسوله، إن ابن أويس مل يقتل 

فنزل بن قرا يوسف على . موا صبياً مل يبلغ احللم، يقال له أويس، من أخي أمحد أويس وسلطنوهوإمنا هو حي، وأقا
بغداد، فقاتلوه من فوق األسوار مدة أربعة أشهر، مث قامت ببغداد ضجة عظيمة يف الليل، قتل فيها خبشايش، 

بعض الدور ببغداد، فصار خيرج  وأشيع أن الذي أمر بقتله أمحد بن أويس، وأنه يف. وأصبح ملقى يف بعض الشوارع
أوامر على لسان رجلني، أحدمها يقال له احملب، واآلخر يقال له ناصر الدين، وقام  -اليت قيل أنه هبا  -من الدار 

بعد خبشايش عبد الرحيم بن املالح، وأعيدت اخلطبة باسم أمحد بن أويس، وضربت السكة بامسه، وانقطع ذكر 
بن قرا يوسف عن بغداد، وكتب إىل أبيه ، خيربه مبا وقع ببغداد، فخرج من بغداد  أويس الصيب، فسار حممد شاه

عسكر حنو مخسمائة وكبسوا بعض أمراء ابن قرا يوسف، فقتل وأسر عده من أصحابه، وكان يف جهة غري جهة ابن 
الح ببغداد، ونسبوا قرا يوسف، وزعموا أن هذا بأمر أمحد بن أويس، مث قتل احملب وناصر الدين، وعبد الرحيم امل

قتلهم أيضاً إىل أمحد بن أويس، فلما كان بعد إشاعة حياته بأربعني يوماً، أشيعت وفاته، وكان الذي أشاع وفاته، أم 
الصيب أويس، وذلك أهنا استدعت األعيان، وأعلمتهم أهنا هي اليت أمرت مبا وقع من القتل، وإشاعة حياة أمحد بن 

. لت هبم حىت أعادوا ابنها أويس إىل السلطنة، وعملوا عزاء أمحد بن أويس ببغدادأويس، وأنه ليس حبي، وما زا
فلما بلغ ذلك ابن قرا يوسف عاد إىل بغداد وحاصرها، فأشيع أيضاً أن أمحد بن أويس حي مل ميت، فعوقب مجاعة 



ى حني غفلة، وقيل ممن ذكر هذا، مث بعد أربعة أشهر من إظهار موت أمحد بن أويس وقعت ضجة عظيمة ببغداد عل
ظهر أمحد بن أويس، فاجتمع الناس إىل دار، فخرج إليهم منها رجل يف زي أمحد بن أويس على فرس، فقبلوا له 

مث سألوا ذلك الشخص أن يروه رؤية بتبني هلم فيها أكثر من املرة األوىل، فوعدوا . األرض، وتناقل الناس حياته
خرج إليهم عند غروب الشمس شخص راكب على فرس يف زي أمحد  بذلك يف دار عينت هلم، فلما صاروا إليها

بن أويس، فصاح غوغاء العامة هذا السلطان أمحد، وتناقلوا ذلك، مث أشاعوا أنه غري موجود، فكانت مدة إشاعة 
 وجوده ثانيا مخسة عشر يوماً، ويف أثنائها خرج من بغداد حنو مخسمائة فارس إىل جهة البصرة بأمر أمحد بن أويس

  .على زعمهم، مث خرجت أم الصيب أويس به ومعها خواصها، وسارت من بغداد إىل ششتر
فبعث أهل بغداد إىل ابن قرا يوسف يستدعونه، وقد رحل عندما أشيع ظهور أمحد ابن أويس مرة ثانية، فقدم 

  .ودخلها يف أثناء سنة أربع عشرة ومثان مائة فكان خرب بغداد هذا من أغرب ما حيكي
  .فيه قدم األمري قرقماس نائب حلب إىل دمشق، فأكرمه السلطان وأنعم عليه: ان، أوله اجلمعةشهر شعب
قدم األمري متراز الناصري نائب السلطة يف مخسني فارساً، وقد فارق األمري شيخ، فركب السلطان وتلقاه، : ويف ثالثه

  .وبالغ يف إكرامه، وأنعم عليه مبا يليق به
قضاة جالل الدين عبد الرمحن بن البلقيين من دمشق إىل القاهرة، لتجهيز صرر املال توجه قاضي ال: ويف ثامنه

  .احملمولة مع احلاج إىل مكة واملدينة على العادة، وتوجه جمد الدين بن اهليصم ناظر اخلاص أيضاً
آلدمي، مث وفيه أفرج عن الصدر علي بن ا. قدم اخلرب على السلطان بدخول األمري شيخ قلعة صرخد: ويف خامسه

  .قبض عليه من الغد، وأعيد إىل السجن
  .مسر بدمشق ستة من أصحاب األمري شيخ ووسطوا: ويف سابعه

استقر نائب الغيبة بديار مصر، يف حسبة القاهرة، بزين الدين حممد بن مشس الدين حممد الدمريي، : ويف ثاين عشرة
  .بالطويل بعد وفاتهعوضاً عن مشس الدين حممد املناوي امللقب ببدنة واملعروف 

ورد اخلرب على السلطان بوصول األمريين شيخ ونوروز يف حنو مائتني ومخسني فارساً إىل أرض : ويف خامس عشره
البلقاء، وأهنم يف قل وجهد، وليس معهم غلمان ختدمهم، وكان من خربهم أن السلطان ملا سار عن أبلستني قدم 

ابن دلغادر وقاتلهم، فانكسروا منه وفروا إىل عينتاب، وعندما قاربوا تل اجلماعة من قيسارية إىل أبلستني، فمنعهم 
باشر متزقوا، وأخذت كل طائفة تسلك جهة من اجلهات، فلحق حبلب ودمشق منهم عدة وافرة، واختفى منهم 
ر هلم مجاعة، ومر شيخ ونوروز يف خواصهما على الرب إىل تدمر، فامتاروا منها، ومضوا مسرعني إىل صرخد، فلم يق

فأخرج السلطان إليهم األمري . قرار هبا، فمضوا إىل البلقاء، ودخلوا بيت املقدس، وتوجهوا إىل غزة فأقاموا هبا
بكتمر نائب الشام على عسكر، فسار إىل زرع، وكتب يطلب جندة، فخرج إليه من دمشق األمري طوغان الدوادار 

  .على عسكر يف خامس عشرينه
لدين بن اهليصم ناظر اخلاص إىل القاهرة، واشتد يف طلب األموال من املصادرات وصل جمد ا: ويف سادس عشره

  .فلم ميهل، ومات يف ليلة العشرين منه، فسر الناس مبوته سروراً عظيماً
كتب السلطان إىل أرغون كاشف الرملة مبنع الفرنج من عمارة بيت حلم، والقبض عليهم، : ويف خامس عشرينه

ع، وأخذ ما عندهم من السالح واآلالت واملال، واجلمال اليت استأجروها لنقل آالت، وعلى من معهم من الصنا
ومحل ما معهم من العجل والدهن الذي إذا وضع على احلجارة هان قطعها، فختم أرغون على خمازن ثالثة من 

  .الفرنج، وقبض عليهم، ومحلهم، ومعهم ما رسم به



ان شيخ ونوروز مبن معهما إىل غزة، وقد مات من أصحاهبما األمري دخل األمري: ويف يوم األربعاء سادس عشرينه
وقدم عليهما بغزة األمري سودن . متربغا املشطوب نائب حلب، واألمري أينال املنقار، بطاعون يف مدينة حسبان

  .اجللب من الكرك، فتتبعوا ما بغزة من اخليول وأخذوها
طوغان الدوادار واألمري قنبك رأس نوبة، واألمري ألطنبغا العثماين، وصل األمري : يف ثانيه: شهر رمضان، أوله األحد

واألمري أسنبغا الزردكاش، واألمري يشبك املوساوي األفقم، واألمري سودن الظريف، واألمري متراز الناصري نائب 
وكثري من  يف عدة من املماليك السلطانية إىل قاقون، وهناك األمري بكتمر شلق نائب الشام -كان  -السلطنة 

املماليك، فساروا مجيعاً جمدين يف السري إىل غزة، فقدموها عصر يوم الثالثاء ثالثه، وقد رحل األمريان شيخ ونوروز 
ومن معهما بكرة النهار عندما قدم األمري سودن بقجة وشاهني الدوادار من الرملة، وأخربا بقدوم عسكر السلطان، 

وغالالً، فتبعهم األمري خري بك نائب غزة إىل الزعقة، وكشافته يف أثرهم إىل  فنهبوا غزة وأخذوا منها خيوالً كثرية
العريش، وعندما قدم العسكر إىل غزة بعث األمري بكتمر باألمريين شجاع الدين شاهني الزردكاش وسيف الدين 

رب من القاهرة وقلعة أسنبغا الزردكاش إىل قلعة اجلبل من على الربية ليخرب من هبا بقدوم العسكر، فسارا وقدم اخل
اجلبل على األمري بكتمر يف كتاب األمري سيف الدين أرغون نائب الغيبة بأنه قد حصن قلعة اجلبل، واإلصطبل 
. السلطاين واحلوش، ومدرسة السلطان حسن، ومدرسة األشرف، وأنه ومن معه قد استعدوا للقاء شيخ ونوروز

  .اخلميس خامسه يريد القاهرة فسار شاهني الزردكاش مبن معه من غزة عصر يوم
وفيه ورد اخلرب مبوت مجاعة من أصحاب األمريين شيخ ونوروز، منهم متربغا املشطوب نائب حلب وأينال املنقار، 

  .وألطنبغا بابا، وشاهني دوادار األمري شيخ، وأن شاهني هذا مات بالعريش

متويل قطيا  -الدين عبد الغين ابن أيب الفرج  وفيه سقط الطائر من قطيا إىل قلعة اجلبل، وقد سرحه األمري فخر
خبرب وصول األمريين شيخ ونوروز إىل قطيا، وأن من معهما هنبها، وأنه تنحى إىل جهة  -وكاشف الوجه البحري 

زمام  -فأخذ األمري أرغون ومن معه أهبتهم، وعزم األمري كافور . الطينة، وأهنم ساروا من قطيا يريدون القاهرة
أن يسري باألمريين فرج وحممد ولدي السلطان مع احلرمي السلطاين إىل ثغر اإلسكندرية، حسب  -طانية اآلدر السل

ما رمسه به، فلم يتمكن من ذلك لضيق الوقت، وقلة األمن، وكثرة الفنت يف الرب والبحر، فلما كان يوم األحد ثامنه، 
مري بردبك، واألمري منباي، واألمري سودن بقجه، وصل األمري شيخ، واألمري نوروز، واألمري يشبك بن أزدمر، واأل

واألمري سودن احملمدي، ويشبك العثماين، وقمش، وقوزي، وأتباعهم، ومعهم مجع كثري من الزهور، وبين وائل من 
عرب الشرقية، وأمري سعيد كاشف الشرقية وهو معزول عنها، فبلغهم حتصني القلعة واملدرستني، وأن األمري أرغون 

من األمراء قبضوا على أربعني مملوكاً من النوروزية الذين ميشون يف اخلدمة السلطانية، وسجنوهم بالربج ومن معه 
من قلعة اجلبل، خوفاً من غدرهم، فسار األمري شيخ مبن معه من ناحية املطرية إىل جهة بوالق، ومضوا على امليدان 

. ويقة منعم، فرماهم املمالك السلطانية باملدافع والنشابالكبري إىل الصليبة، وخرجوا إىل الرميلة حتت القلعة من س
وبرز هلم األمري أينال الصصالين احلاجب مبن معه، وقد وقف عند باب السلسلة، فتقنطر من القوم فارسان، 

واهنزموا، مث عادوا ونزلوا يف بيت األمري نوروز، حيث كان سكنه بالرميلة، ويف بيت األمري أينال حطب جبواره، 
اجتمع معهم من الغوغاء خالئق، وأقام األمري شيخ رجالً يف والية القاهرة فنادي باألمان واالطمئنان، ووعدوا  وقد

الناس بترخيص سعر الذهب، وسعر القمح، ورغبوهم بإزالة املظامل، فمال إليهم مجع من العامة، فأقاموا على ذلك 
خذوا مدرسة السلطان حسن جتاه اإلسطبل، وهزموا من مث أ. يوم احلد، وملكوا مدرسة األشرف جتاه الطبلخاناه

كان فيهما من املقاتلة، وأقاموا هبما رماة من أصحاهبم، ورموا على اإلسطبل يومهم وليلتهم، ففر األمري أرغون من 



ة، بشبغا نائب الغيبة، والتجأ إىل باب السر، وسأل أن يكون مع األمري جرباش واألمري كمشبغا اجلمايل بداخل القلع
  .فأدخاله مبفرده، من غري أن يدخل معه أحد من مماليكه

وعرب طائفة من الشاميني إىل القاهرة، ومعهم  -جبوار باب زويلة  -كسوت خوخة أيدغمش : فلما كان ليلة االثنني
وكان األمري حسام الدين حسني األحول وايل القاهرة قد أغلقه، ومجيع . طوائف من العامة، ففتحوا باب زويلة

  .بواب القاهرة، على ما جرت به العادة من ذلك يف أوقات الفتنةأ
مث أهنم كسروا خزانة مشايل اليت هي سجن أصحاب اجلرائم، وأخرجوا من هبا من املسجونني، وكسروا سجن حارة 

 وهنبوا بيت األمري. الديلم، وسجن رحبة باب العيد، وأفرجوا عمن هبما، وانتشروا يف حارات القاهرة وظواهرها
وفتحوا حاصل الديوان املفرد بني القصرين، . كمشبغا اجلمايل، وتتبعوا اخليول البغال، فأخذوا منها شيئاً كثرياً

  .وأخذوا منه ماالً، فداخل الناس خوف عظيم

هذا وقد ملك األمري شيخ باب السلسلة، واستوىل على اإلسطبل، وجلس يف احلراقة، ومشى األمري نوروز ومعه 
ر، وبردبك، وقنباي احملمدي اخلازندار، ويشبك العثماين، وقمش يف بكرة يوم الثالثاء إىل باب القلعة يشبك بن أزدم

وطلبوا فتحه، فاعتل األمراء عليهم بأن مفاتيحه عند الزمام، فاستدعوه، فأتاهم وكلمهم من وراء  -وهو مغلوق  -
ما ميكن، فإن حرمي السلطان : ه الفتح هلم، فقالالباب، فسلموا عليه من عند األمري شيخ، ومن عند أنفسهم، وسألو

يف القلعة، فقالوا ما لنا غرض يف النهب، وإمنا نريد أن نأخذ ابن أستاذنا، يعنون فرج بن السلطان الناصر فرج، 
: فهددوه بإحراق الباب، فقال. لو كان السلطان حياً ما كنا هنا، فلم يفتح هلم: فقال وإيش أصاب السلطان؟ قالوا

كنتم إمنا تريدون ابن أستاذكم فليحضر إىل باب السر منكم اثنان أو ثالثة، وحتضر القضاة، واحلفوا أنكم ال إن 
قرب العسكر، فسرحوا الطائر باستعجاهلم، وأهنم يف  -بالقلعة  -تغدرون به، وال متسوه بسوء، وكان بلغهم 

اعة، والتمويه عليهم، وتسويفهم رجاء أن حيضر احلصار، ومىت ما مل يدركوا أخذوا، فأخذ الزمام يف مدافعة اجلم
العسكر، فبينما هو يف ذلك، إذ الحت بيارق العسكر ملن وقف يرقبهم من املماليك بأعلى موادن القلعة، وقد ارتفع 

العجاج، وأقبلوا سائقني خيوهلم سوقاً عظيماً، جهد طاقتهم، فضجوا بالتكبري والتهليل، وأن السلطان وصل، 
جلماعة، ومل يثبتوا للقائه، وركبوا من ساعتهم، ووقفوا قريباً من باب السلسلة وفيهم األمري شيخ، فخارت قوى ا

فدمههم العسكر، فولوا هاربني حنو باب القرافة، والعسكر يف أثرهم، فكىب باألمري شيخ جواده يف باب القرافة، 
ألمري طوغان الدوادار بباب السلسلة من فبادر إليه أصحابه وأركبوه غريه، ومروا به على وجوههم، وقد نزل ا

القلعة، فقبض العسكر من الشاميني مجاعة، منهم قرا يشبك قريب األمري نوروز، وبردبك رأس نوبة نوروز، 
وحضر سودن احلمصي فاعتقل اجلميع بالربج، . ومثانية وعشرون فارساً -كان  -وبرسباي الطقطائي أمري جاندار 

فقدم اخلرب ليلة األربعاء حادي عشره بنزول األمري شيخ يف . م العسكر إىل طموهوتبعه. وجرح يشبك بن أزدمر
طائفة بأطفيح، وأن شعبان بن حممد بن عيسى العائدي توجه هبم إىل حنو الطور، فنودي يف يوم األربعاء بالقاهرة 

أخذوا ما هنالك  ومصر بتحصيل من تسحب أو اختفى من الشاميني مث قدم اخلرب بوصوهلم إىل السويس، فإهنم
للتجار علفاً، وزاداً، ومجاالً، وسار هبم شعبان بن عيسى يف درب احلاج إىل خنل، فأخذوا عدة من مجال العربان، وأن 

شعبان أمدهم بالشعري والزاد، وأهنم افترقوا فرقتني، فرقة رأسها األمري نوروز ومعه يشبك ابن أزدمر، وسودن 
وأهنم ملا وصلوا إىل الشوبك . معه سودن تلي احملمدي، وسودن صقل، ومجاعةبقجة، وفرقة رأسها األمري شيخ، و

دفعهم أهله وصدوهم، فساروا إىل الكرك، فنزل إليهم األمري سودن اجللب، وتلقاهم، وأدخلهم املدينة، وأنزهلم، 
م ماالً، حىت منعه األمري فاستقروا هبا، وتتبع األمري حسام الدين وايل القاهرة من كان انتمى إىل الشاميني، وأخذ منه



  .طوغان من ذلك
خلع األمري أرغون نائب الغيبة على القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اهللا، : ويف يوم اخلميس ثاين عشره

واستقر يف نظر الكسوة ووكالة بيت املال، بعد موت مشس الدين الطويل، مضافاً ملا بيده من نظر األحباس وتوقيع 
  .نائب الغيبة، ونيابة القضاء، عن قاضي القضاة ناصر الدين حممد بن العدمي احلنفيالدست، وتوقيع 
اشتدت مضرة األمري بكتمر جلق بالناس، وألزم زين الدين حممد بن الدمريي حمتسب القاهرة : ويف خامس عشره

ن األمري منكلي األستادار بألفي دينار، مثن قمح يبيعه له على الناس، وطلب من مجاعة من جتار الشام ماالً، وأخذ م
  .ألف دينار

سار األمري بكتمر من القاهرة بالعسكر يريد دمشق، وتأخر األمري طوغان الدوادار ويشبك : ويف سادس عشره
  .املوساوي، وأسنبغا الزردكاش، وشاهني الزردكاش

وأما . ين شيخ ونوروزوصل األمري بكتمر إىل غزة مبن معه، فبث قصاده يف كشف أخبار األمري: ويف ثاين عشرينه
دمشق فإن شهر رمضان افتتح مبصادرة الناس، فأخذ من اخلانات واحلمامات والطواحني واحلوانيت والبساتني 

أجرهتا من ثالثة أشهر، سوى ما أخذ قبل ذلك، وطلب مجاعة من الناس اهتموا بأن عندهم ودائع للشيخية، وعوقبوا 
ل التباين مشس الدين حممد، وشرف الدين يعقوب، وحمب الدين حممد وقدم يف عاشره ولد اجلال. وكبست عدة دور

بن الشحنة احلليب، وشهاب الدين بن سفري إمام نوروز يف احلديد إىل دمشق، وقد قبض عليهم من حلب، فسجنوا 
  .بقلعة دمشق، وأرجف بقتلهم

ان منصب قضاء احلنفية شاغراً أعيد شهاب الدين أمحد بن الكشك إىل قضاء احلنفية بدمشق، وك: ويف حادي عشره
  .وفيه قدم األمري تغري بردى نائب صفد إىل دمشق، فأكرمه السلطان، وأنعم عليه. من حني قدم السلطان

قدم األمري جامن نائب طرابلس إىل دمشق، فأكرمه السلطان، وأنعم عليه، وكان قد بعث : ويف ثاين عشرينه
وفيه استقر جنم الدين عمر بن . ألف دينار، وكلف القضاة جيمعهاوفيه ألزم مباشرو مدارس دمشق ب. يستدعيهما

  .حجي قاضي دمشق يف قضاء طرابلس، وقدم نائب محاة أيضاً
خرجت أطالب األمراء تريد أخذ األمريين شيخ ونوروز، وهم األمري الكبري : وقد كان يف يوم الثالثاء سابع عشره

ردى نائب صفد، وجامن نائب طرابلس، واألمري يلبغا تغري بردى، واألمري دمرداش نائب حلب، وتغري ب
الناصري، يف طائفة من املماليك السلطانية، فقدم اخلرب بدخول اجلماعة إىل القاهرة، وخروجهم منها، متوجه يف 

إىل القاهرة، ومعه التشاريف إىل أمراء  -وهو من مجلة أمراء العشرات  -تاسع عشره أقبغا دوادار األمري يشبك 
هذا وقد وشي إىل السلطان بأن األمري طوغان الدوادار، واألمري . وأمراء العسكر، لشكرهم، والثناء عليهممصر، 

بكتمر جلق قصراً يف أمر أعداء السلطان، وأنه مل يكن بينهم وبني األعداء يف مدة السفر إال حنو بريد واحد، ولو 
  .ليهما، ومل يسعه إال جماملتهما، واإلغضاء عن هذاأرادا ألخذا األعداء، فأسر السلطان ذلك يف نفسه، وحقده ع

وأما حلب . قدم األمري قرقماس نائب حلب إىل دمشق باستدعاء، فأكرمه السلطان، وأنعم عليه: ويف تاسع عشرينه
فإن قرقماس هذا كان قد سار منها حملاربة أوالد ابن بيشان يف حادي عشره، وكتب إىل أوالد ابن كبك وإىل 

ر مبالقاته، فمضى عن حلب يوماً وليلة، وأوقع ببيوت أوالد ابن بيشان فيما بني مرعش وكينوك، كردي بن كند
فقاتلوه قتاالً شديداً، قتل فيه منهم حنو مائيت رجل، وانكسر من بقي، فأتاه أوالد بن كبك يف أخو القتال بنحو مائيت 

مث . ح أخوه حسني بن كبك يف وجههفارس، فرمى أيدغمش بن كبك بسهم يف صدره خرج من قفاه فمات، وجر
سار نائب حلب إىل عينتاب، وقبض على حسني ابن كبك وأعيان أصحابه، وقيدهم، وبعثهم إىل حلب، ومشي 



ومن  -على بيوهتم وساق أعياهنم، ورجع، فلما وصل حسني بن كبك قريباً من أعزاز، أدركه تركمانه، واستنقذوه 
م، وقدم قرقماس إىل حلب، وجهز مما أخذه من األغنام أربعة آالف رأس إىل ومضوا هبم، فلم يقدر عليه -أسر معه 

مطابخ السلطان وسار من حلب، يف تاسع عشره يريد دمشق، فقدمها ومعه صغري، له من العمر حنو مخس سنني، 
  .وقدم أيضاً اسفنديار قاصد قرايلك. امسه حسن ابن السلطان أمحد بن أويس فرت به مرضعته من بغداد

رد اخلرب بأن األمري سلمان بن عثمان حصر أخاه جليب ببالد أفالق، وأن أخاه حممد كرشجي وىل ابنه مراد البالد وو
  .الرومية، وأن ابن قرمان حاصر بالد ابن كرميان وأحرقها، وأن دلغادر منع من الزرع بأبلستني

  .فيه دقت البشائر بقلعة دمشق ألخذ قلعة صرخد: شهر شوال، أوله االثنني
  .قبض على األمري جانبك القرمي، فضربه السلطان ضرباً مربحاً، وسجنه بقلعة دمشق: ويف حادي عشره
  .خرج حممل احلاج من دمشق صحبة األمري تنكز بلغا احلططي: ويف خامس عشره
ضي توجه األمري قرقماس ابن أخي دمرداش من دمشق عائداً إىل نيابة حلب على عادته، وتوجه قا: ويف سابع عشره

القضاة مشس الدين حممد األخناي، وتاج الدين رزق اهللا ناظر اجليش، وغرس الدين خليل األشقتمري األستادار من 
دمشق، لتجهيز اإلقامات من بالد عجلون، برسم سفر السلطان إىل الكرك، ويف عشرينه أخرج باملماليك املقبوض 

  .وهم بأسوأ حالعليهم من سجنهم بقلعة دمشق، وسيقوا يف احلديد إىل مصر 

قدم مشس الدين حممد بن شعبان من دمشق إىل القاهرة، وعلى يده توقيع باستقراره يف حسبة : ويف رابع عشرينه
القاهرة على عادته، عوضاً عن زين الدين حممد بن الدمريي، وكان قد توجه إىل دمشق، وسعى حىت خلع عليه هبا، 

غيبة بتمكينه من مباشرة احلسبة، فأمضى األمري أرغون ذلك، وخلع وكتب توقيعه ومال إىل األمري أرغون نائب ال
  .عليه يف غده، وعزل أبن الدمريي، وكل ذلك مبال وعد به

قدم األمري الكبري دمرداش مبن معه من العسكر إىل بلد اخلليل عليه : يف ثانيه: شهر ذي القعدة، أوله األربعاء
  .أهل الكرك السالم، فأقام به، وبث القصا، ذلك من أخبار

وصل إىل القاهرة من دمشق األمري تاج الدين عبد الرزاق بن اهليصم األستادار، والوزير الصاحب سعد : ويف سابعه
الدين إبراهيم بن البشريي، لتحصيل األموال، فأسعر ابن اهليصم البلد ناراً، وطلب مجاعة قد ورثوا من مات هلم يف 

وإناث وزوجات، وإخوة وأخوات وحنو ذلك، وألزمهم برد ما أخذوا من  مدة غيبة السلطان، ما بني أوالد ذكور
اإلرث الشرعي، فمنهم من أخذ ما ورثه، ومنهم من صاحله ببعض شيء من إرثه، فشنعت القالة بأهنم قد أبطلوا 

  .يف املواريث -سبحانه  -أحكام اهللا 
  .دخل األمري جامن إىل طرابلس: ويف عاشره

وفيه . مشق بالعسكر أن يلبسوا سالحهم، ويقفوا بأمجعهم عند باب النصر يف يوم اجلمعةنودي بد: ويف رابع عشره
تتبعت احلمري بدمشق، وأخذت من البساتني وسائر املواضع، لتحمل عليها األمتعة للسفر، فنزل بالناس من هذا 

  .ضرر كبري
  .خسف جرم القمر كله: ويف ليلة األربعاء خامس عشره

ركب السلطان من دار السعادة إىل الغوطة، فكبس عقرباء وهنبها، على أن األمري شيخ قد : ويف يوم األربعاء هذا
  .اختفى هبا، فلم يوجد، وتبني كذب ما قيل، وحل بأهل الناحية بالء عظيم

خرج السلطان من دمشق ونزل بقبة يلبغا، وتبعه من بقي معه من العسكر، فبات : ويف يوم اجلمعة سابع عشره
تقل باملسري من الغد يريد الكرك، وعاد األمري بكتمر جلق نائب الشام وعليه تشريف جليل، فنزل بدار مبخيمه، واس



  .السعادة على العادة
ورد اخلرب بأن األمري شيخ نزل من قلعة الكرك، وعرب احلمام باملدينة ومعه األمري قنباي : ويف سادس عشرينه

بادر شهاب الدين أمحد بن أيب العباس حاجب الكرك إليه، ومعه احملمدي، واألمري سودن بقجة، وطائفة يسرية، ف
مجع كبري من أهل البلد، واقتحموا احلمام ليقتلوه، فسبقهم بعض املماليك وأعله هبم، فنهض ولبس ثيابه، ووقف يف 

عسكره، مسلخ احلمام عند الباب، ومعه أصحابه، فدفع عن نفسه، وقاتل القوم حىت أدركه األمري نوروز ومعه بقية 
وهزموهم، فأصاب األمري شيخ هبم غار يف بدنه، وخرج منه دم كثري كاد يأيت على نفسه، ومحل إىل قلعة الكرك 

وقتل يف وقعة احلمام األمري سودن بقجة، ومحل األمري نوروز على . فأقام ثالثة أيام ال يعقل وهو يف غيبة عن حسه
  .وقتل ممن معه مجاعة. حاجب الكرك

  .م بكتمر نائب الشام قضاة دمشق حبمل عشرة قراقل وألزم جتارها بعشرة أخرىألز: ويف سلخه
وفيه قدم رسل ابن عثمان متملك . كثرت الفنت بني التركمان، وخربوا قرى كثرية ببالد حلب: ويف هذا الشهر
 عشرين عليه، وسار من قلعة املرقب يف -أحد أصحاب األمري شيخ  -وفيه خالف أقبغا شيطان . الروم إىل حلب

رجالً، وقدم حلب، منتمياً إىل طاعة السلطان، وفيه تنكر سودن اجللب عن األمراء النازلني عنده بالكرك، وسار 
عنهم حىت عدى الفرات، فبعث معه يغمور من يوصله إىل ماردين، فلما نزل هبا أقام ثالثاً، وعزم على املضي إىل قرا 

، والشيخ إبراهيم الدربندي، وشاه رخ ابن تيمورلنك ملك جقطاي، يوسف، فأتاه اخلرب بأن أيدكي بك ملك الترك
  .قد اجتمعوا على حماربة قرا يوسف، فتحري يف أمره

  .نزل السلطان على مدينة الكرك، وحصرها: ويف يوم اجلمعة رابع عشرينه
  .ورد مرسوم السلطان إىل دمشق بطلب نواب الشام: ويف خامسه: شهر ذي احلجة، أوله اخلميس

وصل حرمي السلطان من دمشق إىل قلعة اجلبل، صحبة األمري كزل العجمي، ووصل معه قضاة القضاة : سابعه ويف
الثالث بديار مصر، ومجاعة كثرية ممن كان بدمشق مع العسكر، وقدم مرسوم السلطان بإعادة زين الدين حممد بن 

  .انالدمريي إىل حسبة القاهرة، فخلع عليه يف حادي عشره، وعزل ابن شعب
  .قدم رسول حممد شاه بن قرا يوسف صاحب بغداد: ويف ثالث عشره

خرج األمري بكتمر جلق نائب الشام من دمشق، ونزل قبة يلبغا، فقدم عليه اخلرب بأن األمريين : ويف تاسع عشره
ة الكرك تغري بردى ومتراز الناصري دخال بني السلطان وبني األمريين شيخ ونوروز يف الصلح، وصعدا إليهما بقلع

ونزال ومعهما األمري سودن تلي احملمدي، ويشبك العثماين، وقرروا مع السلطان نزول األمري شيخ واألمري نوروز 
إىل خدمته غداً، وأهنما نزال إليه من الكرك، فخلع عليهما وعلى مجاعة ممن معهما بضع عشرة خلعة، فسار األمري 

يريد الكرك، فقدم اخلرب بانتقاض الصلح بني السلطان وبني األمرين بكتمر من قبة يلبغا ليلة اخلميس ثاين عشرينه 
شيخ ونوروز، مث ترددت الرسل بينهما وبني السلطان، حىت انعقد الصلح على أن يستقر األمري الكبري تغري بردى 

ابن أخي  يف نيابة الشام، عوضاً عن األمري بكتمر، ويستقر األمري شيخ يف نيابة حلب، عوضاً عن األمري قرقماس
دمرداش، وتستمر قلعة املرقب بيده، ويستقر األمري نوروز يف نيابة طرابلس، عوضاً عن األمري جامن، ويستقر جامن 

أمري مائة مقدم ألف بديار مصر، ويكون أمري جملس، ويستقر األمري تغري بردى ابن أخي دمرداش يف نيابة محاة على 
إىل إمرة مائة تقدمة ألف بديار مصر، وأن يكون األمري يشبك بن عادته، وينقل سودن من عبد الرمحن من صفد 

أزدمر أتابك على العسكر بدمشق، ويكون األمري قنباي احملمدي أمرياً حبلب، وشرط السلطان على األمريين شيخ 
بالسلطة، ونوروز أال خيرجا إمرة وال إقطاعاً وال غري ذلك إال مبرسوم سلطاين، وأال ينفرد أحد منهما بأمر يتعلق 



وأن يسلما قلعة الكرك ومدينتها للسلطان، ويسلم األمري شيخ قلعة صرخد وقلعة صهيون للسلطان، وحلف 
  .اجلميع للسلطان على الوفاء له مبا ذكر، واإلقامة على طاعته

  .وحلف هلم السلطان أيضاً، وخلع عليهم خلعاً جليلة، ومد هلم مساطاً، أكلوا معه عليه
الكرك يريد القدس مبن معه، وتوجه األمري تغري بردى نائب الشام إىل جهة دمشق، فأقام  مث رحل السلطان عن

السلطان بالقدس مخسة أيام، وسار يريد القاهرة، فقدم دوادار األمري تغري بردى إىل دمشق متسلماً هلا يف ثامن 
لطان منها إىل الكرك سبعة عشرينه، ونزل بدار السعادة، فكانت مدة األمري بكتمر جلق بدمشق بعد رحيل الس

  .وثالثني يوماً، وكانت مدته يف النيابة األوىل عشرين يوماً
وكان يف أول هذا العام وباء ببالد فلسطني وحوران . فشا الطاعون بدمشق وضواحيها: ويف هذا الشهر ذي احلجة

هذه السنة، فأبيع األردب وعجلون ونابلس وطرابلس، فمات خلق كثري جداً، واحنلت األسعار بديار مصر يف آخر 
  .القمح مبائة وثالثني فما دوهنا، واألردب الشعري بثمانني درمها فما دوهنا، واألردب الفول مبائة فما دوهنا

 -هذا والدينار األفرنيت مبائيت درهم من الفلوس، واملثقال اهلرجة مبائيت درهم وعشرين درمها، والدينار الناصري 
ائيت درهم الدينار، وبطل الدينار الساملي الذي ضربه األمري يلبغا الساملي يف أيام واليته، مب -وهو على وزن األفرنيت 

وكان يتعامل به عدداً به، فمنه ما زنته مثقال، ومنه ما زنته نصف مثقال وربع مثقال، وعليه سكة أهل اإلسالم، 
فجدد ضرب الدينار الناصري على وزن فاستحسنه الناس، وراج بينهم، فأراد السلطان أن يكون له اسم يف ذلك، 

األفرنيت، وأكثر من ضربه، فراج كرواج األفرنيت، وقل الساملي يف أيدي الناس، لكن دخل الغش يف الناصري 
واألفرنيت، فصار ما ذكرنا بأيدي الناس من الذهب، شيء يقال له خارج الدار، وهو يعمل بغري دار الضرب افتئاتا 

قليالً، وشيء يقال له التركي، وهو دينار من بالد الفرنج، وسعره أقل من سعر  على السلطان، وينقص سعره
األفرنيت، ودينار آخر يقال له املغريب، جيلب من بالد املغرب، عليه سكة أهل اإلسالم، ودينار من ضرب 

ان املبيعات كلها، اإلسكندرية، وأما الفلوس، فإهنا النقد الرائج بديار مصر كلها، حاضرهتا وريفها، إليها حسب أمث
وقيم األعمال بأمجعها، ويتعامل هبا كما قرره الساملي وزناً، على أن كل رطل مصري منها بستة دراهم، وبلغت 
الفضة النقرة اليت مل تغش بثالثة عشر درمهاً من الفلوس، زنة كل درهم منها، وقلت الفضة الكاملية، فلم تكد 

  .توجد

وأخذت يف هذه السنة مدينة . األمري الطواشي فارس الدين شاهني احلسين وحج بالناس من مصر يف هذه السنة
أشقرية من بالد األندلس، وذلك أن الطاغية صاحب قشتالة ملا أوقع باملسلمني يف الزقاق، كثرت غاراته يف بالد 

وكان عارفاً  املسلمني باألندلس، وكثرت غاراهتم أيضاً على بالد قشتالة، وكان ألفنت قد قام بأمر أخيه دون،
أول ذي  -جتاه مالقة  -باحلروب واملكايد، شجاعاً، درياً، شديد البأس، فجمع حلرب املسلمني، ونزل على أنتقرية 
 -صاحب غرناطة  -احلجة، فلم يستنجد أبو احلجاج يوسف بن يوسف بن حممد بن إمساعيل بن نصر بن األمحر 

فاية، وجهز أخويه حممد وعلياً على عسكر األندلس، وقد عساكر فاس كما هي العادة، بل رأى أن يف عسكره ك
مجع أهل القرى بأسرها، وخرجوا من غرناطة يف ثامن عشر ذي احلجة سنة اثنيت عشرة ومثامنائة، ونزلوا على حصن 

حىت تكاملت اجلموع يف ثامن عشرينه، مث ساروا يف ليلة التاسع  -وهو على ستة أميال من أنتقرية  -أرشذونة 
رين وعسكروا جتاه العدو، بسفح جبل املدرج، فما استقرت، وقد أعجبتهم أنفسهم هبم الدار حىت زحف والعش

العدو حلرهبم، فثاروا لقتاله، وقد أعجبتهم أنفسهم، واغتروا بكثرهتم، وتباهوا بزينتهم، ومل يراقبوا اهللا يف أمرهم، 
 -أخربين من شهد الوقيعة انه مسع عامل األندلس  فما أحد إال ومعه نوع من املعاصي كاخلمر واألحداث، حىت لقد



فلما اشتد القتال يف الليل، اهنزم العدو بعد ما قتل من املسلمني . ما أظن إال أنا خمذولون: يقول -أبا حيىي بن عاصم 
عشرة فرسان، وملا كان أول يوم من حمرم سنة ثالث عشرة، نادى أخو السلطان يف العسكر بالنقة، وكانت نفقة 

لسفر قد أخرت عن وقتها، لئال يأخذها العسكر وال يشهدوا احلرب، وجعلت عند حضور اجلهاد، فهم يف أخذ ا
النفقة، وإذا بالعدو وقد أقبل عند طلوع الشمس، فخرجت املطوعة وقاتلتهم، وأقام العسكر بأمجعهم ألخذ النفقة، 

يا أكالني احلرام العامة هزمت : دي يف العسكروتنا. وعلم العدو بذلك فرجعوا كأهنم منهزمني، واملطوعة تتبعهم
  .النصارى، وأنتم يف خيامكم جلوس

فلما وصل العدو إىل معسكرهم، وقفوا للحرب، وقد اجتمع مجيع رجالة املسلمني طمعاً يف الغنيمة، فإذا العدو وقد 
رج أمراء الطاغية عند خندق على معسكره ورتب عليه الرماة، فسقط يف أيديهم، ووقفوا إىل الظهر يف حرية، فخ

ذلك من جوانب اخلندق، ومحلوا على املسلمني، فقتلوا من قاتلهم، وأسروا من ألقى منهم سالحه، حىت وصلوا 
خميم املسلمني، فركب طائفة من بين مرين وبين عبد الواد، وقاتلوا على أطراف خيمهم قليالً، واهنزموا هم ومجيع 

مبن معهما مشاة إىل اجلبل على أقدامهم، فأحاط العدو جبميع ما كان  أهل األندلس، حبيث خرج أخوا السلطان
  .معهم، وأكثروا من القتل فيهم

وكانت عدة من قتل من املعروفني من أهل غرناطة خاصة مائة ألف إنسان، سوى من مل يعرف، وسوى أهل أقطار 
واستشهد أبو حيىي بن عاصم يف عدة من . اىلاألندلس، حبرها وبرها، سهلها وجبلها، فإهنم عامل ال حيصيه إال اهللا تع

  .وأقام النصارى ثالثة أيام يتتبعون املسلمني، فيقتلون ويأسرون. الفقهاء

 -فلما بلغ ذلك أهل أبده وسبته، وأهل حيان، خرجوا إىل وادي أش . وبعث الطاغية إىل أعماله خيربهم بنصرته
استغاث أهل احلصن بأهل غرناطة، فأمدوهم بعسكر، فصار ولزلوا قريباً من حصن أرتنة، ف -وهو بيد املسلمني 

وإذا بعسكر غرناطة قد . النصارى إىل حصن مشافر، وقاتلوا أهله حىت أخذوا الربض، وشرعوا يف تعليق احلصن
جاءهم يف سابع احملرم، فأوقعوا هبم وقيعة شنعاء، أفنوهم فيها، وأسروا منهم زيادة على ألف ومخسمائة، وعادوا إىل 

فكف أصحابه عن الدخول بعدها  -وهو على حصار أنتقرية  -ناطة هبم، فدخلوا يف تاسعه، وبلغ ذلك الطاغية غر
إىل بالد املسلمني، وأقام على احلصار ستة أشهر حىت ضعفت أحوال املسلمني بأنتقرية، ورفعوا كرائم أمواهلم إىل 

ووقع مع هذا يف املسلمني الوخم، فمات . واد واألمتعةحصنها، وتعلقوا به، فملك الطاغية املدينة مبا فيها من األز
منهم مجاعة كثرية، فاضطرهم احلال إىل طلب األمان ليلحقوا ببالد املسلمني بأمواهلم فأمنهم ألفنت على أن خيرجوا 

يلة، مبا يطيقون محله، فخرجوا بأمجعهم إىل معسكره، فويف هلم، حىت أن بعض البطارقة من أكابر أمرائه أخذ بنتا مج
إذا رأيته عرفته : أتعرفيه قالت: فوقفت هبا أمها، وشكت ما نزل هبا، فقال هلا. وخال هبا يومه كله، مث خلى سبيلها

فما زالت . سريي فيهم حىت تعريف غرميك: فنادى حبضور مجيع من معه، فأتوا بأسرهم، ووقفوا صفوفاً، فقال للمرأة
وجهز مجيع املسلمني، وبعث من أوصلهم إىل . يه، فشنقه لوقتهتتصفح وجوههم إىل أن رأت خصمها، فقادته إل

غرناطة، فلم يفقد أحد منهم، وال شراك نعل وأقام بأنتقرية من يثق به، وعاد عنها قافالً إىل بالده يف أوائل مجادى 
  .اآلخرة، فكانت هذه احلادثة من أشنع ما أصاب املسلمني باألندلس، وال قوة إال باهللا

  السنة ممن له ذكرومات يف هذه 

قجاجق دوادار السلطان، يف سادس احملرم، وكان أشبه بالنساء منه بالرجال، فشهد السلطان دفنه، بعدما صلى 
  .عليه



وتويف كرمي الدين حممد بن حممد بن نعمان بن هبة اهللا اهلوى، حمتسب القاهرة، يف حادي عشر شعبان، وكان من 
  .فضائح الزمان

  .وكان من ظلمة األقباط. لغين بن اهليصم ناظر اخلاص، يف ليلة األربعاء عشرين شعبانوتويف جمد الدين عبد ا
وتويف قاضي القضاة تقي الدين عبد الرمحن بن تاج الرياسة حممد بن عبد الناصر احمللي الزبريي الشافعي، يف يوم 

حنو ثالثني شهراً،  -كما تقدم  -ومولده سنة أربع وثالثني وسبعمائة وويل قضاء القضاة . األحد أول شهر رمضان
وأول من حكم عنه . حسنت فيها سريته مث عزل، فلزم بيته حنو ثالث عشرة سنة، حج فيها مرتني، وجاور مبكة سنة

  .قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مجاعة
، وويل حسبة القاهرة وتويف مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد امللك الدمريي املالكي، يوم االثنني تاسع شهر رمضان

. وويل نظر األحباس، ونظر املارستان، وقضاء العسكر على مذهب مالك. يف األيام األشرفية شعبان، وبعده غري مرة
  .وكان عارياً من العلم

  .وتويف الشيخ مشس الدين حممد بن علي القطان الشافعي، يف أول شهر شوال وكان من أعيان الفقهاء النحاة القراء
س الدين حممد بن عبد اخلالق املناوي املعروف ببدنه، ويعرف بالطويل أيضاً، يف رجب، وويل حسبة وتويف مش

  .وكان غاية يف اجلهل. القاهرة، ووكالة بيت املال، ونظر الكسوة، ونظر األوقاف
اء ثالث عشر وتويف األمري قراجا دوادار السلطان، يف منزلة الصاحلية، وهو صحبة السلطان يريد الشام، يوم األربع

  .ربيع اآلخر، ودفن هبا
  .وتويف األمري قرا تنبك احلاجب، أحد أمراء الطبلخاناه بالقاهرة، يف أول شوال

وتويف القان أمحد بن شيخ حسن بن شيخ حسني بن أقبغا بن أيلكان، صاحب بغداد، مقتوالً يف ليلة األحد آخر 
ومثانني وسبعمائة وقتل األمري سلمان بن بايزيد بن  شهر ربيع اآلخر، وكان جلوسه سلطاناً يف صفر سنة أربع

وملك حممد بن عثمان القرية اخلضراء وأعماهلا، وهي يقال هلا . عثمان، وملك أخوه موسى اجلزيرة الرومية وأعماهلا
  .برصا بالرومية

  سنة أربع عشرة ومثامنائة

الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان امللك أهلت، وسلطان الديار املصرية، والبالد الشامية وأرض احلجاز امللك 
الظاهر أيب سعيد برقوق بن أنص، وخليفة الوقت اإلمام املستعني باهللا أبو الفضل العباس بن املتوكل على اهللا أيب عبد 

والدوادار الكبري األمري طوغان احلسين ورأس نوبة قنباي، . وأتابك العساكر األمري مترتاش احملمدي. اهللا حممد
وقاضي القضاة بديار مصر شيخ اإلسالم جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن . اجب احلجاب يلبغا الناصريوح

شيخ اإلسالم سراج الدين أيب حفص عمر بن رسالن البلقيين الشافعي، وقاضي القضاة احلنفية ناصر الدين حممد بن 
ية مشس الدين حممد بن علي بن معبد املدين، قاضي القفساة كمال الدين عمر بن العدمي، وقاضي القضاة املالك

وكاتب السر فتح الدين فتح اهللا بن معتصم بن نفيس، . وقاضي القضاة احلنابلة جمد الدين سامل بن سامل املقدسي
واألستادار . وناظر اجليش الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا والوزير الصاحب سعد الدين إبراهيم البشريي

ن عبد الغين بن اهليصم ونائب الشام األمري تغري بردى، ونائب حلب األمري شيخ احملمودي، ونائب األمري تاج الدي
طرابلس األمري نوروز احلافظي، ونائب محاة األمري تغري بردى ابن أخي دمرداش، ويعرف بسيدي الصغري، ونائب 

مري أينال الرجيب، وقد عزل واستقر صفد األمري قرقماس بن أخي دمرادش، املعروف بسيدي الكبري، ونائب غزة األ
عوضه األمري سودن من عبد الرمحن، ومتملك بغداد وتربيز قرا يوسف ابن قرا حممد التركماين، وينوب عنه ببغداد 



وأمري مكة املشرفة الشريف حسن بن عجالن، وصاحب اليمن امللك الناصر أمحد بن امللك . ولده حممد شاه
رمان األمري ناصر الدين حممد باك بن األمري عالء الدين بن قرمان، وصاحب األشرف إمساعيل، وصاحب بالد ق

وصاحب قرم وصراي وبالد . أجات األمري موسى جليب بن األمري أيب يزيد بن مراد خان بن أزمان بن عثمان جق
  .الدشت األمري أيدكي، وصاحب مسرقند وخباري وبالد فارس فرخشاه بن تيمورلنك

أما الذهب اهلرجة فكل مثقال مبائيت درهم، ومخسة عشر درمهاً بالفلوس املتعامل هبا كل رطل  :واألسعار بديار مصر
والدينار األفرنيت والدينار الناصري، كل شخص منها مبائة وتسعني درمهاً، إذا عوض الذهب يف مثن . بستة دراهم

اً إىل ما دوهنا، فيكون على حساب وأما القمح فإن األردب مبائة وأربعني درمه. مبيع حسب بزيادة مخسة دراهم
  .واألردب من الشعري والفول مبائة درهم فما دوهنا. الذهب يف غاية الرخص فإنه بثلثي مثقال

فيه تسلم األمري أسنبغا الزردكاش قلعة الكرك من األمريين شيخ ونوروز فوجد : شهر اهللا احملرم احلرام، أوله السبت
أهلها سوى مخسني إنساناً، وقد تشتت أهلها يف البالد من كثرة الظلم وشدة مدينة الكرك خراباً، ليس فيها من 

  .اجلور
قدم األمري تغري بردى نائب الشام إىل دمشق، ونزل بدار السعادة على العادة، فنودي بالزينة، فزين : ويف سادسه

  .الناس حوانيتهم
دمشق، ونزال بسطح املزة، فخرج األمري وصل األمريان شيخ نائب حلب، ونوروز نائب طرابلس إىل : ويف ثامنه

وكان ملا بلغه قدومهما خرج ليلقاها على قبة . تغري بردى نائب الشام إليهما، وسلم عليهما وترحب هبما وعاد
يلبغا، فبلغه أهنما مضيا إىل املزة، فعاد إىل دار السعادة، وختفف من ثيابه، وركب إليهما بثياب بذلته، فوجد األمري 

مث . اء الطريق، وقد ركب إليه ليسلم عليه، فرجع معه وتوجه إىل األمري نوروز، فقضي حقه من السالمشيخ يف أثن
جاء إىل دار السعادة، فركب األمري شيخ وأتى إىل البلد، ونزل بدار القرماين، ونزل األمري نوروز بدار فرج بن 

  .منجك، بعدما ركب إىل النائب، وسلم عليه
بقطيا، وسرح الطائر إىل قلعة اجلبل بأنه يقدم يوم األربعاء ثاين عشره، فتأهب الناس إىل  نزل السلطان: ويف تاسعه

لقائه، وخرجوا إليه، فنزل بكرة يوم األربعاء بتربة والده السلطان امللك الظاهر خارج باب النصر، وخلع على 
بن يعقوب وواله حسبة القاهرة، اخلليفة والقضاة واألمراء وسائر أرباب الوظائف، وخلع على مشس الدين حممد 

وعزل ابن اهلوى من حسبة مصر، وقبض عليه ليحضر ما خلفه . وعزل ابن الدمريي، وخلع على حممد بن النجار
  .وصعد إىل قلعة اجلبل، فكان يوماً مشهوداً. أبوه من املال

تغري بردى معه  سار األمري شيخ من دمشق إىل حلب، بعدما قضى أشغاله، فخرج األمري: ويف سابع عشره
ليوادعه، حىت نزل بسطح املزة، مث خرج األمري نوروز فنزل باملزة أيضاً، واستقال باملسري يف غده، وكان األمري شيخ 

قد بعث متسلمه إىل حلب، وهو مملوكه قنباي، فقدمها يف ثالث عشره، فخرج األمري قرقماش ابن أخي دمرداش 
  .ريد صفدمن حلب، وخيم بظاهرها، مث سار من غده ي

خلع السلطان على زين الدين حاجي التركماين احلنفي قاضي العسكر وأحد أئمة السلطان، : ويف حادي عشرينه
وواله مشيخة التربة الظاهرية برقوق خارج باب النصر، وعزل عنها صدر الدين أمحد بن مجال الدين حممود 

سفره عشرة آالف دينار، فأنفقها كلها يف مأكل من أجل أنه ودع عنده قبل  -املعروف بابن العجمي  -القيصري 
ومالبس، وحج منها، فقبض عليه السلطان وطلب منه املال، فباع ما اشتراه منه، وأورد بعضه، وعجز عن البعض، 

  .فتركه له



وصل األمري بكتمر جلق من الشام، فركب السلطان وتلقاه، وألبسه تشريفاً سنياً، وخلع على : ويف رابع عشرينه
ري الكبري مترتاش تشريفاً بنظر املارستان املنصوري على العادة، وعرب السلطان إىل القاهرة من باب النصر، ومها األم

بتشريفهما بني يديه، حىت مر باملدرسة اليت أنشأها األمري مجال الدين يوسف األستادار برحبة باب العيد، نزل إليها 
  .وصلى هبا، مث ركب منها
ا قتل يف سنة اثنيت عشرة، وقبض السلطان على أمواله، حسن أعداؤه للسلطان أن يهدم وذلك أن مجال الدين مل

هذه املدرسة، ويأخذ رخامها، فإنه يف غاية احلسن، ويسترجع األمالك واألراضي املوقوفة عليها، فإهنا تغل مجلة 
سلطان عن ذلك، ومازال به حىت كبرية، فعزم على ذلك، ومل يبق إال أن هتدم، فقام فتح اهللا كاتب السر يف صرف ال

رجع إليه، على أنه ينقض ما وقفه مجال الدين، وجيدد السلطان وقفها، فتصري مدرسته، وذلك أن مكان هذه 
املدرسة كان وقفاً على تربة، فاستبدله مجال الدين بقطعة أرض من أراضي مصر اخلراجية، فأخذ السلطان املستبدل 

فصارت أرض هذه . ذ هذه األرض، وهي من مجلة أراضي اخلراج، وإمنا أخذها افتئاتاإين مل أذن له يف أخ: هبا، وقال
فحكم قاضي القضاة املالكي أن البناء املوقوف على هذه األرض ملك . املدرسة وقفاً على ما كانت عليه قبل بنائها

نار، من ورثة مجال الدين مث مل يصح وقفه، فاشترى السلطان عند ذلك بناء املدرسة، بعدما قوم مببلغ عشرة آالف دي
وكتب هلا كتاب . وحكم القضاة احلنفية بصحة االستبدال. أشهد عليه أنه وقفه بعدما عوض مستحقي أرضها بدهلا

وأبطل ما كان ألوالد مجال الدين من الفائض . وقف على ما كان مجال الدين قرره فيها من الفقهاء والقراء وغريهم
مجال الدين، وأفرد هلذه املدرسة بعض ما كان مجال الدين جعله وقفاً عليها،  ومزق كتاب وقف. بعد املصروف

وفرق باقي وقف مجال الدين على التربة اليت أنشأها على قرب أبيه خارج باب . وزادها قطعة أرض بأراضي اجليزية
لما مت ذلك أمر أن ف. النصر، وعلى أوالده، وحكم القضاة األربعة بصحة ذلك كله، وإبطال ما عمله مجال الدين

ميحي اسم مجال الدين ورنكه من املدرسة، فمحي، وكتب بدله اسم السلطان، فصارت تدعى باملدرسة الناصرية، 
  .بعدما كان يقال هلا اجلمالية

مث ركب وخرج . وملا سار السلطان من هذه املدرسة مر مبدرسة أبيه يف بني القصرين، فنزل إليها أيضاً، وزار جده
يلة إىل القلعة، وعرب األمري مترتاش إىل املارستان، ومعه فتح اهللا كاتب السر، وقد واله السلطان أيضاً من باب زو

نظر املارستان وهو بدمشق، عوضاً عن مشس الدين حممد الدمريي بعد وفاته، فنظرا يف أمره وانصرفا، وقد استناب 
  .الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا األمري مترتاش عنه يف املارستان األمري صالح الدين حممد بن

وصل األمري قرقماس نائب صفد إىل دمشق، فأراح هبا، وسار إىل صفد بعدما : يف سادسه: شهر صفر، أوله االثنني
  .قدم له األمري تغري بردى نائب الشام ما يليق به، وأكرمه غاية اإلكرام

مراء البطالني، ليتوجهوا إىل الشام على إقطاعات عينها عني السلطان اثنني وعشرين أمرياً من األ: ويف ثاين عشره
هلم، منهم األمري حزمان احلسين، واألمري متان متر الناصري، واألمري سوجنبغا، واألمري شادي خجا، واألمري أرطوبغا، 

  واألمري قنباي األشقر، ومعهم مائتا مملوك ليكر النائب

انبك القرمي، واألمري أسندمر احلاجب، واألمري سودن البجاسي، قتل بسجن اإلسكندرية األمري ج: ويف ثالث عشره
  .واألمري قنباي أخو بالط

خلع على تقي الدين عبد الوهاب بن الوزير الصاحب فخر الدين ماجد بن أيب شاكر، واستقر : ويف حادي عشرينه
  .يف نظر اخلاص، ومل يول السلطان فيها بعد جمد الدين بن اهليصم أحدا

قبض السلطان على ثالثة أمراء من املقدمني، وهم األمري قنباي رأس نوبة، واألمري يشبك : رينهويف رابع عش



املوساوي األفقم، واألمري كمشبغا املزوق، وقبض على األمري منجك أمري عشرين، واألمري قنباي الصغري ابن بنت 
ومحلوا يف احلديد إىل اإلسكندرية  أخت امللك الظاهر برقوق أمري عشرة، وشاهني، وخري بك، ومأمور، وخشكلدي،

فسجنوا هبا، ورسم لألمري متراز الناصري أن يكون طرخانا، ال حيضر اخلدمة السلطانية، ويقيم بداره، ويتوجه إىل 
  .دمياط، وعني له شيء يقوم حباله

ضمن ورد كتاب امللك مانويل صاحب إصطبول، وهي القسطنطينية، وهدية مخس كواهي، فت: ويف سابع عشرينه
  .كتابه ما عنده من احملبة، ويسأل الوصية بالنصارى، ومراعاة كنائسهم، وحنو ذلك

  .خلع على األمري سنقر الرومي، واستقر رأس نوبة كبري، عوضاً عن قنباي: ويف ثامن عشرينه
وفاً على انقطع األمري طوغان الدوادار عن الطلوع إىل اخلدمة السلطانية بقلعة اجلبل على العادة، خ: ويف سلخه

نفسه، فإنه وشى به مملوكان من مماليكه، ومملوك من مماليك السلطان، أنه يريد الركوب على السلطان وحماربته، 
فأرسل السلطان إليه األمري الكبري مترتاش، واألمري يلبغا الناصري حاجب احلجاب ليحضراه، فما زاال به حىت صعد 

  .إىل أن خلع عليه، وسلم له غرماؤه يف احلديد معهما إىل القلعة، فآل األمر بعد كالم كثري
انتهى الطاعون الذي ابتدأ يف البالد الشامية من شوال، فأحصي من مات من أهل دمشق وسكان : ويف هذا الشهر

غوطتها، فكانوا حنو مخسني ألفاً، سوى من مل يعرف، فخلت عدة من القرى، وبقيت الزروع قائمة ال جتد من 
  .حيصدها

  .فيه قدم األمري أينال الساقي من سجن اإلسكندرية: ألول، أوله الثالثاءشهر ربيع ا
  .قطع السلطان خبز األمري شرباش كباشة، ورسم بتوجهه بطاال إىل دمياط: ويف ثالثه
وفيه قبض على مجاعة من . أخرج األمري متراز الناصري واألمري شرباش كباشة إىل دمياط، منفيني: ويف رابعه

كية، منهم جان بك العثماين، وفيه قدم اخلرب بأن األمريين شيخ ونوروز مل ميضيا حكم املناشري املماليك اخلاص
السلطانية وأهنما أخرجا إقطاعات حلب، وطرابلس جلماعتهما، وأن األمري شيخ سري يشبك العثماين حملاصرة قلعة 

ما العود على ما كانا عليه من البرية، وقلعة الروم، وأنه خرج من حلب وخرج نوروز من طرابلس، وأن عزمه
قتل أخاه سلمان، وأخذ مجيع  -صاحب برصا  -وقدم اخلرب بأن جليب بن أيب يزيد بن عثمان . اخلروج عن الطاعة

  .بالده، وهو عازم على املسري إىل أخيه كرشجي
  .م بعد شهرقبض السلطان على مجاعه من كبار مماليك أبيه اخلاصكية، وسجنهم بالربج، مث قتله: ويف خامسه
قبض على األمري خري بك نائب غزة، وهو يومئذ أحد أمراء األلوف بديار مصر، وقبض على عدة من : ويف سابعه

املماليك، ومحلهم إىل اإلسكندرية، وفيه قدم اخلرب بقتل األمري قرا يشبك واألمري أقبغا جركس، واألمري أسندمر 
  .الناصري واألمري سودن احلمصي، بسجن اإلسكندرية

وفيه ورد اخلرب بأن . قدم سودن اجللب من بالد الشرق إىل حلب، فسريه األمري شيخ إىل األمري نوروز: ويف عشرينه
  .األمري نوروز بعث عسكراً حلصار قلعة األكراد

خلع على األمري أسنبغا الزركاش أحد أمراء األولوف، وزوج أخت : يف ثانيه: شهر ربيع اآلخر، أوله اخلميس
  .واستقر شاد الشراب خاناه، عوضاً عن األمري سودن األشقرالسلطان، 

خلع على األمري فخر الدين عبد الغين ابن األمري الوزير تاج الدين عبد الرزاق ابن أيب الفرج : ويف ثالث عشره
، كاشف الوجه البحري، واستقر أستادار السلطان، عوضاً عن األمري تاج الدين بن اهليصم بعد عزله والقبض عليه

  .وتسليمه وحواشيه وأسبابه له، مع إيقاع احلوطة على بيوته وحواصله



أوىف النيل ستة عشر ذراعاً، فركب السلطان وعدى النيل إىل املقياس، حىت خلق بني يديه، مث فتح : ويف ثامن عشره
  .اخلليج على عادته

آمد، ففر قرايلك إىل جهة األطاغ، قدم اخلرب بأن قرا يوسف سار ونزل على بالد قرايلك، وحصر : ويف هذا الشهر
وأن عساكر قرا يوسف تفرقت على قالع قرايلك، وسار ابنه على عسكر كبري إىل ماردين، وأن احلرب امتدت بني 

قرا يوسف، وقرايلك مدة اثنني يوماً، قتل بينهما خالئق كثرية، فبينما هم يف ذلك، إذ قدم اخلرب على قرا يوسف 
ى توريز، فرحل من وقته وترك أثقاله، فركب قرايلك يف أثره، وأخذ منه مجاعة، ومضى بأن ابن تيمورلنك نزل عل

إىل أرزنكان، ليخرب بالدها، كما خرب قرا يوسف بالده، وأن نائب عينتاب كبس أكراد قلعة الروم، وقاتلهم 
ة وأخذه، ومضى فقبض عليه طوغان نائب قلعة الروم، واعتقله هبا، وأن كردي بن كندر ركب على نائب إنطاكي

به، وأن األمري نوروز نائب طرابلس، نزل على قلعة صهيون وحاصرها أياماً، حىت صاحله أهلها على مال، مث رحل 
وعاد إىل طرابلس، وأن األمري شيخ نائب حلب قبض على املماليك الذين فروا من الكرك، وأنه مشى هو واألمري 

جه إىل الرحبة من غري لقاء، فعاد األمري شيخ ونزل على سرمني نوروز على األمري العجل بن نعري، فتركهم وتو
وعاد األمري نوروز ونزل على جبلة، وأن األمري شيخ ما زال حىت أفرج عن نائب عنتاب، وأن نائب صهيون قبض 

األمري وأن . وأن ابن أوزر التركماين حصر إنطاكية وأخذ األمري جانبك نائبها، واعتقله. على نائب الالذقية، وقتله
العجل بن نعري استوىل على بلد عانة، فبعث إليه قرا يوسف عسكراً، فكسره، ومضى إىل األنبار، فرحل من بغداد 

  .من التركمان، خوفاً منه، فبعث إليهم وطيب قلوهبم، وكانوا يف اختالف شديد
ابنه األمري شهاب الدين ضربت احلوطة على قرايب األمري مجال الدين يوسف األستادار، فأمسك : ويف هذا الشهر

أمحد، وأخواه القاضي مشس الدين حممد، وناصر الدين، وابنا أخته األمري شهاب الدين أمحد احلاجب، ومحزة، وزوج 
فمات ناصر الدين . ابنة أخيه شرف الدين أبو بكر بن العجمي، وعوقبوا عقوبات شديدة، وألزموا بأموال كثرية

ا أخذ منه حنو مائة ألف درهم، وأخذ من األمري أمحد ابن أخته ستة آالف دينار أخو مجال الدين يف العقوبة بعد م
  .مصرية

وفيه وردت من طائفة الفرنج الكيتالنية واجلنوية مجاعة إىل ميناء اإلسكندرية، واقتتلوا، فخاف أهل اإلسكندرية، 
اطمأنوا قليالً، وكان من اجلنويني رجل وظنوا أهنا مكيدة، فلما متادى الشر بينهم، وبلغت عدة قتالهم حنو األلفني، 

قد أسرته الكيتالنية، فأسلموه للسلطان، ومحل يف احلديد إىل قلعة اجلبل،  -يعرف بالبسقاوين  -من العتاة املفسدين 
فالزم مبائة ومخسني ألف دينار، فذكر أن ماله بيد اجلنويني، فطلب منهم ذلك، فأبوا أن يعطوه شيئاً، فقبض على 

اإلسكندرية، فغضبوا، وساروا مبراكبهم إىل الطينة، فسبوا نساء أهلها وبنيهم بعد وقعة كانت هلم مع جتارهم ب
املسلمني، فخرجت طائفة من دمياط لنجدهتم، فاستشهد منهم فقري معتقد، يعرف مبحيي الدين، يف نفرين من 

وصاحل السلطان البساقي بستني ألف . وافقرائه، وأخذ الفرنج ما كان بالطينة من مال أهلها، وأموال التجار، وسار
  .دينار

فيه أمر السلطان هبدم مدرسة السلطان امللك األشرف شعبان بن حسني بن حممد : شهر مجادى األوىل، أوله السبت
ابن قالوون، اليت جتاه الطبلخاناه، فوقع اهلدم فيها، وكانت من أعظم بناء رأيناه، وعمر بأحجارها يف مواضع 

ر أيضاً هبدم الدور اليت كانت مالصقة لسور القلعة، ما بني الصوة وحتت الطبلخاناه إىل قريب باب بالقلعة، وأم
  .القرافة، فهدمت، وصارت خرابا موحشة، وتشتت سكاهنا ومتزقوا، وألسنتهم تضج بالدعاء

عشرينه رسم لقاضي  ختم على مجيع حواصل القاهرة اليت يتوهم أن فيها فلوساً لتؤخذ فلما كان يف رابع: ويف ثانيه



القضاة جمد الدين سامل احلنبلي أن يتوجه مع األمري شهاب الدين أمحد بن حممد بن الطبالوي متويل القاهرة، وبعض 
ممالك السلطان، وعبد الرمحن بن فريوز الصرييف إىل احلواصل املختوم عليها، وأخذ ما فيها من الفلوس، وتعويض 

فمضوا لذلك، . حساب كل دينار مبائيت درهم، وكان صرفه يومئذ مبائة وتسعني أرباهبا عن ذلك ذهبا ناصرياً، من
  .وفتحوا احلواصل يف غيبة أرباهبا، وأخذوا حنو مخسمائة قفة فلوساً كل قفة ستمائة درهم، بثالثة دنانري ناصرية

ن أخته، وأمحد ابنه، ومحزة اشتدت العقوبة على أقارب األمري مجال الدين األستادار، مث خنق أمحد اب: ويف هذا الشهر
  .بن أخته، يف ليلة األحد سادس عشره

أخذت عساكر قرا يوسف بن قرا حممد بغداد بعد حصارها حنو عشرة أشهر، وهم ببغداد يشيعون : ويف هذا الشهر
قرا  أن السلطان أمحد بن أويس قد وصل إليهم خمتفياً، وتربز املراسيم عن أمره، وخيرجونه أحياناً فيكبسون عسكر

فلما كان الليل، اجتمع عسكرهم، . يوسف، ويأخذون ما قدروا عليه، مث أشاعوا خروجه غداً، وزينوا املدينة
واستمرت . وساروا حنو تستر بأمجعهم، فدخلها أصحاب قرا يوسف مع ولده شاه حممد، وهنبوها، وقتلوا هبا مجاعة

  .بغداد بيد قرا يوسف
تبه على ما وقع منه، وحيذره، وخيوفه، ويأمره أن جيهز إليه يشبك العثماين، وفيه كتب السلطان إىل األمري شيخ يع

  .وبرد بك، وقنباي اخلازندار، حمتفظاً هبم، ويرسل سودن اجللب إىل دمشق أو صفد ليكون من مجلة األمراء هبا
  .نة، فنودي بذلكقدم كتاب السلطان إىل دمشق بعمارة القلعة واملدي: يف أوله: شهر مجادى اآلخرة، أوله األحد

 -وصل إىل دمشق حرمي األمري تغري بردى وأوالده من القاهرة، ويف هذا الشهر فارق األمري برد بك : ويف رابعه
األمري نوروز، وسار عنه من طرابلس، فقدم دمشق، فأكرمه األمري تغري بردى، وكتب يعلم السلطان  -نائب محاة 

  .به
خ ونوروز قد الفقا على اخلروج عن طاعة السلطان، وعزما على أخذ محاة، وفيه تواترت األخبار بأن األمريين شي

وفيه وقع . فوقع الشروع يف عمارة قلعة دمشق، وكتب تقدير املصروف على ذلك، مبلغ ثالثني ألف يف ينار
، وفحش وفيه شنعت املصادرات بالقاهرة. االهتمام يف بالد الشام بتجهيز اإلقامات للسلطان، فإنه عزم على السفر

  .أخذ األموال من الناس، حىت خاف الربيء، وتوقع كل أحد أن حيل به البالء من األمري فخر الدين األستادار
وفيه أفرج عن األمري تاج الدين بن اهليصم، وخلع عليه خلعة الرضا، فاستماله األمري فخر الدين إليه، وعزما على 

لدين إبراهيم بن البشريي، والرئيس تقي الدين عبد الوهاب بن أن يتحدثا مع السلطان يف تسليمهما الوزير سعد ا
فلما بلغهما ذلك، بادرا . أيب شاكر ناظر اخلاص مبال يقومان به يف نظري ما عساه يؤخذ منهما بأنواع العقوبات

الثنني واتفقا مع السلطان وأرضياه مبال جزيل، فقبض على األمري فخر الدين وعلى األمري تاج الدين يف عصر يوم ا
سلخه على حني غفلة، وسلمهما للوزير سعد الدين ففوجئ الناس من السرور ما ال يعرب عنه، وأظهروا من الفرح 

ونزل الوزير بابن أيب الفرج معه إىل داره، وأذن له يف عقوبته، فلم يدع نوعاً من أنواع العذاب حىت . شيئاً زائداً
آالف دينار، وجرار كثرية قد ملئت مخرا، فطرحت كل جرة مبائة عاقبه به، فلم يعترف بشيء، ووجد له حنو ستة 

  .درهم على باعة اخلمر، فكان هذا من أقبح ما مسع به
فيه شرع األمري غرس الدين خليل األشقتمري األستادار بدمشق يف تقرير الشعري على : شهر رجب، أوله االثنني

  .بساتني دمشق وضياعها، كما فعل فيما مضى
وما زال يرجم حىت . تركماين حتت قلعة دمشق، أقر بالزنا، وكان رمجه بعدما كتف وأقعد يف حفرة وفيه رجم رجل

  .مث غسل وصلى عليه ودفن. مات



ويف هذا الشهر خرج السلطان للصيد، فبات ليلة، وعزم على مبيت ليلة أخرى بناحية سرياقوس، فبلغه أن طائفة 
 قلعة اجلبل سريعاً، وتتبع ما قيل له، حىت ظفر مبملوكني عندمها اخلرب، من األمراء واملماليك اتفقوا عليه، فعاد إىل

وكان جامن قد سافر إىل منية ابن . فعوقبا يف ثامن عشره، فاظهرا ورقة فيها خطوط مجاعة، وكبريهم األمري جامن
ار واألمري بكتمر سلسيل من الغربية، وهي من مجلة إقطاعه، فكثرت القالة بالقاهرة، وخرج األمري طوغان الدواد

على أن األمري طوغان يلقاه واألمري بكنمر ميسك عليه الطريق، . جلق إلحضار األمري جامن، يف يوم السبت عشرينه
وقبض السلطان على مجاعة من األمراء، واملماليك، منهم األمري عاقل، واألمري سودن األبايزيدي، وقدم طوغان 

اكب على ظهر النيل قتاالً شديداً، تعني فيه طوغان، فألقي جامن نفسه يف املاء على جامن فاقتتال يف الرب، مث يف املر
  .لينجو، فرماه أصحاب طوغان بالسهام حىت هلك، فقطع رأسه يف ثاين عشرينه، وقدم به يف رابع عشرينه
سودن  وكان السلطان قد قبض يف ثاين عشرينه على األمري أينال الصصالين احلاجب، واألمري أرغز، واألمري

وقبض يف ثالث عشرينه على األمري سودن األسندمري، أحد أمراء األلوف . الظريف، وعلى مجاعة من املماليك
  .وأمري أخور ثاين، وعلى األمري شرباش العمري رأس نوبة وأحد أمراء األلوف

منكلي أستادار وفيه خلع على األمري . قبض على مجاعة من أكابر مماليك أبيه، ووسط مخسة: ويف خامس عشرينه
  .األمري جركس اخلليلي، واستقر أستادار السلطان، عوضاً عن فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج

وأن األمري . قدم اخلرب بأن األمري نوروز نائب طرابلس توجه منها إىل حصن األكراد، وحاصرها: ويف هذا الشهر
موها له، وأشار عليه أن يرجع إىل طرابلس حيصل شيخ كتب إليه أنه اتفق مع مجاعة من قلعة حلب على أن يسل

قلعة حلب بيده، وأن االتفاق وقع بينهما على أن جيهزا سودن اجللب على ثالمثائة فارس ليأخذ محاة، وأن األمري 
شيخ أرسل إىل ناصر الدين حممد بن دلغادر يعرض عليه نيابة عينتاب فلم يقبل ذلك، وأنه خرج من حلب يريد 

سلخ مجادى اآلخرة، ومجع عليه طائفة التركمان البياضية وابن سقل سيز، ابن صاحب الباز، وغريهم  العمق، فنزله
من التركمان والعرب، وأنه أوقع بعمر بن كندر يف ثالث رجب مث قاتل التركمان يف سابعه، فكسرهم، وأسر منهم 

وز بعث إليه هبدية أخرى، صحبة هبلوان، وأنه بعث أمحد اجلنكي أحد ندمائه هبدية إىل قرا يوسف، وأن نور. مجاعة
  .من أصحابه

وفيه كتب إىل األمري تغري بردى نائب الشام، بالقبض على األمري يشبك بن أزدمر، واألمري أينال اخلازندار، 
واألمري برد بك اخلازندار، واألمري برد بك أخي طولو، واألمري سودن من إخوة يشبك، واألمري تنبك من إخوة 

فحص عن األمري نكباي احلاجب، فإن وحده من مجلة املخالفني فليقبض عليه، ويعتقلهم، وينعم على يشبك، وال
  .األمري متراز باإلمرة الكربى بدمشق

. ذبح السلطان عشرين رجالً، ممن قبض عليهم من املماليك: يف ليلة األربعاء مستهله: شهر شعبان، أوله األربعاء
رجالً حتت القلعة، منهم األمري حزمان نائب القدس وأحد أمراء العشرات،  ووسط يف يوم األربعاء ثالثة عشر

واألمري عاقل، واألمري أرغز، أحد أمراء األلوف بدمشق، واألمري سودن الظريف، واألمري مغلباي، وحممد بن األمري 
  .قجماس ابن عم امللك الظاهر

ة من أكابر اجلراكسة وعتاهتم، وركب السلطان سحر قتل السلطان بالقلعة زيادة على مائ: ويف ليلة اخلميس ثانيه
وتقدم إىل وايل القاهرة أن يقتل عشرة من املماليك، لتخلفهم عن . يوم اخلميس للصيد بناحية هبتيت من الضواحي

وعاد السلطان من الصيد، فمر بشارع القاهرة يف دون املائة فارس، وعليه ثياب جلوسه، . الركوب معه، فقتلوا
ال يكاد يثبت على فرسه حىت صعد القلعة نصف النهار، ومل يعرف قط مبصر ملك شق القاهرة بثياب وهو مثل، 



  .جلوسه قبل هذا
  .أعيد ابن شعبان إىل حسبة القاهرة، وعزل ابن يعقوب الدمشقي: ويف خامس عشره

ن سليمان بن عزم السلطان على شرب دواء مسهل، وبعث رئيس األطباء علم الدي: ويف يوم السبت ثامن عشره
جنيبة إىل األمراء يعلمهم بذلك، فتهيئوا بأمجعهم لتجهيز التقادم يف غده، وأصبحوا يوم األحد يف محلها على 

مقاديرهم، فحمل الوزير مبلغ ألفي دينار وأربعمائة طائر من الدجاج، ومائة طائر إوز، وقنطارين سكراً مكرواً، 
  .وغريه، حىت حمتسب القاهرة، واستمر هذا عادة يف كل سنةومحل ناظر اخلاص . وفواكه وحلوى، وغري ذلك

اشتد مرض األمري تغري بردى نائب الشام، فكتب إىل األمري قرقماس نائب صفد باحلضور، فتوجه : ويف هذا الشهر
إىل دمشق، وكان خرب قتل جامن قد اشتهر بدمشق، فتخيل األمري يشبك بن أزدمر وخاف على نفسه، وعزم أن 

عة، مث ركب وخرج من البلد يف سابعه، فقدم نائب صفد إىل دمشق يف تاسعه، فقبض فيه على مجاعة منهم يثور جبما
مث محل متراز األعوار، وبرد بك . متراز األعور، وأينال اخلازندار، وخشكلدي، وسودن، وأزدمر، فماج الناس

شره، وقبض على تغري برمش دوادار بن اخلازندار، وجركس التنمي، وأزدمر إىل قلعة الصبيبة، فسجنوا هبا يف عا
وأما ابن أزدمر فإنه حلق بنوروز، وقد اجتمع مع األمري شيخ يف ناحية التركمان، فعاد كل منهما . أزدمر، وسجن

  .إىل بلده وأخذا يف إظهار اخلالف
جاف بدمشق وكثر اإلر. قبض بدمشق على األمري نكباي احلاجب، ومحل إىل الصبيبة، فسجن بقلعتها: ويف عشرينه

أن األمري شيخ قد عزم على أخذها، فاستعد العسكر، وحصنت القلعة، وكتب بذلك إىل السلطان، وأن يعجل 
بتجهيز ألف فارس جندة، لئال يطرق األمري شيخ دمشق، ويشري عليه األمري تغري بردى نائب الشام بأن حيضر 

ر، فاشتد الطلب بدمشق على الناس، وألزموا فأجيب بتجهيز اإلقامات، وأنه عزم على السف: بنفسه إىل دمشق
  .بالشعري وغريه

وفيه كانت فتنة بني كرشجي بن أيب يزيد بن مراد بن أورخان بن عثمان جق، وبني أخيه موسى جليب، فانكسر فيها 
وفيه نزل قرا يوسف بن قرا حممد متملك تويز وبغداد على . حممد كرشجي من أخيه موسى جليب على قسطنطينية

وفيه هنب األمري عثمان قرا يلك بن طور على بالد قرا يوسف، . باغ، ليشيت هبا، فوقع يف عسكره فناء عظيمقرا 
وهنب بلد سنجار، وأخذ قفل املوصل، وأوقع باألكراد، وأسر عدة من أمواهلم حىت افتدوا منه مبائة ألف درهم، 

  .، فامتنع من ذلكوألف رأس من الغنم، وعشرة أفراس، فبعث قرا يوسف إليه يف الصلح
  .وفيه أجتمع أصحاب تيمورلنك على حرب قرا يوسف، وقصدوا مدينة توريز

فيه نودي بالقاهرة جلميع املماليك باألمان، وأهنم عتقاء شهر رمضان، فظهر منهم : شهر رمضان، أوله اخلميس
ورسم . دوا خبري، وأن يعطوا اخليلوتتابع بقيتهم حىت ظهر قريب من ثالثني مملوكاً يف عدة أيام، فوع. مجاعة، فأمنوا

هلم بيوم جيتمعون فيه ألخذ خيوهلم فاغتروا وحضروا، فقبض عليهم كلهم وحبسوا، وتتبع املمالك السلطانية، 
وجلس السلطان لتفريق القرقالت برسم الرسم عليهم، فقبض على مجاعة كثرية منهم، وسجنهم، فما انقضى شهر 

  .ن املماليك السلطانية على أربعمائة رجلرمضان حىت زادت عدة املسجونني م
  .أبل األمري تغري بردى نائب الشام من مرضه: ويف رابعه

تأكد عند السلطان خروج األمريين شيخ ونوروز عن طاعته، وأهنما عزما على أخذ دمشق، وأن : ويف هذا الشهر
حلاجب، وأن األمري شيخ بعث يف سودن اجللب ويشبك بن أزدمر سعيا يف ذلك، وأن األمري نوروز قتل أقسنقر ا

برسم لباسه، وبدلة نسائية  -حىت السراويل  -رابعه إىل ناصر الدين حممد بن دلغادر خلعة وبدلة قماش كاملة 



كاملة برسم امرأته، وذلك بعدما بعث األمري شيخ يشبك الساقي، وجقمق الدوادار إليه، وإىل أخيه على باك بن 
 عينتاب، فامتنعا من ذلك وأعادا قاصديه، مث أهنما اختلفا فمضى على باك إىل جهة دلغادر، يستدعيهما ليحضرا إىل

بالد الروم، فلما بلغ ذلك األمري شيخ أعاد يشبك الساقي ومعه تتر إىل حممد بن دلغادر، لقياه بأبلستني، وما زاال به 
  .ادر حىت أتته اخللعة والبدلتانحىت سار معهما إىل عينتاب، فقدموها يف حادي عشره، ونزل هبا حممد ابن دلغ

توجه األمري شيخ مبن معه إىل قلعة جنمة، وعدى الفرات، ليوقع بالعربان، فغرق مجاعة من أصحابه، : ويف هذا الشهر
مركباً، ومحله إىل قلعة جنمة، فكان طوله اثنتني  -قريباً من حلب  -فعاد ومجع النجارين، وأنشأ بناحية الباب 

  .فجهز إليه األمري مبارك شاه نائب قلعة الروم ثالثني فارساً إلحراقه. حممل مخسني رجالًوعشرين خطوة، وهو 
ذبح السلطان من مماليك أبيه الذين يف االعتقال مائة رجل وسحبوا، : يف ليلة االثنني ثالثه: شهر شوال، أوله السبت

  .ستمر الذبح فيهموا. مث ألقوا من سور القلعة إىل األرض، ورموا يف جب مما يلي القرافة
عدى السلطان النيل إىل ناحية وسيم، وبات هبا ورحل سحراً يريد اإلسكندرية، بعدما : ويف يوم االثنني عاشره

نودي بالقاهرة أال يتأخر أحد من املماليك السلطانية يف القاهرة، وأن يعدوا إىل بر اجليزة، فعدوا بأمجعهم، فمنهم 
وبعث األمري طوغان . من أمره بالسفر يف خدمته، ومنهم من أبره باإلقامةمن أمره بالسفر يف خدمته، ومنهم 

الدودار، واألمري جانبك الصويف، واألمري سودن األشقر، واألمري يلبغا الناصري يف عدة من املماليك إىل عدة 
فوا وال جهات من أرض مصر ألخذ األغنام واخليول واجلمال، حيث وجدت، فشنوا الغارات على النواحي، وما ع

  .كفوا

وسار السلطان إىل اإلسكندرية فدخلها يوم الثالثاء ثامن عشره، وقد قدم عليه مشايخ البحرية بناحية تروجة، 
ومعهم تقادمهم، فخلع عليهم، مث أمسكهم وساقهم يف احلديد، واحتط على أمواهلم، ففر باقيهم إىل جهة برقة، 

اليت انتهبوها من النواحي، وقد تلف كثري منها، فسيقت إىل  وقدم األمراء، وقد ساقوا عشرات آالف من الغنم
ورسم السلطان أن يؤخذ من جتار املغاربة العشر، وكان يؤخذ . القاهرة مع األموال واجلمال واجلاموس، واخليل

بت مث خرج السلطان من اإلسكندرية عائداً إىل القاهرة، فترك ناحية وسيم يف يوم الس. منهم الثلث، فشكر له هذا
وفيه أضيف إىل . وكان الوقت شتاء، وهي مرتبطة على الربسيم األخضر. تاسع عشرينه، وأقام على مرابط خيوله

وفيه . األمري قتلوبغا اخلليلي نائب اإلسكندرية كشف الوجه البحري، ولبس التشريف الذي جهز إليه من السلطان
  .بسجن اإلسكندرية -نائب غزة  -مات األمري خري بك 

وفيه . غال الزيت احلار، حىت بيع بتسعة دراهم الرطل، بسعر الزيت الزيتون، ومل يعهد ذلك قط: ا الشهرويف هذ
بلغ املثقال الذهب إىل مائيت درهم وثالثني درمهاً والدينار األفرنيت إىل مائيت درهم وعشرة دراهم، والدينار 

  .الناصري إىل مائيت درهم
بن احلسباين الشافعي، وعلى ناصر الدين حممد بن البارزي احلموي،  وفيه قبض بدمشق على شهاب الدين أمحد

  .وسجن بقلعة دمشق يف سابع عشره مبرسوم السلطان
وفيه قدم كتاب األمري نوروز على يد فقيه يقال له سعد الدين، ومملوك امسه قنغر، وحمضر شهد فيه من أهل 

بأنه مل يظهر منه منذ قدم طرابلس إال اإلحسان للرعية،  طرابلس ثالثة وثالثون رجالً، ما بني قاضي وفقيه وتاجر،
والتمسك بطاعة السلطان، وامتثال مراسيه، وأن أهل طرابلس كانوا قد نزحو منها يف أيام جامن، ملا نزل هبم من 

ع وأنه كلما ورد عليه مثال سلطاين يتكرر منه تقبيل األرض أمامه، وأنه حلف حبضرة من يض. الضرر، فعادوا إليها
خطه فيه باألميان املغلظة اجلامعة ملعاين احللف، أنه مقيم على الطاعة، متمسك بالعهد واليمن اليت حلفها للسلطان 



  .فلم يغتر السلطان به. بالكرك، مل حيل ذلك، وال خيرج عنه، وحنو ذلك
نج، فقاتلهم املسلمون نزل على دمياط يف ثاين عشرينه أربعة أغربة وبيونيني، حتمل عدة من الفر: ويف هذا الشهر

فمضى الفرنج يف آخر النهار إىل بر الطينة . على بر الطينة قتاالً كبرياً، جرح فيه مجاعة من املسلمني، وقتلت خيوهلم
القدمية، وهنبوا ما كان هناك، وأتوا من الغد إىل حيث كانوا، فقاتلوا املسلمني مرة ثانية قتاالً كثرياً، وعادوا إىل 

يف احلال غراب من أغربة املسلمني، فأحاط به الفرنج، فلم يثبت من كان يف الغراب وألقوا أنفسهم فقدم . مراكبهم
فتكاثر املسلمون على الفرنج، وأخذوا منهم . مث مضوا إىل دمياط -وكانوا قريباً منه  -يف املاء، وخلصوا إىل الرب 

حاً، فاهنزم بقيتهم، ومحل الرأسان والسالح إىل غراب املسلمني بعد قتال شديد، وقتلوا منهم إفرجنيني وأخذوا سال
  .السلطان

وفيه وصلت سرية مبارك شاه نائب قلعة الروم إىل قلعة جنمة، تريد إحراق املركب الذي أنشأه األمري شيخ، فدفعهم 
 فبعث عسكرا عدته مائة فارس يف سادس عشره، فقاتلوا أصحاب األمري شيخ قتاالً. أصحابه عنه، وعادوا خائبني

وفيه . شديداً، حىت أثخنوا جراحهم، وأحرقوا املركب حىت مل يبق منه شيء، وغرقوا مركباً صغرياً، حيمل فارسني
عاد إىل األمري شيخ رسوله اجملهز إىل قرا يوسف، وصحبته فاختبط الناس، وغلقت حوانيت الباعة كتابه على يد 

  .قاصده
  .طان النيل، وصعد قلعة اجلبلعدى السل: يف ثانيه: شهر ذي القعدة، أوله األحد

نودي بالقاهرة أن تكون الفلوس باثين عشر درمهاً الرطل، فلم يقدر على اخلبز وال غريه، : ويف سادس عشره
فغضب السلطان غضباً شديداً وهم أن يركب مماليكه اجللبان، فتضع السيف يف الناس، وحترق مجيع األسواق، مما 

  .أمر فقبض على مجاعة، وضربوا باملقارعزال به األمراء حىت كف عن ذلك، و
وفيه قتل بسجن اإلسكندرية األمري شرباش العمري، . شنق رجل، وأشيع أنه قتل بسبب الفلوس: ويف سابع عشره

وفيه قبض على األمري شهاب الدين أمحد بن ناصر الدين حممد بن الطبالوي . واألمري خشكلدي، ودفنا بالثغر
تاج الدين بن اهليصم، وعلى احلجازي نقيب اجليش، وسلموا للوزير سعد بن  كاشف الشرقية، وعلى األمري

  .البشريي
  .استقر زين الدين حممد بن حممد بن اهلوى يف حسبة القاهرة، وعزل بن شعبان: ويف تاسع عشره

ة آالف أنفق السلطان على املماليك نفقة للسفر، لكل نفر سبعني ديناراً ناصرياً، ومبلغ ست: ويف رابع عشرينه
درهم، حسابا عن كل قنطار بألف ومائيت درهم، وبعث إىل األمري الكبري مترتاش احملمدي ثالثة آالف دينار، ولكل 

من أمراء األلوف ألفي دينار، وألمراء الطبلخاناه ما بني سبعمائة دينار وستمائة دينار، ومخسمائة دينار، حبسب 
  .رتبهم

وقتل . سلطان عنق األمري شهاب الدين أمحد ابن حممد بن الطبالوي بيدهضرب ال: ويف ليلة اخلميس سابع عشرينه
فإنه وشى هبا أهنا تأيت ابن الطبالوي هذا يف منزله، وأمر هبما، فلفا يف  -ابنة األمري صروق  -السلطان امرأته 

  .حلاف، ودفنا معا يف قرب واحد
واألمري طوغان احلسين الدوادار، واألمري شاهني هذا خرج األمري بكنمر حلق رأس نوبة النوب، : ويف يوم اخلميس

األفرم أمري سالح، واألمري شاهني الزردكاش مبضافيهم، وعليهم آلة احلرب بأمجعهم وهم يف جتمل كبري، فعرضوا 
  .على السلطان وهم مارون من حتت القلعة، مث مضوا فنزلوا بالريدانية خارج القاهرة، يف خميماهتم

نودي بالقاهرة على الفلوس، أن تكون على عادهتا، كل رطل بستة : يف خامسه: لثالثاءشهر ذي احلجة، أوله ا



  .وفيه رحل األمراء من الريدانية، وساروا يريدون دمشق. دراهم، فسر الناس بذلك
ركب السلطان من قلعة اجلبل، فيمن بقي عنده من العسكر، وقد لبسوا كلهم السالح، : ويف يوم االثنني ثامنه

بزي مل نر مثله حسناً وإتقاناً، وجر السلطان ثالمثائة جنيب من عتاق اخليل بالسروج الذهب الثقيلة، اليت  وتباهوا
بعضها مرصع باجلوهر، ومياثرها من حرير مطرز بالذهب املوشى بأبدع إتقان، وعلى أكفاهلا عيب احلرير البديعة 

هلا الكنافيش الذهب، وكلها باللجم املسقطة بالذهب الصنعة، وفيها ما هو مطرز بالذهب الثقيل، وبعضها على أكفا
الثقيل، ومن وراء اجلنائب املذكورة ثالثة آالف فرس، ساقها جشار، مث عدد كثري من العجل اليت جترها األبقار، 

وخرجت خزانة السالح على . وعليها آالت احلصار، من مكاحل النقط الكبار، ومدافع النفط املهولة، وحنو ذلك
على ألف مجل، حتمل القرقالت واخلوذ وحنوها يف احلوائج خاناه اخلشب، اليت غشيت باللباد األمحر،  ما ينيف

وخرجت خزانة . وجبلود البقر، وحتمل الرماح، وحتمل الصناديق اململوءة بالنشاب، وغري ذلك من السيوف وحنوها
مائة ألف دينار، وخرج املطبخ، وقد ساق الرعيان املال يف الصناديق املغشاة باحلرير امللون، وفيها ما ينيف على أربع

وتقدم احلرمي يف سبع حمفات . برمسه مثانية وعشرين ألف رأس من الغنم وكثرياً من األبقار واجلواميس، حتلب ألباهنا
لغت قد غشيث باحلرير، وبعضها مطرز بالذهب، ومن ورائها حنو الثالثني محالً من احملاير املغشاة باحلرير واجلوخ، فب

  .عدة اجلمال إىل ثالثة وعشرين ألف مجل، فكان شيئاً مستكثراً إىل الغاية
ونزل السلطان يف خميمه جتاه مسجد ترب خارج القاهرة، وخرج اخلليفة املستعني باهللا، وقضاة القضاة األربع وأرباب 

وتردد . ادته، فنزلوا منازهلمالدولة، وكلهم قد بالغ يف حتسني مجاله وخيوله وخيمه وآالت سفره، وزاد فيها على ع
السلطان من الريدانية إىل تربته اليت أنشأها على قرب أبيه خارج باب النصر وبات هبا ليال، وحنر هبا ضحاياه على 

وأنزل بقلعة اجلبل . وأنزل بباب السلسلة األمري ألطنبغا العثماين. عادته، وجعل األمري يلبغا الناصري نائب الغيبة
وويل نائب القلعة شاهني الرومي، عوضاً عن . الزردكاش شاد الشراب خاناه، وزوج أخته خوند بريماألمري أسنبغا 

  .وبعث اجلمايل صحبة احلرمي، وقدمهم بني يديه مبرحلة. األمري كمشبغا اجلمايل
 ورحل السلطان. خلع علي زين حممد بن الدمريي، وأعيد إىل حسبة القاهرة، وعزل بن اهلوى: ويف حادي عشره

. من التربة قبل غروب الشمس من يوم اجلمعة ثاين عشرة، بطالع اختاره له الشيخ برهان الدين إبراهيم بن زقاعة
  .وبات مبخيمه من الريدانية، جتاه مسجد ترب، واستقل باملسري سحر يوم السبت

شام، ومل يزل مبا به، وفيه انتكس األمري تغري بردى نائب ال. فر من دمشق األمري سودن اليوسفي: ويف ثاين عشره
  .حىت مات

وأما . مث جاءه األمري نوروز، فكثر اإلرجاف بدمشق، وفر إليه مجاعة منها. وفيه قدم األمري شيخ من حلب إىل محص
إن طائفة رحلت، فركب بنفسه، وقبض  -السلطان فإنه حذر من معه من الرحيل قبل النفري، فبلغه وهو بالريدانية 

  .على واحد ووسطه

فتشاءم الناس . مشنقة يرهب هبا، فما وصل إىل غزة حىت قتل عدة من الغلمان، من أجل الرحيل قبل النفري ونصبت
 -مث ملا نزل بغزة وسط تسعة عشرة من املماليك الظاهرية، وهو ال يعقل من شدة السكر، فقدم عليه . هبذه السفرة
عة، فلم يثبت، وسار من غزة جمداً يف طلبهم، وقد اخلرب بأن األمراء الذين تقدموه قد خرجوا عن الطا -عقب ذلك 

  .نفرت منه القلوب، ومتالت على بغضه، لقبح سريته، وسوء سريرته
  .أفرج بدمشق عن شهاب الدين أمحد بن احلسباين، بعد سجنه ثالثة وستني يوماً: ويف ثاين عشرينه

وركبوا إىل األمري تغري بردى نائب الشام،  نزل األمراء الذين تقدموا بقبة يلبغا خارج دمشق،: ويف سادس عشرينه



مث رحلوا عن قبة . فعادوه، وقد اشتد به مرضه، وأعلنوا مبا هم عليه من اخلالف للسلطان، واخلروج عن طاعته
يلبغا يف تاسع عشرينه، ونزلوا على برزة يريدون اللحاق باألمريين شيخ ونوروز على محص، فلم يوافقهم على ذلك 

ونزل السلطان الكسوة يف بكرة يوم الثالثاء سلخه، وقد فت يف . لزردكاش، فقبضوا عليه ومضوااألمري شاهني ا
فألبس من معه من . عضده خمالفة األمراء عليه، والحت إمارات اخلذالن عليه، وظهرت كآبة الزوال واإلدبار

  .ومهمث ساق هبم، وقصد دمشق، فدخلها وقت الزوال من ي. العسكر السالح، ورتبهم بنفسه
وفيها حاصر األمري موسى بن عثمان . قوي األمري حممد بن قرمان، وفتح مملكة كرميان مجيعها: ويف هذه السنة

  .القسطنطينية، وفتح منها عده بالد، وغنم غنائم كثرية، ومزق كل النصارى
. كالظلةوفيها اخنسف قرب مبقربة باب الصغري خارج دمشق، فخرج من اخلسف ذباب أزرق كبار، حىت صارت 

  .ووجد ذلك قد خرج من قرب طوله اثنان وعشرون ذراعاً، وبطوله ميت قد صار على هيئة الرماد من البالء
  ومات يف هذه السنة من له ذكر

السلطان امللك الصاحل املنصور حاجي بن امللك األشرف شعبان بن األمري حسني ابن امللك الناصر حممد بن امللك 
  .ودفن بتربة جدته خوند بركة أم األشرف. صاحلي، يف ليلة األربعاء تاسع عشر شوالاملنصور قالوون األلفي ال

مث أقام بدوره من قلعة اجلبل، وتعطلت حركة رجليه . وويل سلطنة مصر والشام واحلرمني مرتني كما تقدم ذكره
ئة وثالثون رجالً، وطأ وقتل من املماليك الظاهرية ستما. وتويف عن بضع وأربعني سنة. ويديه مدة سنني قبل موته

األمري متراز الناصري يف آخر أيام التشريق : وقتل عدة من األمراء، منهم. امللك الناصر بقتلهم ملن بعده سلطانه
  .وكان تركياً، غريه شر منه. باإلسكندرية، وقد نقل إليها من دمياط، وقد بلغ حنو ستني سنة

  .نه خربواألمري خري بك يف تاسع عشرين شوال، مل يعرف ع
  .واألمري جامن، قتل يف ثاين عشرين شهر رجب، وكان من شرار اخللق املفسدين يف األرض
  .واألمري يشبك املوساوي األفقم، وكان كثري الشر والظلم، حمباً للفنت، مفسداً، ال خري فيه
  .ربة بباب الفافةواألمري قردم احلسين، قتل باإلسكندرية، وكان من أمراء األلوف، خازنداراً كبرياً، وله ت

  .واألمري قنباك، رأس نوبة كبري، قتل أيضاً، وكان من سيئات الزمان، جهالً، وظلماً، وفسقاً
ومات األمري آقبغا القديدي، دوادار يشبك أحد أمراء العشرات، ومن مجلة دوادارية السلطان، تويف ليلة الثالث 

  .عشر من شوال
قتل ليلة السابع . دين حممد بن الطبالوي وايل القاهرة، وكاشف الشرقيةوقتل األمري شهاب الدين أمحد بن ناصر ال

  .والعشرين من ذي القعدة، فأراح به الناس من ظلمه، وفسقه، وعتوه
  .ومات األمري الشريف عالء الدين علي البغدادي، مث األمخيمي، وايل دمياط، مث وزير الديار املصرية

ربعاء تاسع شهر رجب، وكان قد شرع يف بناء مدرسة خط الغرابليني داخل تويف يف ليلة األ. ومات الطواشي فريوز
باب زويلة من القاهرة، ووقف عليها عدة أوقاف، فمات قبل فراغها، فدفن حبوش السلطان خلف قرب امللك الظاهر 

ف إىل تربته فأقر السلطان ما قرره يف كتاب وقفه من املصارف على الفقهاء واأليتام وغريهم، وأضاف الوق. برقوق
اليت أنشأها على قرب أبيه، فاستمر ذلك، وأخذ السلطان آالت عمارة فريوز، وأنعم مبكاهنا على األمري الكبري مترتاش 

فما شعر حىت خرج يف خدمة السلطان إىل الشام . احملمدي، فشرع يف بنائها قيسارية، وكمل بظاهرها عدة حوانيت
  .يف سنة ثالث وعشرين ومثامنائة -إن شاء اهللا  -وتركها، وكان من أمرها ما يأيت ذكره 



وغرق معه . وتويف األديب أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد بن أيب الوفاء الشاذيل، غريقاً ببحر النيل، يف يوم تاسوعاء
  .أيضاً مجال الدين عبد اهللا بن ناصر الدين أمحد التنسي، قاضي القضاة املالكية

بد اهللا حممد بن الشيخ امللك يوسف بن عبد اهللا بن عمر بن خضر العجمي الكوراين، وتويف الشيخ تاج الدين أبو ع
يف يوم احلادي والعشرين من شعبان، ودفن بزاوية الشيخ يوسف العجمي بالقرافة، وكان حشماً، يركب اخليول، 

  .ويتردد إىل األمراء، وله غىن وسعة
  سنة مخس عشرة ومثامنائة

ؤمنني املستعني باهللا أبو الفضل العباس، ابن املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد، أهلت وخليفة الوقت أمري امل
والسلطان امللك الناصر أبو السعادات زين الدين فرج ابن السلطان امللك الظاهر أيب سعيد سيف الدين برقوق، 

األمري أرغون البشبغاوي  وأتابك العساكر األمري دمرداش احملمدي، وأمري أخور. ابن األمري أنص، ومها بدمشق
الرومي، والدوادار الكبري األمري طوغان احلسين، وقد خرج عن طاعة السلطان، ومضى إىل األمري شيخ حبمص، هو 
. واألمري بكتمر جلق الناصري رأس نوبة، واألمري شاهني األفرم أمري سالح ورأس نوبة األمري الكبري سنقر الرومي

صري نائب الغيبة، واألمري أسنبغا الزردكاش شاد الشرخباناه، واألستادار األمري منكلي وبديار مصر األمري يلبغا النا
اخلليلي، والقضاة األربع، وكاتب السر، والوزير وناظر اخلاص، وناظر اجليش، الذين تقدم ذكرهم يف السنة 

ألمري نوروز احلافظي ونائب حلب األمري شيخ احملمودي، وقد أعلن هو وا. املاضية، وهم بدمشق صحبة السلطان
نائب طرابلس مبخالفة السلطان، ونزال على محص، ونائب دمشق األمري تغري بردى، وهو شديد املرض، ونائب 

غزة األمري سودن من عبد الرمحن، ونائب صفد األمري قرقماس ابن أخي دمرداش، وهو بدمشق، وقد واله 
ومتملك بالد . ونائب محاة األمري متراز. من املسري إليهاالسلطان نيابة حلب، عوضاً عن األمري شيخ، فلم يتمكن 
ومتملك بقية الروم األمري موسى جليب بن أيب يزيد . قرمان األمري حممد باك ابن األمري عالء الدين بن قرمان

متملك بغداد وتوريز األمري قرا يوسف بن قرا حممد التركماين . خوندكار بن مراد خان بن أرخان بن عثمان جق
. ومتملك اليمن امللك الناصر أمحد بن األشرف إمساعيل بن رسول. و مقيم بتوريز، وعلى بغداد البنه حممد شاهوه

  .وأمري مكة الشريف حسن بن عجالن احلسين، وأمري املدينة النبوية األمري ثابت بن نعري احلسيين
إذا اشترى به شيء من أنواع املبيعات،  وسعر املثقال الذهب اهلرجة بديار مصر مائتني وأربعني درمهاً من الفلوس

وإذا أخذ عنه الفلوس فينقص مخسة دراهم والدينار األفرنيت مبائتني وعشرين يف املعاملة، وينقص إذا صرف بالفلوس 
واألردب القمح . مخسة دراهم، والدينار الناصري مبائتني وعشر دراهم، ويدفع فيه من الفلوس بناقص مخسة دراهم

وحصل يف الزروع . والنقد الرابح الفلوس، وإليه ينسب ممن كل ما يباع، وقيمة مجيع األعمال. درمهاًمبائة ومخسني 
  .عند حصادها ودراسها مناء، حبيث حيصل من الفدان قدر اثين عشر أردباً من القمح

إىل قضاء احلنفية فيه خلع السلطان على شهاب الدين أمحد بن الكشك، وأعاده : شهر اهللا احملرم، أوله يوم األربعاء
ويل وهو بغزة وكان أوالً . بدمشق، وكان قد قدم ابن القضامي احلموي مع العسكر متولياً قضاء احلنفية بدمشق
وقدم دمشق فواله األمري . على قضاء احلنفية حبماة، فجرت له كائنة قبيحة مع نائبها يشبك بن أزدمر، افتضح هبا

مث خرج من دمشق وصار إىل مصر، فاتصل باألمري طوغان . ه، مبال التزم بهنوروز قضاء احلنفية هبا يف أيام عصيان
وكان قد قدم قبل ذلك بإسبوع . الدوادار، وسعى به حىت واله يف غزة قضاء دمشق، فصرت قبل أن يباشر

الشريف ابن بنت عطاء، وبيده توقيع شريف باستقراره يف قضاء احلنفية بدمشق، مؤرخاً أيام من شهر رجب، 
مث كتب توقيعه بالقضاء بعدما لبس ابن بنت عطاء . ل قبل وصوله توقيع ابن الكشك بإعادة وظائفه إليهفوص



تشريفه بيومني، فلبس ابن الكشك تشريفه، واستمر، فكان يف مدة عشرة أيام ثالث قضاة، ولوا وعزلوا، منهم ابن 
د بن البارزي احلموي من سجنه بقلعة وفيه أفرج عن ناصر الدين حمم. الكشك ويل ثالث واليات، وعزل مرتني

  .دمشق وأفرج أيضاً عن األمري نكباي احلاجب

سار السلطان من دمشق، ونزل برزة، مث رحل بعسكره يريد حماربة األمريين شيخ ونوروز، : ويف يوم االثنني سادسه
حيل القوم من قارا إىل فنزل حسيا بالقرب من محص، فبلغه ر. ومن انضم إليهما من األمراء املصريني، ومن معهم

وسار يف أثرهم إىل بعلبك، وقد توجهوا إىل البقاع، فقصدهم، فمضوا حنو الصبيبة . جهة بعلبك، فترك أثقاله حبسيا
وهو يتبعهم، حىت نزلوا باللجون، فأشار عليه كاتب سره فتح اهللا أن يعود إىل دمشق، وال يتوجه إىل اللجون فإذا 

ا أن يبعث إليهم عسكراً، أو يصفح عنهم ويوليهم أماكن، أو يريح عساكره وخيرج استقر بدمشق، ختري لنفسه إم
أقبغا النظامي، أحد الدوادارية، وألطنبغا شقل، وأضراهبما  -إليهم، فمال إىل قوله، وكاد أن يعود، فخال به شياطينه 

عندما يلقاهم يأخذهم عن آخرهم وقبحوا هذا الرأي، وشجعوه على املسري إىل أعدائه، وأنه  -من الفجار املفسدين 
وكان . أخذاً باليد، فإهنم كلهم يف قبضته، ورموا عنده فتح اهللا بأنه ما قال هذا وال أشار به إال وهواه مع القوم

الناصر مييل مع من يستميله، ويؤثر فيه قول كل قائل، فانفعل هلذا، واستدعى فتح اهللا، وأوسعه سباً، ومأل آذانه 
  .حبضرة املأل، ورماه بأنه مع أعدائه عليه فخرج وقد اشتد غيظه وغضبه، وملئ حنقاً وحقداً توبيخاً وهتديداً

وركب السلطان من ساعته وساقه وهو مثل، فما وصل إىل اللجون حىت تقطعت عساكره من شدة السوق، ومل يبق 
عشره، والقوم قد نزلوا معه غري من ثبت وهم أقل ممن تأخر، وكان قد دخل وقت العصر من يوم االثنني ثالث 

قبله، وأراحوا، ويف ظنهم أنه يتمهل ليلته ويلقاهم من الغد، فإذا جنهم الليل، ساروا بأمجعهم من وادي عارة إىل 
فلما أراد اهللا . جهة الرملة، وسلكوا الرب عائدين إىل حلب، وليس يف عزمهم أن يقاتلوه أبداً، خوفاً منه وعجزاً عنه

واقتحم عليهم، فارتطمت طائفة ممن معه يف وحل كان  -حال وصوله  -ل بنفسه من فوره سبحانه مل يتمهل، ومح
وثبت . وخامر مع ذلك عليه طائفة أخرى، ومضوا إىل القوم، فقووا. هناك من سيل عظيم حصل عن قريب

اليت كانت حتت السلطان يف محاته وثقاته، فقتل األمري مقبل الرومي أحد أمراء األلوف، وزوج ابنة امللك الظاهر 
األمري نوروز، وتركها عند خروجه من مصر، فأنكحها السلطان قبل هذا بعقد ملفق، ال يعبأ اهللا به، وقتل أيضاً أحد 

واهنزم السلطان وقد جرح يف عدة مواضع، وجنا بنفسه، وهو يريد دمشق، ليكون هبا . رءوس الفتنة ألطنبغا شقل
  .الً، فلم يتوجه إىل مصر، وعدل عنها ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالًوفاته الرأي أخرياً كما فاته أو. مصرعه

وأحاط القوم باخلليفة املستعني باهللا، وكاتب السر فتح اهللا، وناظر اخلاص تقي الدين عبد الوهاب بن أيب شاكر، 
السر أن  فذكر هلم كاتب. وكان الناصر أمرهم أن يقفوا على حدة. وناظر اجليش بدر الدين حسن بن نصر اهللا

الرأي أن يتوجه إىل صفد، فإذا انتصر السلطان أتيناه، فأىب وكان هذا من سوء تدبريه أيضاً، فإن القوم إزدادوا 
باخلليفة ومن ذكرنا قوة إىل قوهتم، وهبم مت هلم األمر، وأحاطوا أيضاً جبميع ما كان مع الناصر من مال وخيول 

ا حبسيا، فإهنا عادت إىل دمشق، يف ثاين عشره، قبل الوقعة بيوم، فما ومجال وغري ذلك، ما عدا األثقال اليت تركه
غربت الشمس حىت صار القوم من اخلوف إىل األمن، ومن الذل إىل العز، فتقدم شهاب الدين أمحد بن حسن بن 

ذكروا إذ وا" وصلى هبم املغرب، فقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة بصوته الشجي  -إمام األمري شيخ  -األذرعي 
أنتم قليل مستضعفون يف األرض، ختافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 

  .فوقعت قراءة هذه اآلية أحسن موقع مبناسبة احلال" تشكرون 



ري الكبري، ويرسم وباتوا مبخيماهتم ليلة الثالثاء، وأصبحوا ليس فيهم واحد ينقاد آلخر، فينادي األمري شيخ بأنه األم
مبا شاء وينادي األمري نور بأنه األمري الكبري، ويرسم مبا شاء، وينادي بكتمر جلق بأنه األمري الكبري، ويرسم مبا شاء 

وأخذ األمري سودن تلي احملمدي بيده اإلصطبل السلطاين، وحواه لنفسه، فبعث األمريان شيخ ونوروز إىل كاتب 
وبالغا يف إكرامه، وأراداه أن يكتب مبا جرى إىل الديار املصرية، ويعلم األمراء به،  السر فأحضراه إليهما يف خلوة،

فقال هلما من السلطان الذي يكتب عنه، فأطرق كل منهما رأسه ساعة، مث قال ابن أستاذنا ما هو هنا حىت نسلطنه، 
لرأي أن يتقدم كل منكما إىل موقعه ا: فلما رأى انقطاعهما قال. يريدان األمري فرج بن السلطان امللك الناصر فرج

بأن يكتب عنه إىل أمراء مصر كتاباً بصورة احلال، ويأمر حبفظ القلعة واملدينة حىت يقدم عليهم، ويعدهم باخلري مث 
فوقع هذا . يكتب اخلليفة أمري املؤمنني عنه كتاباً إىل األمراء بصورة احلال، ويأمرهم بامتثال ما تضمنه كتابيكما

وندب قجقار القردمي حبمل الكتب . ما املوقع اجليد، وكتب كل منهما كتاباً، وكتب اخلليفة كذلكالرأي منه
  .وجهز إىل القاهرة، فمضى إليها من يومه

ونودي بالرحيل، فرحل العسكر يريدون دمشق يف يوم األربعاء خامس عشره، وليس عندهم من السلطان علم، 
فاستدعى . ربعاء يف ثالثة نفر، ونزل بالقلعة، وأصبح الناس يف اضطرابوكان السلطان قد قدم دمشق آخر ليلة األ

القضاة واألعيان ووعدهم بكل خيرب، وحثهم على نصرته، والقيام معه، ورغبهم فيما لديه، فانقادوا له، وقووا قلبه، 
حملمدي عصر يوم  وقدم عليه األمري دمرداش،. وشجعوه فأخذ يف تدبري أموره، وتالحقت به عساكره شيئاً بعد شيء

مث قدم األمري . اخلميس، فواله سادس عشره نيابة الشام، عوضاً عن األمري تغري بردى، وقد مات يف هذا اليوم
  .أرغون أمري أخور، واألمري سنقر، وبقية من تأخر من عسكر السلطان
القيام بنصرته، فأتاه مجع ودعا الناس إىل . وأخذ السلطان يف االستعداد، فأخرج األموال وصبها بني يديه ظاهرة

. كبري من التركمان وغريهم، فكتب أمساءهم، وأنفق فيهم، وقواهم بالسالح، وأنزل كل طائفة يف موضع حلفظه
ومجع . فكانت عدة من استنجده من املشاة زيادة على ألف رجل قد أجلسوا فوق سقائف احلوانيت وأعلى احليطان

وحصن القلعة باجملانيق، ومدافع النفط الكبار، وباملكاحل، وجعل . نفق فيهاالعساكر املصرية والشامية، وقواها، وأ
. بني كل شرفتني من شرفات سور املدينة، جنوية، ومن ورائها الرماة بالسهام واجلروخ، واملدافع واألسهم اخلطائية

وأتقن حتصني القلعة، ورفع اجلسور عن اخلنادق، . ونصب على كل برج من أبراج السور شيطانياً يرمى به احلجارة
  .وفيه ويل السلطان األمري نكباي احلاجب نيابة محاة. حبيث مل يبق سبيل إىل التوصل هلا بالقوة

وفيه وكتب قاضي القضاة شيخ اإلسالم جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن البلقيين، ومعه بقية قضاة مصر 
أسواق دمشق عن لسان السلطان، أنه قد أبطل املكوس ودمشق، ومجاعة من أرباب الدولة، ونودي بني أيديهم ب

  .فقوي ميل الشاميني إليه، وتعصبوا له، وصار أكثرهم من حزبه وفريقه. وأزال املظامل، فادعوا له
  .ورد اخلرب بنزول األمراء سعسع، فقوي االستعداد: ويف يوم اجلمعة سابع عشره

بة يلبغا خارج دمشق، فندب السلطان إليهم عسكراً توجهوا نزل األمراء على ق: ويف بكرة يوم السبت ثامن عشره
إىل القبيبات، فربز هلم األمري سودن تلي احملمدي، واألمري سودن اجللب، فاقتتلوا حىت تقهقر السلطانية منهم مرتني، 

  .مث انصرف الفريقان
هة امليدان، ووقفوا من جهة القلعة ارحتل األمراء عن قبة يلبغا، ونزلوا غريب البلد من ج: ويف يوم األحد تاسع عشره

  .إىل خارج البلد، فتراموا عامة هنارهم بالنشاب والنفط، فاحترق ما عند باب الفراديس من السواق، ومضوا



اجتمعوا للحصار، فوقفوا شرقي البلد وقبليه، مث كروا راجعني، فنزلوا ناحية : فلما كان الغد يوم االثنني عشرينه
فوقع القتال يف ناحية شرقي البلد، ونزل األمري نوروز بدار الطعم، وامتدت . عاء ثاين عشرينهالقنوات إىل يوم األرب

جتاه  -أصحابه إىل العقيبة، وأخذ طائفة، الصاحلية واملزة، ونزل األمري شيخ بدار األمري غرس الدين خليل األستادار 
ونزل األمري بكتمر شلق، واألمري . عته ورفقتهومعه اخلليفة وكاتب السر ومجا -جامع كرمي الدين بطرف القبيبات 

قرقماس ابن أخي دمرداش يف مجاعة من جهة بستان معني الدين ومنعوا املرية عن الناصر، وقطعوا هنري دمشق، 
واشتد األمر على أهل دمشق، وترامي األمراء . ففقد املاء من البلد، وتعطلت احلمامات، وغلقت األسواق

وكثرت اجلراحات يف أصحابه األمراء، وذلك أن . الً شديداً، احترق فيه عدة حوانيت وغريهابالنشاب، واقتتلوا قتا
  .رميهم يقع يف أحجار السور، ورمي السلطان دائما يقع فيهم فينكيهم

بعث األمري شيخ إىل شهاب الدين أمحد بن احلسباين، وشهاب الدين أمحد الباعون، وقاضي : ويف آخر هذا اليوم
فلم يدخل إىل جامع بين أمية مع رفاقه  -وكان قد انقطع بالشبلية ملرض به  -الدين حممد بن العدمي  القضاة ناصر

  .قضاة مصر، فأحضر الثالثة وأنزهلم عنده
وفيه أيضاً حلق باألمري شيخ، ناصر الدين حممد بن البارزي احلموي، وصدر الدين علي بن اآلدمي، فتأنس هبما، 

فلما بلغ السلطان ذلك استدعى . لد، ومواضع العورات منها، وحنو ذلك مما يتقرب به إليهوأخذا يف تعريفه بأمر الب
حمب الدين حممد بن الشحنة احلليب، وخلع عليه، وواله قضاء القضاة احلنفية بديار مصر، عوضاً عن ناصر الدين 

  .حممد بن العدمي، يف يوم اخلميس ثالث عشرينه
ر األمري شيخ إىل بني يديه األمري بالط آقشق شاد الشرخباناة، وكان ممن قبض أحض: ويف يوم اجلمعة رابع عشرينه

. عليه يف وقعة اللجون، ووسطه من أحل أنه كان يتوىل ذبح املماليك الظاهرية، ليل قتلهم السلطان بقلعة اجلبل
  .ووسط أيضاً األمري بالط أمري علم، وكان ممن قبض عليه أيضاً

خلع اخلليفة املستعني باهللا امللك الناصر من امللك، فكانت مدته يف السلطنة منذ : هويف يوم السبت خامس عشرين
مات أبوه امللك الظاهر وجلس بعده على سرير امللك إىل أن خلع بأخيه السلطان امللك املنصور عبد العزيز ست 

لعزيز إىل أن خلعه اخلليفة ومدة سلطنته الثانية من حني وثب على أخيه عبد ا. سنني ومخسة أشهر وأحد عشر يوماً
  .فجميع مدة سلطته ثالث عشرة سنة وثالثة أشهر وأحد عشر يوماً. أمري املؤمنني ست سنني وعشرة أشهر سواء

  اخلليفة املستعني باهللا أبو الفضل

  .اخلليفة أمري املؤمنني املستعني باهللا أبو الفضل
  العباس بن حممد املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا العباسي

اجتمع عليه األمراء وبايعوه خارج دمشق، يف آخر الساعة اخلامسة من هنار السبت اخلامس والعشرين من شهر اهللا 
وسبب ذلك أنه خرج صحبة امللك الناصر فرج من . احملرم احلرام سنة مخس عشرة ومثامنائة، والطالع برج األسد
لما واىف اللجون ليقاتل األمراء، أوقف اخلليفة ناحية، ف. القاهرة إىل الشام عند سفره إليها، كما جرت العادة به

فما هو إال أن نزلوا وصلوا صالة العصر، إذ اهنزم الناصر، فأشار . وأوقف معه كاتب السر ورفقاءه، من املباشرين
 .كاتب السر حينئذ على اخلليفة أن ينشر علمه األسود، يريد بذلك أن يصريوا يف محايته خشية من معرة العساكر

ويف ذلك الوقت جاء صالح الدين خليل بن الكوير صاحب . فعندما نشر العلم، وعاينه األمراء تباشروا بالفتح
ديوان األمري شيخ، وشهاب الدين أمحد الصفدي، يف طائفة من العسكر، فأخذوا اخلليفة، ومن معه وأتوا هبم إىل 



فلم يزل عنده حىت نزلوا ظاهر . طوغان الدوادار األمراء، فأجلوا مقدم اخلليفة، وأنزلوه ومن معه عند األمري
وقد بلغهم أن الناصر قد صار يف قلعة دمشق  -دمشق، فاستدعى األمريان شيخ ونور وكاتب السر فتح اهللا 

وذكر هلما ما هم فيه من . ما هكذا يقاتل السلطان: واستشاراه فيما يعماله فقال هلما -وحصنها، وأعد هلم 
قياد إىل واحد منهم، وأن كال من األمراء يرى أنه األمري الكبري، وهذا أمر البد فيه من إقامة االفتراق، وعدم االن

ابن أستاذنا ما هو حاضر : فأطرق كل منهما ساعة، مث رفع رأسه وقال. واحد ترجع األمور كلها إليه وتصدر عنه
وقوموا معه، فإن أحداً ال يتجاسر أقيموا اخلليفة يتحدث، : هنا حىت نسلطه، فلما رأى عجزهم وانقطاعهم قال

وقام عنهما إىل اخلليفة، فذكر له شيئاً من هذا، فأىب أن يقبل، . أنا أرضيه: قال. أو يرضى بذلك: فقاال له. عليه
وفرق من الناصر فرقاً شديداً، وخاف أال يتم له هذا األمر فيهلك، وصمم على االمتناع، وفتح اهللا يلح عليه، ملا 

خوف الناصر واحلقد عليه، فلما رأى أن اخلليفة ال يوافقه على القيام باألمر، دبر عليه حيلة يقوده داخل قلبه من 
هبا ملا يريد منه، وهو أنه حسن لألمري شيخ حىت أمر ناصر الدين حممد بن مبارك شاه الطازي أخا اخلليفة ألمه، 

، وأن اخلليفة قد خلعه من امللك وعزله من فركب ومعه ورقة تتضمن أسطراً عديدة، فيها مثالب الناصر ومعايبه
فلما بلغ اخلليفة هذا، سقط يف يده، وأيس من . السلطة، وال حيل ألحد معاونته، وال مساعدته، فإنه الكذا الكذا

انصالح الناصر له وأراد أن يبقى له حيلة مع األمراء، يعيش هبا حيناً من الدهر يف رحيله معهم، ويف ظنه وظن غريه 
مراء عن الناصر، فأذعن حينئذ هلم أن يقوم باألمر، فبايعوه بأمجعهم، وأطبقوا كلهم على يده، يعطوه صفقة عجز األ

وجلس فوقه . أمياهنم، وحلفوا له على الوفاء بتبعيته، ونصبوا له كرسياً خارج باب الدار، جتاه جامع كرمي الدين
ووقفوا بني يديه على قدر منازهلم، . خطبته للجمعة وعليه سواده الذي أخذوه من اجلامع، وهو بثياب اخلطب عند

مث قبلوا األرض بني يديه على العادة، وتقدم . ما عدا األمري نوروز فإنه مل حيضر الشتغاله حبفظ اجلهة اليت هو هبا
به األمري بكتمر جلق فخلع عليه، واستقر به يف نيابة الشام، وخلع على األمري قرقماس ابن أخي دمرداش، واستقر 

  .وخلع على األمري سودن اجللب واستقر به يف نيابة طرابلس. يف نيابة حلب
مث ركب أمري املؤمنني واألمراء، ونادي مناد أال إن الناصر فرج بن برقوق قد خلع من السلطنة، فال حيل ألحد 

كبري من هذا املعين  مساعدته، ومن حضر إىل أمري املؤمنني من مجاعته فهو آمن، وأمدكم إىل يوم اخلميس، يف كالم
وسار أمري املؤمنني بعساكره من جتاه جامع كرمي الدين إىل قرب املصلى، مث عاد وأمر فنودي بذلك أيضاً . قد رتب

فتفخذ الناس عن الناصر، وصاروا حزبني، حزب يرى أن خمالفة أمري املؤمنني كفر، . يف الناحية الشرقية من دمشق
فمن قاتل معه فقد عصى اهللا ورسوله، ومنهم من يرى أن القتال معه واجب، ومن وأن الناصر قد انعزل من امللك، 

وكتب أمري املؤمنني إىل أمراء مصر، باجتماع الكلمة على إقامته، . وكثر الناس يف ذلك. قاتله فإمنا هو باغ عليه
  .وبعث بذلك على يد األمري كزل العجمي. وأنه خلع الناصر، وقد أبطل املكوس واملظامل

قدم حاج دمشق مع األمري مؤمن، فأوقفهم األمري شيخ عند جامع كرمي الدين، : يف يوم األحد سادس عشرينهو
وبعث كل طائفة إىل جهة قصدها من البلد، ومنعهم أن ميروا حتت القلعة، وأنزل احململ جبامع كرمي الدين حيث 

  .من فقهاء دمشق وأتباعهما كان الشهابان أمحد الباعوين وأمحد بن احلسباين نازلني مبن معهما
وفيه مات األمري سكب الدوادار، وكان ممن خامر على الناصر، وصار يف مجلة أصحاب األمري شيخ من حني وقعة 

  .اللجون، فأتاه سهم يف ركبته أتى عليه
عوضاً عن  خلع أمري املؤمنني على شهاب الدين أمحد الباعوين، واستقر به يف القضاء بديار مصر،: ويف سابع عشرينه

وخلع أيضاً على شهاب الدين أمحد بن احلسباين، واستقر به يف قضاء . قاضي القضاة جالل الدين بن البلقيين



  .القضاة بدمشق، عوضاً عن األخناي
ومن جهة األمري نوروز قريباً من  -اشتد القتال من جهة األمري شيخ قريباً من باب اجلابية : ويف يوم اخلميس سلخه

  .يس، فكثرت اجلراحات ومات مجاعةباب الفراد
وقدم يف تاسع عشره اخلرب مبخامرة األمراء وقدوم السلطان . وأما القاهرة فإن مبشري احلاج تأخر وصوهلم إىل ثامنه

دمشق، مث مسريه منها يريد أعداءه، وتأخر قدوم احلاج عن العادة، فلم يصل إىل سادس عشرينه، وخرج هذا 
كثري، وقد استعد األمري أسنبغا الزردكاش، فحصن قلعة اجلبل وشحنها بالغالل والزاد، الشهر واإلرجاف بالقاهرة 

  .ووسط األمري قنباي، قريب األمري الكبري بيربس، ابن أخت السلطان، يف ليلة احلادي والعشرين منه
  .األمري شيخ فيه مات يشبك العثماين خارج دمشق، من سهم أصابه يف أمسه، فصلى عليه: شهر صفر، أوله اجلمعة

ناظر اإلسطبل، واستقر  -املعروف بابن املزوق  -وفيه خلع السلطان امللك الناصر بدمشق على فخر الدين ماجد 
وقبض على ما كان لفتح اهللا بدمشق من خيل ومجال، فكان هذا . به يف كتابة السر، عوضاً عن فتح الدين فتح اهللا

ك بعد ما بينه وبني فتح اهللا، وكشف له عن قناعه، وحسر عن ساعد أيضاً مما أعان به على نفسه، فإنه تأكد بذل
  .اجلد، ودبر عليه مبكايده وحيله، حىت هدم ما رسخ من ملكه، ونقض ما ثبت من أكيد سلطانه

وفيه خلع أيضاً على الوزير الصاحب سعد الدين إبراهيم بن البشري، وواله نظر اخلاص، عوضاً عن تقي الدين عبد 
يب شاكر، وخلع على ابن وزير بيته صاحب ديوان اجليش، واستقر به يف نظر اجليش، عوضاً عن بدر الوهاب بن أ

  .الدين حسن بن نصر اهللا
وفيه قدم إىل القاهرة قجقار القردمي يف عشرين فارساً، فأراد األمري أسنبغا أن يقبض عليه، فبادر األمري يلبغا 

وشقوا به القاهرة، وأنزله ببيت األمري متراز، ورتب له ما يليق به، وقرأ الناصري وأرسل طائفة من أجناده إىل لقائه، 
  .ما على يده من الكتب، فاشتهر اخلرب يف البلد، وكثرت القالة بني الناس

وصل عشري البقاع مع ابن حنيش إىل دمشق، فقاتلوا املشاة قتاالً كبرياً، ورجعوا من الغد إىل الصاحلية، : ويف ثالثه
  .بوا ما قدروا عليهفأفسدوا، وهن
من قلعة املرقب  -أستادار األمري شيخ  -وصل بدر الدين حسن بن حمب الدين عبد اهللا الطرابلسي : ويف خامسه

  .بالزردخاناة، فتقوي هبا األمري شيخ، وكان قد عمل مدافع، وكثرياً من النشاب، وحنوه من آلة احلرب
ونواب القالع  -قرا يلك وغريه  -قد وصلت أمراء التركمان  دقت البشائر بقلعة دمشق، ونودي أنه: ويف سادسه

باستعداد العوام لقتال املذكورين، فإهنم مقدمة  -عن أمري املؤمنني  -لنجدة السلطان، فنودي مبعسكر األمري شيخ 
منني، بأهنم مث اجتمع األمراء واملماليك السلطانية كلهم، وحلفوا بأمجعه مييناً ثانية ألمري املؤ. مترلنك وجاليشه

يلتزمون طاعته، ويأمترون بأمره، وأهنم راضون بأنه احلاكم عليهم، وأنه يستبد جبميع األمور من غري أن يعارضه أحد 
يف شيء، وأهنم ال يسلطوا أحداً غريه، وقبلوا كلهم له األرض، ومضى كاتب السر فتح اهللا إىل األمري نوروز بدار 

لك، وقبل األرض ألمري املؤمنني، وقد استقبل جهته وأظهر من الفرح فحلفه على ذ -حيث هو نازل  -الطعم 
حينئذ استقام لنا : والسرور، باستبداد أمري املؤمنني باألمر ما ال يوصف كثرة، ومحد اهللا تعاىل على ذلك، وقال

يشارك يف أمره  وسأل كاتب السر أن ينوب عنه يف تقبيل األرض بني يديه، وسؤاله يف أن ينفرد بالتدبري وال. األمر
  .األمري شيخ، وال هو، وال غريه

  .اشتد القتال إىل الغاية، واستمر من بعد العصر إىل ثلث الليل: ويف ليلة اجلمعة ثامنه
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امللوك: كتاب  فة دول  ملعر لسلوك    ا
ملقريزي : املؤلف   ا

وصل األمري كزل العجمي احلاجب من دمشق إىل القاهرة يبشر بقيام أمري املؤمنني، فشق : ويف يوم اجلمعة هذا
فقرأ عليهم كتاب أمري . القاهرة، وخرج من باب زويلة، ونزل عند األمري يلبغا الناصري، وحضر إليه األعيان

وأنه قد خلع الناصر فرج .  إليه، بأن العساكر املصرية والشامية قد اتفقت على إقامته، وبايعوه، وحلفوا لهاملؤمنني
. من امللك، ملا ظهر منه، وثبت عليه، مبقتضى حمضر شهد فيه مخسمائة نفس بقوادح يف الدين، توجب إراقة الدم

خلليفة، وأنه قد أبطل املكوس واملظامل، وأخذ الرباطيل، ال سلطان إال ا: ويأمر يف كتابه أن ينادي يف القاهرة ومصر
فلم . ورمى البضائع على التجار، وأن يأمر اخلطباء بقطع اسم الناصر من اخلطب، وإقامة اسم أمري املؤمنني مبفرده

ذ يتمكن األمري يلبغا الناصري من ذلك، خوفاً من أسنبغا الزردكاش، فإنه كان قد امتعض الناصر، وعزم على أخ
هذا، والكتب من الناصر تأيت مع السعاة إىل أسنبغا بأنه حمصور بقلعة دمشق، . كزل هذا، فسبقه األمري يلبغا، وأنزله

  .فيهم بأمور من الشر، فيوسوسه األمري يلبغا الناصري، ويتلطف به، حىت يكف عن ذلك
اج حىت تصري فضاء، مث يركب بلغ األمري شيخ أن الناصر قد عزم على إحراق ناحية قصر حج: ويف هذا اليوم

فبادر وركب بعد صالة اجلمعة، بأمري املؤمنني ومجيع من معه، وسار من طرف القبيبات، . بنفسه ويواقع القوم هناك
ونزل بأرض الثابتية وقاتل من بالقلعة، فاشتد القتال إىل أن مضى من الليل جانب، وكثر الرمي . حيث كان منزله

ومحل السلطانية على الشيخية محلة منكرة، هزموهم فتفرقوا . خان السلطان وما حوله بالنفط وغريه، فاحترق سوق
محلة واحدة،  -هو ومن معه  -وثبت األمري شيخ يف محاته بعدما وصل إىل قريب الشويكة مث محل بنفسه . شذر مدر

  .ملك فيها القنوات، ففر من كان هناك من التراكمني الرماة
ه عند باب امليدان جتاه القلعة، فلما بلغه ذلك أتى إىل السلطان وهو جالس حتت قبة فوق وكان األمري دمرداش منزل

باب النصر، فسأله أن يندب معه طائفة كبرية من املماليك ليتوجه هبم إىل األمري شيخ، فإنه قد وصل إىل طرف 
منهم أحد، فلما كرر األمر القنوات، وسهل أخذه فنادى السلطان من هناك من العساكر وأمرهم بذلك، فلم جيبه 

  .أجابه بعضهم جواباً فيه جفاء. به
فتسارعوا بأمجعهم، وعربوا . قد كبسكم األمري نوروز: وبينما هم يف ذلك، إذ اختبط العسكر، ووقع الصوت فيهم

رداش من باب النصر إىل املدينة، وتفرقوا يف خرائبها، حبيث مل يبق منهم أحد بني يدي السلطان، فوىل األمري دم
وقد ملك األمري شيخ امليدان، واإلسطبل، فبعث دمرداش إىل السلطان بأن األمر قد فات، . عائداً إىل موضعه

فقام عند ذلك من جملسه وترك الشمعة تتقد حىت ال يقع الطمع بأنه قد ويل، ويوهم الناس . والرأي أن تلحق حبلب
وتوجه دمرداش حنو حلب، وخامر األمري . ضى أكثر الليلمث دخل إىل حرمه، وجهز ماله فلم خيرج حىت م. أنه ثابت
وكان قد تقرر من النهار بأن يدس بعض . وجاء إىل األمري شيخ، فإذا الطبول قد بطل دقها، والرماة قد فروا. سنقر

. ننينصر اهللا أمري املؤم: من استماله فتح اهللا من أصحاب الناصر ناساً، يقومون يف الليل، يقولون من فوق األسوار
فما هو إال أن قالوا ذلك تفرق الرماة من فوق األسوار، وعندما خرج الناصر من داره، أمر خبيوله، فحملت املال 

وأن اجلماعة مماليك أبيك ال يوصلون : ليسري إىل حلب، عارضه األمري أرغون أمري أخور وغريه، ورغبه يف اإلقامة،
سه، ودار على السور، فلم جيد أحداً ممن أعده للرمي، فعاد، إليك سوءاً، وحنو ذلك، حىت طلع الفجر، فركب فر

  .والتجأ إىل القلعة



وأقبل األمري شيخ حنو باب النصر، وركب نوروز إىل جهة باب أتوما، ونصبت السالمل حىت فتح باب النصر، 
ت أيدي النهابة من وأحرق باب اجلبية، فعرب األمري شيخ من باب النصر، وأخذ املدينة، ونزل بدار السعادة، وامتد

ونزل . فلم يكد أحد يسلم من معرة النهب. وأخذوا من املال ما جيل عن الوصف. الغوغاء، فما عفوا وال كفوا
وأنزل األمري بكتمر جلق بدار . أمري املؤمنني بدار يف طرف من ظواهر دمشق، وحتول األمري شيخ إىل اإلصطبل

  .السعادة

يومه، وبات ليلة األحد على ذلك، فلما كان يرم األحد عاشره بعث باألمري وأخذ الناصر يرمي من أعلى القلعة 
وكتب أمري املؤمنني . أسندمر أمري أخور ليحلف له األمراء فكتب نسخة اليمني، فحلفوا له، ووضعوا خطوطهم

. داد بغري طائلوصعد به إليه ناصر الدين حممد بن مبارك أخو اخلليفة، فطال الكالم بينهما، وكثر التر. خطه أيضاً
فأرسل يسأل يف . فركب القوم وأحاطوا به يريدون قتاله. وعاد الناصر إىل الرمي من القلعة مبدافع النفط، والنشاب

الكف عنه، فضايقوا القلعة خشية أن يفر منها، فأضطره احلال إىل أن نزل ليلة االثنني حادي عشره، ومعه أوالده 
ب القلعة إىل اإلصطبل، حيث منزل األمري شيخ، فقام إىل لقائه وقبل له حيملهم وحيملون معه، وهو ماش من با

األرض، وأجلسه بصدر اجمللس، وسكن روعه، وتركه وانصرف عنه، فأقام مبكانه إىل يوم الثالثاء ثاين عشره، 
ة دم الناصر فجمع فقهاء مصر والشام بدار السعادة بني يدي أمري املؤمنني، وقد حتول إليها وسكنها، فأفتوا بإراق

فأخذ يف ليلة األربعاء من اإلصطبل، وأنزل مبوضع من قلعة دمشق وحده، وقد ضيق عليه، وأفرد من خدمه . شرعاً
إىل ليلة السبت سادس عشره دخل عليه ثالثة، أحدهم ابن مبارك أخو اخلليفة، وآخر من ثقات األمري شيخ، وآخر 

ية، فعندما رآهم ثار إليهم، ودافع عن نفسه فساوره الرجالن من ثقات األمري نوروز، ومعهم رجالن من املشاعل
وتقدم إليه بعض صبيان الفداوية خبنجر فخنقه، وقد أصابته اجلراحة يف مخسة . حىت صرعاه، بعدما أثخنا جراحه

إذا فلما ظن أنه قد أتى على نفسه وقام عنه، حترك فعاد وخنقه مرة ثانية، حىت قوى عنده أنه هلك تركه، ف. مواضع
وألقى على مزبلة . به يتحرك، فعاوده مرة ثالثة، وفرى أوداجه خبنجر، وسحب بعدما سلب مجيع ما عليه من الثياب

مرتفعة عن األرض حتت السماء، وهو عاري البدن، يستر عورته وبعض فخذيه سراويله، وعيناه مفتوحتان، والناس 
وغوغاء العامة وأراذل الغلمان تعبث بلحيته ويديه ورجليه  .متر به، ما بني أمري ومملوك، قد صرف اهللا قلوهبم عنه

  :طول هنار السبت، نكاالً من اهللا له، فإنه كان مستخفاً بعظمة اهللا سبحانه، فأراه اهللا قدرته فيه
  إىل منيته يسنت يف عنق... ال تيأسن على شيء فكل فىت 

  أال يسارع إليها طالعاً يسق... بأميا بلدة تقدر منيته 
رضي اهللا عنه  -حدثنا يزيد بن أيب حبيب أن قيس بن سعد بن عبادة : أخرج اإلمام أمحد من حديث ابن هليعةوقد 

من شدد سلطانه مبعصية اهللا عز وجل، أوهن اهللا كيده إىل : " قال -صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسول اهللا : قال -
  " .يوم القيامة 

، وصلى عليه، ودفن مبقربة باب الفراديس، مبوضع يعرف مبرج محل وكفن بعدما غسل: فلما كانت ليلة األحد
الدحداح، ومل يكن له جنازة مشهودة، وال عرف من توىل غسله وكفنه، ويقال أنه تصدق عليه بالكفن، فسبحان 

  .املعز املذل
ويسجنه هبا، وقد كان األمري شيخ ال يريد قتله، وعزم على أن حيمله مع األمري طوغان الدوادار إىل اإلسكندرية 

فقام األمري نوروز واألمري بكتمر حلق يف قتله قياماً بذالً فيه جهدها، فإن األمري يشبك بن أزدمر ممن امتنع من 
املوافقة على قتله، وشنع يف ذلك، واحتج باألميان اليت حلفت له، فتقوى نوروز وبكتمر باخلليفة، فإنه اجتهد هو 



وجترد قاضي القضاة ناصر الدين . لفقهاء والقضاة على الكتابة بإراقة دمهوكاتب السر فتح اهللا يف ذلك، ومحي ا
حممد بن العدمي احلنفي لذلك، وكافح من خالف يف قتله، وأشهد على نفسه أنه حكم بقتله شرعاً، فأمضى قتله، 

  .وقتل كما تقدم ذكره
ر وبالد الشام، من حيث يصب وكان الناصر هذا أشأم ملوك اإلسالم، فإنه خرب بسوء تدبريه مجيع أراضي مص

النيل إىل جمرى الفرات، فطرق الطاغية تيمورلنك بالد الشام يف سنة ثالث ومثامنائة، وخرب حلب ومحاة وبعلبك 
ودمشق، وحرقها، حىت صارت دمشق كوماً ليس هبا دار، وقتل من أهل الشام ما ال حيصى عدده إال اهللا تعاىل، 

يوان، ونقل إليها من مصر، حىت الكالب، وخربت أراضي فلسطني حبيث وقطع أشجارها حىت مل يبق بدمشق ح
  .أقامت القدس مدة إذا أقيمت صالة الظهر باملسجد األقصى ال يصلى خلف اإلمام سوى رجلني

وطرق ديار مصر الغالء من سنة ست ومثامنائة، فبذل أمراء دولته ومدبروها جهدهم يف ارتفاع األسعار، خبزهنم 
بالسعر الكبري، مث زيادة أجرة أطيان أراضي مصر، حىت عظمت كلفة ما خترجه األراضي، وأفسدوا  الغالل وبيعها

. مع ذلك النقود بإبطال السكة اإلسالمية من الذهب، واملعاملة بالدنانري املشخصة، اليت هي ضرب النصارى
وعكسوا احلقائق، فصريوا . رمهاًورفعوا سعر الذهب حىت بلغ إىل مائتني وأربعني كل مثقال، بعدما كان بعشرين د

. هي اليت ينسب إليها ممن املبيعات، وقيم األعمال -اليت مل تكن قط يف قدمي الدهر وال حديثه نقداً راحباً  -الفلوس 
وأخذت على نواحي مصر مغارم جتىب من الفالحني يف كل سنة، وأمهل عمل جسور أراضي مصر، وألزم الناس أن 

  .ىب منهم، وحتمل إليهيقوموا عنها بأموال جت
وأكثر وزرائه من رمي البضائع على التجار وحنوهم من الباعة بأغلى األمثان، واضطروهم إىل محل مثنها، فعظمت 

مغارمهم للرسل اليت تستحثهم، وملستخرجي املال منهم مع اخلسارة يف أمثان ما طرح عليهم من البضائع، ال جرم 
  .وقلت أمواهلم، وصار الغالء بينهم كأنه طبيعي، ال يرجى زواله أن خرب إقليم مصر، وزالت نعم أهله،

هذا مع تواتر الفنت واستمرارها بالشام ومصر، وتكرار مسره إىل البالد الشامية، مما من سفرة إليها إال وينفق فيها 
مصر، خارجاً عما عنده من اخليول والسالح وغري ذلك، زيادة على ألف ألف دينار، جيبيها من دماء أهل 

مث يعود وقد تأكدت أسباب الفتنة، . مث يقدم إىل الشام، فيخرب الديار ويستأصل األموال، ويدمر القرى. ومهجهم
  .وعادت أعظم ما كانت

فخربت اإلسكندرية، وبالد البحرية، وأكثر الشرقية، ومعظم الغربية، واجليزية، وتدمرت بالد الفيوم، وعم اخلراب 
ا زيادة على أربعني خطة كانت تقام يف يوم اجلمعة، ودثر ثغر أسوان، وكان من أعظم بالد الصعيد، حبيث بطل منه

ثغور املسلمني، فلم يبق به أمري وال كبري ال سوق وال بيت، وتالشت مدائن الصعيد كلها، وخرب من القاهرة 
وقتل يف الفنت . اسومات من أهل إقليم مصر باجلوع والوباء حنو ثلثي الن. وظواهرها زيادة على نصف أمالكها

مبصر مدة أيامه خالئق ال تدخل حتت حصر، مع جتاهره بالفسوق من شرب اخلمر، وإتيان الفواحش، والتجرؤ 
، والتلفظ من االستخفاف باهللا تعاىل ورسله ما ال تكاد األلسنة تنطق حبكايته  -جلت قدرته  -العظيم على اهللا 
  .لقبيح شناعته

قد أقبل األمري يلبغا الناصري بعساكر الشام لينزع أباه امللك الظاهر من امللك، وهو ومن العجيب أنه ملا ولد كان 
بلغاق يعين فتنة، وهي كلمة تركية، فقبض : ما نسميه فقال: يف غاية االضطراب من ذلك، فعندما بشر به، قيل له

عرض عليه، فسماه فرج،  فلما عاد برقوق إىل امللك. وهو مل يسم -كما تقدم ذكره  -على أبيه وسجن بالكرك 
ومن عجيب االتفاق أن . أقامه اهللا سبحانه نقمة على الناس لذيقهم بعض الذي عملوا. فما كان يف احلقيقة إال فتنة



حرف امسه فرج وعددها ثالثة وثالثون ومائتان، وهي عدد جركس، فكان فناء طائفة اجلركس على يديه، فإن 
  .كانت وفاته عن أربع وعشرين سنة، ومثانية أشهر، وأيامو. حروفها يعين إذا أسقطت حبروف امسه

قبض على األخناي قاضي دمشق، وعلى رزق اهللا ناظر جيشها، وعلى األمري غرس : ويف يوم األحد عاشر صفر هذا
. الدين خليل األستادار، وعلى فخر الدين بن املزوق كاتب سر الناصر، وعلى حيىي بن القي، وسلموا لألمري نوروز

  .فع فيهم فأطلقوا بعد أيام، ما عدا غرس الدين، فإنه استمر يف قبضة األمري نوروز، وصادرهمث ش
خلع على صدر الدين علي بن اآلدمي، واستقر يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن حميي الدين : ويف ثامن عشره

  .يف قضاء املالكية بدمشقحييي بن زكريا البهنسي، وخلع على شهاب الدين أمحد ابن حممد بن األموي، واستقر 

استقر األمري نوروز يف نيابة الشام، وخلع عليه حبضرة أمري املؤمنني بدار السعادة، وقد جلس : ويف خامس عشرينه
وجلس األمري شيخ عن ميينه يف وقت اخلدمة، وكان منذ قتل الناصر قد اتفق احلال على األمريين شيخ ونوروز . هبا

ؤمنني، ويسريان إىل مصر، فينزل األمري شيخ بباب السلسلة من قلعة اجلبل، وينزل األمري يقومان باألمر مع أمري امل
نوروز يف بيت األمري قوصون بالرميلة جتاه باب السلسلة، وكتب إىل القاهرة بتجديد عمارته، وأن يضرب عليه 

 -ألمري شيخ من اإلصطبل وصار األمري نوروز يركب من داره إىل حتت قلعة دمشق، فيخرج ا. رنك األمري نوروز
ويسريان حتت القلعة مبوكبهما ساعة، مث يدخالن إىل دار السعادة، فيجلس األمري طوغان  -حيث هو نازل 

الدوادار على عادته، واألمراء على مراتبهم، ويقرأ كاتب السر فتح اهللا القصص على أمري املؤمنني، فيمضي ما خيتار 
وميد السماط بني يديه، فيأكل األمراء كما جرت به عادهتم، . ألمثلة، فيعلم عليهاإمضاءه، مث يقدم إليه املراسيم وا

فكان الناس يتوقعون عود الفتنة بني األمريين شيخ ونوروز، إىل أن . فإذا انقضت اخلدمة، قاموا وصاروا إىل دورهم
خ بتدبري اململكة، وأخذ جانب وعندئذ انفرد األمري شي. اختار نوروز من تلقاء نفسه أن يكون بالشام، وخلع عليه

وجعل له تعيني اإلمريات  -دمشق وحلب ومحاة  -اخلليفة يف األتساع، وفوض إىل األمري نوروز كفالة الشام كله 
واإلقطاعات ملن يريده وخيتاره، وأن يويل النواب بالقالع وغريها، ويويل الكشاف والوالة باألعمال، ويويل 

يفة مبن يستقر به يف شيء من ذلك، ليجهز إليه التشريف، فكانت مدة نيابة األمري املباشرين أيضاً، ويطالع اخلل
  .بكتمر حنو الشهرين
استدعى أمري املؤمنني شيخ اإلسالم قاضي القضاة جالل الدين أبا الفضل عبد الرمحن بن : ويف سادس عشرينه

والية الباعوين حنو شهر، مث خلع على بقية  البلقيين، وخلع عليه وأعاده إىل قضاء القضاة بالديار املصرية، فكانت
قضاة مصر، وخلع على ناصر الدين حممد بن حممد البصروي موقع األمري نوروز، واستقر به يف كتابة السر بدمشق، 

  .عوضاً عن ابن اآلدمي، وأضاف إليه قضاء طرابلس، وأذن له أن يستنيب فيه
ريين شيخ ونوروز إىل األمراء بديار مصر، تتضمن أخذ الناصر قدم كتاب اخلليفة، وكتايب األم: ويف ثامن عشرينه

األمان، فإن فرج : مث نودي بالقاهرة. فرج، فقرئت الكتب عند األمري يلبغا الناصري، وعند األمري ألطنبغا العثماين
هر، بن برقوق قد مسك، ودخل يف قبضة األمري شيخ ونوروز، وأرسلت الكتب إىل اجلوامع، فقرئت باجلامع األز

. وجبامع احلاكم من القاهرة، وجبامع أمحد بن طولون، وجامع عمرو من مدينة مصر، على املنابر، فكان يوماً مشهوداً
فساس األمري يلبغا الناصري . وامتنع األمري أسنبغا الزردكاش بقلعة اجلبل، وكذب ذلك، وأراد أن يركب للحرب

  .احلال، حىت كف أسنبغا عن الفتنة
بث أمري املؤمنني كتبه يف البالد الشامية وغريها إىل التركمان والعربان والعشري، وجعل افتتاحها  :ويف هذا الشهر
من عبد اهللا ووليه اإلمام املستعني باهللا أمري املؤمنني، وخليفة رب العاملني، وابن عم سيد املرسلني، : بعد البسملة



  .،..، إىل فالنأعز اهللا ببقائه الدين. املفترض طاعته على اخللق أمجعني
ورد كتاب أمري املؤمنني إىل األمراء بديار مصر، يتضمن قتل فرج بن : يف رابعه: شهر ربيع األول، أوله السبت

فنزل أسنبغا إىل األمري يلبغا مبفاتيح . برقوق، وأن األمري أسنبغا الزردكاش يسلم قلعة اجلبل إىل األمري يلبغا الناصري
  .عه األمري يلبغا، وشكر له فعلهالقلعة، وتوجه إىل داره، وشي

وقدم أيضاً من اإلسكندرية األمراء املسجونون هبا، وهم سودن األسندمري أمري أخور ثاين، وأينال الصصالين 
وقد كتب من . احلاجب الثاين، واألمري كمشبغا املزوق، واألمري جانباك الصريف، وتاج الدين بن اهليصم األستادار

  .وجهوا إىل منازهلمدمشق باإلفراج عنهم، لت
  .توجه أمري املؤمنني واألمري شيخ وعساكر مصر من دمشق، ونزلوا بقبة يلبغا: ويف ثامنه
أعيد مشس الدين حممد األخناي إىل قضاء القضاة بدمشق، فكانت مدة والية ابن احلسباين أحد وأربعني : ويف تاسعه

  . شيخ باملسري إىل ديار مصرواستقل اخلليفة واألمري. يوماً، منها مباشرته أقل من شهر
  .توجه األمري نوروز نائب الشام من دمشق يريد حلب، فنزل على برزة: ويف سادس عشرة

وفيه تقدم األمري نوروز بأن يضرب دراهم نصفها فضة ونصفها حناس، فضربت، واستمرت أيضاً الدراهم اليت 
أعشار من حناس، وكانوا يف سنه ثالث عشرة قد  يتعامل هبا يف دمشق وليس فيها من الفضة إال العشر، والتسعة

جعلوا بدمشق الربع فضة والثالثة أرباع حناساً، وضربوا الدراهم على هذا، مث ما زالوا يقلوا من الفضة حىت مل يبق 
فيها من الفضة سوى العشر، فغال عندهم أيضاً سعر الذهب، وارتفع من مخسة وعشرين درمهاً الدينار، حىت بلغ إىل 

مث أمر األمري نوروز بأن تضرب الدراهم من فضة خالصة، ليس فيها غش، فضربت دراهم، . ة ومخسني درمهاًمخس
وجعل كل دينار من الذهب بثالثني درهم منها، فاستمر الصرف عندهم . زنة كل درهم منها نصف درهم فضة

  .على هذا
  .اقدم األمري ألطنبغا القرمشي إىل صفد، على نيابته: ويف سابع عشره
خلع األمري يلبغا الناصري نائب الغيبة بديار مصر، على حمب الدين حممد بن شرف الدين عثمان : ويف ثالث عشرينه

واستقر به يف مشيخة . بن سليمان بن رسول بن أمري يوسف بن خليل بن نوح الكرادي، املعروف بابن األشقر
  .برغبته عنهاخانقاة سرياقوس، عوضاً عن شيخها شهاب الدين أمحد بن أوحد 

قدم أمري املؤمنني واألمري شيخ والعسكر إىل القاهرة، فشقوا : يف يوم الثالثاء ثانيه: شهر ربيع اآلخر، أوله االثنني
القصبة من باب النصر إىل باب زويلة، ومضوا إىل القلعة وقد زينت الشوارع، فنزل اخلليفة بالقصر من قلعة اجلبل، 

وظن األمري شيخ أنه ملا دخل إىل القاهرة، أن اخلليفة . وظهر اتضاع جانب اخلليفة .ونزل األمري شيخ باب السلسلة
ومل خيلع على أحد ممن جرت العادة بأنه خيلع عليه عند القدوم من . كان ميضي إىل داره، وال يصعد إىل القلعة

له سوى من خيدمه من  وأقبل الناس إىل باب األمري شيخ للسعي يف الوظائف، وترك اخلليفة وحده، ليس. السفر
  .حاشيته قبل مصري ما صار إليه

قبض األمري شيخ على األمري أسنبغا الزردكاش، واستفىت يف قتله، لقتله األمري قنباي، فأفتوا بقتله، : ويف رابعه
وعلى آخر، وكانا من خواص  -من أمراء العشرات  -وحكموا به، وقبض فيه أيضاً على األمري حطط البكلمشي 

  .الناصر
قبض األمري شيخ على األمري أرغون الرومي، أمري أخور، ورأس نوبة يف األيام الناصرية، وعلى األمري : ويف سادسه

  .سودن األسندمري، واألمري كمشبغا املزوق، الذي قدم من سجن اإلسكندرية، وسفروا إىل دمياط



بة اإلسكندرية، عوضاً عن األمري واستقر به يف نيا -من أصحاب األمري شيخ  -وفيه خلع على خليل اجلشاري 
  .قطلوبغا اخلليلي، بعد موته

حضر األمري شيخ بالقصر بني يدي أمري املؤمنني، ومعه األمراء وأهل الدولة وخلع على األمري شيخ : ويف ثامنه
صرية يف مجيع تشريف جليل، بطراز مل يعهد مثله يف عظم القدر، واستقر به أمرياً كبرياً، وفوض إليه احلكم بالديار امل

األمور، وأن يويل ويعزل من غري مراجعة وال مشورة، وأشهد عليه بذلك، فتلقب بنظام امللك، وكتب بذلك يف 
  .وخلع أيضاً على األمري طوغان احلسين، واستقر دواداراً على عادته. مكاتباته، وكوتب به

على األمري يلبغا الناصري، واستقر أمري وخلع على األمري شاهني األفرم، واستقر على عادته أمري سالح، وخلع 
وخلع على األمري سودن . جملس، وخلع على األمري إينال الصصالين، واستقر حاجباً، عوضاً عن يلبغا الناصر

وخلع على األمري ألطنبغا العثماين، واستقر يف . األشقر، واستقر رأس نوبة النوب، عوضاً عن األمري سنقر الرومي
ونزلوا يف خدمة األمري شيخ، مث حضروا إىل دورهم، فكان يوماً . عن سودن من عبد الرمحننيابة غزة، عوضاً 

  .عظيماً
وأنعم على . عرض األمري شيخ املماليك السلطانية، وفرق عليهم اإلقطاعات حبسب ما اقتضاه رأيه: ويف تاسعه

  .مجاعة من مماليكه بعدة إمريات، ما بني طبلخاناة وعشرة
شيخ على دواداره األمري جقمق، واستقر به دوادار اخلليفة، وأسكنه بقلعة اجلبل، حىت ال يتمكن وفيه خلع األمري 

فاستوحش . اخلليفة من العالمة على شيء ما مل يكن على يد جقمق، وال يقدر أحد على االجتماع به إال وهو معه
  .ر فكرهاخلليفة من ذلك النفراده بعياله يف تلك القصور الواسعة، وضاق صدره، وكث

خلع على األمري سودن بن األشقر، واستقر يف نظر خانكاة شيخو، ومدرسة صرغتمش بالصليبة : ويف حادي عشره
خارج القاهرة، وخلع على األمري قنباي احملمدي، وعلى األمري سودن من عبد الرمحن، إلطابة قلبيهما، من غري والية 

مود العجمي، واستقر يف حسبة القاهرة، وعزل زين الدين وخلع على صدر الدين أمحد بن حمب الدين حم. وظيفة
وكان ابن العجمي هذا قد أوصله شرف الدين يعقوب بن اجلالل التباين باألمري شيخ، وصار من . حممد بن الدمريي

وخلع فيه أيضاً على الوزير الصاحب سعد الدين . ندمائه، هو وقاسم البشتكي، زوج ابنة األشرف شعبان بن حسني
وكان عندما قتل الناصر بدمشق ترامى على أمري املؤمنني، . هيم بن البشريي، واستقر يف الوزارة على عادتهإبرا

فجمع  -ابين الكويز  -مث توصل إىل األمري شيخ بعلم الدين داود، وأخيه صالح الدين خليل . فأمنه، ونزل عنده
حىت قام معه، وأصلح أمره عند األمري شيخ، فأقر بينه وبني بدر الدين حسن بن حمب الدين أستادار األمري شيخ، 

وخلع أيضاً على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، . على وزارته إىل أن قدموا مصر، فبادر على عادته
واستقر على عادته يف نظر اجليش وقد تقدم أنه صار مع كاتب السر فتح اهللا، وتقي الدين عبد الوهاب بن أيب 

وما زالوا عند األمري شيخ حىت ظفر . جون إىل عند األمري شيخ ونوروز، فتسلمهم األمري طوغانشاكر عند وقعة الل
 -أحد أصحاب األمري شيخ  -بالسلطان امللك الناصر، فأقره اخلليفة على نظر اجليش، وتوصل بالتاج الشويكي 

  .إىل األمري شيخ وخدمه، حىت اعتين به، وصار عنده مبكانة
تقي الدين عبد الوهاب بن أيب شاكر، واستقر به يف نظر اخلاص وكان قد تعرف يف دمشق  وخلع فيه أيضاً علي

فأوصله باألمري شيخ مع ما رباه به عنده كاتب  -أحد خواص األمري شيخ  -بزين الدين عبد الباسط بن خليل 
  .السر فتح اهللا، فصار من املقربني عنده، املعتمد على قوله، املوثوق به

وقد تقدم أنه صار مع اخلليفة .  هذا اليوم على فتح الدين فتح اهللا، واستقر يف كتابة السر على عادتهوخلع أيضاً يف



بعد واقعة يوم اللجون إىل األمريين شيخ ونوروز، فكانا جيالنه، حبيث إن أصحاب األمري شيخ أنكروا عليه قيامه له 
أين . على مقعد أستاذي امللك الظاهر، وهو حيادثه سراً أيا ويلكم ملا كنت أرى ثياب هذا: إذا دخل عليه، فقال هلم

مث إنه اختص به، وقام يف مكايدة الناصر حىت أقام اخلليفة وخلع . كنت أنا أقف، إمنا كنت أقف يف أخريات املماليك
س مث مازال به حىت قتله، فتمكنت رياسته عند أهل الدولة، وصار منه منزلة شيخهم ومشريهم، فصار جيل. الناصر

فوق الوزير سعد الدين إبراهيم بن البشريي، أو مل تكن عادة كاتب السر ذلك، بل صار الوزير وناظر اخلاص 
وناظر اجليش مدة إقامته بعد قتل الناصر يف دمشق ال يتمشى أحواهلم إال به، لتقدمه يف الدولة، وامتنانه بأنه هو 

  .الذي أقام اخلليفة، ووطأ للقوم سلطاهنم
 -قبض على األمري هباء الدين أرسالن وايل القاهرة، وخلع علي تاج الدين تاج بن سيفا القازاين : هويف ثالث عشر

  .أحد خواص األمري شيخ وندمائه، واستقر يف والية القاهرة -املعروف بالتاج الشويكي 
اة الظاهرية برقوق، أخرج األمري شيخ عدة بالد من أوقاف الناصر، منها ناحية منبابة على اخلانك: ويف ثامن عشره

  .وأخرج أيضاً عدة أراضي من الرزق اليت وقفها الناصر على املدارس وحنوها. وناحية دنديل عليها أيضاً
وخلع أيضاً علي بدر الدين حسن بن حمب الدين . خلع على قضاة القضاة األربع خلع االستمرار: ويف تاسع عشره

تقر استادار السلطان، فنزل إىل دار األمري مجال الدين، ومجيع أهل أستادار األمري شيخ، واس. عبد اهللا الطرابلسي
  .الدولة يف خدمته، وأصبح عزيز مصر

 -خلع علي شهاب الدين أمحد الصفدي، موقع األمري شيخ، واستقر يف نظر املارستان املنصوري : ويف ثاين عشرينه
وخلع على . تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اهللا ويف نظر األحباس، عوضاً عن -برغبة كاتب السر فتح اهللا له عنه 

وكان قد قدم . ناصر الدين حممد بن البارزي احلموي، واستقر يف توقيع األمري شيخ، عوضاً عن الشهاب الصفدي
إىل األمري شيخ كما تقدم ذكره، وهو يف حماصرة الناصر، واختص به، فأخذه معه إىل مصر، وجعله من ندمائه 

  .األخصاء
خلع على الشيخ شرف الدين يعقوب بن اجلالل التباين، واستقر يف وكالة بيت املال ونظر : س عشرينهويف خام

  .الكسوة، وعزل عنها تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اهللا

نزل األمري نوروز نائب الشام على محص، وقد امتنع عليه األمري أينال الرجيب، فلم يزل به حىت : ويف هذا الشهر
مان، فعصر كعبيه وأخذ أخته منه، وقتل ممن كان معه مخسة عشر رجالً، وبعثه مقيداً إىل قلعة دمشق، نزل إليه بأ
  .فسجن هبا

وسار نوروز إىل محاة، وكان األمري دمرداش قد عاد إىل حلب، فخرج منها إىل جهة قلعة الروم، فدخل نوروز 
مث مضى يريد عينتاب، وجعل نائب الغيبة . دولةحلب، وعليه تشريفة، وأمر فقرئ تقليده اخلليفيت حبضرة أهل ال

فعاد نوروز إىل حلب، وقدمها يف ثاين . حبلب األمري سودن اجللب نائب طرابلس، ففر األمري دمرداش وقطع الفرات
  .عشره، وقد مات سودن اجللب، فعني بنيابة طرابلس األمري طوخ، ولنيابة حلب األمري يشبك بن أزدمر

فيه أويف ماء النيل ستة عشر ذراعاً، فركب األمري : له األربعاء، يوافقه سابع عشر مسرىشهر مجادى األوىل، أو
يلبغا الناصري أمري جملس، واألمري شاهني األفرم أمري سالح، واألمري طوغان احلسين الدوادار، حىت خلق املقياس 

  .حبضرهتم، وفتح اخلليج على العادة
  . دمشققدم األمري نوروز من حلب إىل: ويف رابعه

قرئ تقليد أمري املؤمنني لألمري الكبري نظام امللك شيخ، بأنه فوض إليه ما وراء : ويف يوم اخلميس سادس عشره



  .سرير خالفته
جلس األمري الكبري نظام امللك شيخ باحلراقة من اإلصطبل، وبني يديه قضاة القضاة، واألمراء، : ويف ثالث عشرينه

يش، وناظر اخلاص، وسائر أرباب الدولة، وقرأ كاتب السر عليه القصص كما والوزير، وكاتب السر، وناظر اجل
جرت عادته بالقراءة بني يدي السلطان، فكان موكباً سلطانياً مل يعره إال أنه عمل يف اإلصطبل، ومل يعمل يف دار 

  .العدل، وأن األمري جالس وليس حتته ختت امللك
شيخ على صدر الدين علي بن اآلدمي احلنفي، واستقر به يف قضاء خلع األمري نظام امللك : ويف رابع عشرينه

  .القضاة احلنفية بديار مصر، وعزل ناصر الدين حممد بن العدمي
وفيه بعث األمري نظام امللك باألمري جقمق الدوادار إىل البالد الشامية، ومعه تقاليد النواب اخلليفتية باستقرارهم 

  .على عادهتم، وخلع عليه عندما سار
أصله أن . مات األمري بكتمر جلق من مرض متادى به حنو شهرين: يف ثامنه: شهر مجادى اآلخرة، أوله اخلميس

فنزل األمري الكبري نظام امللك . عقربا لسعته وهو عائد مع العسكر من دمشق، فاشتد أمله منها، وأخذه احلمى
وخال له اجلو مبوت . ة، وعاد من غري أن يشهد دفنهراكباً، ومجيع األمراء وغريهم مشاة، حىت صلى عليه حتت القلع

  .بكتمر هذا، وصرح مبا كان يكتمه من االستبداد باألمر، وعزم على ذلك، مث أخره
خرج األمري نوروز من دمشق ملالقاة أهله، خوند سارة ابنة امللك الظاهر، وقد سارت إليه من : ويف ثاين عشره

وويل يف إقامته بالقدس الشيخ . فتوجه هبا إىل القدس، فماتت هناك، فدفنها القاهرة، فلقيها بالرملة، وهي مريضة،
تدريس الصالحية، وكانت بيد  -مث الرازي  -مشس الدين حممد بن عطاء اهللا بن حممد بن حممود بن أمحد اهلروي 

شهاب الدين أمحد الشيخ زين الدين أيب بكر بن عمر بن عرفات القمين وهو مقيم بالقاهرة، وينوب عنه هبا الشيخ 
  .بن حممد بن اهلامي، وقد مات

وفيه استقر ناصر الدين حممد بن البارزي احلموي، موقع األمري الكبري نظام امللك، يقرأ القصص على األمري الكبري 
باإلصطبل السلطاين، وقد انتصب فيه للحكم بني الناس، وجلس يف املقعد الذي كان يقعد فيه امللك الظاهر برقوق، 

نه امللك الناصر فرج، وكان كاتب السر فتح اهللا قد قرأ بني يديه، كما كان يقرأ بني يدي من تقدم ذكره، واب
فاختار أن يقرأ عليه موقعة، فاحنط بذلك جانب فتح اهللا، وقل ترداد الناس إليه، وكثر الناس على باب ابن البارزي 

  .لطلبهم احلوائج
املؤمنني املستعني باهللا على منرب املسجد احلرام، بعدما دعي له يف ليلة  دعي ألمري: ويف يوم اجلمعة ثالث عشرينه

اخلميس على ظهر بئر زمزم، واستمر ذلك يف كل ليلة على زمزم، ويف كل مجعة على منربي مكة واملدينة، ومل يدع 
ى له على منابر وآخر من دع. هبا ألحد من اخللفاء الذين قاموا بديار مصر من بين العباس، سوى املستعني هذا

فلما قتله هوالكو يف سنة ست ومخسني وستمائة، انقطع الدعاء من . احلجاز من بين العباس اخلليفة املستعصم باهللا
احلرمني لبين العباس، واستقر احلال مبكة على أن يدعى على منربها وفوق زمزم لصاحب مصر، وصاحب اليمن، 

  .وألمري مكة، من بين حسن خاصة
  :ه السبتشهر رجب، أول

  .قدم األمري نوروز من سفره إىل دمشق: يف ثالث عشره
خلع األمري الكبري نظام امللك على قاضي القضاة ناصر الدين حممد بن العدمي، واستقر به يف : ويف تاسع عشرينه

  .مشيخة خانكاة شيخو، وعزل عنها قاضي القضاة أمني الدين عبد الوهاب بن الطرابلسي



شيخ مشس الدين حممد البريي أخي األمري مجال الدين يوسف األستادار، فاستقر به يف مشيخة وفيه خلع أيضاً على 
خانكاة بيربس، وعزل عنها الشيخ شهاب الدين أمحد ابن حجر، وكان قد استنزل عنها عالء الدين على احلليب 

القاضي ناصر الدين حممد فما زال يتوصل بقاضي القضاة صدر الدين علي بن اآلدمي، و. قاضي غزة، وباشرها مدة
  .بن البارزي، إىل أن اشترك هو وأخو مجال الدين يف املشيخة

عقد جملس عند األمري الكبري نظام امللك بسبب أوقاف مجال الدين، وقد تقوي جانب أخيه مشس : ويف هذا اليوم
ال الدين يوسف األستادار الدين، وزوج ابنة شرف الدين أبو بكر بن العجمي احلليب املوقع، ومن بقي من ذرية مج

النتمائهم إىل حاشية األمري الكبري نظام امللك شيخ حمكيهم مبا نزل هبم يف أيام الناصر فرج، فقام معهم قاضي 
  .القضاة صدر الدين بن اآلدمي وناصر الدين بن البارزي، حىت أعادوا إىل أخي مجال الدين مشيخة البيربسية

ر غصب هؤالء حقهم وأخذ أوقافهم، وقتل رجاهلم، وغرضهم يف الباطن تأخري وقررا مع األمري الكبري أن الناص
 -فصادف مع ذلك عناية األمري الكبري جبمال الدين فإنه كان عندما انتقل إليه . كاتب السر فتح اهللا وإضاع قدره

ومل يترك خدمته يف  .إقطاع األمري جباس وإمرته استقر عنده مجال الدين أستادار، وخدمه -بعد موت امللك الظاهر 
مدة غيبته طرابلس وال بدمشق، وهو يتوىل نيابتها حىت أنه يف احلقيقة مل يقبض عليه إال ملماألته األمري شيخ كما تقدم 

ذكره، فأحضر يف هذا اليوم قضاة القضاة وأخو مجال الدين وابنته، وطلبوا كاتب السر فتح اهللا ليوقعوا عليه 
أحد  -املدرسة، فوكل يف مساع الدعوى ورد األجوبة بدر الدين حسن الربديين  الدعوى، فإنه كان يتوىل نظر

فلم يرض األمري الكبري بذلك وأقام البدر الربديين، وأمر فتح اهللا مبحاكمتهم، فأدعوا عليه  -خلفاء احلكم الشافعية 
على ذلك، فانكسر فتح اهللا، وحكم صدر اآلدمي برد أوقاف مجال الدين إىل ورثته حكماً كله هتور وجمازفة فعصوا 

  .وتبني فيه اتضاع القدر، واستطال عليه حاشية مجال الدين وغريهم
  :شهر شعبان املكرم، فيه توىل

  السلطان أبو النصر

  السلطان امللك املؤيد أبو النصر شيخ احملمودي الظاهري

بثالثة آالف درهم فضة، وقدم به سرق من بالده وهو صغري، فصار إىل تاجر يقال له حممود شاه اليزيدي، اشتراه 
إىل القاهرة على ظهر حبر امللح، يف سنة اثنتني ومثانني وسبع مائة، وعمره قريباً من اثنيت عشرة سنة، فأخذه السلطان 

امللك الظاهر بعد موت حممود هذا من تركته، ودفع إىل ورثته ثالثة آالف درهم، ورقاه يف خدمته، فعرف بشيخ 
وويل نيابة . عليه بإمرة عشرة مث بإمرة طبلخاناه، وجعله رأس نوبة، مث سار من مجلة أمراء األلوف احملمودي، مث أنعم

طرابلس، مث نيابة الشام، وحاربه السلطان امللك الناصر فرج بن برقوق إىل أن اهنزم وقتل، كما تقدم ذكره، وقدم 
وفوض اخلليفة إليه مجيع األمور، ولقبه نظام الدولة،  .بعد قتله إىل الديار املصرية من دمشق باخلليفة املستعني باهللا

فتصرف يف الواليات والعزل واألخذ والعطاء وغري ذلك، حبيث مل يكن للخليفة معه أمر وال هني وال نفوذ كلمة، 
وإمنا هو مقيم يف دار وحشة بقصور قلعة اجلبل، وحتضر إليه املراسيم، فيكتب عليها حبسب ما خيتاره األمري شيخ، 

إىل أن كان يوم االثنني مستهل شعبان هذا، واجتمع قضاة القضاة األربع، ومجيع األمراء وكافة أرباب الدولة، 
مبجلس اخلدمة مع احلراقة، وعمل املوكب على العادة، قام فتح الدين فتح اهللا كاتب السر على قدميه، وقال ملن 

م اخلليفة، وال تستقيم األمور إال بأن يقوم سلطان حضر أن األحوال ضائعة، ومل يعهد أهل نواحي مصر عندهم اس
هذا أمر ال يتم إال برضى أهل احلل والعقد، فقال من : ودعاهم إىل األمري شيخ، فقال األمري شيخ. على العادة



فمد قاضي القضاة شيخ اإلسالم جالل الدين أبو . حنن راضون باألمري الكبري: حضر من األمراء بلسان واحد
لرمحن بن البلقيين يده، وبايعه، فلم خيتلف عليه أحد، وقام من فوره إىل خمدع جبانبه، ولبس اخللع الفضل عبد ا

السود اخلليفتية، وتقلد بالسيف على العادة، وخرج شيخ مركب فرس النوبة، واألمراء وغريهم مشاة، إىل أن عرب 
  .قبل األمراء األرض بني يديه، وقبلوا يدهالقصر الكبري من قلعة اجلبل، فجلس على ختت امللك وسرير السلطنة، و

فلما استقر له األمر بعث وهو بالقصر القضاة إىل اخلليفة ليسلموا عليه، ويشهدوا عليه بأنه فوض إليه السلطنة، 
كما جرت به عادة ملوك الترك مبصر، فدخلوا إليه وراودوه على ذلك، فتوقف يف اإلشهاد عليه بتفويض السلطنة 

مث اشترط أن يؤذن له يف النزول من القلعة إىل داره، وأن خيلص له السلطان بأنه يناصحه سراً وجهراً، . توقفاً كبرياً
. ويكون سلماً ملن سامله، حرباً ملن حاربه، فعاد القضاة إىل السلطان، وردوا اخلرب عليه، وحسنوا عبارة الرد، فأجاب

منذ  -فنزلوا إىل دورهم، وكانت مدة إقامة اخلليفة حاكماً . هليمهل علينا أياماً، فإن اآلن ال ميكن نزوله إىل بيت
  .سبعة أشهر ومخسة أيام -جلسته خارج دمشق إىل هذا اليوم 

قدم األمري جقمق الدوادار إىل دمشق، فتلقاه الناس، وأنزله األمري نوروز بدار السعادة، : وإىل يوم الثالثاء ثانيه
  .مث سار بعد أيام إىل طرابلس. ر بيد اخلليفةوخلع عليه خلعة سنية، ويف ظنه أن األم

نادي األمري نوروز بدمشق أال يتعامل أحد بالدراهم املغشوشة، وأن تكون املعاملة بالدراهم اخلالصة اليت : ويف رابعه
استجد ضرهبا، وكانوا بدمشق يتعاملون هبا مجيعاً إىل أن ضربت فلوس جدد، زنة الفلس منها مثقال، وكانت 

شيء من الفضة، وتعاملوا بينهم على صرف  -إذا سبكت  -املغشوشة قد فسدت حبيث مل يكد يوجد فيها الدراهم 
  .مخسة منها بدرهم خالص، مما وزنه نصف درهم فضة، مث نودي بتسعري املأكل، فسعرت

خبلعة استقراره خلع السلطان امللك املؤيد على األمري درباي أحد الطبلخاناة، وسريه إىل األمري نوروز : ويف سادسه
  .يف نيابة الشام، ويعلمه بأنه تسلطن

جلس السلطان بدار العدل من قلعة اجلبل، وعملت خدمة اإليوان على عادة من تقدم من السالطني، : ويف ثامنه
وخلع بدار العدل على األمري يلبغا الناصري، واستقر به أتابك العساكر، وعلى األمري طوغان، واستقر كعادته 

لسلطان، وعلى األمري شاهني األفرم، واستقر على عادته أمري سالح، وعلى األمري قنباي احملمدي، واستقر دوادار ا
أمري أخور، وعلى األمري سودن األشقر، واستقر على عادته رأس نوبة النوب، وخلع على كاتب السر، وناظر 

ليوم أعاد األمري نوروز شرف الدين اجليش، وناظر اخلاص، وعلى الوزير، والقضاة خلع االستمرار، ويف هذا ا
  .عيسى املغريب إىل قضاء املالكية بدمشق، وعزل شهاب الدين أمحد بن حممد األموي، فتوجه إىل القاهرة

واستقر يف قضاء  -أحد خواص السلطان  -خلع على مشس الدين حممد بن اجلالل التباين : ويف حادي عشره
  .العسكر

  .دمشق بسلطنة امللك املؤيد، بقدوم األمري درباي، فتجهم نوروز لذلكورد اخلرب إىل : ويف سابع عشره
قدم األمري جقمق من طرابلس إىل دمشق فقبض عليه نوروز وسجنه، وأعاد األمري درباي جبواب : ويف ثامن عشره

  .خشن، مل خياطب فيه السلطان إال كما كان خياطبه من غري أن يعترف له بالسلطة
. بيد على تروجة وأفسدت فسار إليهم األمري طوغان وقاتلهم، وقتل منهم مجاعة، وعادنزلت ل: ويف هذا الشهر

  .فنزلوا بعد عوده على اإلسكندرية وحصروها، فسار إليهم األمري قرقماس ابن أخي دمرداش
ض على فيه قدم األمري درباي، وأخرب بامتناع األمري نوروز من لبس التشريف، وأنه قب: شهر رمضان، أوله الثالثاء

وحضر الشيخ زين الدين أبو . وفيه مجع اليهود والنصارى بزيادة جامع احلاكم من القاهرة. األمري جقمق واعتقله



ومشس الدين حممد بن التباين، قاضي العسكر، وصدر الدين أمحد بن  -خطيب اجلامع الطولوين  -هريرة بن النقاش 
اجلزية حبسب قدرهتم، وعلى قدر أحواهلا، فإهنم ال يزنون العجمي حمتسب القاهرة، وكتبت أمساؤهم ليؤخذ منهم 

اجلزية إال مصاحلة عن اجلميع، مببلغ بضعة وثالثني ألف درهم يف السنة، فقام اجلماعة املذكورون مع السلطان يف أن 
ذ منه يؤخذ من كل واحد من أهل الذمة مبفرده، إن كان غنياً أخذ منه أربعة دنانري، وأن كان متوسط احلال فيؤخ

  .ديناران، وإن كان فقرياً أخذ منه ديناراً واحدا
هرب األمري أينال الرجيب من قلعة دمشق ومعه مجاعة ممن كان مسجوناً هبا، وسار إىل : ويف ليلة السبت مثاين عشره

  .صفد يريد القاهرة
  .وروزأرسل السلطان الشيخ شرف الدين يعقوب بن التباين رسوالً إىل األمري ن: ويف سابع عشره
خرج األمري نوروز ملالقاة األمري تغري بردى ابن أخي دمرداش، وقد قدم ومعه علي بن دلغادر، : ويف تاسع عشرينه

بعث به األمري دمرداش، وقد كتب إليه األمري نوروز يستدعيه إليه، فأكرمه األمري نوروز وخلع عليه، وأنزله، 
  .ورتب، وملن معه ما يليق هبم

  .توجه أقبغا األسندمري إىل األمري دمرداش احملمدي، بتقليد نيابة حلب: يف ثالثه: ربعاءشهر شوال، أوله األ
قدم ابن التباين دمشق على األمري نوروز، فمنعه من اإلمجاع بالناس وكتب يستدعي نواب البالد : ويف سابعه

  .الشامية إليها
قته إىل اإلسكندرية، وقبض أيضاً على فتح قبض على األمري سردن احملمدي، ومحل من و: ويف يوم اخلميس تاسعه

وقبض على حواشيه وأسبابه، فكانت مدة واليته . الدين فتح اهللا كاتب السر، وعوق بقلعة اجلبل، وأحيط بداره
وعصر يف ليلة اجلمعة، وألزم مبائيت ألف دينار، فتقرر معه الوزن . أربع عشرة سنة ومثانية وعشرين يوماً، تعطل فيها

ألف دينار، بعدما ضرب ضرباً مربحاً، مث محل يف ليلة األحد ثاين عشره إىل بيت األمري بدر الدين حسن على مخسني 
  .بن حمب الدين األستادار، وأخرجت حواصله فبيعت

خلع علي ناصر الدين حممد بن عثمان بن حممد البارزي، واستقر يف كتابة السر، : ويف يوم االثنني ثالث عشره
  .عوضاً عن فتح اهللا

قبض األمري نوروز على جنم الدين عمر بن حجي وسجنه بقلعة دمشق، خشية أن يتوجه إىل : ويف هذا اليوم
  .وفيه خرج حممل احلاج بدمشق. القاهرة، فأقام مخسة عشر يوماً، وأفرج عنه

مري احلاج دار احململ بالقاهرة، ومل يعهد تأخره إىل مثل هذا الوقت فيما مضى من السنني، وخرج أ: ويف عشرينه
  .بيبغا املظفري

قدم األمري طوخ من طرابلس إىل دمشق، وقدم أيضاً األمري قمش من محاة، فخرج األمري نوروز : ويف ثاين عشرينه
  .ملالقاهتما، وبالغ يف إكرامهما، واإلنعام عليهما

  .محل فتح اهللا إىل قلعة اجلبل، وسجن هبا: ويف ليلة السبت خامس عشرينه
  .قدم األمري يشبك بن أزدمر من حلب، فخرج األمري نوروز إىل لقائه وأكرمه إكراماً كبرياً: ويف سادس عشرينه

قدم كاشف الرملة إىل دمشق فاراً، وذلك أن األمري أينال الرجيب ملا هرب من قلعة دمشق إىل صفد : ويف سلخه
ري جاين بك الصويف على عسكر، سار منها إىل القاهرة، فأقبل عليه السلطان، وجهزه إىل غزة، فخرج ومعه األم

فنزلوا على غزة، وأخذوها للسلطان، فلما قدم كاشف الرملة إىل دمشق، وأخرب بقدوم عسكر مصر، كان االتفاق 
قد وقع على عود النواب من دمشق إىل بالدهم، ليستعدوا ويعودوا، فيتوجهوا إىل غزة، فتغري رأيهم، وعينوا مجاعة 



  .نوروز األمري كستا نيابة غزة وويل األمري. لتسري إىل غزة
مجع األمري نوروز قضاة دمشق وفقهائها بدار السعادة، ليسأهلم ما حكم اهللا : يف رابعه: شهر ذي القعدة، أوله اجلمعة

يف سلطنة امللك املؤيد شيخ، وسجنه للخليفة، وكان السلطان قد نقل اخلليفة من القصر، وأنزله يف بعض دور 
والده، ووكل به من حيفظه، ومينع من جيتمع به، فأقام الفقهاء ساعة، مث مضوا من غري شيء القلعة، ومعه أهله وأ

  .وفيه سار النواب من دمشق إىل بالدهم، وخرج األمري نوروز مودعاً األمري يشبك ابن أزدمر. سئلوا عنه
وكثر إنعام . ليه إنعاماً بالغاًسار على باك بن دلغادر من دمشق، بعدما خلع عليه األمري نوروز، وأنعم ع: ويف سابعه

األمري نوروز يف هذه املدة على األمراء واملماليك، حبيث انه أنعم على يشبك بن أزدمر خبمسة آالف دينار، وعلى 
تعري بردى ابن أخي دمرداش مرة بثالثة آالف دينار ومرة خبمسة آالف دينار، وبلغت نفقته يف يوم واحد إىل 

قلعة دمشق أحسن عمارة، وأخذ من األمري غرس الدين خليل األستادار يف مصادرته ما أربعني ألف دينار، وعمر 
  .يزيد على مائيت ألف دينار

مث . سار األمري أينال الرجيب من غزة إىل جهة القدس، فهجم عليه كاشف الرملة، وقاتله فكسره: ويف هذا الشهر
د توجه إليه ليحضره يف سادس عشره وهو مقيد، فلما قبض عليه وبعثه إىل دمشق، فقدم صحبة أينال الدوادار، وق

مثل بني يدي األمري نوروز بصق يف وجهه، وأفرج عنه، وخلع عليه من غري أن يؤاخذه، فإنه زوج أخته، وكان بني 
وفيه أخذ عسكر األمري نورز غزة، وحلق األمري جانبك الصويف . فراره من قلعة دمشق وعوده أربعة وستني يوماً

سار األمري سودن بن كستا من دمشق على عسكر يريد غزة، فنزل على قبة : بصفده ويف تاسع عشرهومن معه 
  .وفيه مات األمري طوغان نائب قلعة الروم، فأخذها األمري دمرداش. يلبغا، واستقل باملسري يف حادي عشرينه

له بالصالح قبل أن يدعى للسلطان  وفيه قطع الدعاء للخليفة باحلرمني، ودعي للسلطان امللك املؤيد، واستمر يدعى
حنو سنة، مث قطع من أجل أن الدعاء للخليفة مبكة مل يكن يعهد من بعد قتل املستعصم، فكان مدة الدعاء للخليفة 

  .وفيه قدم ابن التباين من دمشق. بتلك األماكن حنو مخسة أشهر
اس ابن أخي دمرداش بقلعة اجلبل، واستقر به خلع على األمري قرقم: يف ثالثه: شهر ذي احلجة احلرام، أوله اجلمعة

السلطان يف نيابة الشام، عوضاً عن األمري نوروز، وخلع أيضاً على الشيخ شرف الدين يعقوب بن التباين، واستقر 
  .به يف مشيخة خانكاة شيخو، وعزل ناصر الدين حممد بن العدمي، وكان قد توجه للحج

شبك بن أزدمر، فركب عليهم وقاتلهم فغلبوه وهزموه، ففر منهم، وكان تنكر أهل حلب على األمري ي: ويف خامسه
األمري طوخ قد توجه من طرابلس إىل محاة، وأقام هبا، فسار أهل طرابلس على مباشريه، وقتلوا أستاداره وولده، 

  .وأخرجوا احلاجب بعدما جرح جراحات بالغة
قوبة شديدة بالغة وعصر حىت أشفى على املوت، عوقب كاتب السر فتح اهللا بالضرب على ظهره ع: ويف سادسه

  .وأهني مع هذا إهانة من يطلب منه ثأر
محل من القلعة إىل بيت تقي الدين عبد الوهاب بن أيب شاكر ناظر اخلاص، فسجنه يف داره، ووكل به، : ويف ثامنه

  .وأخذ يف محل املال املقرر عليه

السلطان، وعلى يده تقليد األمري دمرداش احملمدي نيابة حلب،  قدم أقبغا األسندمري إىل حلب من جهة: ويف تاسعه
وتشريفه، وكان دمرداش قد وصل إليها يف يوم اجلمعة سابعه، فخرج من مدينة حلب، ولبس تشريف السلطان، 
وسار به يف مركب خليل إىل باب القلعة، فنزل، وصلى هناك ركعتني، وقبك األرض خدمة للسلطان على العادة، 

  .سم السلطان حبلب ومعاملتها وضربت السكة بامسه، وحلف األمراء وأرباب الدولة على الطاعة للسلطانودعي با



عزل صدر الدين أمحد بن العجمي عن احلسبة بابن شعبان وقد وعد ابن شعبان خبمسمائة دينار : ويف ثامن عشرينه
 بيت األمري جانبك الدوادار، وألزم مبال وعوق ابن العجمي يف. يقوم هبا، والتزم أن حيمل يف كل شهر مائة دينار

  .حيمله
وهو نوي التمر  -اشتد الغالء مبكة أيام املوسم، فأبيع الشعري كل ويبة بدينارين، وكل ويبة فصا : ويف هذا الشهر

وعز الفلفل . ومل حيج أحد من العراق وال من اليمن. بدينار ونصف، وكل رطل بشماط بعشرة دراهم فضة -
التجار له، فإنه قل بديار مصر، حىت بلغ احلمل إىل مائتني وعشرين مثقاالً من الذهب، بعدما كان مبكة، لطلب 

. بستني مثقاالً، فاشتري منه مبكة للسلطان من حساب مخسة وعشرين مثقاالً احلمل، مببلغ مخسة آالف دينار
  .بعشرة مثاقيلومحإلىل القاهرة فبلغ احلمل مبكة مخسة وثالثني ديناراً هرجة، بعدما كان 

توغل األمري موسى بن عثمان يف بالد النصارى، يأسر وينهب وحيرق، مث عاد فوجد صاحب : ويف هذه السنة
  .الطبول قد عدى بأخيه حممد بن عثمان إليه، وقد خامر األمراء معه، فجرت بينهم حروب عظيمة

  ومات يف هذه السنة

  ممن له ذكر سوى من تقدم ذكره

 بن حممد بن طميان، املعروف بالطيماين الشافعي، قتل بدمشق يف الفتنة ليلة اجلمعة ثاين صفر، مجال الدين عبد اهللا
  .وكان من الفضالء، وانتقل من القاهرة إىل دمشق وسكنها

ومات قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عماد الدين إمساعيل بن خليفة ابن عبد العال الدمشقي، 
. باين، يف يوم األربعاء عاشر شهر ربيع اآلخر، بدمشق، عن مخس وستني سنة وسبعة أشهر وأياماملعروف بابن احلس

  .أفىت، ودرس، وبرع يف العربية والفقه واحلديث، وويل قضاء دمشق وخطابتها غري مرة، وقدم إىل القاهرة مراراً
م اجلمعة ثاين عشر شهر ربيع اآلخر، ومات قاضي القضاة حمب الدين حممد بن حممد بن الشحتة احلليب احلنفي يف يو

أفىت ودرس حبلب ودمشق والقاهرة وويل القضاء حبلب ودمشق، وبرع يف العربية . حبلب، عن ست وستني سنة
  .واألدب وغريه

ومات الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن عماد بن علي بن اهلامي املصري الشافعي، بالقدس، يف مجادى اآلخرة، 
  .سنة، درس بالقدس، وكان قد حتول إليه من القاهرة، وبرع يف احلساب والفرائضعن سبع ومخسني 

  سنة ست عشرة ومثامنائة
أهلت هذه السنة، وسلطان مصر واحلرمني امللك املؤيد أبو النصر شيخ احملمودي، واخلليفة املستعني باهللا، ممنوع من 

وأمري أخور . لدوادار الكبري األمري طوغان احلسينوا. التصرف، موكل به، وأتابك العسكر األمري يلبغا الناصري
وكاتب السر ناصر الدين حممد بن البارزي احلموي، وقضاة القضاة على ما كانوا عليه يف . األمري قنباي احملمدي

واملباشرون على ما . السنة اليت قبلها، ما عدا احلنفي، فإنه قاضي القضاة صدر الدين علي بن اآلدمي الدمشقي
عليه، ما عدا األستادار، فإنه األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين الطرابلسي، وحاجب احلجاب األمري كانوا 

أينال الصصالين، ووايل القاهرة األمري تاج الدين تاج بن سيفا الشويكي، ونائب اإلسكندرية األمري غرس الدين 
بيد األمري نوروز احلافظي، وهو يدعو على املنابر خليل اجلشاري، ونائب غزة األمري ألطنبغا العثماين، والشام كله 

هبا ألمري املؤمنني املستعني باهللا، ويضرب السكة بامسه، ويفتتح كتبه اليت يبعثها إىل البالد ومراسيمه اليت تصدر عنه، 



  .ما خال حلب، فإهنا بيد السلطان، ونائبه هبا األمري دمرداش احملمدي. باإلمامي املستعيين
  :رم أوله األحدشهر اهللا احمل

وسعر الذهب بالقاهرة، ما كان من اهلرجة فبمائتني : يوافقه اليوم الثالث من نيسان، واليوم اخلامس من برمودة
ومخسني درمهاً كل مثقال، وما كان من اإلفرتين فكل دينار مبائتني وثالثني درمهاً، وما كان من الناصري فبمائتني 

وهذا . مائة ومثانني األردب إىل ما دوهنا، وبلغ الكتان كل رطل إىل ثالثني درمهاًوعشرة دراهم الدينار، والقمح من 
  .شيء مل نعهده قط مبصر، فغال لغالئه مجيع أصناف الثياب، حىت أبيع الثوب القطن البعلبكي بعشرين مثقاالً

إىل األمري تاج الدين وايل نقل فتح اهللا حمموالً من بيت ابن أيب شاكر، ولعجزه عن احلركة، وسلم : ويف رابع عشره
القاهرة، فأنزله بدار أقام هبا وحيداً فريداً، يقاسي أمل العقوبة، ويترقب املوت، وخرج من القاهرة مجاعة لضبط ما 

يصل من أصناف املتجر، صحبة احلاج، فساروا إىل عقبة أيلة، ففر كثري من التجار، وتوجهوا حنو الشام، ففات أهل 
  .الدولة منهم مال كبري

  .سافر األمري قرقماس ابن أخي دمرداش من القاهرة يريد أخذ دمشق: ويف عشرينه
  .قدم األمري بيبغا املظفري باحململ وبقية احلاج: ويف رابع عشرينه

وقدم اخلرب مبفارقة األمري تغري بردى ابن أخي دمرداش لدمشق، وقدومه إىل صفد منتمياً إىل السلطان، فسر 
قلعة اجلبل، واشتد األمر على صدر الدين أمحد بن العجمي يف محل ما ألزم به، وهو مخسمائة بذلك، ودقت البشائر ب

  .دينار، وقد تأخرت عليه من ألف دينار، فباع موجوده، وأورد حنو ثالمثائة دينار
وم تزايد الطاعون يف الناس بالقاهرة ومصر، وكان ابتداؤه من أخريات ذي احلجة احلرم، وهب ي: ويف هذا الشهر

النحر ريح يف غاية الشدة من ناحية اجلنوب، واستمرت أياماً، ففشا الطاعون واحلميات احلادة احملرقة يف الناس، 
  .السيما األطفال والشباب

وقد صار حاراً . وأهلت السنة، وميوت يف كل يوم ممن يرد الديوان ما بني العشرين إىل الثالثني، والوقت ربيع
  .ية، وحره خارج عن املعتاد، فكثر الوباء، وناف عدة من يرد الديوان على املائةيابساً، ورياحه كلها جنوب

أفرج عن صدر الدين بن العجمي، وخلع عليه، وقرر يف نظر املواريث، وأفردت عن الوزير، وألزم أن : ويف سلخه
  .حيمل ما يتحصل من ذلك إىل خزانة السلطان

  .ثار بالسلطان وجع املفاصل: ويف هذا الشهر
وذلك أن الشمس ملا نقلت إىل برج الثور رطب . أهل والوباء يتزايد، مث تناقص من نصفه: هر صفر، أوله االثننيش

احلر احملرق، واستمر الوقت رطباً مدة عشرين يوماً، مث انقلب الزمان يف آخر برج الثور إىل حر مفرط، وعوم 
األموات مائة وعشرين، فعز وجود البطيخ الصيفي  حمرقة، فتزايدت األمراض، حىت جتاوز عدد من يرد الديوان من

من كثرة ما يطلب للمرضى، حىت بيعت نصف بطيخة خبمسمائة درهم، عنها مثقاالن من الذهب، وعز أيضاً وجود 
املاء وأقبل الناس يف أخذ مجال السقائني، فبلغت الراوية مخسة عشر درمهاً، وأبيعت مخس بطيخات بألفي درهم، 

  .اقيل ذهباًعنها مثانية مث
سار األمري قرقماس ابن أخي دمرداش من غزة، وقد وصل إليها يريد صفد، ومعه أخوه تغري بردى : ويف تاسعه

نائب محاة، وقد بعث إليه السلطان بواليتها، وخرج األمري ألطنبغا العثماين يف أثرمها من الغد، ملساعدهتما، فبلغهم 
  .وا على الرملةعود األمري نوروز من حلب إىل دمشق، فأقام

قدم أقبغا األسندمري جبواب األمري دمرداش ونواب القالع بطاعتهم، وصحبته قاصد عثمان بن : ويف ثامن عشرينه



  .طر علي وغريه من أمراء التركمان، ودمرداش، والفضة املضروبة بالصكة املؤيدية
م فتح اهللا من الدخول إليه، فأقام إىل ليلة منع خد: ويف ثانيه: شهر ربيع األول، أوله الثالثاء، مث استقر األربعاء

وفيه . ومل يشيع جنازته أحد من الناس. األحد سادسه، فخنق وأخرج به من الغد، فدفن بتربته خارج باب احملروق
وقع حريق يف الدور بقلعة اجلبل عظم أمره، واستمر إىل يوم األربعاء تاسعه، وهم يف إطفائه فاحترق فيه رجل 

  .ومات
مسر األمري فارس احملمودي، مث وسط حتت القلعة، وهو أحد أمراء الطبلخاناه من األيام الناصرية، وسبب : عهويف ساب

ذلك أنه وشي لألمري طوغان الدوادار، ولألمري شاهني األفرم بأن السلطان امللك املؤيد عزم على قبضهما، فاجتمعا 
  .بالسلطان وأعلماه بذلك، فقبض عليه وقتله

  .يف أوله محل األمري قصروه إىل ثغر اإلسكندرية، فسجن هبا: خر، أوله اجلمعةشهر ربيع اآل

خلع على شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد املغريب املالكي األموي قاضي دمشق، واستقر يف : ويف ثامن عشره
  .قضاء القضاة بديار مصر، وعزل مشس الدين حممد ابن املدين

وروز كتب يف خامس عشرين احملرم كتاباً إىل السلطان امللك املؤيد أبو النصر شيخ وأما أخبار الشام، فإن األمري ن
ومل خياطبه فيه كما خياطب السلطان، فكان . جرى فيه على عادته من خماطبته مبوالنا، وافتتحه باإلمامي املستعيين

وبن أخيه اآلخر األمري يتضمن العتب على واليته األمري دمرداش حلب، وابن أخيه األمري تغري بردى محاة، 
قرقماش طرابلسي وتقدميهم عليه، وقد تقدمت بينهما عهود، فإن كان القصد أن يستمر على األخوة، ويقيم على 
مث . العهد فال يتعرض إىل ما هو بيده، وينقل دمرداش من نيابة حلب إىل نيابة طرابلس، ويستقر قرقماش أمرياً مبصر

  .، حىت نزل محاة يف تاسع صفرخرج من دمشق يريد حماربة دمرداش
فلما بلغ ذلك األمري دمرداش، خرج من حلب يف حادي عشره، ومعه األمري بردبك أتابك حلب، واألمري شاهني 

ونزل العمق، فحضر إليه األمري . األيدكاري احلاجب، واألمري أردبغا الرشيدي، واألمري جربغا، وبقية العسكر
وأوالد أوزر، ودخل األمري نوروز إىل حلب يف ثالث عشره، بعدما تلقاه كردي بن كندر، وأخوه األمري عمر، 

األمري أقبغا جركس نائب القلعة باملفتاح، فوىل األمري طوخ نيابة حلب، واألمري يشبك السامي نيابة قلعتها، وعمر 
مري يشبك بن مث خرج منها يف تاسع عشره، ومعه األ. بن اهليذباين حاجب احلجاب، واألمري قمش نيابة طرابلس

وسار األمري دمرداش مبن معه إىل حلب فنزل على بانقوسا يف هذا . أزدمر يريد دمشق، فقدمها يف سادس عشرينه
اليوم، فقاتله النوروزية قتاالً شديداً إىل ليلة ثامن عشرينه، قدم عليه اخلرب بأن العجل بن نعري قد أقبل حملاربته نصرة 

  .عنه، ورحل من ليلته إىل العمق، مث سار إىل أعزاز، فأقام هبالألمري نوروز، فلم يثبت لعجزه 
 -دوادار األمري دمرداش  -بعث طوخ نائب حلب عسكراً إىل سرمني، وهبا آق بالط : فلما كان عاشر ربيع األول

وا هبم فكبسوه، فثار عليهم، هو وشاهني األيدكاري، ومن معهما من التراكمني، وقاتلوهم، وأسروا منهم كثرياً، بعث
فعندما بلغ طوخ . إىل دمرداش، فسجن أعياهنم يف قلعة بغراص، وجدع أنايف أكثرهم، وأطلقهم عراة، وقتل بعضهم

اخلرب ركب من حلب، ومعه قمش إىل تل السلطان، وقد نزل عليه العجل بن نعري، وسأاله أن يسري معهما حلرب 
ق مع دمرداش على مسكهما فاستعدا له، وترقباه حىت ركب فبلغهما أنه قد اتف. دمرداش، فأنعم بذلك، وتأخر قليالً

فثار به، ومعهما مجاعة من أصحاهبما، . إليهما يف نفر قليل، ونزل عندمها ودعامها إىل ضيافته، وأحل عليهما يف ذلك
طلبا فقتلوه بسيوفهم، يف رابع عشرين ربيع األول ورحال من فورمها عائدين إىل حلب، وكتبا باخلرب إىل نوروز، و

منه النجدة، فإن حسني ابن نعري مجع العرب، ونزل على دمرداش، وسار به إىل حلب، وحصرها، فصعد طوخ 



  .وقمش إىل القلعة، واشتد القتال بينهم، فاهنزم دمرداش
واتفق يف ربيع األول أيضاً أن شخصاً يسمى عثمان بن أمحد بن عثمان بن حممود ابن حممد بن علي بن فضل بن 

رف بابن ثقالة، من فقهاء دمشق، قدم إىل أرض عجلون، وادعى يف أوله أنه السفياين، وظهر بقرية اجليدور ربيعة، يع
أنا السلطان امللك األعظم السفياين، فاجتمع : وحلف أهل البالد وأقطع اإلقطاعات، وأمر عدة من الناس، وقال

من جبل عوف مبعاملة عجلون، وبث  عليه خلق كثري، من عرب وترك وعشري، بألوية خضر إىل وادي البايس
إىل حضرة فالن أن جيمع فرسان هذه الدولة السلطانية، : قصاده بكتبه، ووقع عليها حتت البسملة السمياين، ونصها

امللكية، اإلمامية، األعظمية، الربانية، احملمدية، السفيانية، أعالها اهللا تعاىل وشرفها، وأنفذها يف اآلفاق، وصرفها 
يلهم ورجاهلم وعددهم، مهاجرين إىل اهللا ورسوله، وجماهدين يف سبيل اهللا تعاىل، ومقاتلني، لتكون كلمة وحيضروا خب

  .اهللا هي العليا، واالعتماد على العالمة الشريفة أعاله أعالها اهللا تعاىل

القصص، مث دخل عجلون يف تاسعه، بعسكر كبري، فيه سالح دارية، وطرب دارية، فاقطع االقطاعات، وكتب على 
يكتب كما يكتب السلطان، فقبل الناس األرض بني يديه يف ساعة واحدة، وهم زيادة على مخسمائة رجل، يف وقت 
واحد معاً، وحطب له على منرب عجلون، فقيل السلطان امللك األعظم السفياين، ونادي ببالد عجلون أن مغل هذه 

يؤخذ منهم العشر فقط، ويترك أخذ اخلراج وأخذ املكس،  السنة يسامح به الناس فال يؤخذ منهم منه، وفيما بعدها
  .فإن حكم الترك قد بطل، ومل يبق إال حكم أوالد الناس

فثار عند ذلك غامن الغزاوي به، وجهز إليه طائفة طرقوه وهو باجلامع وقاتلوه، وقبضوا عليه، وعلى ثالثة من 
وكتب باخلرب إىل السلطان، فنقله إىل قلعه صفد،  .أصحابه، بعدما ركب وقاتلهم، فاعتقل األربعة بقلعة عجلون

  .واعتقله هبا
مث إن األمري نوروز سار من دمشق يريد غزة، ففر منها قرقماس ابن أخي دمرداش مبن معه، ونزل على الصاحلية 

  .بطرف الرمل، وعاد نوروز من غزة إىل دمشق، فقدمها يف ثامن عشر شهر ربيع اآلخر هذا
أوىف النيل ستة عشر ذراعاً، فركب السلطان، وعدى النيل : يف يوم األربعاء رابعه: وله األحدشهر مجادى األوىل، أ

حىت خلق املقياس بني يديه، وفتح اخلليج على عادة من تقدمه من امللوك فكان ذلك تاسع مسرى، فقال األديب 
  :خياطبه -أحد ندماء السلطان  -تقي الدين أبو بكر بن حجة احلموي 

  ومنتصباً يف ملكه نصب متييز... باهللا أضحى مؤيداً أيا ملكاً 
  وحقك بعد الكسر أيام نوروز... كسرت مبسرى نيل مصر وتنقضي 

قبض السلطان على تقي الدين عبد الوهاب بن أيب شاكر ناظر اخلاص، واعتقله بقلعة : ويف يوم اخلميس خامسه
ير الصاحب سعد الدين إبراهيم بن بركة البشريي، اجلبل، وأحاط بعامة أسبابه وحاشيته، وقبض أيضاً على الوز

وخلع علي تاج الدين عبد الرزاق بن اهليصم، واستقر به يف الوزارة، فعاد إىل زي الكتاب، كما كان قبل أن يلي 
  .وتسلم ابن البشريي، ونزل به إىل داره. األستادارية

 ناظر اجليش، واستقر يف نظر اخلاص، خلع على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا: ويف يوم السبت ثامنه
  .عوضاً عن ابن أيب شاكر، وخلع على علم الدين داود ابن الكويز، واستقر يف نظر اجليش، عوضاً عن ابن نصر اهللا

ضرب مشس الدين حممد ابن احلاج عمر بن شعبان، حمتسب القاهرة بني يدي السلطان باإلسطبل : ويف حادي عشره
  .ة بالعصي، وكتب عليه إشهاد، وحلف أنه ال يسعى يف وظيفة احلسبةأكثر من ثالمثائة ضرب

خلع على قاضي القضاة صدر الدين علي بن اآلدمي احلنفي، وأضيف إليه : ويف يوم اخلميس املبارك ثاين عشره



  .حسبة القاهرة، عوضاً عن ابن شعبان، ومل نعهد قبله احلسبة أضيفت إىل قاضي القضاة
اك الصويف، واستقر رأس نوبة النوب، عوضاً عن األمري سودن األشقر، وكان جانباك قد قدم وفيه خلع األمري جانب

من غزة هو وألطنبغا العثماين وتغري بردى، قرقماس ابنا أخي دمرداش، فأقام اخلوان على قطيا، ودخل جانباك 
  . جملسوفيه خلع على األمري سودن األشقر، واستقر أمري. والعثماين إىل القاهرة قبل يومه

أشيع بالقاهرة أن األمري طوغان الدوادار استعد للركوب على السلطان، وقد اتفق معه مجاعة : ويف سادس عشره
من األمراء واملماليك، فلما كان الليل انتظر أن يأتيه أحد من أصحابه، فلم يأته، حىت قرب الفجر، فرأى مملوكني، 

احلرب، واألسواق مغلقة، فنادى السلطان باألمان، وأن من أحضر وأصبح الناس يوم الثالثاء سابع عشره يتوقعون 
ومل حيرك ساكن إىل ليلة اجلمعة عشرينه، ووجد طوغان قد اختفي مبدينة . طوغان فله ما عليه، مع خبز يف احللقة

  .مصر، فأخذ ومحل إىل القلعة، وأرسل إىل اإلسكندرية مع األمري طوغان املؤيدي أمري أخور، فسجن هبا
قبض على األمري سودن األشقر أمري جملس واألمري كمشبغا العيساوي أمري شكار، : يوم السبت حادي عشرينه ويف

  .وتوجه هبما األمري برسباي، فسجنهما باإلسكندرية
وسط أربعة أحدهم مغلباي نائب القدس من جهة نوروز وكان األمري قرقماس ابن أخي دمرداش : ويف ثاين عشرينه
  .عثه إىل السلطان واثنان من مماليك السلطان، وآخر من أصحاب طوغان الدوادارقد قبض عليه، وب

أنعم بإقطاع طوغان الدوادار على األمري أينال الصصالين، وبإقطاع األمري سودن : ويف يوم االثنني ثالث عشرينه
عوضاً عن سودن األشقر على األمري تنباك البجاسي نائب الكرك، وخلع على الصصالين، واستقر أمري جملس، 

األشقر، وخلع على األمري قجق، واستقر حاجب، عوضاً على الصصالين، وخلع على األمري شاهني األفرم خلعة 
  .الرضى، ألنه اهتم مبماألة طوغان

خلع على األمري جانباك، أحد املماليك املؤيدية، والدوادار الثاين من أمراء الطبلخاناة، واستقر : ويف ثامن عشرينه
  .وخلع على األمري شرباش كباشة، واستقر أمري جاندار. اً كبرياً، عوضاً عن طوغاندوادار

خلع على األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج كاشف الشرقية والغربية، واستقر : ويف يوم االثنني سلخه
ومل . ستقر مشري الدولةأستاداراً، وعزل األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين، وخلع على األمري بدر الدين، وا

  .يكن يف مجادى اآلخرة كثري شيء جتدد
  .قدم من دمشق األمري جار قطلو أتابكها، فاراً من نوروز، فخلع عليه: يف سادسه: شهر رجب، أوله اجلمعة

ر أعرس األمري صارم الدين إبراهيم ابن السلطان بابنة امللك الناصر خوند اليت كانت حتت األمري بكتم: ويف ثامنه
  .جلق، وعمل مهم حسن

قدم األمري ألطنبغا القرمشي نائب صفد باستدعاء، وقد استقر عوضه يف نيابة صفد األمري قرقماس : ويف ثاين عشره
وصار يتردد من حني خرج من القاهرة فيما . ابن أخي دمرداش، وعزل عن نيابة الشام من أجل أنه مل يتمكن منها

  .بردى يف نيابة غزة، عوضاً عن األمري ألطنبغا العثماين بني غزة والرملة واستقر أخوه تغري
خرج األمري نوروز من دمشق يريد صفد، فنزل من الغد على القنيطرة، قريباً من طربية وكان : ويف خامس عشره

قرقماس ابن أخي دمرداش قد قدم إىل صفد، فلما بلغه ذلك قصد أن يسكن قلعتها مبماليكه، وينزل فيها معه أخاه 
وبعث األمري . ي بردى، فلم يتمكن من ذلك فجرد، وركب من يوم اجلمعة خامس عشره، وعاد إىل الرملةتغر

  .نورز أينال دواداره إىل بيسان جلمع العشري
وفيه أيضاً خلع علي . قدم األمري بيسق الشيخي من بالد الروم، وكان امللك الناصر أخرجه إليها: ويف تاسع عشره



بن أيب شاكر، واستقر أستادار الذخرية واألمالك، كما كان بعد مجال الدين األستادار قبل تقي الدين عبد الوهاب 
  .وذلك بعدما عصر وضرب، وأخذ منه حنو مخسني ألف دينار. أن يلي نظر اخلاص

خلع على األمري منكلي بغا العجمي، أحد دوادارية امللك الظاهر برقوق الصغار، واستقر حاجباً : ويف عشرينه
  .ومل يعهد قبل ذلك تركياً توىل احلسبة. ب القاهرة، عوضاً عن قاضي القضاة صدر الدين علي بن اآلدميوحمتس

  .انتهت زيادة النيل إىل مخسة عشره إصبعا وعشرين ذراعاً: ويف هذا الشهر
ثال فعز السكر النبات والرمان، حىت بلغا أربعة أم. وفيه فشت األمراض يف الناس من محيات، ونزالت، وسعال

سعرمها، وكانت أمراض سليمة، مل يكن معها موتان وقدم اخلرب أنه كان ببالد الروم فناء عظيم، وأنه امتد إىل حلب 
  .ومحاة، وفشت األمراض بدمشق، كما فشت بأرض مصر

عزل صدر الدين أمحد بن العجمي من نظر املواريث، وحتدث فيها : يف سابع عشره: شهر شعبان، أوله األحد
  .زين الدين مرجان اهلندي خازندار السلطانالطواشي 

وذلك أن األمري . قدم األمري قرقماس ابن أخي دمرداش، فأكرمه السلطان وخلع عليه، وأنزله: ويف ثامن عشرينه
نوروز ملا توجه من دمشق يريد صفد، وبعث جيمع الرجال، مل يثبت األخوان تغري بردى وقرقماس، فسارا إىل 

مصر، وأقام أخوه تغري بردى على قطيا، وهذه كانت عادهتما يف األيام الناصرية، أهنما ال  مصر، وقدم قرقماس إىل
  .جيتمعان عنده قط حذراً من القبض عليهما، وإمنا إذا اضطر أحدمها وحصر إليه، كان اآلخر نائباً عنه

عليه خلعة جليلة إىل  فيه قدم األمري دمرداش احملمدي، فأجل السلطان مقدمه، وخلع: شهر رمضان، أوله السبت
اجتمع إىل أصحابه وقد حتري يف  -كما تقدم ذكره  -الغاية، ونزل إىل داره، وكان من خربه أنه ملا اهنزم على حلب 

 -وكان نوروز قد بعث إليه بألف دينار، ودعاه إليه  -أمره، بني أن ينتمي إىل األمري نوروز ويصري معه على رأيه 
فأشار عليه جل أصحابه باالنتماء إىل نوروز، فلم يوافقهم، وركب البحر حىت نزل  وبني أن يقدم على السلطان،

  .دمياط، واستأذن يف القدوم، فأذن له السلطان

خلع على صدر الدين أمحد بن العجمي، واستقر يف مشيخة التربة اليت أنشأها امللك الناصر فرج على : ويف سادسه
وفيه كتب بنقل األمريين سودن . النصر، وعزل عنها زين الدين حاجي قرب أبيه امللك الظاهر برقوق، خارج باب

  .األشقر، وكمشبغا العيساوي من سجن اإلسكندرية إىل دمياط
بعث السلطان األمري سودن القاضي واألمري قجقار القردمي، واألمري أقربدي رأس نوبة، واألمري يشبك : ويف سابعه

وأسر إليهم أن يقبضوا على األمري . م خرجوا لكبس املفسدين من العربانشاد الشراخباناه إىل الشرقية، وأظهر أهن
  .وكان نازالً على الصاحلية، فساروا -املعروف بسيدي صغري  -تغري بردى ابن أخي دمرداش 

 استدعى السلطان األمراء للفطر عنده، ومد هلم مساطاً يليق هبم، فأكلوا معه، وتباسطوا فلما: ويف ليلة السبت ثامنه
رفع السماط، قبض على األمري دمرداش احملمدي وعلى ابن أخيه األمري قرقماس، وقيدمها، وبعثهما من ليلته إىل 

  .اإلسكندرية، فاعتقال هبا
قدم األمراء ومعهم األمري تغري بردى ابن أخي دمرداش، مقيداً فسجن بقلعة اجلبل، مث قتل : ويف يوم االثنني عاشره

بالقبض على هؤالء الثالثة فتناً كثرية، وأراح منهم العباد والبالد، فإهنم كانوا قد أكثروا  يف آخر شوال، وأراح اهللا
  .يف األرض الفساد، من إلقامة الفنت وإثارة الشرور

خلع على قاضي القضاة ناصر الدين حممد ابن قاضي القضاة كمال الدين عمر بن العدمي : ويف هذا اليوم أيضاً
  .القضاة احلنفية بديار مصر، عوضاً عن صدر الدين علي بن اآلدمي، بعد موته احلنفي، وأعيد إىل قضاء



خلع على األمري قنباي احملمدي أمري أخور كبري، واستقر يف نيابة الشام، ونزل من باب السلسلة : ويف ثالث عشره
بة حلب، وخلع أيضاً يف يومه، فسكن بداره، وخلع أيضاً على األمري أينال الصصالين أمري جملس، واستقر يف نيا

وخلع على األمري ألطنبغا القرمشي، واستقر أمري أخور كبرياً، . على األمري سودن قراصقل، واستقر يف نيابة غزة
  .عوضاً عن األمري قنباي
خلع على األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين املشري، واستقر يف نيابة : يف ثامنه: شهر شوال، أوله االثنني

  .وعزل خليل اجلشاوي اإلسكندرية،
وتسلم ذلك من الطواشي . خلع على صدر الدين أمحد بن العجمي، وأعيد إىل نظر املواريث: ويف حادي عشرينه

  .مرجان
عدى السلطان النيل، ونزل على أوسيم، فألزم األمري التاج : يف يوم اخلميس ثالثه: شهر ذي القعدة، أوله الثالثاء
حبمل ثالمثائة مروقة محر، فوزعت على األسارى املعروفني ببيع اخلمر، وعلى بقية  وايل القاهرة النصارى واليهود

النصارى، وعلى طوائف اليهود الثالث، وجبيت منهم بعنف وعسف وضرب، وأخذ اخلمر من النصارى باملقارع، 
طلب أيضا باعة واحتاج اجلميع إىل كلف كثرية ألعوان الوايل، وملن محل اجلرار إىل بر اجليزة، حيث أمروا، و

الفواكه وأصحاب البساتني أن حيملوا النرجس وحنوه من املشموم، فجيب ذلك منهم، حىت عز وجود البنفسج بعد 
وأقام السلطان إىل يوم االثنني حادي عشرينه، وعدى النيل، . ذلك، وأبيع خبمسة وعشرين درمهاً الباقة بعد درهم

  .يومه، وأخذ يف التأهب هو واألمراءوصعد إىل قلعة اجلبل، فنصب جاليش السفر من 
وفيه توجه األمري أينال الصصالين نائب حلب، . جلس السلطان لعرض األجناد املماليك: ويف خامس عشرينه

  .واألمري سودن قرا صقل نائب غزة، إىل جهة الشام، ونزال بالريدانية خارج القاهرة
  :شهر ذي احلجة أوله اخلميس، مث استقر األربعاء

وفيه استدعى السلطان داود بن . توجه األمري قنباي احملمدي نائب الشام إليها، ونزل بالريدانية: س عشرهيف ساد
املتوكل على اهللا من داره، فحضر بني يديه بقلعة اجلبل، وقد حضر قضاة القضاة األربع، فعندما رآه قام له، وقد 

شيخ اإلسالم جالل الدين بن البلقيين، فدعا القضاة، ألبسه خلعة سوداء، وأجلسه جبانبه، بينه وبني قاضي القضاة 
وانصرفوا على أن داود بن املتوكل على اهللا استقر يف اخلالفة، ومل يقع خلع اخلليفة املستعني باهللا تعاىل، وال أقيمت 

 أمري بينه مبا يوجب شغور اخلالفة عنه، وال بويع داود هذا، بل خلع عليه فقط، ولقب بأيب الفتح املعتضد باهللا
وكانت العادة بديار مصر أن يدعى على منابرها أيام اجلمع، ويف األعياد للخليفة، ويذكر كنيته ولقبه، من . املؤمنني

اللهم أصلح اخلليفة من غري أن يعينه، ومنهم من : حني املستعني باهللا يف أيام املعتضد غري أن من اخلطباء من يقول
وفيه أنفق السلطان . بقاء موالنا السلطان ومنهم من يقتصر على الدعاء للسلطاناللهم أيد اخلالفة العباسية ب: يقول

  .على املماليك مائة دينار ناصري لكل واحد، برسم السفر
وفيه رحل . خرج األمري سودن من عبد الرمحن ونزل بالريدانية، وخرج األمري سودن القاضي أيضاً: ويف عشرينه

وفيه خلع على مشس الدين حممد بن التباين قاضي العسكر، واستقر يف قضاء . انيةاألمري قنباي نائب الشام من الريد
  .القضاة احلنفية بدمشق

وفيه قدم مبشرو احلاج، . نصب خام السلطان جتاه مسجد ترب، من أجل سفره إىل الشام: ويف سابع عشرينه
  .وأخربوا بأن الوقفة كانت يوم اجلمعة

ى الوزير تاج الدين بن اهليصم، وضربه وبالغ يف إهانته، مث خلع عليه خلعة تنكر السلطان عل: ويف ثامن عشرينه



  .الرضا
ويف هذا الشهر قدم األمري فخر الدين بن أيب الفرج من بالد الصعيد، يف ثالث عشرينه، خبيل ومجال : ذي احلجة

وغري ذلك من العبيد واإلماء  وأبقار وأغنام كثرية جداً، وقد مجع املال من الذهب وحلي النساء مع السالح والغالل
وذلك أنه عمل يف بالد الصعيد كما تعمل رءوس املناسر إذا . مث وهب منهن وباع باقيهن. واحلرائر الاليت، استرقهن

هم هجموا ليالً على القرية ومتكنوا هبا، فإنه كان ينزل على البلد فينهب مجيع ما فيها من غالل وحيوان، وسلب 
، حبيث ال يسري عنها إىل غريها حىت يتركها أوحش من بطن محار، فخرب هبذا الفعل بالد النساء حليهن وكسوهتن

الصعيد ختريباً خيشى من سوء عاقبته، فلما قدم إىل القاهرة شرع يف رمي األصناف املذكورة على الناس من أهل 
وانه من الرسل وحنوهم شيئاً املدينة وسكان الريف بأغلى األمثان، وحيتاج من ابتلي بشيء من ذلك أن يتكلف ألع

  .وفيها ملك برصا األمري حممد بن عثمان بعد قتل أخيه موسى. كثرياً، سوى ما عليه من مثن ما رمى عليه
وفيها نزل األمري حممد بن قرمان على مدينة برصا وحرقها وحصر قلعتها، حىت كاد أن ميلكها، فلما بلغه قتل األمري 

  .موسى رحل إىل بالده
  هذه السنةومات يف 

  :ممن له ذكر سوى من تقدم ذكره

األمري عمر بن السلطان امللك املؤيد شيخ، يف خامس عشرين صفر، وقد جتاوز عشر سنني، فدفن بالقبة اليت أنشأها 
  .امللك الناصر فرج بن برقوق جتاه قبة أبيه الظاهر برقوق اليت على قربه

 -بفتح الغني املعجمة وتشديد الراء املهملة وكسر القاف  -ومات مشس الدين حممد بن أمحد بن خليل الغراقي 
الشافعي، رمحه اهللا، األربعاء، خامس شهر شعبان، بعدما تصدى باجلامع األزهر من القاهرة عدة سنني للتدريس يف 

  .الفقه والفرائض واحلساب طول هناره، وكان بارعاً يف ذلك، وكان على طريقة مشكورة
إبراهيم بن أمحد الربماوي الشافعي شيخ اإلقراء باملدرسة الظاهرية برقوق، يف يوم  ومات فخر الدين عثمان بن

وكان إماماً بارعاً يف معرفة القراءات وتوجيهها، عارفاً بالفقه . االثنني تاسع عشر شعبان فجأة وقد خرج من احلمام
  .واحلديث والعربية، مجيل الشام

لدين حممد بن حممد بن اآلدمي الدمشقي احلنفي، يف يوم السبت ومات قاضي القضاة صدر الدين علي بن أمني ا
ويل قضاء القضاة احلنفية . وكان أديباً بارع النظم، ونظر يف الفقه، ذكياً. ثامن شهر رمضان، وقد جتاوز األربعني

  .بدمشق والقاهرة، وويل كتابة السر، ونظر اجليش بدمشق، ومل يكن مرضي الديانة

ن أمحد بن عالء الدين حجي بن موسى السعدي احلسباين األصل، الدمشقي املولد ومات الشيخ شهاب الدي
والوفاة، يف ليله اجلمعة سادس احملرم، عن مخس وستني سنة، ويل خطابة جامع بين أمية، ودرس وأفىت، وقدم القاهرة 

  .يف الرسالة عن األمري شيخ قبل أن يلي السلطنة، وكان عارفاً بالفقه واحلديث والعربية
ومات قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن ناصر بن خليفة الباعوين الشافعي، يف رابع احملرم، ومولده بقرية باعونة 

. ويل قضاء القضاة بدمشق، وخطابة بيت املقدس. من قرى عجلون، يف سنة إحدى ومخسني وسبعمائة، ختميناً
  .ودرس وقال الشعر، وقدم القاهرة
ن حممد بن حممد بن عثمان الدمشقي، الشافعي، املعروف بابن األخناي، يف نصف ومات قاضي القضاة مشس الدي



  .ويل قضاء القاهرة بغزة ودمشق وحلب وديار مصر عدة سنني، وكان قليل العلم. شهر رحب، عن حنو ستني سنة
واألستادارية، ومات األمري مبارك شاه الظاهري يف شهر رمضان، ويل كشف الوجه القبلي، ووزارة الديار املصرية، 

  .وكان تبعاً خيدم امللك الظاهر برقوق وهو جندي، فرقاه ملا تأمر مث ملا تسلطن. واحلجوبية
ومات قاضي املدينة النبوية زين الدين أبو بكر بن حسني بن عمر بن عبد الرمحن بن أيب الفخر بن جنم العثماين 

كان من الفقهاء الفضالء، . ، وقد قارب التسعنياملراغي، املعروف بابن حسن الشافعي، يف سادس عشر ذي احلجة
وهو من مصر، وسكن املدينة . وويل قضاءها وخطابتها وإمامتها. شرح منهاج النووي، وكتب تارخياً للمدينة النبوية

  .حىت مات
زقاعة ومات الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حممد بن هبادر بن أمحد القرشي النوفلي الغزي الشافعي، املعروف بابن 

يف ثاين عشرين ذي احلجة، عن اثنتني وسبعني سنة،  -بضم الزاي املعجمة وتشديد القاف وفتح العني املهملة  -
أخربين مراراً أن مولده سنة مخس وأربعني وسبعمائة، كان عارفا بعدة فنون من األعشاب وغريها، وله نظم كثري 

  .وتقدم يف األيام الظاهرية برقوق، واشتمل على عقيدته
 -بضم الشني املعجمة، مث نون ساكنة بعدها باء موحدة مضمومة  -ومات شهاب الدين أمحد املعروف بابن الشنبل 

احلمصي الشافعي، قدم القاهرة وويل منها قضاء القضاة بدمشق يف آخر سنة ست ومثامنائة، مث عزل بعالء الدين 
  .، طائشاًعلي بن أيب البقاء بعد أشهر، وكان عارفاً بالفقه، خفيفاً

  سنة سبع عشرة ومثامنائة

أهلت هذه السنة، وخليفة الوقت املعتضد باهللا أبو الفتح داود بن املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد، والسلطان 
امللك املؤيد أبو النصر شيخ احملمودي الظاهري، وأتابك العساكر األمري الكبري يلبغا الناصري، وقاضي القضاة شيخ 

ل الدين أبو الفضل عبد الرمحن ابن قاضي القضاة شيخ اإلسالم سراج الدين أيب حفص عمر بن اإلسالم جال
رسالن بن نصري بن صاحل البلقيين الشافعي، وقاضي القضاة احلنفية ناصر الدين حممد ابن كمال الدين عمر بن 

ي املغريب، وقاضي القضاة احلنابلة العدمي احلليب، وقاضي القضاة املالكية شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد األمو
جمد الدين سامل بن سامل بن أمحد ابن سامل بن عبد امللك املقدسي، وكاتب السر ناصر الدين حممد بن عثمان بن 

البارزي احلموي، والوزير الصاحب تاج الدين عبد الرزاق بن اهليصم، وناظر اخلاص الصاحب بدر الدين حسن بن 
. وناظر اجليش علم الدين داود بن زين الدين عبد الرمحن بن الكويز الكركي نصر اهللا بن حسون الفوي،

واألستادار األمري فخر الدين عبد الغين ابن األمري الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن أيب الفرج، ونائب اإلسكندرية 
والشام كله . سودن قرا صقلاألمري املشري بدر الدين حسن بن حمب الدين عبد اهللا الطرابلسي، ونائب عزة األمري 

بيد األمري نوروز احلافظي ويقيم اخلطة ويضرب السكة باسم أمري املؤمنني املستعني باهللا، وهو مقيم يف داره بقلعة 
  .اجلبل، وقد منع من التصرف

رنيت مبائيت أهل وسعر الدينار اهلرجة مبائيت درهم ومخسني درمهاً، والدينار األف: شهر اهللا احملرم، أوله يوم اجلمعة
درهم وثالثني درمهاً، والدينار الناصري مبائيت درهم وعشرة دراهم، وهو أكثرها وجوداً، والفلوس هي النقد الرائج 

الذي ينسب إليه قيم املبيعات، وأجر األعمال، وصرف الذهب، وسعر األردب من القمح من مائة وأربعني إىل ما 
  .رية بناصري، وثياب القطن والكتاب يف غاية من الغلودوهنا، ويباع يف الريف كل ثالثة أرادب مص



هبت ريح شديدة تالها رعد مرعب، ومطر غزير، وسقط مع ذلك مبدينة مصر خاصة برد بقدر البندقة : ويف ثالثه
كثري جداً، حبيث ألقى على أسطحة الدور منه قناطري، وأخرب عدة دور، فخزن الناس منه شيئاً كثرياً وبيع يف 

  .عد ذلك كل رطل بستة دراهم، ومل يسقط منه بالقاهرة شيء البتةاألسواق ب
ركب السلطان من قلعة اجلبل بعد طلوع الفجر، وسار إىل خميمه بالريدانية جتاه مسجد ترب : ويف يوم االثنني رابعه

نبغا العثماين، من غري تطليب يف قليل من العسكر، مث خرجت األطالب يف أثناء النهار، وعمل نائب الغيبة األمري ألط
وكان قد قدم إىل القاهرة مع األمري دمرداش احملمدي من . وأنزله بباب السلسلة، وعمل بالقلعة األمري بردى قصقا

حلب يف البحر، فأنعم عليه السلطان بإمرة مائة، ووكل بباب الستارة األمري صماي احلسين، وجعل للحكم بني 
  .العامة األمري قجق حاجب احلجاب

وفيه خلع . رحل األمري يلبغا الناصري من الريدانية خارج القاهرة جاليش مبن معه من األمراء: اجلمعة ثامنهويف يوم 
علي زين الدين حاجي، وأعيد إىل مشيخة التربة الظاهرية برقوق خارج باب النصر، عوضاً عن صدر الدين أمحد بن 

  .وأعيدت املواريث إىل ديوان الوزارة كما كانتالعجمي، وخلع علي صدر الدين، واستقر يف نظر اجليش بدمشق، 
استقل السلطان باملسري من طرف الريدانية يريد حماربة األمري نوروز، ومعه اخلليفة املعتضد : ويف يوم السبت تاسعه

يوم  باهللا داود، وقضاة القضاة األربع، وأرباب الدولة، ما عدا األمري فخر الدين األستادار، فإنه تأخر بالقاهرة إىل
اجلمعة خامس عشره، وخرج يريد املشي يف بالد الوجه البحري ليجيب أمواهلا، فنزل مدينة قليوب، مث رحل منها 
وقد ذعر منه أهل النواحي خوفاً مبا نزل منه بأهل الوجه القبلي، فبعث رسله واستدعى أكابر البالد، وقرر عليهم 

  .ذهباً، وتوجه إىل السلطان أمواالً جبيت منهم، مث عاد بعد أيام بأمحال موفرة
  .نزل السلطان بغزة، ورحل منها يف تاسع عشرينه: ويف يوم الثالثاء عشرينه
وقد استعاد نوروز وحصن القلعة  -خارج دمشق  -نزل السلطان على قبة يلبغا : يف ثامنه: شهر صفر أوله األحد

قد بعث قاضي  -من اخلربة  -ان السلطان وك. واملدينة، فأقام السلطان أياماً، مث رحل ونزل بطرف القبيبات
القضاة جمد الدين سامل احلنبلي إىل األمري نوروز ومعه قرا أول املؤيدي يف طلب الصلح، فامتنع من ذلك، ووقعت 

احلرب، فاهنزم نوروز، وامتنع بالقلعة يف سادس عشرينه ونزل السلطان بامليدان، وحاصر القلعة، ورمى عليها 
ع واملنجنيق، حىت بعث نوروز باألمري قمش األمان، فأجيب، ونزل من القلعة، ومعه األمراء طوخ، باملكاحل، واملداف

ويشبك بن أزدمر، وسدن كستا، وقمش، وبرسبغا، وأينال، فقبض عليهم مجيعاً يف حادي عشرين شهر ربيع اآلخر 
وذلك أن األمري كزل . البشارة وقتل من ليلته، ومحلت رأسه على يد األمري جرباش إىل القاهرة، وعلى يده كتب

نائب طرابلس قدم يف العشر األخري من صفر، وقاتل عسكر نوروز، فركب السلطان مبن معه، فاهنزم النوروزية إىل 
  .القلعة، وملك السلطان املدينة، ونزل باإلسطبل ودار السعادة، وحصر القلعة

على باب القلعة، وارجتت البلد، ونودي بتقوية قدم رأس نوروز، فعلق : ويف يوم اخلميس مستهل مجادى األوىل
وفيه خرج السلطان من دمشق، ونزل برزة، ورحل منها يف ثانيه يريد حلب، فلما قدمها أقام هبا إىل آخره، . الزينة

مث سار منها أول مجادى اآلخرة، ومضى إىل أبلستني، وأقام هبا أياماً، ودخل إىل ملطية، واستناب هبا األمري كزل 
ووىل حبماة األمري تنباك البجاسي، وبطرابلس األمري . كور، مث عاد إىل حلب، وأقر هبا األمري أينال الصصاليناملذ

سودن من عبد الرمحن، وبقلعة الروم جانباك احلمزاوي، بعد ما قتل نائبها طوغان، مث قدم دمشق يف ثالث شهر 
  .رجب، فقرر بنيابتها األمري قنباي احملمدي، وسار منها

قد وصل السلطان إىل القدس، ومضى إىل غزة، فوىل نيابتها األمري طرباي يف ثاين عشرينه، وسار فنزل : شعبان أول



على سرياقوس يوم اخلميس رابع عشرين شعبان، فأقام هناك بقية الشهر، وعمل أوقاتاً باخلانكاه، أنعم فيها على 
  .اه مسجد ترب، وبات هناكوركب يوم األربعاء سلخه، ونزل جت. أهلها وغريهم مبال جزيل

خرج يف سادس عشرينه األمري أينال الصصالين من حلب ومعه العسكر ومجاعة من التركمان : ويف هذا الشهر
  .والعرب، يريد قتال حسني بن نعري
  :شهر رمضان، أوله يوم اخلميس

املفاصل، وانقطع بداخل فيه سار السلطان من الريدانية، وصعد قلعة اجلبل، فانتفض عليه أمل رجله من ضربات 
وفيه قدم األمري يشبك نائب الكرك إليها، فوجدها خراباً، وقد هتدم أكثر قلعتها، ونفد ما كان هبا حاصالً . الدور

  .من السالح وغريه
أمري أخور يف األيام  -أخرج األمري جرباش كباشة منفياً إىل القدس، ورسم بإخراج األمري أرغون الرومي : ويف ثامنه

  .بطاالً إىل القدس أيضاً، فسأل أن يتأخر إىل بعد العيد، فأجيب، مث سار بعد عيد الفطر -صرية النا
  .وفيه خلع على األمري ألطنبغا العثماين، واستقر أتابك العساكر عوضاً عن األمري يلبغا الناصري بعد موته

لقاهرة، وصعد القلعة، فهدمت ركب السلطان من القلعة إىل خارج باب النصر، وشق ا: ويف يوم السبت عاشره
  .الزينة

قبض على األمري قجق حاجب احلجاب، واألمري بيبغا املظفري، واألمري متان متر أرق، ومحلوا يف : ويف ثاين عشره
وفيه خلع على األمري ألطنبغا العثماين، واستقر يف نظر املارستان . احلديد إىل اإلسكندرية، صحبة األمري صماي

لى قاضي القضاة مجال الدين عبد اهللا بن مقداد بن إمساعيل األقفهسي املالكي وأعيد إىل القضاة املنصوري، وخلع ع
  .املالكية بديار مصر، وعزل شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد األموي املغريب

األمري بدر كتب لألمري صوماي احلسين املسفر باألمراء أن يستقر يف نيابة اإلسكندرية، وأن حيضر : ويف ثالث عشره
  .الدين حسن بن حمب الدين إىل القاهرة

خلع على األمري سودن القاضي، واستقر حاجب احلجاب، عوضاً عن األمري قجق، وعلى األمري : ويف خامس عشره
قجقار القردمي، واستقر أمري جملس، وعلى األمري جانبك الصويف رأس نوبة، واستقر أمري سالح عوضاً عن األمري 

 -حاجب احلجاب يف األيام الناصرية  -وخلع على األمري كزل العجمي األجرود . ، وقد ماتشاهني األفرم
وفيه قبض على ثالثة من أمراء العشرات، وهم طقز ونفاه . واستقر أمري جاندار، عوضاً عن األمري جرباش كباشة

يعرف بسودن األعراج إىل إىل الشام، ومنطاش نفاه إىل صفد، وتنبك القاضي نفاه إىل طرابلس، وأخرج خاصكيا 
  .قوص منفياً

  .قدم األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين من اإلسكندرية: ويف سابع عشره
خلع على األمري تنبك ميق، واستقر رأس نوبة النوب، عوضاً عن األمري جانباك الصويف، وخلع : ويف تاسع عشره

وفيه أفرج عن األمري . اً عن األمري جانباك بعد موتهعلى األمري أقباي اخلازندار واستقر دواداراً كبرياً، عوض
كمشبغا العيساوي من سجنه بدمياط وقدم القاهرة، ونقل األمري سودن األسندمري، واألمري قصروه، وشاهني 

  .الزردكاش، وكمشبغا الفيسي أمري أخور إىل دمياط
ئة فرس وثياباً وسالحاً، فكانت قيمة قدم األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين للسلطان ما: ويف خامس عشرينه

  .ذلك مخسة عشر ألف ديناراً
خلع على األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين، وأعيد إىل األستادارية، وكان ابن : ويف يوم االثنني سادس عشرينه



 -رجب داخله خوف من السلطان، ففر يف أوائل شهر  -ملا سار من القاهرة إىل الشام كما تقدم  -أيب الفرج 
 -وهو يلي نظر الديوان املفرد  -إىل جهة بغداد، وسد تقي الدين عبد الوهاب بن أيب شاكر  -وهو مبدينة محاة 

  .أمور األستادارية يف هذه املدة
. احنل سعر الغالل، حىت بيع كل ثالثة أرادب من القمح بدينار، وكل أربعة أرادب شعري بدينار: ويف هذا الشهر

وفقدوها، وتركوا املعاملة هبا من حنو . الفضة بأيدي الناس، وكان قد بعد عهد أهل مصر هبا وفيه كثرت الدراهم
أحدمها يقال له : وكانت هذه الدراهم مما جلبه العسكر وأتباعهم من البالد الشامية، وهي صنفان. ثالثني سنة وأزيد

ش عليها اسم أمري املؤمنني املستعني باهللا الدراهم النوروزية، وهي اليت ضرهبا األمري نوروز كما تقدم ذكره، ونق
العباس بن حممد، وزنة الدرهم منها نصف درهم فضة خالصة من النحاس، والصنف اآلخر الدراهم البندقية، وهي 

  .اليت تضرب ببالد الفرنج، وعليها سكتهم، وهي فضة خالصة
وه وكمشبغا الفيسي أمري آخور وشاهني محل إىل اإلسكندرية األمري سودن األسندمري وقصر: يف أوله: شهر شوال

وفيه أمر السلطان بضرب الدراهم . الزردكاش، فسجنوا هبا، وكتب بإحضار األمري كمشبغا العيساوي من دمياط
وفيه ويل السلطان عدة والة يف نواحي أرض مصر، وضرب مجاعة، وقتل عدة من مشايخ . املؤيدية فضربت

  .النواحي

صطبل من القلعة للحكم بني الناس، كما جلس امللك الظاهر برقوق، مث ابنه امللك وفيه جلس السلطان شيخ باإل
وفيه خسف مجيع . الناصر فرج، وجعل ذلك يف كل يوم ثالثاء ومجعة وسبت، ورد كثرياً من احملاكمات إىل القضاة

النوروزية  وفيه كثرت الدراهم. جرم القمر يف ليلة اخلميس رابع عشره، ومكث منخسفاً حنو أربع ساعات
وفيه تراخي سعر الغلة، حبيث أبيع يف بالد . والبندقية بأيدي الناس يف ديار مصر، وحسن موقعها من كل أحد

  .البحرية كل مخسة أرادب مصرية مبثقال ذهب، وهذا شيء مل نعهد مثله
ألستادار لقضاء وفيه اشتدت وطأة األمري بدر الدين حسن األستادار على الرسل والربددارية املرصدين بباب ا

األشغال، والتصرف يف األمور وكانوا منذ أيام األمري مجال الدين يوسف األستادار قد كثر عددهم، وتزايدت 
  .أمواهلم، حىت تبلغ نفقة الواحد من آحادهم األلف درهم يف اليوم، فمال عليهم، وصادر مجاعة منهم

املباشرين من الكتاب األقباط، وضرب مجاعة منهم وفيه اشتد السلطان يف أيام جلوسه للحكم بني الناس على 
وفيه ألزم اليهود مببلغ ألفي مثقال من الذهب، وألزم . باملقارع، ووضع منهم، وهلج بذمهم، فذعروا ذعراً زائداً

النصارى بثمانية عشر ألف مثقال، لتتمة عشرين ألف مثقال، وذلك يف نظري تفاوت ما كانوا يقومون به فيما مضى 
  .زية، وتوىل استخراج ذلك منهم زين الدين قاسم البشتكي املعروف بسيدي قاسممن اجل

خلع على األمري تاج الدين التاج الشويكي وايل القاهرة، واستقر يف حسبة القاهرة، مضافاً : ويف يوم السبت آخره
ماالً قرر عليه، فأقام عنده ملا بيده من احلجوبية والوالية، وقبض على األمري منكلي بغا العجمي، وسلم إليه ليحمل 

  .أياماً، مث أفرج عنه
ركب السلطان من قلعة اجلبل، وعدى النيل إىل بر اجليزة، ونزل : يف يوم االثنني ثانيه: شهر ذي القعدة، أوله األحد

بض على ناحية أوسيم، وتبعه األمراء واملماليك، وخرجت الزردخاناة فأقام أياماً، مث توجه إىل ناحية البحرية لق
  .مشاخيها، فأقام على تروجة، وويل األمري كمشبغا العيساوي كشف الوجه البحري، واستمر هناك إىل آخر السنة

  .وقع وباء بكورة البهنسي، واستمر بقية السنة: ويف هذا الشهر
كثر محل شجر النارنج، حىت أبيع كل مائة وعشر حبات نارنج بدرهم بندقي، زنته نصف درهم : ويف هذه املدة



األستاذ قاضي  -فضة، عنه من الفلوس رطالن، فيكون باثين عشر درمهاً، ومل نعهد مثل هذا، وقال يل شيخنا 
  .ما كثر النارنج مبدينة إال أسرع إليها اخلراب -القضاة ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون 

ضرب أحد عبيد مكة، وقيده لكونه ووقع يف اخلامس من ذي احلجة مبكة، أن األمري جقمق أمري احلاج املصري، 
حيمل السالح يف احلرم، وكان قد منع من ذلك، ثارت فتنة انتهكت فيها حرمة املسجد احلرام، ودخلت اخليل إليه، 
عليها املقاتلة من قواد مكة العمرة حلرب األمري جقمق، وأدخل هو أيضاً خيله املسجد، فباتت به تروث، وأوقدت 

مث أنه أطلق الذي .  أبواب املسجد، فسمرت كلها إال ثالثة أبواب، ليمتنع من يأتيهفيه مشاعله، وأمر بتسمري
وهنب مبأزمي عرفة . ومل حيج أكثر أهل مكة من كثرة اخلوف. ضربه، فسكنت الفتنة من الغد، بعدما قتل مجاعة

مات هو وولده يف يوم  -من أمراء التركمان  -مجاعة وجرحوا، وقدم اخلرب بأن األمري يغمور بن هبادر الذكرى 
  .واحد بطاعون يف أول ذي القعدة، وأن قرا يوسف انعقد بينه وبني شاه رخ بن تيمورلنك صلح، وتصاهرا

 -وفيها نزل ملك الربتقال من الفرنج على مدينة سبتة يف ثالمثائة مركب، وأقام جبزيرة فيما بينها وبني جبل الفتح 
سلمون الذين حشروا بسبتة من اجلبال، ونفدت أزوادهم، وعادوا إىل مدة، حىت مل امل -يقال هلا طرف القنديل 

حباهلم، فطرقها عند ذلك الفرنج، وقاتلوا املسلمني، وهزموهم، وركبوا أقفيتهم، وعربوا باب امليناء فتحمل 
باب، وكان لذلك أس. املسلمون مبا قدروا عليه، ومروا على وجوههم، فتملك الربتقال سبتة يف سابع شعبان منها

ملا ملكوها ساءت سريهتم يف أخذ أموال أهلها، مث أن موسى بن أيب عنان، ملا  -ملوك فاس  -منها أن بين مرين 
ملك، أعطى سبتة أليب عبد اهللا حممد بن األمحر، فنقل منها العدد احلربية بأمجعها إىل غرناطة، فلما استرد بنو مرين 

قع الوباء العظيم هبا، حىت باد أعياهنا، وكان من فساد ملك بين مرين سبتة ساءت سرية عماهلم هبا، وكثر ظلمهم، فو
. وخراب فاس وأعماهلا ما كان، فاغتنم الرند ذلك، ونزلوا على سبتة، فلم جيدوا فيها من يدفعهم، وهللا عاقبة األمور

  .رمان، وجنا بنفسهوفيها كانت وقعة بني األمري حممد بن عثمان وبني األمري حممد بن قرمان، اهنزم فيها ابن ق
 -وفيها أحرق قرب الشيخ عدي جببل هطار من بالد األكراد، وهذا الشيخ عدي هو عدي بن مسافر اهلكاري 

صحب عدة من مشايخ الصوفية، وسكن جبل الطائفة اهلكارية من مشايخ الصوفية، وسكن جبل  -بتشديد الكاف 
بين له به زاوية، فمال إليه بتلك النواحي من هبا، واعتقدوا الطائفة اهلكارية من األكراد، وهو من أعمال املوصل، و

ومخسني  -وقيل مخس  -صالحه، وخرجوا يف اعتقاده عن احلد يف املبالغة، حىت مات عن تسعني سنة، يف سنة سبع 
لون ومخسمائة، فدفن بزاويته، وعكفت طائفته املعروفة بالعدوية على قربه، وهم عدد كثري، وجعلوه قبلتهم اليت يص

إليها، وذخريهتم يف اآلخرة اليت يعولون عليها، وصار قربه أحد املزارات املعدودة، واملشاهد املقصودة، لكثرة 
أتباعه، وشهرته هو يف األقطار، وصار أتباعه يقيمون بزاويته عند قربه شعاره، ويقتفون آثاره، والناس معهم على ما 

ظيم احلرمة، فلما تطاولت املدة، تزايد غلو أتباعه فيه حىت زعموا أن كانوا عليه زمن الشيخ من مجيل االعتقاد، وتع
الشيخ عدي بن مسافر هذا هو الذي يرزقهم، وصرحوا بأن كل رزق ال يأيت من الشيخ عدي ال نرضاه، وأن 

وأكل معه خبزاً وبصالً، وتركوا الصلوات املفروضة يف اليوم  -عن قوهلم  -الشيخ عدي جلس مع اهللا تعاىل 
لليلة، وقالوا الشيخ عدي صلى عنا، واستباحوا الفروج احملرمة، وكان للشيخ عدي خادم، يقال له حسن وا

انتقل : البواب، فزعموا أن الشيخ ملا حضرته الوفاة، أمر حسن هذا أن يلصق ظهره، فلما فعل ذلك قال له الشيخ
يخ حسن البواب تعتقد العدوية فيها أهنا نسلي إىل صلبك، فلما مات الشيخ عدي ومل يعقب ولداً، صارت ذرية الش

ذرية الشيخ عدي، وتبالغ يف إكرامهم، حىت أهنم ليقدمون بناهتم إىل من قدم عليهم من ذرية الشيخ حسن، فيخلو 
هبن، ويقضي منهن الوطر، ويري أبوها وأمها أن ذلك قربة من القرب اليت يتقرب هبا إىل اهللا تعاىل، فلما شنع ذلك 



ويعرف جبالل الدين حممد بن  -رمحه اهللا  -دب هلم رجل من فقهاء العجم يتمذهب مبذهب الشافعي من فعلهم انت
عز الدين يوسف احللواين، ودعا حلرهبم، فاستجاب له األمري عز الدين البخيت صاحب جزيرة ابن عمر واألمري 

دهم صاحب حصن كيفا وأم -ومجعوا عليهم كثرياً من األكراد السندية  -صاحب شرانس  -توكل الكردي 
بعسكر، وأتاهم األمري مشس الدين حممد اجلردقيلي، وساروا يف مجع كبري جداً إىل جبل هكار، فقتلوا مجاعات كثرية 

وصاروا يف هذا الوقت يعرفون بني األكراد بالصحبتية، وأسروا منهم خالئق حىت أتوا  -من أتباع الشيخ عدي 
فهدموا القبة املبنية عليه، ونبشوا ضرحيه وأخرجوا عظامه،  -الشيخ عدي  وهي القرية اليت فيها ضريح -الشرالق 

انظروا كيف أحرقنا عظام من ادعيتم فيه ما ادعيتم، ومل : فأحرقوها حبضرة من أسروه من الصحبتية، وقالوا هلم
قاموا هبا على مث عادوا بنهب كثري، فاجتمعت الصحبتية بعد ذلك وأعادوا بناء القبة، وأ. يقدر أن يدفعنا عنه

  .عادهتم، وصاروا عدواً لكل من قيل له فقيه، يقتلونه حيث قد قدروا عليه، ولو شاء ربك ما فعلوه
  ممن مات يف هذه السنة

  .ممن له ذكر األمري نوروز احلافظي
  .ومات األمري طوخ نائب حلب
  .ومات األمري يشبك بن أزدمر

  .ومات األمري قمش

  .يعاً بدمشق، يف شهر ربيع اآلخرقتلوا مج. ومات األمري برصبغا
  .ومات األمري شاهني األفرم برملة لد، وهو عائد من دمشق، وكان ظاملاً فاسقاً، من شرار خلق اهللا

ومات األمري يلبغا الناصري، يف ليلة اجلمعة ثاين عشر رمضان مبنزله، بعد عوده من الشام، وكان خري أمراء الوقت 
أخذها من احلمايات واملستأجرات وحنوها، وصيانته عن القاذورات احملرمة من شرب بعفته عن األموال اليت أحدثوا 

ومع ذلك فاستجد مباشروه شونة خارج القاهرة، لبيع امللح، وألزموا الباعة أال يشتروا امللح إال . اخلمر وشبهه
هم ضربوه وغرموه ماالً، فلهذا وتتبعوا بائعيه، ممن ظفروا به، وقد اشتري امللح من غري. منها، وباعوه بأغلى األمثان

  .بلغ امللح أضعاف مثنه
ومات األمري جانباك الدوادار، أحد املماليك املؤيدية مبدينة محص، وهو متوجه مع العسكر إىل حلب من جرح 

  .أصابه يف حماربة نوروز على دمشق، لزم منه الفراش إىل أن مات
مد بن القدوة، عفيف الدين عدل اهللا بن ظهرية بن أمحد ومات مبكة قاضيها ومفتيها، مجال الدين أبو حامد حم

القرشي الشافعي، يف ليلة سابع عشر شهر رمضان، عن حنو سبع وستني سنة، ويل قضاء مكة وخطابتها وحسبتها 
مرات، وتصدى هبا للتدريس واإلفتاء حنو أربعني سنة، وصنف، فربع يف الفقه واحلديث، واشتغل بالقاهرة معنا 

  .مل خيلف باحلجاز بعده مثلهو. قدمياً
ومات باملدينة النبوية قاضي القضاة احلنفية زين الدين عبد الرمحن بن نور الدين علي ابن يوسف بن احلسن بن 

وويل قضاء . حممود الزرندي احلنفي، يف ربيع األول، ومولده سنة ست وأربعني وسبعمائة، وقد أناف على السبعني
  .ثالثني سنة، مع حسبتها، وكان غزير املروءةاحلنفية باملدينة حنو ثالث و

وتويف بزبيد من بالد اليمن قاضي القضاة هبا، شيخنا جمد الدين حممد أبو الطاهر بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن 
وهو ممتع . عمر الفريوزابادي الشريازي الشافعي اللغوي، يف ليلة العشرين من شوال، عن مثاين ومثانني سنة وأشهر



وقد اشتهر يف أقطار األرض كتابه الذي . وله مصنفات كثرية، منها كتاب القاموس يف اللغة، ال نظري له. سهحبوا
ويل قضاء األقضية . صنفه للناصر ومساه تسهيل األصول إىل األحاديث الزائدة على جامع األصول، وله نظم حسن

  .ومغارباً، وأقام بالقاهرة زماناًببالد اليمن حنو عشرين سنة حىت مات بعدما طاف البالد مشارقاً 
ومات بالقاهرة الشريف سليمان بن هبة بن جاز بن منصور احلسيين أمري املدينة النبوية، مسجوناً، وهو يف عشر 

ويل إمرة املدينة النبوية يف أخريات ذي احلجة سنة اثنيت عشرة مث قبض عليه يف أخريات ذي احلجة سنة . األربعني
  .ه حممد، ومحال إىل القاهرة، فاعتقل هبا حىت مات، وويل بعده املدينة عزيز بن هيازع بن هبةمخس عشرة، وعلى أخي

وأكثر . ومات بالنحريرية األديب الشاعر أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن علي البديوي، يف رابع عشر ربيع اآلخر
  .شعره يف املدائح النبوية
  سنة مثان عشرة ومثامنائة

املعتضد باهللا أبو الفتح داود، والسلطان بديار مصر والشام واحلرمني امللك املؤيد أبو النصر  أهلت، وخليفة الوقت
شيخ احملمودي الظاهري، وأتابك العساكر األمري ألطنبغا العثماين، وأمري أخور األمري ألطنبغا القرمشي والدوادار 

انباك الصويف، وأستادار األمري بدر الدين حسن األمري أقباي املؤيدي، ورأس نوبة النوب تنباك ميق، وأمري جملس ج
بن حمب الدين عبد اهللا الطرابلسي، وقاضي القضاة الشافعية شيخ اإلسالم جالل الدين عبد الرمحن بن البلقيين 

وقاضي القضاة احلنفية ناصر الدين حممد بن عمر ابن العدمي، وقاضي القضاة املالكية مجال الدين عبد اهللا بن مقداد 
وقاضي القضاة احلنابلة جمد الدين سامل بن سامل بن عبد امللك املقدسي، وكاتب السر قاضي . مساعيل األقفهسيبن إ

القضاة ناصر الدين حممد بن حممد بن عثمان بن البارزي احلموي الشافعي، والوزير تاج الدين عبد الرزاق بن 
ظر اجليش علم الدين داود بن عبد الرمحن بن اهليصم، وناظر اخلاص الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، ونا

الكويز، ونائب اإلسكندرية األمري صوماي احلسين، ونائب غزة األمري طرباي، ونائب الشام األمري قنباي احملمدي، 
ونائب طرابلس األمري سودن من عبد الرمحن، ونائب محاة تنباك البجاسي، ونائبحلب األمري أينال الصصالين، وأمري 

ريف حسن بن عجالن احلسين، وأمري املدينة النبوية الشريف عزيز بن هيازع بن هبة احلسيين، ومتملك مكة الش
اليمن امللك الناصر أمحد بن الشرف إمساعيل بن رسول، ومتملك الروم حممد كرشجي بن خوندكار أيب يزيد بن 

مري حممد باك بن قرمان، ففر إليه مراد خان بن أورخان بن عثمان جق، وكان قد عدى من بر قسطنطينية يريد األ
  .أعيان دولة بن قرمان، فملك أكثر بالده وفر منه إىل بالد الورسق، وامتنع هبا، وأهلت هذه السنة وهم على هذا

قدم السلطان من البحرية، بعدما قرر على من قابله من : إىل يوم اخلميس ثانيه: شهر اهللا احملرم احلرام، أوله األربعاء
  .ني ألف دينار، فكانت مدة عيبته ستني يوماًأهلها أربع
وقدم اخلرب بأن شاه . أفرج عن األمري بيبغا املظفري، واألمري متان متر اليوسفي من سجن اإلسكندرية: ويف عاشره

رخ بن تيمورلنك عمل عيد النحر مبدينة قزوين وتسلم مدينة السلطانية، وأرسل إىل قرا يوسف يطلب منه فرسني 
لب منه امرأة أخيه وابنة أخيه، وكانتا عنده يف األسر، ويلزمه بدماء اخوهتم، والقيام بأمواهلم اليت عينهما، ويط

وصلت إليه، وأن يضرب السكة ويقيم اخلطبة بامسه، فاستعد قرا يوسف حملاربته، وبعث يستدعي ابنه شاه حممد من 
  .بغداد، وبقية عسكره، خوفاً على تربيز أن ميلكها منه شاه رخ

دم كتاب األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج من بغداد، يتضمن أنه مقيم هبا يف املدرسة املستنصرية، وسأل وق
  .العفو عنه، فأجيب مبا طيب خاطره

من جزيرة قربص، وقد توجه إليها لفك األسرى، بأنه  -أحد خواص الناصر فرج  -وقدم كتاب أقبغا النظامي 



سلمني مخسمائة ومخسة وثالثني أسرياً، فكاكهم بثالثة عشر ألف دينار وثالمثائة دينار، وجد باجلزيرة من أسارى امل
وأنه قد أوصل إىل متملك قربص العشرة آالف دينار اجملهزة معه، فانفك هبا أربعمائة أسري، كل أسري خبمسمائة 

الثني أسرياً، بثالثة آالف درهم، عنها مخسة وعشرون ديناراً، وقد افتك متملك قربص من مائه مائة ومخسة وث
وثالمثائة ومخسة وسبعني ديناراً، وقد محل منهم إىل جهة مصر يف البحر مائيت أسري، وفرق يف جهات السواحل 

  .الشامية باقيهم
وقدم اخلرب بأن األمري أينال الصصالين نائب حلب سار منها يف نصف ذي القعدة من السنة اخلالية، ومعه العساكر 

اربة كردي بن كندر، ففر منه، وأنه أخذ له عدة كثرية من األغنام، فصار كردي إىل علي بن دلغادر إىل العمق حمل
  .وسأله يف الصلح، فدخل بينهما ابن دلغادر، حىت اصطلحا، وعاد إىل حلب

دن قتل بسجن اإلسكندرية األمري طوغان احلسين الدوادار، واألمري دمرداش احملمدي، واألمري سو: ويف هذا الشهر
  .تلي احملمدي، واألمري أسنبغا الزردكاش، يف يوم السبت ثامن عشره، وأقيم عزاؤهم بالقاهرة يف خامس عشرينه

  .ابتدأ الطاعون يف الناس بالقاهرة، فمات منه مجاعة: ويف هذا الشهر
قدسي العسقالين فيه أمر قاضي القضاة جمد الدين سامل بن سامل بن أمحد بن عبد امللك امل: شهر صفر، أوله اخلميس

  .احلنبلي أن يلزم داره، ومنع من احلكم بني الناس

ركب السلطان من القلعة، وسار إىل حنو منية مطر، اليت تعرف اليوم باملطرية وعاد فدخل القاهرة من : ويف ثامنه
دين حسن بن باب النصر، ونزل مبدرسة مجال الدين األستادار من رحبة باب العيد، مث عرب إىل بيت األمري بدر ال

  .حمب الدين األستادار، فأكل عنده ومضى إىل القلعة
خلع على قاضي القضاة عالء الدين علي بن حممود بن أيب بكر، ابن مغلي احلنبلي احلموي واستقر : ويف ثاين عشره

حنو شهرين، يف قضاء القضاة احلنابلة بديار مصر، عوضاً عن جمد الدين سامل، وكان قد قدم من محاة إىل القاهرة من 
  .وخلع أيضاً علي تقي الدين أيب بكر بن عثمان بن حممد احلسيين احلموي احلنفي، واستقر يف قضاء العسكر

وقع الشروع يف حفر الرمال اليت حدثت ما بني اجلامع اجلديد الناصري خارج مدينة مصر وبني : ويف هذا الشهر
سار جمراه فيما يلي بر مصر والقاهرة على غري  -ا هذا يف وقتن -جامع اخلطريي يف بوالق، وسبب ذلك أن النيل 

فإنه مير من  -قريباً من طرا  -ما كان عليه يف الدهر األول، وهيئته اآلن أنه إذا صار يف اجلهة القبلية من مصر 
نها اجلهة الغربية من أجل أنه حدث فيما بني طرا وطرف الروضة جتاه املقياس جزيرة رمل يف غاية الكرب، ينحسر ع
املاء يف أيام نقصه، فيصري ما جتاه بركة احلبش إىل رباط اآلثار النبوية وحسر األفرم إىل املدرسة املعزية اليت جتاه 

املقياس رمالً ال يعلوه املاء، إال يف أيام الزيادة، وصار عظم النيل من وراء جزيرة الصابوين فيمر بينها وبني اجليزة إىل 
واحدة متر فيها بني الروضة واجليزة وهي معظم النيل، وأخرى متر فيها : فيصري فرقتني أن يصل قريباً من املقياس،

  .بني الروضة ومصر إىل أن تصل قريباً من موردة احللفاء، تقف يف أيام نقص املاء هناك
لذلك خربت ويصري ما بني موردة احللفاء وجامع اخلطريي ببوالق رماالً ال يعلوها املاء إال يف أيام زيادته فقط، و

منشاة املهراين ومنشأة الكتبة وخط موردة البالط، وخط زريبة قوصون، وخط فم اخلور، وحكر ابن األثري النقطاع 
ماء النيل عن هذه املواضع، ومجيعها يف الرب الشرقي، وجتاهها من غربيها حسر اخلليلي واجلزيرة الوسطى، وجمرى 

ريباً من جامع اخلطريي، فيصري بني املاء وبني اجلامع جزيرة ظهرت من النيل من غريب اجلزيرة الوسطى إىل أن يصل ق
حدود سنة مثانني وسبعمائة من حبري اجلزيرة، واتسعت شيئاً فشيئاً يف الطول والعرض حىت مل يبق بناحية بوالق إىل 

ملاء، مث ينحسر عنها إذا أوائل جزيرة الفيل شيء من ماء النيل البتة، وإمنا هي أرض، فإذا كان أوان الزيادة عالها ا



بسبب انطراد املاء عن الرب الشرقي مما بني منشأة املهراين وجزيرة الفيل، أكثر ما كان  -كما ذكرنا  -هبط فخرب 
هناك من املباين، فقصد السلطان حفر ما بني موردة احللفاء وبوالق، ليعود املاء هناك صيفاً وشتاء على األبد، وأمر 

فنزل  -أمري جاندار  -فر هذا أن يشرع يف حفره، وندب له األمري كزل العجمي األجرود يف يوم السبت عاشر ص
وعملت أياماً، مث ندب األمري سودن القاضي حاجب احلجاب . وعلق مائة ومخسني رأساً من البقر لتجرف الرمال،

  .هلذا العمل، فاستمر العمل بقية
الناس يف القاهرة بالدراهم املؤيدية، وسبب ذلك أن نقود  أيضاً تعامل: ويف هذا الشهر: صفر وشهر ربيع األول

وقد قل يف : الذهب اهلرجة: هي الذهب والفلوس، والذهب صار ثالثة أصناف، وهي -كما تقدم  -مصر اآلن 
وهذا الصنف هو الذهب اإلسالمي . أيدي الناس، وبلغ كل مثقال منه إىل مائيت درهم ومخسني درمهاً من الفلوس

الغش، وهو مستدير الشكل على أحد وجهيه شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وعلى اخلالص من 
الوجه اآلخر اسم السلطان وتاريخ ضربه، واسم املدينة اليت ضرب هبا، وهي إما القاهرة أو دمشق أو اإلسكندرية، 

  .وكل سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراهم

فرنيت واألفلوري والبندقي، والدوكات وهو جيلب من بالد اإلفرنج، وعلى أحد ذهب يقال له األ: والصنف الثاين
وجهيه صورة إنسان يف دائرة مكتوبة بقلمهم ويف الوجه اآلخر صورتان يف دائرة مكتوبة ومل يكن يعرف هذا 

ىت صار نقداً الصنف قدمياً مما يتعامل به الناس، وإمنا حدث يف القاهرة من حدود سنة تسعني وسبعمائة، وكثر ح
ووزن كل مائة دينار من هذا الذهب أحد . رائجاً، وبلغ إىل مائيت درهم وثالثني درمهاً من الفلوس، كل دينار منه

غري أن الناس قصوه حىت خف وزنه، واستقر مثانية وسبعني وثلثا، وضرب كثري من . ومثانون مثقاالً وربع مثقال
راج بينهم كرواج اإلفرجني، ويقع فيه اختالف كبري، فيقال هذا الناس على شكله، وتسامح الناس يف أخذه، ف

تركي وهذا خارج الدار، وهذا ناقص الوزن، وهذا ليس جبيد العيار، وجيعل بازاء كل عيب حصة من املال تنقص 
  .من صرفه

منه تسعة الذهب الناصري، وهو الذي ضربه امللك الناصر فرج، كما تقدم ذكره، وزنة كل دينار : والنوع الثالث
. عشر قرياطاً من أربعة وعشرين قرياطاً، وذهبه دون احلايف، وبلغ كل دينار منه إىل مائيت درهم وعشرة دراهم

ويعد يف الدرهم الكاملي منها أربعة . وأما الفلوس فإهنا كانت معدودة غري موزونة. وفيه اخلارج الدار أيضاً
وكثر ضرهبا، حىت صارت يف آخر األيام الظاهرية برقوق هي  وعشرون فلساً زنة كل فلس مثقال، مث تناقص وزهنا

  .النقد الرائج، كما تقدم ذكره
مث نقص أهل الدولة وزهنا، وكثر تعنيت الناس فيها، فرسم األمري يلبغا الساملي األستادار يف سنة سبع ومثامنائة أن 

ه فاستمر احلال على ذلك، وتزايد سعر يتعامل الناس هبا وزناً، وجعل كل رطل منها بستة دراهم، كما تقدم ذكر
الذهب لكثرة الفلوس، وشناعة محلها يف األسفار، وقلة الدراهم الكاملية، حىت بلغ ما بلغ، وصارت الفلوس هي 
  .اليت ينسب إليها مثن مجيع املبيعات، جليلها وحقريها، وقيم األعمال بأسرها، ويعطي الذهب والفضة عوضاً عنها

 -كما تقدم ذكره  -ن دمشق، وكثرت الدراهم النوروزية والبندقية بأيدي الناس يف القاهرة فلما قدم السلطان م
  .تقدم السلطان بضرب دراهم مؤيدية

واإلشاعة قوية بأن السلطان سبك دنانري كثرية من الناصرية، وعمل دنانري مؤيدية، فتوقف الناس : فأهل صفر هذا
ثالث عشرينه، استدعى السلطان قضاة القضاة، وكبار الصيارفة، إىل بني يف أخذ الدينار الناصري، إىل يوم اجلمعة 

يديه باإلسطبل من القلعة، وحتدث يف إبطال الدنانري الناصرية، فذكر له قاضي القضاة جالل الدين بن البلقيين أن يف 



  .هذا إتالف كثري من األموال، فلم يعجب السلطان ذلك، ورد النظر يف النقود إليه
حضر الصيارفة، وكثري من التجار إىل جملس قاضي القضاة من املدرسة : الغد يوم السبت رابع عشرينه فلما كان

الصاحلية بني القصرين، فآل األمر إىل أن تقرر سعر املثقال الذهب املختوم اهلرجة املؤيدي وحنوه من الذهب املصري 
اجليد مبائتني وثالثني درمهاً فلوساً، وسعر الدينار  اهلرجة مبائتني ومخسني درمهاً فلوساً، وسعر الدينار األفرنيت

الناصري اجليد من نسبة املثقال، وأن يتعامل بالناصرية وزناً، وما كان منها ناقص الوزن أو رديء الذهب يقطع، 
بثمانية عشر  -وزنته نصف وربع ومثن درهم فضة خالصة  -ويؤخذ فيه حبسب قيمته، وأن يكون الدرهم املؤيدي 

من الفلوس، وعملت أنصاف وأرباع، واستكثروا من ضرب األنصاف، فتكون بتسعة دراهم النصف، وتقرر  درمهاً
ال تباع كلها إال للسلطان، ليضرهبا دراهم مؤيدية، وسعر كل درهم منها  -املصوغة واحلجر  -أن يكون الفضة 

ال بالعدد، فما كان منها جيداً حسب فيه خبمسة عشر درمهاً فلوساً، وتقررت الدراهم البندقية والنوروزية بالوزن 
  .مخسة عشر درمهاً كل درهم وما كان منها رديا قطع وبيع بسعره

محلت الدراهم املؤيدية والذهب املؤيدي، من دار الضرب بالقاهرة إىل : فم ملا كان يوم االثنني سادس عشرينه
كما تقدم ذكره، فشملت اخلسارة خلقاً كثرياً،  القلعة، وزفت باملغاين، مث نودي أن تكون املعاملة على ما تقرر،

واعترب الباعة الدنانري الناصرية، وقصوا منها كثرياً من اجليد فيها، ومحلوه إىل دار الضرب فسبك، ودفع لصاحبه 
ا فيه، مائة ومثانني درمهاً، وقصوا أيضاً كثرياً من الناصرية الناقصة والردية، ومحلوها إىل دار الضرب، وحسبوا فيه

من نسبة مائة ومثانني يف اجليد، وأخذت الدراهم النوروزية والبندقية أيضاً ومحلت إىل دار الضرب، وأعطى يف وزن 
  .كل درهم منها مخسة عشر درمهاً، وحجر على صنف الفضة، وابتيع كله للسلطان

اً وازناً، وأن يستمر مبائة نودي أال يقص من الناصرية ما كان جيد:  -يف سلخ الشهر  -فلما كان بعدد ثالثة أيام 
  .ومثانني كل دينار منه، فكف الناس عن قصه، وتعاملوا به ما رسم هلم

  .قبض حبلب على األمري شاهني األيدكاري، وسجن بالقلعة: ويف هذا الشهر
  .وفيه مات األمري سنقر الرومي بسجن اإلسكندرية، يف سابع عشره

ة صفد، واستقر حسن بن بشارة يف تقدمة العشري على ثالثني ألف دينار، فيه استقر األمري طوغان أمري أخور يف نياب
يقوم هبا للسلطان وجهز إىل كل منهما تشريفة من قلعة اجلبل، على يد يشبك اخلاصكي، فلبسه وقبل األرض على 

دار بالشام، العادة، ووكل يشبك بابن بشارة حىت محل ثالثة عشر ألف دينار، وأحيل عليه األمري أرغون شاه األستا
بعشرة آالف دينار، فغضب حممد بن بشارة، ومجع على حسن واقتتال، فانكسر حممد وفر إىل البقاع، ونزل 

  .بالزبداين، خارج دمشق، ومر على وجهه يريد العراق
وفيه قدم كتاب نائب حلب بأن الشهايب أمحد بن رمضان أخذ مدينة طرسوس عنوة يف ثالث عشر احملرم، بعد أن 

سبعة أشهر، وأنه سلمها إىل ابنه إبراهيم، بعدما هنبها وسىب أهلها، وقد كانت طرسوس من حنو اثنيت  حاصرها
عشرة سنة خيطب هبا تارة لتمرلنك وتارة حملمد باك بن قرمان، فيقال السلطان األعظم سلطان السالطني، فأعاد ابن 

حسني بن نعري نزل على الرقة بعدما رعى زروع  وقدم اخلرب بأن. رمضان اخلطبة فيها باسم السلطان امللك املؤيد
  .وأنه قد حتالف مع فسليس مقدم الكلبيني، وتزوج ابنته. بالد الرحبة

وفيه بعث حسني بن نعري إىل األمري عثمان بن طر على قرا يلك يسأله أن يشفع إىل السلطان فيه، فكتب قرا يلوك 
  .العفو عنه، فأجيب مبا يطيب خاطرهيسأل تأمينه، وبعث حسني مع ذلك قوده وكتابه يسأل 

وقدم اخلرب بأن حممد باك كرشجي بن عثمان حارب األمري حممد بن قرمان صاحب قونية وكسره، وأخذ له بالداً 



  .كثرية، حبيث مل يبق بيده سوى قونية
وفيه حدث . موفيه كثر املوتان يف الناس بالقاهرة ومصر، وزادت عدة من يرد امسه الديوان على مثانني يف كل يو

رعد وبرق، قل ما عهد مثله مبصر، وعقبه مطر كثري جداً سالت منه األودية، وتغري ماء النيل لكثرة ما احندر إليه 
  .من السيل، وكان ذلك يف تاسع بشنس

أنكر السلطان على القضاة األربع كثرة نواهبم يف احلكم بالقاهرة ومصر، وكانوا قد جتاوزوا : ويف سابع عشرينه
  . قاض، فعزلوا نواهبم، مث أذن قاضي القضاة ناصر الدين حممد ابن العدمي يف احلكم لستة من نوابهمائيت

  .شهر ربيع األول، أوله اجلمعة
فيه أذن قاضي القضاة جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن البلقيين ألربعة عشر من نوابه يف احلكم، وشرط 

  .وة فهو معزولعليهم شروطاً منها أن من أخذ ماالً رش
نودي بأن الدراهم البندقية يصرف ما كان وزنه نصف ومثن، باثين عشر درمهاً، وما كان أقل من ذلك : ويف ثالثه

  .فإنه من حساب مخسة عشر كل وزن درهم
رسم بنقلة السكان من قيسارية سنقر األشقر املقابلة لقيسارية فاضل فإن السلطان عزم على هدمها لتبىن : ويف رابعه
  .جامعاً

نزل األمري التاج وايل القاهرة، ومجاعة من أرباب الدولة، وابتدأ باهلدم يف القيسارية املذكورة وما : ويف خامسه
  .جبوارها، فكثر بكاء النساء واألطفال من السكان، ونقلوا أمتعتهم

ابنة امللك الناصر فرج  عمل مهم عرس األمري ناصر الدين حممد بن األمري ألطنبغا القرمشي، على: ويف ثاين عشره
بن برقوق، واعتىن به عناية كبرية، إىل أن بين عليها ليلة اجلمعة رابع عشره، فتظاهر فيه املماليك والعامة مبا كان 

  .جيب فيه االحتشام، وكان شيئاً نكرا

من حساب مائة  نودي يف القاهرة مبنع املعاملة بالدنانري الناصرية، وأن تقص كلها، ويدفع فيها: ويف سادس عشره
  .ومثانني، فقصها الصيارفة

قدم إىل القاهرة الشيخ مشس الدين حممد بن عطاء اهللا بن حممد بن حممود الرازي اهلروي، : ويف حادي عشرينه
مدرس الصالحية بالقدس، بعدما خرج األمري ألطنبغا العثماين، فتلقاه وصعد إىل السلطان بقلعة اجلبل، فأقبل عليه 

مث . ه، وأجلسه عن ميينه، وحضر جمتمعا كان عند السلطان، هو وقاضي القضاة جالل الدين البلقيينالسلطان وأكرم
انصرف إىل دار قد أعدت له، ورتب له يف كل يوم مبلغ مائيت درهم فلوساً، ومن اللحم قدر ثالثني رطالً، وأنعم 

  .ثري من أهل الدولة اهلدايا اجلليلةعليه بفرس قد أسرج برج ذهب، وبكثري من الثياب الفاخرة، وأهدى إليه ك
وفيه قبض حبلب على األمري آق بالط نائب عينتاب، وسجن، وقبض . ارتفع الوباء من القاهرة: ويف هذا الشهر

وفيه استقر حميي الدين أمحد بن حسني بن إبراهيم املدين . على األمري شاهني الزردكاش، وسجن بقلعة حلب يف ثامنه
  .ر بدمشقالدمشق يف كتابة الس

ركب السلطان من قلعة اجلبل بأمرائه ومماليكه ووجوه دولته، : يف يوم االثنني ثانيه: شهر ربيع اآلخر، أوله األحد
وسار إىل حيث العمل يف حفر البحر جتاه منشأة املهراين، ونزل يف خيم قد نصبت له هناك، ونودي خبروج الناس 

ا، فخرج الناس طوائف، ومع كل طائفة الطبول والزمور، وهم يف للعمل يف احلفري، وكتبت حوانيت األسواق كله
. وأقبلوا إىل العمل ونقلوا التراب والرمل من غري أن يكلف أحد منهم فوقي طاقته. هلو ولعب، وغلقت األسواق

وقد وعمل مجيع العسكر أيضاً من األمراء واملماليك، ومجيع أرباب الدولة وأتباعهم، مث ركب السلطان بعد العصر 



مدت أمسطة جليلة، فكان يوماً باهلزل واللهو أشبه منه باجلد ووقف السلطان حىت فرض على كل من األمراء حفر 
قطعة عينها له، وعاد إىل القلعة، واستمر العمل والنداء يف كل يوم بالقاهرة، أن خيرج أهل األسواق وغريهم للعمل 

  .يف احلفر
ي أمري أخور ومعه مجيع مماليكه وأتباعه وعامة غلمان اإلصطبل السلطاين، ركب األمري ألطنبغا القرمش: ويف تاسعه

والركابة من عرب آل يسار، واألوحاقية، والبياطرة، وصوفية املدرسة الظاهرية برقوق خبط بني القصرين وأرباب 
عهم الفيل وظائفها، من أجل أهنم حتت نظره، فمضوا بأمجعهم إىل باب السلسلة، وتوجهوا معه للعمل، وخرج م

والزرافة، بعدة طبول وزمور، فحفروا فيه ونقلوا، وقد اجتمع هناك معظم الناس من الرجال والنساء للفرحة، 
فكثرت سخريتهم، وتضاحك بعضهم على بعض، فأعفى القرمشي فقهاء الظاهرية من العمل، وردهم، وتوىل القيام 

  .حبفر ما وظف عليه، ومعه عامل كبري، طول هناره
مجع األمري الكبري ألطنبغا العثماين أتابك العساكر مجيع من يلوذ به، وألزم كل من هو ساكن يف شيء : رهويف عاش

من البيوت واحلوانيت اجلارية يف وقف املارستان املنصوري أن خيرج معه من أجل أنه يلي نظر املارستان، وأخرج 
والفراشني والقراء واملباشرين واملؤذنني، وأخرج سكان أيضاً مجيع أرباب وظائفه من األطباء واجلرائحية، والكحالني 

وتتابع األمراء يف العمل، وخرج علم الدين داود بن الكويز ناظر اجليش، . جزيرة الفيل ألهنا من وقف املارستان
والصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا ناظر اخلاص، واألمري بدر الدين حسن بن حمب الدين األستادار، يف حادي 

ره، ومع كل منهم طائفة من أهل القاهرة، ومجع غلمانه وأتباعه ومن يلوذ به وينسب إليه، وأخرج وايل القاهرة عش
مجيع اليهود والنصارى، وكثر النداء يف كل يوم بالقاهرة على أصناف الناس خبروجهم للعمل، وخرج كل أمري، 

فراء وال تاجر وال بزاز وال قزاز وال طباخ وال وأخذ معه جريانه ومن يقرب سكنه من داره، فلم يبق عنربي وال 
جبان وال سقاء وال مناد، إال وخرج للعمل، وأخرج كاتب السر القاضي ناصر الدين حممد بن البازري معه مجيع 

  .الربيدية واملوقعني، بأتباعهم، فعملوا
لناس للعمل وجدوا يف احلفر خلت أسواق القاهرة وظواهرها من الباعة، وغلقت القياسر، وخرج ا: ويف رابع عشره

هنارهم مع ليلهم، حبيث مل يعف أحد من العمل، وكثرت حركات الناس وخروجهم إىل العمل طوائف طوائف، 
  .وتكرر النداء يف الناس باخلروج للحفري، وهتديد من تأخر عنه

بالسالح، فأصبحت نودي أن ال يفتح يف غد حانوت، ومن فتح دكاناً شنق، وأن خيرجوا كلهم : ويف خامس عشره
  .األسواق كلها مغلقة، واستمر العمل طول هذا الشهر يف احلفري، فتوقفت أحوال الناس بغلق األسواق

اشتد الطلب على اليهود والنصارى، وأهينوا يف استخراج العشرين ألف دينار إهانة بالغة، وناهلم : ويف هذا الشهر
  .لألعوان كلف كبرية

در الدين حسن األستادار حبمل عشرين ألف دينار من مباشري الديوان املفرد، وألزم وفيه ألزم السلطان األمري ب
الوزير الصاحب تاج الدين عبد الرازق بن اهليصم حبمل عشرين ألف دينار من مباشري الدولة، وألزم الصاحب 

روع يف توزيع بدر الدين حسن بن نصر اهللا ناظر اخلاص حبمل عشرة آالف دينار من مباشري اخلاص، فوقع الش
وفيه كثر عبث العربان بالوجه القبلي والوجه البحري، واشتد بأسهم، . ذلك وجبايته من يوم اخلميس سابع عشره

وفيه قتل األمري . وفيه ثارت األحامدة من عرب الصعيد بوايل قوص وقتلوا كثرياً ممن معه.وعجز أرباب الدولة عنهم
  .القلعة يف تاسعه يشبك من عبد العزيز بدمشق، وصلب على باب

وفيه سار األمري بيبغا املظفري من القاهرة إىل . وفيه أفرج عن أقربدي احلاجب بدمشق، وقدم منها إىل القاهرة



  .دمشق، فقدمها يف ثامن عشره، واستقر هبا أمرياً كبرياً
ئب طرابلس، ومضى وفيه سار األمري أينال الصصالين نائب حلب يف خامسه، ومعه األمري سودن من عبد الرمحن نا

على جرائد اخلليل يف طلب كردي بن كندر، فأخذ أعقابه، وقد فر من العمق وتعلق باجلبال، فاستوىل على كثري من 
أغنامه وأبقاره، مث نزل على قلعة دربساك وحاصرها ثالثة أيام حىت أخذها يف سادس عشره بأمان، ففر عن كردي 

  . مرعش، وانضم أصحابه على فارس بن دمرخان بن كندرأكثر مجائعه، وعزموا على قبضه، فتسحب إىل
وفيه خرج شاه حممد بن قرا يوسف من . وفيه استقر األمري جرباش حاجباً حبلب، عوضاً عن شاهني األيدكاري

  .بغداد حملاصرة ششتر
وقد  يف رابع عشرينه، وقاتل سولو بن كبك وأخاه حسيناً على كركر، -نائب ملطية  -وفيه ركب األمري كزل 

أحرقا بلد جوباص من أعمال ملطية فقتل من مجاعتها كثرياً، وهزم بقيتهم، وعاد إىل ملطية، فجمعا عليه األكراد 
وفيه نقل األمري طوغان أمري أخور نائب صفد منها إىل . والتركمان ونائب كركر، وزحفوا عليه، فاقتتلوا قتاالً كثرياً

ليل اجلشاري، واستقر خليل يف نيابة صفد، وكان املتوجه لنقلهما دمشق، واستقر هبا حاجب احلجاب عوضاً عن خ
  .األمري أينال األزعري األعور، أحد رءوس النوب

أهل والناس يعملون يف احلفري، واألخبار متواترة بكثرة فساد أهل الوجه القبلي : شهر مجادى األوىل، أوله االثنني
  .والوجه البحري

  .ن حسن األستادار يف عدة من األمراء معه إىل الوجه البحريسار األمري بدر الدي: ويف خامسه
ركب األمري صارم الدين إبراهيم ولد السلطان، ومجع له من الناس خالئق ما بني مسلمني وأهل الذمة، : ويف سابعه

ماء النيل، ومضى هبم إىل العمل يف احلفري، يعملوا يومني، ومتادى العمل عدة أيام من هذا الشهر، حىت أدركته زيادة 
  .فلم يظهر ملا كان من العمل أثر

وعزل األمري قنباي احملمدي . خلع على األمري ألطنبغا العثماين أتابك العساكر، واستقر يف نيابة الشام: ويف سابعه
وفيه نودي باملنع من . وخلع على األمري أقربدي املنقار، واستقر يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن صوماي احلسين

املة بالدنانري الناصرية، وهدد من تعامل هبا أو وجدت عنده وكان الناس قد تظاهروا هبا، وصرفوها مبائة ومثانني املع
  .درمهاً الدينار، فلم ينتهوا عن ذلك، فنودي يف خامس عشرينه بتهديد من اشترى هبا شيئاً بأن تسبك يف يده

عاء عاشره وثالث عشرين أبيب، بلغ ماء النيل إىل أربعة حتسن سعر الغلة، وسببه أن يف يوم األرب: ويف هذا الشهر
عشر إصبعاً من أحد عشر ذراعاً، ونقص أربعة أصابع، مث مل يناد عليه يف يومي اخلميس واجلمعة، فاشتد قلق الناس، 

سبت، وأمسك خزان القمح أيديهم عن بيعه، ليبلغوا فيه أملهم من الغلو، فلطف اهللا بعباده، ونودي عليه يف يوم ال
  .واستمر النداء
املذكور انتقض على السلطان األمل الذي يعتاده برجله، ولزم الفراش إىل يوم اخلميس خامس : ويف يوم األربعاء

  .عشرينه
أويف ماء النيل ستة عشر ذراعاً، فركب السلطان حىت  -وهو حادي عشر مسرى  -: ويف يوم األحد سابع عشرينه

  .خلليجخلق املقياس بني يديه، مث فتح ا
  :شهر مجادى اآلخرة، أوله األربعاء

  .أهل والناس من كثرة فساد العربان بنواحي أرض مصر، يف جهد
  .حفر أساس اجلامع املؤيدي جبوار باب زويلة: ويف رابعه



  .برز األمري ألطنبغا العثماين نائب الشام، ونزل بالريدانية خارج القاهرة: ويف سادسه
ق األمري سودن القاضي حاجب احلجاب اجلامع األزهر بعد الفراغ من صالة عشاء طر: ويف ليلة احلادي عشر منه

اآلخرة، ومعه كثري من مماليكه وأعوانه، فنهبوا شيئاً كثرياً من ثياب وفرشهم، ومنع الناس من املبيت به، وكان قد 
  .نكراً أضعاف ما ظنه من املنكروشي إليه بأن كثرياً ممن ينام به تصدر منه منكرات قبيحة، فكان يف إزالته ما ظنه م

ارتفع سعر الغالل، فبلغ األردب القمح إىل مائة وستني درمهاً، واألردب الشعري إىل مائة : ويف هذا الشهر املبارك
  .وثالثني درمهاً، مع توايل زيادة ماء النيل وكثرة الغالل

فتنة بدمشق، مث قدم اخلرب خبروج األمري طرباي وفيه قدم اخلرب خبروج األمري قنباي احملمدي عن الطاعة، وأنه ثارت ال
نائب غزة أيضاً عن الطاعة، وأنه سار إىل األمري قنباي فاستعد السلطان، وناب األمري يشبك شاد الشراخباناه، ومعه 

 مائة مملوك، وبعثه جندة إىل األمري ألطنبغا العثماين، وذلك أنه ملا حضر األمري جلبان أمري أخور إىل دمشق بطلب
األمري قانباي احملمدي إىل القاهرة أظهر امتثال ذلك، وأخذ ينقل حرميه إىل بيت غرس الدين، وطلع بنفسه يف ثاين 

فلما كان يف سادسه، وبيبغا املظفري، . مجادى اآلخرة إىل البيت املذكور بطرف القبيبات على أنه متوجه إىل مصر
يف مجاعة يسريون بسوق اخليل، بلغهم أن يلبغا كماج وابن منجك، وجلبان، وأرغون شاه، ويشبك األيتمشي، 

كاشف القبلية، حضر يف عسكر إىل قريب داريا، وأن خلفه من مجاعته طائفة، وأن قنباي طلع إليه، وحتالفا، مث عاد 
إىل بيت غرس الدين، وقد تأهب للحركة، فاستعد املذكورون، ولبسوا آلة احلرب، وزحفوا إليه، وقاتلوه من بكرة 

هار إىل العصر، فهزمهم ومروا على وجوههم إىل صفد، ودخل قانباي إىل دمشق، ونزل دار العدل من باب الن
فانتقل إىل خان . اجلابية، ورمى على أهل القلعة باملدفع، وأحرق مجلون دار السعادة، فرماه من بالقلعة باجملانيق

ج تنبك البجاسي نائب محاة، وعلى الباب الذي ونزل على باب الفرن. السلطان، وبات يف خيمة وهو حياصر القلعة
من جهة باب الربيد األمري طرباي نائب غزة، وعلى باب احلديد األمري تنبك دوادار قانباي، إىل أن بلغهم وصول 

وكان األمري ألطنبغا العثماين قد توجه على بالد املرج إىل جرود، فجد العسكر السري . العساكر، ساروا من دمشق
اي، إىل أن نزلوا برزة، وتقدم منهم طائفة، فأخذوا من ساقته أغناماً وغريها، وجرح أمحد بن تنم يف يده وراء قانب

بنشاب، وجرح معه مجاعة فلما بلغ اخلرب األمري أينال الصصالين نائب حلب رحل يف ثالث عشره من حلب، فنزل 
يريد حلب، فاجتمع بأينال نائب حلب يف هنار قانباي سلمية يف سلخه، مث رحل من محاة ليلة ثاين عشر شهر شعبان 

األربعاء حادي عشره، واتفقوا مجيعاً على التوجه إىل جهة العمق، وسريوا أثقاهلم يف ليلة اخلميس وأصبحوا وقد 
أجهر نائب قلعة حلب النداء بالنفري العام، فأتاه جل أهل حلب، ونزل مبن عنده من العسكر، فلم يثبتوا، وفر 

وهو برأس  -وكان السلطان قد بلغه . ل الصصالين على خان طومان، وختطف العامة بعض أثقاهلمقانباي وأينا
  .فرار قانباي، فعدى السري حىت دخل دمشق -وادي عارا يريد دمشق 

وفيه صار اجلامع األزهر حتت نظر األمري سودن القاضي حاجب احلجاب فاستناب عنه يف النظر رجالً ممن قدم إىل 
امللك املؤيد شيخ من دمشق، واشتهر مبجالسته وعرف بكثرة الترداد إليه، يقال له مشس الدين طغد القاهرة مع 

فجرت يف مباشرة هذا املذكور حوادث باجلامع األزهر مل يعهد هلا نظري  -يعاين املتجر  -اخلواجا الشمس املاجوزي 
من الناس، ما بني عجم ومغاربة وزيالع، ومن يرد يف شناعتها، منها أنه مل يزل هذا اجلامع منذ بين جياور به طوائف 

من أرض الريف إىل القاهرة من طلبة العلم، ولكل طائفة رواق خيتص هبم، فال يربح عامراً بتالوة القرآن ودراسته 
وتعليمه واالشتغال بأنواع العلوم من الفقه والنحو ومساع احلديث، وعقد جمالس الوعظ، فيجد اإلنسان إذا دخل 

ن األنس باهللا، واالرتياح، وترويح النفس، ما ال جيده قبل أن يصري فيه، وصار أرباب األموال يقصدون هذا إليه م



اجلامع بأنواع الرب، من الذهب والفضة والفلوس، مساعدة للمقيمني به على التفرغ للعبادة، ويف كل قليل حتمل 
وبلغ عدد جماوريه إىل سبعمائة ومخسني رجالً فأمر إليهم أنواع األطعمة واخلبز واحلالوات، السيما يف املواسم، 

بإخراج اجملاورين من اجلامع ومنعهم من اإلقامة به، وأخرج ما كان  -يف مجادى األوىل من هذه السنة  -املاجوزي 
هلم فيه من صناديق وحنوها، ظناً منه أن هذا الفعل مما يثاب عليه من اهللا، وما كان إال من أعظم الذنوب وأشدها 

نكراً، وأكثرها ضرراً، ملا نزل بأهل اجلامع من البالد الكبري، وتشتت كل الفقراء، وعز عليهم وجود ما كان 
يأويهم، فساروا يف القرى، وتبدلوا بعد الصيانة، وفقد من اجلامع ما كان يوجد فيه من كثرة تالوة القرآن، ودراسة 

د يف التعدي، وأغرى األمري سودن القاضي بأن أناساً يبيتون العلم، وذكر اهللا تعاىل، مث مل يقنع مبا صنع، حىت زا
باجلامع ويفعلون ما ال ينبغي ذكره، وكانت العادة أيضاً قد جرت مببيت كثري من الناس يف هذا اجلامع، ما بني تاجر 

روح باملبيت وفقيه وجندي وغريهم، منهم من يقصد مببيته الربكة، ومن الناس من ال جيد مكاناً يأويه، وفيه من يست
  .فيه، خصوصاً يف زمن الصيف، وأيام املواسم، فإنه ميتلئ صحنه، وأكثر رواقاته

طرق األمري سودن اجلامع بعد عشاء اآلخرة، والوقت صيف، : فلما كان يف ليلة األحد حادي عشر مجادى اآلخرة
ة كبرية، فحل مبن كان وقبض مجاعة وضرهبم، وكان قد حضر معه من األعوان والغلمان، ومن يقصد النهب أم

باجلامع أنواع من البالء، ووقع النهب فيهم، فأخذت عمائمهم وفرشهم، وفتشوا فأخذ من عدة من الناس مال كان 
على أوساطهم ما بني ذهب وفضة، وفيهم من سلب ثيابه، فكان أمراً من الشناعة مل يسمع بأقبح منه، سيما والناس 

قبيحة، تظاهر من يتبجح مبا يعمل، ويفتخر مبا يبدي، ورأى املاحوزي أنه قد يومئذ يتظاهرون بأنواع احملرمات ال
أزال املنكر من اجلامع، ومل يبق من املعروف إال عمل ثوب أسود غشي به املنرب، وجدد له علمني، بلغت النفقة على 

  .ذلك حنو مخسة عشر ألف درهم، فسبحان من يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، ال إله إال هو
قدم األمراء من سفرهم بالبحرية، وذلك أن أهل البحرية فروا منهم إىل جهة الفيوم، فسار األمري : يف هذا الشهرو

  .تنبك ميق، وسودن القاضي حاجب احلجاب، إىل حرهبم بالفيوم، فلم يظفرا هبم
  .استقر األمري مشترك يف نيابة غزة، عوضاً عن طرباي: ويف ثاين عشرينه
خلع على األمري ألطنبغا القرمشي أمري أخور، واستقر أمرياً كبرياً، عوضاً عن األمري ألطنبغا : ويف سابع عشرينه

وفيه قدم رسول دوج البنادقة من الفرنج بكتابه وهدية فيها هناب بلور حملى بفضة جمراة باملينا، وأربعة . العثماين
راة باملينا وملعقة فضة بساعد مرجان، طشوت بأربعة أباريق، ومخسة أطباق وهناب، وشربتان، كل ذلك فضة جم

  .وجوخ، وحرير خممل، وحلوى سكرية، وزجاج، فعرب كتابه، وقبلت هديته
خلع على األمري الكبري ألطنبغا القرمشي واستقر يف نظر املارستان املنصوري على العادة، وخلع على : ويف سلخه

  .قرمشياألمري تنبك ميق رأس نوبة، واستمر أمري أخور، عوضاً عن ال
  :شهر رجب أوله اجلمعة

قدم األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين األستادار من البحرية بغري طائل، وقد بلغ إىل قبيصة قريباً من : يف ثالثه
العقبة الصغرى وقد التقى أهل البحرية مع عرب لبيد أهل برقة، واقتتلوا، فانكسر أهل البحرية، وأخذ منهم لبيد 

ري، وعشرات آالف من األغنام ومضى أهل البحرية حنو الفيوم، فاستوىل العسكر على أغنام حنو ثالثة آالف بع
كثرية جداً، وهلك هلم أكثر مما أخذ منهم، فكان عدة ما ذهب ألهل البحرة يف هذه احلركة من األغنام زيادة على 

  .مائة ألف رأس، خياف بسببها أن تعز األغنام بأرض مصر
مري سودن القاضي حاجب احلجاب، واستقر رأس نوبة عوضاً عن تنبك ميق، وخلع األمري خلع على األ: ويف رابعه



  .سودن القاضي قرا صقل، واستقر حاجب احلجاب
وفيه دار حممل احلاج على . سار األمري أقباي الدوادار على مائيت مملوك، جندة لنائب الشام: ويف حادي عشره

  .العادة
الدين حممد بن إبراهيم بن منحك من دمشق، فاراً من األمري قنباي، فارجتت  قدم األمري ناصر: ويف ثالث عشره

  .القاهرة لسفر السلطان، وكثر االهتمام بذلك
  .قبض على األمري جانبك الصويف أمري سالح وسجن يف برج بقلعة اجلبل: ويف رابع عشره

  .اليك، وتعيني من خيتاره للسفروفيه رسم لألمراء بالتأهب للسفر إىل الشام، وأخذ السلطان يف عرض املم
أنفق السلطان نفقات السفر، فأعطى كل مملوك ثالثني ديناراً أفرنتية، وتسعني نصفاً مؤيدية، وفرق : ويف ثامن عشره

  .اجلمال
قبض على الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن اهليصم، وضرب باملقارع، وأحيط حباشيته وأتباعه، : ويف تاسع عشره
  .بريوألزم مبال ك

واستقر يف نظر الدولة، ليسد مهمات الدولة مدة  -املعروف بأبو كم  -خلع علي علم الدين : ويف حادي عشرينه
  .غيبة السلطان

وخلع . ركب السلطان بعد صالة اجلمعة من قلعة اجلبل، ونزل مبخيمه خارج القاهرة: ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه
وخلع على األمري سودن قراصقل حاجب . ر مصر، وأنزله بباب السلسلةعلى األمري ططر وعمله نائب الغيبة بديا

  .احلجاب، وجعله مقيماً للحكم بني الناس، وخلع على األمري قطلوبغا التنمي، وأنزله بقلعة اجلبل
وبات السلطان تلك الليلة، واستقل من الغد باملسري إىل الشام، ومعه اخلليفة، وقاضي القضاة ناصر الدين حممد بن 

فدخل السلطان إىل غزة يف  -وحده من دون القضاة حسب سؤاله ملا له من التعلقات ببالد الشام  -العدمي احلنفي 
تاسع عشرينه، وسار منها يف هناره، وكان قد خرج األمري قنباي من دمشق يف سابع عشرينه، ومعه طرباي نائب 

  .غزة، وسودن من عبد الرمحن نائب طرابلس، يريد حلب
نزل حسني بن نعري على سلمية، ألخذ األمري حديثة بن سيف، فركب إليه وقاتله، فظفر به : عشرينه ويف تاسع

  .حديثة وقطع رأسه، ومحلها إىل السلطان
دخل األمري ألطنبغا العثماين نائب الشام إىل دمشق، وقرئ تقليده فكان يوماً : يف ثانيه: شهر شعبان، أوله األحد

  .مشهوداً
  .قدم السلطان دمشق، وسار منها بعد يومني يف أثر قنباي ورفيقه: ادسهويف يوم اجلمعة س

وقدم األمري أقباي الدوادار على عسكر، فانتهى إىل قريب من تل السلطان، ونزل السلطان على سرمني، فخرج 
عة أينال الصصالين نائب حلب، وقنباي، مبن معهما، ولقوا أقباي وقاتلوه، فكسوره، وقبضوا عليه، وعلى مجا

كبرية، فأتى الصارخ بذلك للسلطان، فركب من سرمني وأدركهم، فلم يثبتوا، وفروا فقبض على أينال نائب 
حلب، وشرباش كباشة حاجب حلب، ومتان أرق، ومجاعة، يف يوم اخلميس رابع عشره، ومضى إىل حلب فأخذ 

عة رءوس من رءوسهم إىل القاهرة، فقدم قنباي أسرياً، وأحضر إليه يف ثالث يوم الوقعة، فقتل معه مجاعة وسريت أرب
هبا األمري شاد الشرخباناه يف يوم األحد خامس عشر رمضان، وهي رأس األمري قنباي احملمدي نائب الشام، ورأس 

وكان قد نقل من القدس واستقر يف حجوبية احلجاب  -األمري أينال الصصالين نائب حلب، ورأس شرباش كباشة 
متر أرق، األمري الكبري حبلب، فرفعت على رماح، ونودي عليها بالقاهرة هذا جزاء من  ورأس األمري متان -حبلب 



خامر على السلطان، وأطاع الشيطان، وعصى الرمحن، مث علقت على باب زويلة أياماً ومحلت إىل اإلسكندرية، 
  .فطيف هبا هناك، مث أعيدت إىل القاهرة وسلمت إىل أهاليها

يف نيابة حلب، وعلى األمري جرقطلو، واستقر به يف . مري أقباي الدوادار، واستقر بهوخلع السلطان حبلب على األ
نيابة محاة، عوضاً عن األمري تنبك البجاسي، وخلع على األمري يشبك شاد الشرخباناه، واستقر به يف نيابة طرابلس، 

، فخلع عليه وأكرمه، مث بعثه إىل فقدم أبو يزيد بن قرا يلوك على السلطان حبلب، يهنئه بالنصر، ومعه هدية سنية
  .أبيه يف رابع عشرين رمضان، ومعه هدية جليلة

وورد اخلرب . وفيه توجه األمري يشبك نائب طرابلس من حلب إىل حمل كفالته، مث قدمت رسل قرا يوسف وغريه
  .خبروج كزل نائب ملطية عن الطاعة، ومسريه منها إىل جهة التركمان

ئداً إىل دمشق، فنزل محاة، وعزم على اإلقامة هبا مدة الشتاء، ليحسم مواد الفنت، وتوجه السلطان من حلب عا
ويأخذ من فر يف وقعة قنباي، وهم تنباك البجاسي نائب محاة، وسودن من عبد الرمحن نائب طرابلس، وطرباي 

ها، وقدم األمري طوغان نائب غزة، وكزل نائب ملطية وغريهم، فأقام أياماً، وبلغه عن القاهرة ما اقتضى حركته إلي
أمري أخور نائب صفد، وقد أنعم عليه بإمرة مائة بديار مصر، يف آخر شهر رمضان، وتوجه إىل الشرقية ألخذ تقادم 

  .الوالة والعربان، عوناً له على جتديد ما هنب له يف الوقعة
سعار رخيصة، فال يتجاوز حدث غالء عظيم بديار مصر، وذلك أن هذه السنة ملا أهلت كانت األ: ويف هذه السنة

األردب القمح نصف دينار، إال أن الغيث كان يف أوانه قليالً بأرض مصر، فلم ينجب الزرع بنواحي الوجه 
  .البحري كله من الشرقية والغربية والبحرية، وال حصل منها وقت احلصاد طائل
تفق مع ذلك وقوع الفتنة بأراضي وحدث مع هذا يف كثري من نواحي أرض مصر فأر أتلف كثرياً من الغالل، وا

البحرية وخروج العسكر إليها، فتلف من غالهلا شيء كثري، فإهنا متزقت متزيقاً فاحشاً، مث أن العسكر توجه إىل بالد 
الصعيد يف وقت قبض املغل، فعاثوا وأفسدوا ومل ينالوا من املفسدين الغرض، وعادوا عوداً ردياً، فعظم النهب وشن 

  .الصعيد، ومشلت مضرة العربان عامة الناس الغارات ببالد
ووقع الغالء بأرض احلجاز وبوادي العرب، وبالد الشام، فدف إىل أرض مصر من هذه البالد خالئق كثرية لشراء 
القمح، فحملوا منه ما ال يقدر قدره، وكان مع ذلك كله توجه السلطان من القاهرة إىل الشام، بسبب الفتنة اليت 

حملمدي، فخال اجلو ملن حيكم بالقاهرة، وتصرف أقبح تصرف وذلك أنه أخذ عند ابتداء زيادة النيل أثارها قنباي ا
يستكثر من شراء القمح، فأشيع عنه أنه خيزنه لينال فيه رحباً كثرياً، فإن النيل يكون يف هذه السنة قليالً، وكثرت 

مع هذا توقف النيل عن الزيادة يف مجادى  اإلشاعة هبذا، فتنبه خزان القمح وأمسكوا أيديهم عن بيعه، فحدث
اآلخرة، كما تقدم ذكره، فجزع الناس، وأخذ األغنياء يف شراء القمح وخزنه، فارتفع سعره، وعز وجوده بعد 

فلما من اهللا بزيادة ماء النيل، حىت بلغ القدر احملتاج إليه بزيادة، اطمأنت قلوب العامة، فأرجف خزان . كساده
ببالد الصعيد عظيمة، وأن الغالء واقع من عدم الواصل، فلطف اهللا عز وجل، وثبت ماء النيل حىت القمح بأن الفنت 

قرب برد اخلريف، مث نزل نزوالً حسناً، وزرع الناس األراضي، وقد أمنوا حدوث الدودة، حىت كمل الزرع، 
ىل مائة وستني درمهاً، وعز ودخل شهر رمضان، ومع ذلك القمح أخذ يف الزيادة يف الثمن إىل أن بلغ األردب إ

وجوده، وتعذر وجود التنب أيضاً، حبيث علفت الدواب بالنخال، ومن الناس من علفها عوضاً عن التنب قشور 
القصب، وبلغ كل محل من التنب إىل ثالمثائة درهم، بعد ما كان بدون األربعني درمهاً، فلم يهل شوال حىت زاد 

الواصل منه من أجل أن املتويل حجر على من جيلب القمح، وجدد على كل األردب القمح على مائيت درهم، وقل 



أردب مبلغاً يؤخذ من بائعه، فعز وجود اخلبز باألسواق، وتزاحم الناس يف األفران على شرائه منها، وشنعت القالة 
يف احلسبة،  وفحش اإلرجاف به، فخاف على نفسه، واستعفى نائب الغيبة، فأعفاه من التحدث. يف متويل القاهرة

واستدعى رجالً من الشاميني يعرف بشمس الدين حممد احلالوي، وواله احلسبة يف العشرين منه بسفارة األمري بدر 
الدين حسن بن حمب الدين األستادار، فباشر بعفة عن تناول ما ال يستحقه، إال أنه منع من الزيادة يف السعر، 

  .الناس اجلهدوتشدد فيه، فقل الواصل حىت فقد القمح وبلغ 

وكان خرب القاهرة احملروسة قد انتشر يف عامة أرض مصر، قبليها وحبريها، فارتفعت عندهم األسعار أيضاً، وأقبل 
أهل الوجه البحري إىل ساحله بالقاهرة يف شراء القمح لقلته عندهم، وأمسك أهل الصعيد أيديهم عن بيع القمح، 

ه، فاشتد األمر، وكثر صراخ الناس من الرجال والنساء، وشنع ضجيجهم ملا بلغهم من منع احلالوي الزيادة يف سعر
لفقدهم اخلبز بالقاهرة ومصر ومجيع أرض مصر، من دمياط واإلسكندرية إىل قوص، وضجت عامة املدن والقرى 

  .واألرياف
خذ اخلبز، فخشي تزايدت األسعار بالقاهرة ومصر لقلة الواصل، واشتد الزحام باألفران يف أ: فلما أهل ذو القعدة

  .احلالوي على نفسه، واعتزل
وأعيد التاج يف يوم االثنني ثاين عشره، وقد امتدت األيدي خلطف اخلبز، واجتمع عشرات آالف من الناس بساحل 

بوالق لطلب القمح، فاستشعر الناس بنهب البلد كله، وخشوا من تعطل األسواق وترك البيع والشراء، لكثرة 
والقمح، فإن العامة صارت خترج لطلبه من نصف الليل، وتزدحم باألفران، ومتضي طوائف  االشتغال بطلب اخلبز

من الرجال والنساء يف طلب القمح إىل الساحل، ويبيتون هناك، فغلت أصناف املأكل كلها وشرهت النفس، 
ت الشناعة، وطلب كل أحد شراء أكثر ما حيتاج إليه حبسب قدرته، ومبقتضى حاله من السعة والضيق، فتفاقم

وعظم اخلطب، حبيث عجز كل أحد عن شراء القمح ما مل يعط أحداً من أعوان الوايل ماالً، ويبيت معه بالساحل، 
  .وكان الوقت شتاء، فإذا اشترى أردباً فما دونه حيتاج إىل عون آخر حيرسه، وحيميه من النهابة

السمسار إال عشرة دراهم، بعدما كانت عسرته واستقر على كل أردب مبلغ مخسني درمهاً ملن حيميه، وال يأخذ 
مخسة دراهم، ويأخذ التراس أجرة محل األردب مخسة عشر درمهاً، بعدما كانت أجرته مخسة دراهم، وإذا وردت 

مركب حتمل القمح إىل قريب الساحل ال جيسر أرباهبا على عبور الساحل خوفاً من النهب، وإمنا يوقف هبا يف وسط 
شتري أن يركب إليها يف مركب يسري به، مث يعود به ومبا اشتراه بأجرة يتكلف هلا، وغرقت النيل، فيحتاج امل

مركب فيها مجاعة كثرية ممن عدى من الساحل ليشتري من قمح وصل يف مركب قد وقفت يف وسط النيل، فغرق 
ة باألفران، وجتاوز القمح ومات عدة من النسوان يف الزمح. منهم حنو العشرين ما بني رجل وامرأة، فلم يقدر عليهم

الثالمثائة درهم كل أردب، سوى كلفه، وتقرب من مائة درهم، وحيتاج يف غربلته وطحنه إىل مائة أخرى، فيقوم 
  .بنحو مخسمائة درهم

فلما اشتد األمر، خرج قاضي القضاة شيخ اإلسالم جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن البلقيين ليس تسقى 
االثنني ثامن عشره ومعه عامل ال حيصيهم إال خالقهم، سبحانه وتعاىل فسار من منزله ماشياً، ومعه بالناس، يف يوم 

األمري التاج، حىت خرج من باب النصر إىل الترب، فانطلقت األلسنة بكل سوء يف حق التاج، ومل يبق إال أن يرجم، 
لنصر، فضجوا ودعوا اهللا سبحانه وتعاىل وهم فاختفى ومضى شيخ اإلسالم بالناس إىل سفح اجلبل، قريباً من قبة ا

. قيام حنو ساعة، مث انصرفوا، فكان من املشاهد العظيمة، وتيسر وجود اخلبز إىل يوم السبت رابع عشرينه، مث فقد
وسبب فقده أن التاج منع كل من قدم بقمح أن يبيعه إال للطحانني، وسعر األردب بثالمثائة ومخسني درمهاً، فكان 



وبيع دقيقاً وقف من حساب ستمائة درهم وأزيد، فإذا عجن خبزاً كان من حساب مثامنائة درهم وأزيد، إذا طحن 
فامتنع من سوى الطاحنني من سائر الناس من شراء القمح، وكثر طلبهم للدقيق واخلبز، وازدمحوا على األفران من 

  .عدم اخلبز باألسواق
د القريبة، وتتبع خمازن القمح هبا، وباعها على الطحانني فشنع وانقطع الواصل من القمح، فركب التاج إىل البال

األمر يف األفران، واقتتل الناس على أخذ اخلبز منها، وانتهبوا عدة أفران وأخذوا ما هبا من العجني، فعطلها أرباهبا، 
ب القمح يف البحر وتغيبوا، وأبيعت البطة من الدقيق مبائة درهم، والقدح من األرز بثالثة عشر درمهاً، واألرد

للطحان بثالمثائة ومخسني، سوى كلفه، وملن عدا الطحان من الناس حبسب تشدد بائعه، فاشتري بثمامنائة وألف 
درهم األردب، وشح كل أحد به، وامتنع من عنده منه شيء أن يبيعه، وإن باع فال يسمح منه إال بقليل، وبلع 

، واألردب الفول إىل ثالمثائة درهم، وبلغ احلمل من التنب إىل إىل مائتني ومخسني -إن وجد  -األردب الشعري 
  .مائتني، وبيعت أربعة أمحال بألف درهم، حسبها أن تكون قدر محلني فيما كنا نعهده

وتزايد سعر الذهب، فبلغ املثقال إىل مائتني وسبعني درمهاً، والدينار األفرنيت إىل مائتني ومخسني درمهاً، والدينار 
 مائتني، مث اشتد األمر، فندب نائب الغيبة إىل كل فرن مجاعة من األجناد يقفون به ملنع العامة من الناصري إىل

اخلطف والنهب، وقعد حاجب احلجاب بنفسه على فرن خبط التبانة، ومعه عدة من مماليكه، حىت وجد اخلبز على 
ن أكله بالفول األخضر والقلقاس، ولوال احلوانيت باألسواق، بعدما عجز الكثري من الناس عن اخلبز، واعتاضوا ع

لطف اهللا تعاىل بعباده وكون البهائم مرتبطة على الربسيم األخضر، هللكوا من عند آخرهم جوعاً، فإن القدح الفول 
بلغ أربعة دراهم، وتعذر وجود الشعري، وخرج الناس أفواجاً إىل األرياف فاشتروا القمح خبمسمائة درهم األردب 

  .بستمائة درهم -العناية  -نا استقام على أردب قمح يف آخر ذي القعدة، اشترى يل من الريف مع غري كلفه، وأ
والناس يف جهد جهيد، من تعذر وجود اخلبز والدقيق والقمح، إال بعناء ومشقات كثرية، مع : وأهل ذو احلجة

لزروع وكثرهتا، وقرب أوان تواصل جميء مراكب الغالل، ونزول الغيث احملتاج إليه يف وقت احلاجة، وخصب ا
  .جميء الغلة اجلديدة، ولكن اهللا يفعل ما يريد

قدم األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج إىل القاهرة، وقد عاد من بغداد : ويف يوم اخلميس رابع عشرين شوال
  .إىل السلطان وهو حبلب، فواله كشف الشرقية والغربية والبحرية، ورد إليه أمر قطيا

قدم كتاب السلطان بأنه قدم دمشق، وعزم على عوده إىل القاهرة، وأنه : يوم السبت رابع عشرين ذي القعدة ويف
قبض على األمري سودن القاضي، وخلع علي بردى باك قصقا، واستقر به عوضه رأس نوبة كبرياً، وسجن سودن 

  .القاضي
ع عشرينه ويف خدمته ته، فسار إليه يف يوم الثالثاء سابورسم السلطان بتجهيز ولده األمري صارم الدين إبراهيم ملالقا

األمري سودن حاجب احلجاب، واألمري كزل العجمي يف عدة من املماليك، فلقي السلطان، وعاد معه، فنزل 
  .السلطان على السماسم مشايل خانكاه سرياقوس يف يوم اخلميس نصف ذي احلجة

القرآن، وعدة من املنشدين،  وركب السلطان يف ليلة اجلمعة إىل اخلانكاه، وعمل جمتمعاً حضره عشر جوق من قراء
ومدت هلم أمسطة جليلة، مث أقيم السماع بعد فراغ القراء واملنشدين طول الليل، فكانت ليلة غراء، مدت فيها 

أنواع األطعمة وأنواع احلالوات، وطيف على احلاضرين باملشروب من السكر املذاب، وأنعم السلطان على القراء 
  .ائة ألف درهمواملنشدين، وصوفية اخلانكاه مب

وركب السلطان بكرة يوم السبت سادس عشره من اخلانكاه، ونزل بطرف الريدانية، فتغدى هناك، وعرب من يومه 



  .إىل القاهرة، وصعد قلعة اجلبل، فكان يوماً مشهوداً
لطان للنظر ونودي من الغد باألمان، وأن األسعار بيد اهللا سبحانه تعاىل، فال يتزاحم أحد على األفران، وتصدى الس

إىل ما يزيد على  -إن وجد  -يف األسعار بنفسه، وعمل معدل القمح، وقد تزايدت األسعار، وبلغ األردب القمح 
  .ستمائة درهم، واألردب الشعري إىل أربعمائة درهم

ألمري خلع على األمري جقمق الدوادار الثاين، واستقر دوادار كبرياً، عوضاً عن ا: ويف يوم االثنني خامس عشرينه
  .أقباي املتويل نيابة حلب، وخلع على األمري يشبك واستقر دواداراً ثانياً، عوضاً عن األمري جقمق

وفيه نودي مبنع الناس من املعاملة بالدنانري الناصرية، وهتدد من تعامل هبا أن تسبك يف يده هذا وقد بلغ سعر املثقال 
نيت إىل مائتني وستني درمهاً، والدينار الناصري إىل مائتني وعشرة الذهب إىل مائتني ومثانني درمهاً، والدينار األفر

دراهم، فرسم أن يكون سعر املثقال مبائتني ومخسني، واألفرنيت مبائتني وثالثني، وأن يقص الناصري، ويدفع فيه من 
  .حساب مائة ومثانني، وال يتعامل به

نقيب اجليش،  -ويقال خرز  -املعروف بأخبروص خلع على األمري سيف الدين إبراهيم، : ويف يوم السبت سلخه
واستقر يف والية القاهرة عوضاً عن تاج الدين تاج بن سيفا القازاين، املعروف بالتاج الشويكي الدمشقي، وخلع 

  .على األمري التاج، واستقر أستادار الصحبة
اعة من الكتاب والفالحني وفيه انتصب السلطان يف جملسه باإلصطبل للحكم بني الناس على عادته، وضرب مج

  .وفيه قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بسالمة احلاج، وأن القمح أبيع مبكة كل ويبة ونصف بدينار. وغريهم
  .وفيه قل وجود اخلبز يف األفران، لعدم القمح بالساحل، وبشون األمراء، وخمازن التجار

  .وحج بالناس من مصر األمري يشبك الدوادار الصغري

  .صطفى بن عثمان من اسطنبول إىل أفالق، فاضطرب األمري حممد كرشجيوفيها عدى م
وفيها اشتد الوباء مبدينة فاس من بالد املغرب وأعماهلا، حىت فين أكثر الناس سوى من مات من اجلوع يف سين 

  .الغالء
  ومات يف هذه السنة

  ممن له ذكر سوى من تقدم

ومولده ليلة السبت سادس ذي . األربعاء رابع عشر صفر الوزير سعد الدين إبراهيم بن بركة البشريي، يوم
  .القعدة، سنة ست وستني وسبعمائة، وبالقاهرة

ومات قاضي القضاة احلنفية بدمشق، مشس الدين حممد بن الشيخ جالل الدين رسوالً بن أمحد بن يوسف 
  .التركماين، املعروف البن التباين، يوم األحد ثامن عشرين رمضان

  .ويل نظر اجليش. ن بن بنت امللكي، يف ثالث رمضانومات سعد الدي
ومات زين الدين حاجي الرومي، شيخ التربة اليت أنشأها امللك الناصر فرج، على قرب أبيه امللك الظاهر برقوف، 
خارج باب النصر من القاهرة، ليلة اخلميس رابع عشرين شوال، واستقر عوضه يف مشيختها الشيخ مشس الدين 

  .املالكي، بعناية األمري ططر نائب الغيبة حممد البساطي
ومات امللك سكندر بن مريز شيخ عمر بن تيمورلنك، وكان قد ملك بالد فارس بعد قتل أخيه يرب حممد عدة 



سنني، مث خالف على عمه شاه رخ، فسار إليه وقاتله، وأسره، ومسل عينيه، وأقام عوضه أخاه رستم، وخاله لسبيله، 
  .عاً قليالً، وقدم عليهم ابنه، فقاتلهم رستم وهزمهم، وأخذ سكندر، وقتله بأمر عمه شاه رخوعاد فجمع سكندر مج

  .ومات الفقري املعتقد الشيخ حممد الديلمي، يف رابع ذي القعدة، ودفن بالقرافة
  سنة تسع عشرة ومثامنائة

ر شيخ احملمودي الظاهري، وخليفة أهلت، وسلطان الديار املصرية والبالد الشامية واحلجاز، امللك املؤيد أبو النص
الوقت املعتضد باهللا أبو الفتح داود، وأتابك العساكر األمري ألطنبغا القرمشي، وأمري أخور كبري تنبك ميق ورأس 

والدوادار الكبري األمري جقمق، وحاجب احلجاب األمري سودن قرا صقل، وقضاة . نوبة النوب األمري بردباك
سنة املاضية، ما عدا احلنبلي، فإنه قاضي القضاة عالء الدين علي بن حممود بن أيب بكر بن القضاة على ما تقدم يف ال

مغلي احلمري، ومباشري الدولة على ما مر يف السنة املاضية، ما خال الوزارة، فإهنا شاغرة، ونائب اإلسكندرية 
جلشاري، ونائب الشام األمري ألطنبغا األمري أقربدي املنقار، ونائب غزة األمري مشترك، ونائب صفد األمري خليل ا

  .العثماين، ونائب طرابلس األمري ونائب محاة األمري جرقطلو، ونائب حلب األمري أقباي
وأما مكة فإن الشريف حسن بن عجالن عزل عن نيابة السلطنة ببالد احلجاز، وعزل ابناه الشريف بركات 

. ، واستقر الشريف رميثة بن حممد بن عجالن يف إمرة مكةوالشريف أمحد عن إمرة مكة، يف صفر من السنة املاضية
  .ودخل إليها بعد ما فارقها املذكورون يف مستهل ذي احلجة منها، وأقام هبا، فأهلت هذه السنة واألمر على هذا

 الغريب ركب السلطان من قلعة اجلبل، وعرب النيل يف احلراقة إىل الرب: يف ثانيه: شهر اهللا احملرم احلرام، أوله األحد
وقدم كتاب األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج من الوجه . للصيد، وأقام هناك، فتالحقت به أهل الدولة

  .البحري أن القمح بلغ عنده إىل تسعمائة درهم األردب
هات، وفيه نزل الطواشي زين الدين فارس مببلغ كبري من الفضة املؤيدية، وطاف يف اجلوامع واملدارس، واخلانكا

وفرق يف أرباب وظائفها، الفقهاء والقراء واألئمة واملؤذنني واخلطباء والقومة واملترددين، مبلغاً كبرياً فحصل يف 
األكثر لكل واحد أربعة عشر مؤيدياً، وفيهم من تكرر امسه يف مخسة مواضع وأكثر، فأخذ يف كل مكان نصيباً، 

غاً يف السؤال، فأقل ما كان نصيب الواحد من املساكني مخسة فتوسع الناس بذلك، وحسن موقعه، وفرق أيضاً مبل
  .مؤيدية، عنها مبلغ مخسة وأربعني فلوس، فعم النفع، وكل الرب عدة طوائف، وكان مجلة ما فرق أربعة آالف دينار

ة شعري وفيه بيعت ويبة قمح مبائة وثالثني درمهاً من الفلوس، من حساب كل أردب بثالثة مثاقيل ذهباً، وبيعت ويب
  .بثمانني درمهاً فلوساً، من حساب األردب بدينارين

على بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد  -وهو بناحية أوسيم من اجليزية  -خلع السلطان : ويف خامسه
بن حسني بن يوسف بن حممود العينتايب احلنفي، واستقر به يف حسبة القاهرة، وكانت شاغرة منذ قدم السلطان، 

ا كان قد تقدم للطواشي مرجان اهلندي اخلازندار أن يتحدث فيها من غري أن خيلع عليه، وال كتب له توقيع، وإمن
متحدث أياماً، مث بعثه السلطان إىل الوجه القبلي مبال ليشتري القمح، ويسريه إىل القاهرة توسعة على الناس، وتقدم 

  .يها، فنظم العينتايب يف احلسبة، واخلبز ال يكاد يوجدبعد سفر مرجان إىل األمري أينال األزعري أن يتحدث ف
  .وردت عدة مراكب من الوجه القبلي حتمل حنو األلفي أردب قمحاً، فتباشر الناس هبا: ويف يوم اجلمعة سادسه
ركب احملتسب، واألمري أينال األزعري إىل ساحل بوالق، لتفرقة القمح وتوزيعه على : ويف يوم السبت سابعه

، فاجتمع عامل ال حيصيهم إال اهللا لشراء القمح، فركب األمري أينال األزعري يف أجناده، طرد الناس عن الطحانني
القمح، خوفاً من النهب، فلم ينتهبوا وتكاثروا عليه، فغضب منهم، ومحل عليهم مبن معه يضرهبم، فشنع احلال، 



أربعة رجال طول هنارهم وضرب رجلني على  وغرقت امرأة، فلم يوقف هلا على خرب، وصلب األمري أينال األزعري
ظهورمها عرياً ضرباً وجال يف القوم جولة هو ومماليكه، ذهب فيها من العمائم وحنوها ما شاء اهللا، وعطب عدة 

أناس، وضرب بدبوسه رجالً كسر لوح كتفه، وسالت دماء مجاعة متعددة، فكان من األيام الشنيعة، بات الناس 
ألحد واخلبز عندهم أعز ما يذكر، وأشهى شيء به ينظر، وأفخر ما يتحف به من الطرف، بالقاهرة ومصر ليلة ا

  .وأجل ما يتهادى به من التحف، فال قوة إال باهللا
  .نقلت الشمس إىل برج احلمل، ودخل فصل الربيع، وقد فشا يف الناس املوت بالطاعون: ويف ليلة اخلميس

  .النيل مبن معه، وصعد قلعة اجلبل، خبري عرب السلطان: ويف يوم الثالثاء سادس عشره
وردت عدة مراكب فيها غالل، بعث هبا األمري فخر الدين بن أيب الفرج مما اشتراه، األردب مببلغ : ويف ثامن عشره

مثامنائة درهم بكيل الريف، وهو أردب ونصف بكيل القاهرة، فرسم السلطان أن يباع كل أردب منه على 
فاشتروه منه على هذا السعر، وقبض منهم يف مثنه الذهب خاصة، دون غريه من النقود،  الطحانني بستمائة درهم،

ومل يعد هلم يف الدينار األفرنيت إال مبائتني وثالثني درمهاً، وال يف الناصري إال مبائة وستني، فتضرروا بذلك من أجل 
وقد كانوا يف سادسه اشتروا القمح الذي أن الذهب خيرج باألكثر، فاألفرنيت مبائتني ومخسني، والناصري مبائتني 

ورد بأربعمائة وعشرين األردب فشملتهم اخلسارة من الوجهني، واقتضى هذا أن عز وجود اخلبز، وأبيع الرغيف 
  .الذي زنته نصف رطل بدرمهني بعد ما كان بدرهم

لك الناصر أمحد بن جلس السلطان بدار العدل من القلعة، وأحضر زين الدين مفلح رسول امل: ويف تاسع عشره
الشرف إمساعيل متملك اليمن، ومعه هدية جليلة من شاشات وأزر، وتفاصيل من حرير، وصيين، وعود، ولبان، 

وصندل، وغري ذلك على مائيت مجال، وفيها عدة سروج من عقيق بأطراف ذهب، وقطاط خيرج منها الزباد فقبلت 
  .يليق بههديته، وقرئ كتابه، وأنزل رسوله، وأجرى عليه ما 

وفيه رسم أن يزاد يف قطيعة الفدان بأراضي مصر مبلغ مائيت درهم، فيصري بستمائة درهم الفدان، بعدما كان 
بأربعمائة درهم، وهذا يقتضي استمرار غالء األسعار، ألن الغالل ال تتحصل إال وقد استقامت على أرباهبا بسعر 

  .غالل أرض مصر للسلطان واألمراءعال واخلسارة ال يأتيها أحد طوعاً، خصوصاً ومعظم 
وفيه استدعي تقي الدين عبد الوهاب بن أيب شاكر، وخلع عليه خلع الوزارة كرهاً، وكانت شاغرة منذ عزل بن 

  .اهليصم
خصب الربسيم األخضر، وكثر، واحنط سعره، حبيث أنه كان يباع الفدان منه بألف ومائيت درهم، : ويف هذا الشهر

وفيه تزايدت أسعار . ، وهلذا عنت البهائم يف هذا الغالء لكثرة اعتالفها من الربسيم األخضرفنزل إىل مائيت درهم
  .الغالل، فبلغت البطة الدقيق إىل مائتني ومخسني درمهاً، ومل يعهد فيما تقدم من الغلوات مثل ذلك

  .قدم الركب األول من احلاج: ويف حادي عشرينه
  .حلاجقدم احململ ببقية ا: ويف ثالث عشرينه

ركب السلطان ونزل إىل دار الضيافة جبوار القلعة، وقد مجع هبا الصناع من احلجارين والبنائني : ويف سادس عشرينه
والفعلة، وأقام هبا صدراً من النهار، وقد شرعوا يف مرمتها، وكانت تشعثت خللوهلا يف األيام الظاهرية والناصرية، 

  .يف دار الضيافة مدة أيام فذبح فيه للصناع بقرة طبخت واستمر العمل
نودي بتأهب أجناد احللقة للعرض على السلطان يف أول ربيع األول، وندب مجاعة من الربيدية، : ويف ثامن عشرينه

  .توجهوا إىل مجيع أعمال مصر، إلحضار من يف النواحي من األجناد



كانت بينهم وقعة اهنزموا فيها، بعدما قدم األمري كزل نائب ملطية يف مجاعة، وهجموا على حلب، ف: ويف هذا الشهر
  .وفيه استقر األمري ركن الدين عمر بن الطحان نائب قلعة صفد. قتل منهم وأسر طائفة

  .وفيه ارتفع السعر بالرملة حىت بلغت العليقة الشعري إىل اثين عشر درمهاً فضة، مث احنط
  .لرملةوفيه كثرت الفنت بني عرب جرم وعرب العايد، بأرض القدس وغزة وا

  .وفيه رغب األمري أمحد بن أيب بكر بن نعري يف الطاعة، مث نفر ملا قبض على أخيه
  .وسجن بقلعتها -أحد أمراء دمشق  -وفيه قبض على أينال اجلركسي 

فيه عزل السلطان مجيع نواب القضاة األربع، وكانت عدهتم مائة وستة ومثانني قاضي : شهر صفر، أوله الثالثاء
وفيه تيسر وجود اخلبز حبوانيت . ، سوى من بالوجه القبلي والوجه البحري، وشنعت القالة عنهمبالقاهرة ومصر

الباعة من أسواق القاهرة، فتباشر الناس بذلك، وابتهجوا برؤيته لبعد عهدهم برويته يف احلوانيت، وأخذه من غري 
تقرت زنة األخباز اليت يفرقها السلطان يف واس. ازدحام مدة ثالثة أشهر، أوهلا مستهل ذي القعدة من السنة املاضية

وفيه خرج عسكر جندة لألمري فخر الدين . كل يوم على الفقراء ستة آالف رطل، عنها حنو اثين عشر ألف رغيف
  .بن أيب الفرج بالبحرية، وتزايد موت الناس بالطاعون

م هبا مائة فاعل، وبضع وثالثون بناء، وقع االهتمام يف عمارة اجلامع املؤيدي جبوار باب زويلة، وأقي: ويف خامسه
  .ووفيت هلم أجرهم من غري أن يكلفوا فيه أكثر من طائفتهم، وال سخر أحد من الناس بالقهر

أحصي من ورد امسه الديوان ممن مات بالقاهرة يف مدة شهر أوله عاشر احملرم، فكان ثالثة آالف : ويف عاشره
  .إنسان

اة القضاة الثالث، سوى احلنبلي، فإنه سافر إىل بلدة محاة، فحضر الثالثة استدعى السلطان قض: ويف ثاين عشره
بنواهبم، واستقر احلال بني يديه على أن يكون نواب القاضي الشافعي عشرة، ونواب احلنفي مخسة، ونواب املالكي 

  .من أول الشهرأربعة، وانفضوا على هذا، فتصدى النواب املذكورون للحكم بني يدي، بعدما امتنع نواب احلكم 
زيد يف عدة نواب القضاة، مث رد من منع شيئاً بعد شيء، حىت زادت عدهتم عما كانت عليه قبل : ويف رابع عشره

  .املنع
نودي أن ال يزوج أحد من الشهود مملوكاً من مماليك السلطان، وهدد من عقد نكاح أحد : ويف خامس عشره

  .ى الفقراء، لسعة الوقت، وذهاب الغالءوفيه بطلت تفرقة األخباز السلطانية عل. منهم
وهذا سوى من ميوت . جتاوز عدد من يرد امسه الديوان من األموات مائة نفس يف اليوم: ويف سادس عشره

  .باملارستان، ويف عدة مواضع خارج املدينة، ويكون ذلك حنو اخلمسني نفساً
من أول النهار إىل آذان  -اب النصر خاصة مبصلى ب -كانت عدة من صلي عليه من األموات : ويف ثاين عشرينه

الظهر اثنني وتسعني ميتاً، وشنع ما حيكى من تواتر نزول املوت يف األماكن، حبيث مات يف أسبوع واحد من درب 
واحد ثالثون إنساناً، وكثري من الدور ميوت منها العشرة فصاعداً، وقدم اخلرب بكثرة الوباء أيضاً ببالد الصعيد، ويف 

الشام، وأحصي من مات هبا يف مدة أيام، فكانت عدهتم عشرة آالف إنسان، وكثر الوباء أيضاً بالوجه  طرابلس
  .البحري من أراضي مصر

وفيه قدم الطواشي مرجان اهلندي اخلازندار من الصعيد . جتاوزت عدة أموات القاهرة املائتني: ويف سادس عشرينه
لقمح مبائتني وسبعني درمهاً، وعنها يومئذ مثقال ذهب، فإن الناس مل بغالل كثرية وقد احنل السعر، فبيع األردب ا



وقدم اخلرب بأن معظم . ميتثلوا ما رسم به يف سعر الذهب، وبلغ املثقال إىل مائتني وسبعني، واألفرنيت إىل مائتني فقط
  .قد ماتوا بالطاعون -من صعيد مصر  -أهل مدينة هو 

ملفرد على أرباب اجلوامك من األمراء، واملماليك وغريهم، ذهب وفضة أنفق من الديوان ا: ويف ثامن عشرينه
ومل يصرف ألحد منهم فلوس، . مؤيدية، فحسب عليهم املثقال الذهب مبائتني وسبعني، واألفرنيت مبائتني ومخسني

ري، وذلك ورسم بأهنا ختزن، وأن ال يقبض من أحد أبيع عليه شيء من الغالل احملضرة من الصعيد إال الفلوس ال غ
  .ليغري ضرهبا وتعمل فلوس مؤيدية

وفيه خلع على األمري قطلوبغا، واستقر يف نيابة اإلسكندرية، وعزل أقربدي املنقار، وكان قطلوبغا هذا ممن أنعم عليه 
 األمري منطاش بإمرة مائة، فطال محوله يف األيام الظاهرية والناصرية، حىت تنبه يف هذا الوقت، وويل بغري سؤال وال

  .وفيه قتل بدمشق يعقوب شاه، وشاهني األجرود، وطوغان اجملنون. قدرة على ما يتجهز به
وفيه خرجت عدة من األمراء لقتال أهل البحرية، فتبعوهم واحتووا هلم على كثري من اجلمال والغنم والبقر واخليل، 

  .ساد حممد بن بشارة بأرض صفدوفيه اشتد الغالء بنابلس، وكثر ف. محلت إىل السلطان، وقتلوا عدة من الناس
وفيه قدم األمري فخر الدين بن أيب الفرج كاشف الكشاف، بطائفة من أهل البحرية، واستاق هلم من األغنام 

الشعاري أربعة آالف وستمائة رأس، وأغنام ضأن ثالمثائة رأس، وأبقار مائيت رأس، ومحري مائيت رأس، بعثها إىل 
أعوانه، مث جهز أيضاً غنماً شعاري ثالثة آالف رأس، وغنم ضأن ألف رأس، السلطان، سوى ما حصل بيده ويد 

بنزوهلم على  -أهل برقة  -وفيه كتب إىل عرب لبيد . وخيالً عشرين فرساً، ومائيت رأس من البقر، ومائة محار
  .البحرية، واستيطاهنا وقتال أهلها، وأخذهم

ان بالقاهرة ومصر، وجتاوزت عدة من ورد امسه الديوان من املويل فيه كثر املوت: شهر ربيع األول، أوله يوم األربعاء
الثالمثائة، وتوهم كل أحد أن املوت أتيه عن قريب، لسرعة موت من يطعن، وكثرة من ميوت يف الدار الواحد، 
صار  وتواتر انتشار الوباء يف مجيع أراضي مصر، وبالد الشام، واملشرق، حبيث ذكر أنه بأصبهان غالب أهلها، حىت

من ميشي بشوارعها ال يرى أحداً مير إال يف النادر، وأن مدينة فاس باملغرب أحصى من مات هبا يف مدة ثالثني يوماً 
فكانوا ستة وثالثني ألف، وأن املساكن عندهم صارت خالية،  -سوى الغرباء من املساكني  -ممن ورد الديوان 

  .م يف سنيت سبع عشرة، ومثان عشرة ومثامنائةينزل هبا من قدم إليها من الغرباء، وأن هذا عنده
تصدى األمري بدر الدين األستادار ملواراة من ميوت من املساكني، بعد تغسيلهم وتكفينهم، فحسن : ويف هذا الشهر

وفيه وعك السلطان من عاشره، وشنع حال البلد من كثرة ما هبا من األحزان، فال جتد إال باكياً على . الثناء عليه
و مشغوالً مبريض، وبلغت عدة من يرد امسه الديوان من األموات يف ثالث عشرينه ما ينيف على مخسمائة، ميت، أ

مبا فيهم من موتى املارستان والطرحاء، ومع ذلك واألخبار متواترة بأنه صلى يف هذا اليوم مبصليات اجلنائز على ما 
  .إليهمينيف على ألف ميت، وأن الكتاب خيفون كثرياً ممن يرد امسه 

خلع على مشس الدين حممد بن احلاج عمر بن شعبان اجلايب، واستقر يف وظيفة احلسبة، : ويف يوم الثالثاء رابع عشره
  .وعزل بدر الدين حممود العينتايب

أشهد عليه السلطان بوقف اجلامع الذي أنشأه جبوار باب زويلة، ووقف عليه عدة أماكن بالشام : ويف سابع عشره
  .زايد بالسلطان أمل رجله، ومتادى به أياماًوفيه ت. ومصر

خرج عدة من األمراء إىل الصعيد، لقتال املفسدين، والوقت حينئذ أيام قبض الغالل، فيخشى منه : ويف عشرينه
  .وفيه نقص عدد املوتى من خامس عشره. متزقها



عد موت شهاب الدين أمحد خلع علي بدر الدين حممود العينتايب، واستقر ناظر األحباس ب: ويف سابع عشرينه
  .وفيه قدم األمري فخر الدين بن أيب الفرنج من الوجه البحري إىل القاهرة وأقام هبا. الصفدي

فيه استقر الشيخ ويل الدين . قدم اخلرب بنزول الفرنج على ثغر نستراوه، وهنبهم وحتريقهم الثغر: ويف تاسع عشرينه
حيم بن احلسني العراقي الشافعي يف مشيخة املدرسة اجلمالية برحبة باب أبو زرعة أمحد بن الشيخ زين الدين عبد الر

وانقضي هذا الشهر، وقل دار بالقاهرة ومصر . العيد، بعد موت الشيخ مهام الدين حممد بن أمحد اخلوارزمي
فاً وظواهرمها مل يكن هبا حزن على ميت وأقل ما قيل أنه مات من عاشر احملرم إىل آخر هذا الشهر عشرون أل

  .واملكثر يبالغ يف العدد

وفيه كانت وقعة يف عاشره، بني نائب حلب وبني كزل، قريباً من دربساك، اهنزم فيها كزل، وقتل وجرح منه 
. وفيه أخذ حسني بن كبك ملطية، وأساء السرية يف أهلها. مجاعة، وأخذ كردي باك وقتل، ومحل رأسه إىل مصر

  .مه، وغنم له كثرياً من اجلمالوفيه حارب نائب حلب محيد بن نعري وهز
إىل  -سوى املارستان والطرحاء  -بلغت عدة من ورد امسه الديوان من األموات : شهر ربيع اآلخر، أوله اجلمعة

  .مائة وعشرين
  .سفر األمري جانبك الصويف من سجنه بقلعة اجلبل إىل اإلسكندرية، فسجن هبا: ويف خامسه

  .ن من األموات نيفا وستني، ويف تاسعه كانت عدهتم ثالثة وعشرينوفيه كانت عدة من ورد امسه الديوا
قبض على األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين األستادار، بعد ما أوسعه السلطان سباً، وهم : ويف ثاين عشره

ار، ونزل معه بقتله، مث عوق هناره بالقلعة، فشفع فيه األمري جقمق الدوادار، فأسلم له على أن حيمل ثالمثائة ألف دين
آخر النهار، وسبب قبضه تأخر جوامك املماليك وعليق خيوهلم من عجزه، مع كثرة دالته على السلطان، وبسط 

  .لسانه املانه عليه
هذا واألمري فخر الدين بن أيب الفرج يواصل محل املال من الوجه البحري، حىت أناف ما محله على مائة ألف دينار، 

  .سوى اخليول وغريها
قبض على كثري من التجار والصيارفة، ومجعوا يف بيت األمري جقمق الدوادار، واشتد اإلنكار عليهم، بسبب  وفيه

غالء سعر الذهب، وخمالفتهم ما رسم هلم به فيه غري مرة، حىت بلغ املثقال إىل مائتني ومثانني، والدينار األفرنيت إىل 
باتوا يف داره، حمتفظاً هبم، وموكالً عليهم، حىت تراجع مائتني وستني، والناصري إىل مائتني وعشرة دراهم، و

  .السلطان يف أمرهم
فكثر خوض الناس يف حديث الذهب، وتوقفوا يف أخذه، مث أفرج عنهم من الغد، ومل يتقرر شيء يعتمد عليه يف أمر 

  .الذهب
بتزايد املوتان عندهم، وفيه كانت عدة من ورد امسه الديوان من األموات تسعة وعشرين، وقدم اخلرب من دمشق 

  .وأنه ميوت يف اليوم ستون إنساناً وأنه ابتدأ الوباء عندهم من أثناء ربيع األول، عندما تناقص من ديار مصر
كتب السلطان بطلب الشيخ مشس الدين حممد بن عبد اهللا بن أسعد العبسي القدسي الديري : ويف ثامن عشره

  .ضاة احلنفية بديار مصر، عوضاً عن ابن العدمي بعد موتهاحلنفي من القدس، ليستقر به يف قضاء الق
بعث السلطان تشريفاً إىل األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج كاشف الوجه البحري، ليستقر : ويف عشرينه

ين وفيه تقرر على األمري بدر الد. أستاداراً، عوضاً عن األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين، وكتب إليه حبضوره
حبمل مائة ألف دينار ومخسني ألف دينار، بعد ما عصر يف بيت األمري جقمق عصراً شديداً وضربت احلوطة على 



وفيه قدم اخلرب بأن عدد املوتى بدمشق بلغ إىل مائة . موجوده، وتتبعت حواشيه وأسبابه وألزامه، فقبض عليهم
  .إنسان يف اليوم، ممن يرد امسه للديوان

قبض على كثري من الصيارفة والتجار، ورسم عليهم وأخذوا من الغد، وأحضروا بالقلعة، فلم : ويف حادي عشرينه
يتهيأ هلم حضور بني يدي السلطان، وتقرر معهم أال خيالفوا ما يرسم به يف الذهب، وأفرج عنهم بعدما أرجف بأهنم 

مبائتني وثالثني، وأن ال يتعامل بالناصري، يشنقوا، ونودي أن يكون املثقال الذهب مبائتني ومخسني، والدينار األفرنيت 
  .بل يقص ويصرف حبساب الذهب اهلرجة املصري، فشق ذلك على الناس وتلف هلم مال كثري

  .قدم األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج إىل القاهرة: ويف ثالث عشرينه
  .لغ سبعة أذرع ونصف ذراعنودي على النيل أنه زاد ثالثة أصابع، وأن القاع ب: ويف رابع عشرينه

خلع على األمري فخر الدين بن أيب الفرج، واستقر أستاداراً، مع ما بيده من كشف الوجه : ويف خامس عشرينه
  .البحري

نقل األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين من بيت األمري جقمق الدوادار إىل بيت : ويف ليلة األربعاء سابع عشرينه
تادار، وقد أهينت حاشيته وأتباعه، وعوقبوا عقوبات كثرية متعددة، وقبض على امرأته األمري فخر الدين األس

وعوقبت حىت أظهرت ماالً كثرياً، فاصبحوا مرحومني بعدما كانوا حمسودين، نكاالً من اهللا مبا قدمت أيديهم، فإهنم 
  .كانوا قوم سوء فاسقني، مل يعفوا عن قبيح، وال كفوا يداً عن ظلم

قدم الفرنج يف أربعة أغربة إىل مدنية يافا، وأسروا حنو اخلمسني امرأة وطفالً، وحارهبم املسلمون، : شهرويف هذا ال
ونزل يف ثاين عشرينه على اإلسكندرية فرنج . وقتلوا منهم واحداً، مث افتكوا األسرى خبمسة عشر ديناراً كل أسري

آل القتال، وأخذ الفرنج مركباً فيها عدة من املسلمني،  يف مركب بضاعة، فثار بينهم وبني بعض العتالني شر، إىل أن
ومل يكفوا عن احلرب حىت بعث إليهم النائب غرماءهم من العتالني، وهم ثالثة، فردوا ما أخذوه عند ذلك، مث 
قدمت مركب للمغاربة، فأخذها الفرنج مبا فيها، ومل ينج منهم سوى مخسة عشر نفراً، سبحوا يف املاء إىل الرب، 

  .سر بقيتهموأ
فيه سار األمري جقمق الدوادار يف عدة من األمراء إىل الوجه القبلي، وكتب : شهر مجادى األوىل، أوله السبت
  .بإحضار من هناك من األمراء

ندب السلطان طائفة من القراء إىل االجتماع على تالوة كتاب اهللا العزيز باملقياس وأجرى عليهم من : ويف سادسه
هبم، وفرق فيهم ماالً، فأقاموا على ذلك باملقياس وسببه توقف النيل عن الزيادة مدة أيام، ونقصه  األطعمة ما يليق
  .أربعة عشر إصبعاً

ركب األمري سودن قرا صقل حاجب احلجاب إىل شاطئ النيل، وأحرق ما كان هناك من : ويف يوم اجلمعة سابعه
ا قد أظهروا املنكرات من اخلمور وحنوها من األخصاص، وطرد الناس، ومنعهم من االجتماع، فإهنم كانو

املسكرات، واختالط النساء بالرجال، من غري استتار، فعندما طرقهم احلاجب اضطربوا، وهنب بعضهم بعضاً، 
  .فذهبت أموال عديدة

قدم الشيخ مشس الدين حممد الديري من القدس، ونزل بقاعة احلنفية من املدرسة الصاحلية بني : ويف ثالث عشره
  .القصرين

استدعي إىل قلعة اجلبل، وخلع عليه حبضرة السلطان، واستقر يف قضاء القضاة احلنفية : ويف يوم االثنني سابع عشره
  .بديار مصر، ونزل ومعه أعيان الدولة إىل املدرسة الصاحلية، فحكم على العادة



  .إىل صفدقبض على األمري كزل العجمي األجرود أمري جاندار، ونفي : ويف ثالث عشرينه
وفيه قبض على حممد بن سيف بن عمر . وفيه كثر الطاعون بدمشق، حىت بلغ عدد من ميوت حنو املائتني يف كل يوم

  .بن حممد بن بشارة، الذي كان يقطع الطريق، وعلى عبده، ومحل من وادي التيم إىل دمشق
  .ف البحريةعلى ري -سوى املشاة  -نزل عرب لبيد يف مخسمائة خيال : ويف خامس عشرينه

فيه اشتد الطلب على األمري بدر الدين بن حمب الدين، وعوقب أشد عقوبة، : شهر مجادى اآلخرة، أوله االثنني
وفيه أشار السلطان ملن حضر جملسه من الفقهاء . وفيه قدم األمراء من الوجه القبلي. ونوعت عقوبات إلزامه أيضاً

معة للسلطان، أن ينزلوا عن موقفهم الذي كانوا فيه درجة، مث يدعوا بأن من األدب أنه إذا دعا اخلطاء يف يوم اجل
للسلطان، حىت ال يكون ذكر السلطان يف املوضع الذي فيه يذكر اهللا تعاىل ورسوله، صلى اهللا عليه وسلم، وأمر 

ولوين، اخلطباء بذلك، وكان ممن حضر يومئذ بني يديه الشيخ زين الدين أبو هريرة بن النقاش خطب اجلامع الط
  .والشيخ شهاب الدين أبو الفضل أمحد ابن حجر خطب اجلامع األزهر، فامتثال ذلك

خلع على األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج، واستقر مشري الدولة، مضافاً ملا بيده : ويف يوم اخلميس رابعه
  .يوفيه قدم األمري جقمق من الوجه القبل. من األستادارية وكشف الوجه البحري

اعتمد خطباء مصر والقاهرة ما أشار به السلطان، فنزلوا عندما أرادوا الدعاء له درجة، مث : ويف يوم اجلمعة خامسه
: دعوا، وامتنع من ذلك قاضي القضاة البلقيين يف جامع القلعة، لكونه مل يؤمر بذلك ابتداء، فسئل عن ذلك، فقال

الناس ذلك بعده ولقد كان عزم السلطان يف هذا جيالً، وهللا ليس هو السنة، فغري عزم السلطان عن ذلك، فترك 
  .األمر

فرق السلطان على يد الطواشي فريوز مجلة فضة مؤيدية على الفقهاء والفقراء واأليتام، فتوسع الناس : ويف سادسه
  .بذلك

لنيل إىل املقياس، أوىف النيل ستة عشر ذراعاً، فنزل السلطان وعدى ا:  -وعاشر مسرى  -ويف يوم االثنني ثامنه 
  .حىت خلق بني يديه، مث سار، وفتح سد اخلليج على العادة، وعاد إىل القلعة

نودي أن يكون صرف الدينار املختوم اهلرجة بثالثني مؤيدياً فضة، وصرف الدينار األفرنيت : ويف سادس عشره
الفلوس، والدينار األفرنيت مبائتني واثنني بثمانية وعشرين مؤيدياً، فيكون الدينار اهلرجة مبائتني وسبعني درمهاً من 

ومخسني درمهاً، ومنع الناس أن يتعاملوا بالناصري، وأن يقص مجيع ما ظهر منه، وحيسب يف املثقال منه مبلغ مائتني 
وأربعني درمهاً فلوساً، فلم يستقر احلال على ذلك، وخرج الدينار األفرنيت مبائتني وستني درمهاً، والناصري مبائتني 

  .وعشرة
قدم األمري صالح الدين حممد احلاجب بن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا ناظر اخلاص : ويف سادس عشره

إىل اإلسكندرية يف حتصيل املال، فجلس باخلمس، وبني يديه أعيان أهلها، فجاءه اخلرب بأن الفرنج الذين وصلوا 
قد عزموا على أن يهجموا عليه، وأن يأخذوه هو  -لح وهم يف مثان عشاريات من مراكب حبر امل -ببضائع املتجر 

ومن معه، فقام عجالً من غري تأن يريد الفرار، وتسارع الناس أيضاً يفرون، فهجم الفرنج من باب البحر، فدافعهم 
من هناك من العتالني، حىت أغلقوا باب البحر، وقتلوا رجالً من الفرنج، فقتل الفرنج حنو عشرين من املسلمني، 

انتشروا على الساحل، وأسروا حنو سبعني مسلماً، وأخذوا ما ظفروا به، وحلقوا مبراكبهم، وأتوا يف الليل يريدون و
السور، فتراموا ليلتهم كلها مع املسلمني إىل الفجر، فأخذ كثري من املسلمني يف الرحيل من اإلسكندرية، وأخرجوا 

ليلة اجلمعة مع الفرنج يف الترامي من أعلى السور، فقدمت  عياهلم، وقام الصياح على فقد من قتل وأسر، وباتوا



طائفة من املغاربة يف مركب ومعهم زيت وغريه من جتاراهتم، فمال الفرنج عليهم وقاتلوهم قتاالً شديداً حىت 
 فقدم اخلرب بذلك يف. أخذوهم عنوة، وأخرجوهم إىل الرب، وقطعوهم قطعاً، وأهل اإلسكندرية يروهنم فال يغيثوهنم

ليلة السبت عشرينه، فاضطرب الناس بالقاهرة، وخرج ناظر اخلاص جندة لولده، ومضى معه عدة من األمراء، 
وخرج الشيخ أبو هريرة بن النقاش يف عدة من املطوعة، يوم األحد حادي عشرينه، وقدموا اإلسكندرية، فوحدوا 

املغاربة، يف يوم الثالثاء ثاين عشرينه، فعادوا  الفرنج قد أقلعوا، وساروا باألسرى، وما أخذوه من الرب ومن مركب
  .يف آخر الشهر إىل القاهرة
  .وفيه قتل محيد بن نعري غدراً. وفيه كثر الطاعون بدمشق

وفيه نزل على مدينة الرحبة حسني بن نعري وحصرها عشرين يوماً، كانت فيها حروب عظيمة، حىت أخذها وهنبها، 
  .مث أحرقها حىت جعلها فحمة سوداء

  .اعتقل األمري كزل العجمي، الذي كان حاجب احلجاب بديار مصر، ونفي إىل قلعة صفد: ويف سابع عشرينه
دار احململ على العادة، بعدما جيب األمري سيف الدين خرز وايل القاهرة : يف سابع عشره: شهر رجب، أوله الثالثاء

ن اليهود مخسة وستني مروقة مخر، مثنها عندهم ما حدث من أخذ اخلمر للمماليك الرماحة من أهل الذمة، فجيب م
  .مائة وعشرون درمهاً كل مروقة، وغرموا مع ذلك مجلة ألعوانه، بلغت مخسة آالف درهم

وطلب من النصارى مثل ذلك، فتعززوا عليه لقوة جاههم، فحقد عليهم ذلك، وكبس سريقة صفية خارج القاهرة، 
عدة آالف من جرارها وكتب على أكابرهم  -عة اخلمر با -وكبس الكوم خارج مصر، وأراق للنصارى 

إشهادات بكثري من جرار اخلمر، يقومون له هبا، فمنهم من ألزمه بثالمثائة جرة، وتلف هلم مع هذا مال كبري مما 
  .غرموه لألعوان، ومما هنب، فكان هذا من شنيع املنكرات

م فلوساً، وكل رطل من الفلوس خبمسة دراهم نودي أن يكون النصف املؤيدي بثمانية دراه: ويف ثامن عشره
ونصف، وكل دينار أفرنيت مبائتني وثالثني فلوساً، وكل دينار هرجة مبائتني ومخسني درمهاً فشملت املضرة عامة 

  .الناس خلسارة أمواهلم
وماً لقبح وعزل ابن شعبان مزم. خلع على األمري منكلي بغا العجمي، وأعيد إىل حسبة القاهرة: ويف ثاين عشرينه

  .سريته، ونودي بتهديد من خالف ما رسم به يف الفلوس والفضة املؤيدية، أو تكلم فيما ال يعينه
خلع على األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين، واستقر كاشف الوجه القبلي، بعدما : ويف يوم الثالثاء سلخه
  .ضرب حبضرة السلطان

ين عمر بن حجي الشافعي، ونودي بعزله والكشف عليه، وأن رسم بدمشق على قاضي جنم الد: ويف هذا الشهر
من له عليه حق حيضر إىل بيت احلاجب الدعوى عليه، واستمر النداء مدة أيام، فلم يظهر عليه شيء مث نفل إىل 

املدرسة اليونسية، بالشرف األعلى، ورسم عليه، ونصب للحكم بني الناس نائبان من نوابه، وكتبت أوراق 
أشهد عليه أنه إن كان له غري ذلك يكون عنده عشرة آالف دينار لعمارة األسوار، ومحلت األوراق إىل بوظائفه، و
  .السلطان

وفيه نزل قرا يلوك على أرزجنان، وأفسد بالدها، فكتب نائبها بري عمر إىل قرا يوسف، فأمده بابنه اسكندر، ففر 
الدين حممد إلياس حاجب غزة وقد كان قدم إىل القاهرة وفيه مات األمري ناصر . منه قرا يلوك، وأخذ ما كان معه
  .غري مرة، وكان من الظلمة الكبار
فيه انتهت زيادة النيل إىل عشرين ذراعاً سواء، وثبت إىل وقت احنطاطه، فنزل : شهر شعبان املكرم، أوله األربعاء



  .نزوالً حسناً
  .وفيه تردد السلطان إىل العمارة جبوار باب زويلة، غري مرة

برسم اجلامع املؤيدي، فأخذ ذلك من عدة بيوت  -من العمد واأللواح  -وفيه كثر طلب مباشري الدولة للرخام 
  .يف القاهرة ومصر

  .وفيه كثر غنب الناس الحنطاط النقود بديار مصر، مع ثبات أسعار املبيعات وأجر األعمال
قاضي ناحية جوجر من الغربية  -حممد بن مرجيينة وسط مبدينة احمللة مشس الدين : ويف يوم األربعاء ثاين عشرينه

وأحيط مبوجوده، وهو حنو مخسة وأربعني ألف دينار، فدخل ديوان السلطان، ومل يترك منه ألوالده  -ومتدركها 
  .شيء

وفيه . خلع على األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين خلعة السفر، فتوجه إىل الوجه القبلي من غده: ويف سلخه
زين الدين قاسم قاضي العاليا من بالد الروم، واستقر يف قضاء العسكر وإفتاء العدل، على مذهب  خلع على

احلنفية، وكانتا قد شغرتا من مدة، وقاسم هذا قدم إىل القاهرة من حنو سنة، وحضر يف جملس السلطان مع من حيضر 
  .من الفقهاء يف كل أسبوع

  .وفيه وعك السلطان. ه ابتدأ عندهم من مدة أشهروقدم اخلرب بكثرة الوباء بالقدس وصفد، وأن
  .وفيه مات أيدغمش بن أوزر من أمراء التركمان، يف االعتقال بدمشق
  .وفيه قبض على حممد عبد القادر وأخيه عمر بغزة، ومحال إىل القاهرة

ت هديته، ورسم وفيه قدمت هدية سلمان بن أيب يزيد بن عثمان، متملك برصا، فأنزل قاصده بدار الضيافة، وقبل
  .أن جتهز له هدية

وفيه فرق الطواشي فريوز يف . مل يشهد فيه السلطان اجلمعة، ملالزمته الفراش: شهر رمضان املعظم، أوله اجلمعة
وفيه رتب السلطان عدة أبقار تذبح يف مواضع متعددة، ويفرق حلمها كما . الناس مبلغاً من املؤيدية، على العادة

  .هر برقوق يف شهر رمضانكانت عادة امللك الظا
خلع على األمري أقبغا شيطان، شاد الدواوين، واستقر يف والية القاهرة، وعزل األمري خرز، : ويف يوم اخلميس سابعه

  .فصار بيده والية القاهرة وشد الدواوين واحلجربية، وخلع على خرز واستقر يف نقابة اجليش
دراهم، وأن تكون الفلوس خبمسة دراهم ونصف كل رطل،  نودي بأن يكون سعر املؤيدي مثانية: ويف تاسعه

وكان األفرنيت قد بلغ إىل أحد وثالثني . ويكون الدينار األفرنيت مبائتني وثالثني، وهدد من زاد يف ذلك أو غريه
  .مؤيدياً

، فقبلت وفيه قدم الشريف بركات بن األمري حسن بن األمري عجالن من مكة املشرفة خبيل وغريها، تقدمة للسلطان
  .منه، وأنزل وأجرى عليه راتب

خلع على األمري خرز، واستقر شاد الداوين، عوضاً عن أقبغا شيطان، وجعل من مجلة احلجاب، : ويف حادي عشره
  .فصار شاد الدواوين، نقيب اجليش، حاجباً

  .ةكتب تقليد الشريف حسن بن عجالن بإعادته إىل إمرة مكة، وعزل الشريف رميث: ويف خامس عشره
أحضر إىل السلطان برجل عجمي، ادعى أنه صعد إىل السماء السابعة، ورأى اهللا سبحانه، وأنه تعاىل : ويف عشرينه

  .صرفه يف امللك، فسجن باملارستان عند املمرودين
  .وفيه أعيد رسول ملك اليمن، ورسول الفرنج البندقية، ورسول قرا يوسف، ومع كل منهم هدية



ضاة جنم الدين عمر بن حجي من دمشق، وقد عزل عن قضاء دمشق جبمال الدين عبد قدم قاضي الق: ويف آخره
  .اهللا بن نور الدين حممد بن صدر الدين حممد بن حممد ابن زيد، قاضي بعلبك

قرئ كتاب صحيح البخاري بالقصر من قلعة اجلبل، على ما جرت به العادة، وحضر قراءته : ويف هذا الشهر
العادة بذلك، وإمنا كان حيضر قاضي القضاة الشافعي، وشيخ اإلسالم يف طائفة يسرية من  القضاة األربع، ومل جتر

وفيه . الفقهاء، فزاد عدد الفقهاء احلاضرين يف هذه السنة على ستني فقيهاً، صرف لكل منهم ألف درهم فلوساً
حنطاط النقود وتغريها، مع ثبات وفيه كثر الغنب من ا. وفيه كانت فتنة بالبحرية. كان السلطان منقطعاً ألمل رجله

  .السعر يف املبيعات
قتل األمري دمرداش الفخري كاشف الوجه البحري، موسى بن رحاب، : يف ثالثه: شهر شوال، أوله السبت

  .وخالف بن عتيق من شيوخ البحرية، وقتل أهل البحرية حسني بن شرف، وعدة من شيوخهم
  .قدمت رسل قرا يوسف: ويف سادسه
وفيه قدم ركب التكرور . توجه األمري فخر الدين بن أيب الفرج بالعسكر لقتال أهل البحرية: شرهويف رابع ع

  .للحج، ومعهم ألف وسبعمائة رأس من العبيد واإلماء، وشيء كثري من الترب
خرج حممل احلاج إىل بركة احلجاج، وحج من األعيان قاضي القضاة مجال الدين عبد اهللا بن مقداد : ويف عشرينه

األقفهسي املالكي، واألمري صالح الدين حممد احلاجب بن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا ناظر اخلاص، 
  .وخوند خدجية زوجة السلطان

قلع باب مدرسة السلطان حسن، ونقل إىل اجلامع املؤيدي جبوار باب زويلة، ونقل معه التنور : ويف سابع عشرينه
  .ا السلطان خبمسمائة دينارالذي كان معلقاً هناك، وقد اشترامه

توجه حممد كرشجي بن أيب يزيد بن عثمان صاحب برصا لقتال اسفنديار بن أيب متملك قسطمونية : ويف هذا الشهر
وحصره يف جزيرة سينوب إىل أن وقع بينهما االتفاق على أن خيطب له ويضرب السكة بامسه، فأفرج عنه وعاد 

مد كرشجي، فلم يوافقه وزيره خواند سالر على إقامة اخلطة باجلامع اسفنديار إىل قسطمونية، وخطب باسم حم
الذي أنشأه حملمد، وصار خيطب فيه باسم ملكة اسفنديار، وخطب اسفنديار يف بقية جوامع قسطمونية باسم حممد 

  .كرشجي، وهذا من غريب ما وقع أن خيطب يف مدينة واحد باسم ملكني يف وقت واحد
  .ن وحلم البقر بالقاهرةوفيه عز وجود حلم الضأ

وفيه كانت فتنة مبكة وذلك أن الشريف حسن بن عجالن ملا عزل بالشريف رميثة يف صفر من السنة اخلالية، 
مل يتعرض إليه الشريف حسن، حىت بعث ابنه بركات،  -كما تقدم  -ودخل رميثة إىل مكة يف أول ذي احلجة منها 

فكتب السلطان بإعادة الشريف حسن إىل اإلمرة يف ثامن عشر  -دم كما تق -وقائده شكر، إىل السلطان، فقدما 
وكانوا  -شهر رمضان، وجهز إليه تشريفه وتقليده، فقدما عليه وهو جبدة يف ثاين شوال، فبعث إىل القواد العمرية 

ة، وعسكر يرغبهم يف طاعته، فأبوا عليه، ومجعوا حلربه، فسار إىل مك -باينوه من شعبان وحلقوا برميثة يف مكة 
يف يوم السبت ثاين عشرين شوال هذا، ومعه األشراف، آل أيب مني، وآل عبد الكرمي،  -ظاهر مكة  -بالزاهر 

واألدارسة، ومعه األمري الشريف مقبل بن خمتار احلسين أمري ينبع بعسكره، ومعه مائة وعشرون من األتراك، فبعث 
منهم، فلما أتوه خوفهم عاقبة احلرب، وحذرهم، ومضوا إىل مكة،  إىل العمرية يدعوهم إىل طاعته، فندبوا إليه ثالثة

فلم يعودوا إليه لتماديهم وقومهم على خمالفته، فركب يوم االثنني رابع عشرينه من الزاهر، وخيم بقرب العسيلة 



من هؤالء  أعال األبطح وأصبح يوم الثالثاء زاحفاً يف ثالمثائة فارس وألف راجل، فخرج إليه رميثة يف قدر الثلث
فلما بلغ الشريف حسن إىل املعابد، بعث يدعوهم، فلم جييبوه فسار إىل املعال ووقف على الباب ورمى من فوقه 

فانكشفوا عنه، وألقيت فيه النار فاحترق، وانبت أصحاب حسن ينقبون السور ويرمون من اجلبل بالنشاب 
حىت كثرت اجلراحات يف الفريقني، فتقدم بعض بين واألحجار أصحاب رميثة، مث اقتحموا السور عليهم وقاتلوهم 

حسن وأجار من القتال، فانكف عند ذلك حسن، ومنع أصحابه من احلرب، فخرج القضاة، والفقهاء، والفقراء، 
باملصاحف والربعات إىل حسن، وسألوه أن يكف عن القتال، فأجاهبم بشرط أن خيرج رميثة ومن معه من مكة، 

الوا به حىت تأخر عن موضعه إىل جوف مكة، ودخل الشريف حسن جبميع عسكره، وخيم فمضوا إىل رميثة وما ز
حول بركيت املعال، وبات هبا، وسار يوم األربعاء سادس عشرينه وعليه التشريف السلطاين، ومعه عسكره، إىل 

طواف مث مضى إىل املسجد، فنزل وطاف بالبيت سبعاً، واملؤذن قائم على بر زمزم، يدعو له حىت فرغ من ركعيت ال
باب الصفا فجلس عنده، وقرئ تقليده إمرة مكة هناك، مث قرئ كتاب السلطان إليه بتسلم مكة من رميثة، وقد 

حضره عامة الناس، مث ركب وطاف البلد، ونودي باألمان، وأجل رميثة ومن معه مخسة أيام، فلما مضت سار هبم 
وفيه قدمت اخلاتون زوجة . عادته، وثبت من غري منازع إىل جهة اليمن، واستقر أمر الشريف حسن مبكة على

  .األمري أيدكي صاحب الدست إىل دمشق، تريد احلج، ويف خدمتها ثالمثائة فارس
  .فيه سار الشريف بركات بن حسن بن عجالن إىل مكة: شهر ذي القعدة، أوله االثنني

  .تصيدركب السلطان، وعدى النيل الرب الغريب، وأمام هناك ي: ويف رابعه
قدم األمري فخر الدين بن أيب الفرج من البحرية، ومعه شيء كثري من األغنام وغريها، وعدة رءوس ممن : ويف ثامنه

قتله من الناس، بعدما وصل يف طلب أهل البصرة إىل العقبة، فلم يظفر هبم، فمضى من العقبة حنو برقة أياماً، مث 
  .رجع بغري طائل، سوى ختريب البالد وهنبها

يه قدم أيضاً األمري سودن األشقر من سجن اإلسكندرية، فنزل خارج القاهرة، ومضى منها إىل القدس، ليقيم به وف
  .بطاالً

  .عاد السلطان إىل القلعة، وقد انتهى إىل الطرانة: ويف ثامن عشره
تقي الدين عبد خلع على األمري فخر الدين بن أيب الفرج واستقر يف الوزارة بعد موت : ويف يوم السبت عشرينه

وخلع على سيدي سليمان بن الكويز، واستقر . الوهاب بن أيب شاكر، مضافاً ملا بيده من األستادارية، والكشف
أستادار األمري صارم الدين ابن السلطان، عوضاً عن تقي الدين بن أيب شاكر، ولبس هيئة األجناد، ومحلة السالح، 

ه، وخلع على األمري حيىي بن القي، واستقر شاد اخلاص مضافاً ملا بيده من من القباء والكلفتاه، وترك زي أبيه وأخوي
  .املهمندارية

مبائة ومخسني  -وهو حني أوانه  -وفيه بيعت الباقية البنفسج . كان اللحم بالقاهرة عزيز الوجود: ويف هذا الشهر
رع سوى يف موضع واحد ولقد عهدنا درمهاً فلوساً، عنها حنو عشرين مؤيدياً فضة، وذلك لقلة وجوده، فإنه مل يز

وفيه هدمت قلعة اخلوايب إحدى قالع اإلمساعيلية من . الباقة منه تباع بنصف درهم فضة، فسبحان حميل األحوال
  .عمل طرابلس، حىت سوي هبا األرض بعد حصار طويل، فصارت أثراً بعد عني

  .عن حممد ابن هيازع، حبكم وفاتهخلع على مانع بن سنيد بإمرة بين مهدي عوضاً : ويف سابع عشرينه
استدعي جنم الدين عمر بن حجي، وخلع عليه بإعادته إىل قضاء القضاة : يف رابعه: شهر ذي احلجة، أوله الثالثاء

  .الشافعية بدمشق



وصل إىل القاهرة دوغان بن حديثة، أمري آل فضل، بكتاب أبيه، يتضمن تسحب أوالد نعري من : ويف رابع عشره
  .الرحبة
  .قدم رسول األمري ناصر الدين حممد بن قرمان، ومعه دراهم قد ضربت بالسكة املؤيدية:  سلخهويف

  .ابتدأ األمري جقمق الدوادار بعرض أجناد احللقة: ويف هذا الشهر
أنزل باخلليفة املستعني باهللا العباس بن حممد من حمبسه بقلعة اجلبل هناراً إىل ساحل مصر، : ويف يوم النحر عاشره

و على فرس، وجيء أيضاً باألمري فرج بن امللك الناصر فرج، وباخويه حممد وخليل، يف حمفة، فساروا يف النيل وه
إىل اإلسكندرية، ووكل هبم األمري كزل األرغون شاوي أحد أمراء محاة، فسجنوا هبا، وكان اخلليفة ملا جلس امللك 

احلرم السلطانية ومعه أهله وولده، مث نقله إىل برج املؤيد على التخت، حوله من القصر، وأسكنه بدار من دور 
قريب من باب القلعة، فأقام به وعنده أهله مدة، حىت محل إىل اإلسكندرية، فأنزل بربج من أبراجها بأهله وولده، 

  .من غري أن جيري عليه شيء
مث سار إىل شاطئ النيل، فأقام هناك إىل سادس عشرينه، . ركب السلطان، وعدى إىل ناحية أوسيم: ويف ثاين عشره

زوجة األمري ناصر الدين حممد  -وفيه قدمت خدجية خاتون . ونزل على منبابة إىل ثامن عشرينه وعدى إىل القلعة
وكان قد عوقه السلطان عنده من مدة طويلة، فأكرمها السلطان، . من أبلستني يف طلب ولدها -بن دلغادر 

د قبض عليه بعد فتنة األمري قانباي، ومحله إىل قلعة اجلبل، وأجرى عليها ما وأنزهلا، ومجع بينها وبني ابنها، وكان ق
  .يليق هبا

قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بسالمة احلجاج، وأخربوا أهنم وقفوا بعرفة يوم اخلميس، وكانت : ويف تاسع عشرينه
وفيها . ة مبلغ أربعني ألف ديناروكانت النفقة على اجلامع املؤيدي إىل سلخ هذه السن. الوقفة مبصر يوم األربعاء

كانت بني ابن عثمان وبني النصارى حروب عظيمة، أخذ له فيها النصارى اثين عشر مركباً، وقتلوا من املسلمني 
  .أربعة آالف

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

وم األحد ثاين عشرين ي -تصغري قطنة بالنون  -األمري الوزير شهاب الدين أمحد بن احلاج عمر املعروف بابن قطنة 
  .وكان ذا يسار وترف. احملرم، باشر الوزارة يف سنة اثنتني ومثامنائة دون األسبوع، وعزل، وتصرف يف عدة أعمال

ومات األمري تنبك شاد الشراب خاناة، يف سادس عشرين صفر، فشهد السلطان جنازته، وشكر ملا سافر باحلاج يف 
  .سنة مثان عشرة

س الدين حممد بن علي بن معبد القدسي، املعروف باملدين املالكي، يوم اجلمعة عاشر شهر ومات قاضي القضاة مش
  .ربيع األول، وقد بلغ سبعني سنة وكان مشكور السرية يف واليته، بالعفة مع قلة العلم

  .سريةومات شهاب الدين أمحد الصفدي ناظر املارستان وناظر األحباس، ثاين عشر ربيع األول، ومل يكن مشكور ال
وماتت خوند ستيتة بنت امللك الناصر فرج بن امللك الظاهر برقوق، ليلة السبت تاسع عشر ربيع األول، فاشتد 

  .حزن زوجها األمري صارم الدين إبراهيم ابن السلطان عليها
عة خامس ومات الشيخ فتح الدين أبو الفتح ابن الشيخ حممد بن حممد بن عبد الدامي الباهي احلنبلي، يف ليلة اجلم

  .عشرينه، وكان من نبهاء الفضالء يف عدة فنون
ومات الشيخ مهام الدين حممد بن أمحد اخلوارزمي الشافعي، شيخ املدرسة اجلمالية، برحبة باب العيد من القاهرة 

  .وكان يدرس يف عدة علوم، من فقه وحنو وغريه



دين حممد بن أيب بكر الطرابلسي احلنفي، ومات قاضي القضاة أمني الدين عبد الوهاب بن قاضي القضاة مشس ال
  .ليلة السبت سادس عشرينه، وقد جتاوز أربعني سنة، وكان مشكور الطريقة

ومات تقي الدين أبو بكر بن عثمان بن حممد اجلييت احلموي احلنفي، قاضي العسكر، يف تاسع عشرينه، وكان من 
  .فضالء احلنفية وحناهتم

شقتمري، رأس نوبة اجلمدارية، ليلة االثنني رابع ربيع اآلخر، ودفن مبدرسته ومات الطواشي زين الدين مقبل األ
وكان رومياً، حيفظ القرآن الكرمي، وكتاب احلاوي يف الفقه على مذهب الشافعي . خبط التبانة، خارج باب زويلة

  .وجيله، مع ديانة
إبراهيم بن حممد بن العدمي، احلليب،  ومات قاضي القضاة ناصر الدين حممد ابن قاضي القضاة كمال الدين عمر بن

احلنفي، يف ليلة السبت تاسعه، بعد مرض طويل، عن سبع وعشرين سنة، وكان سيئ السرية، رديء الطريقة، كثري 
  .اهلوج، أمحقاً، مائقاً، جر هو وأبوه على أهل اإلسالم عاراً كبرياً

قضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة ومات الشيخ عز الدين حممد بن شرف الدين أيب بكر ابن قاضي ال
بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة يوم األربعاء عشرين ربيع اآلخر، ومولده مبدينة ينبع يف سنة تسع ومخسني 

  .وسبعمائة، وكان قد برع يف عدة علوم مع االنقطاع عن الناس وإطراح التكلف والقنع باليسري
ن عبد الوهاب بن الصاحب فخر الدين عبد اهللا بن الوزير تاج الدين موسى بن ومات الوزير الصاحب تقي الدي

علم الدين بن أيب شاكر بن تاج الدين أمحد بن الصاحب شرف الدين إبراهيم بن الشيخ سعد الدولة يف يوم 
  .اخلميس حادي عشر ذي القعدة

مري الكبري بيربس، ليلة األحد رابع عشرين وماتت خوند عائشة ابنة األمري أنص، أخت امللك الظاهر برقوق، وأم األ
  .ذي القعدة، وقد بلغت الكرب

ومات الشيخ زين الدين أبو هريرة عبد الرمحن ابن الشيخ مشس الدين أيب أمامة حممد بن علي بن عبد الواحد بن 
عيد النحر،  يوسف بن عبد الرحيم الدكايل، املعروف بابن النقاش الشافعي، خطب جامع أمحد بن طولون، يف يوم

  .وكان آمراً باملعروف، ناهياً عن املنكر، قوياً يف ذات اهللا تعاىل
ومات األمري قماري شاد السالح خاناه، وأمري الركب األول، من احلاج، يف تاسع عشرين شوال، بوادي القباب، 

  .وهو متوجه إىل احلج
من القاهرة، يف سادس ذي احلجة، وقتل حممد بن سيف بن عمر بن حممدبن بشارة، أحد شيوخ صفد، بسجنه 
  .وجعل بواً حمشوا، ومحل إىل صفد، وكان قد قبض عليه، ومحل إىل القاهرة

ومات األمري أرغون، أمري أخور يف أيام الناصر فرج، وهو بالقدس، يف يوم اجلمعة ثالث ذي القعدة، بعدما ابتلي 
  .باجلذام، وكان ديناً خرياً

  .حرية، يف نصف شهر رمضانومات حسني بن شرف، من شيوخ الب
  سنة عشرين ومثامنائة

أهلت، ومتملك مصر والشام واحلجاز السلطان امللك املؤيد أبو النصر سيف الدين شيخ احملمودي الظاهري، 
واألمري الكبري سيف الدين ألطنبغا القرمشي، وأمري سالح سيف الدين قجقار القردمي، وأمري جملس األمري بيبغا 

. وأمري جندار نكباي. أخور تنبك ميق والدوادار الكبري األمري جقمق، ورأس نوبه األمري برد بكاملظفري، وأمري 



ونائب الشام األمري ألطنبغا العثماين، ونائب حلب األمري أقباي، ونائب طرابلس األمري يشبك اليوسفي، ونائب محاة 
هني، وقضاة القضاة مبصر، وكاتب السر، األمري حار قطلي، ونائب غزة األمري اجترك، ونائب الكرك األمري شا

  .وبقية املباشرين على حاهلم كما تقدم
فيه ورد اخلرب بأن حديثة بن سيف أمري آل فضل ملا توجه إىل مدينة الرحبة، صحبه : شهر اهللا احملرم، أوله اخلميس

على بن نعري وتسحبا،  نائبها األمري زين الدين عمر بن شهري وطائفة من عسكر الشام، افترق عذرا وموسى ولداً
فعادت العساكر، وأقام األمري حديثة على الرحبة، مث نزل قريباً من تدمر، فأتاه عذراً يف حنو ثالثة آالف فارس، 

  .فحارهبم وكسرهم
  .جلس السلطان لعرض األجناد البطالني، فعن منهم طائفة ليسافروا صحبته إىل الشام: ويف ثانيه

وفيه نودي أن يكون سعر الفضة . الطبلخاناه بقلعة اجلبل، ليتأهب العسكر للسفر علق الشاليش على: ويف خامسه
املؤيدية على ما هو عليه، كل مؤيدي بثمانية دراهم فلوساً، وأن كل دينار أفرنيت مبائتني وثالثني درمهاً فلوساً، وكل 

، فازداد نصف درهم مثقال ذهب مصري مبائتني ومخسني، وكل رطل فلوس بستة دراهم، وكان خبمسة ونصف
فلوساً، وعاد كما كان، فسر الناس بذلك، ومتشت أحواهلم، إال أنه حصل لكثري من الناس غنب، وآلخرين فوائد، 

  .لتفاوت السعرين

وضعت جاموسة بناحية بلقس من ضواحي القاهرة مولوداً أنثى، برأسني، وعنقني، وأربع أيدي، : ويف سادسه
  .ذنب مفروق من آخره اثنني، ودبر واحد، وفرج واحدورجلني اثنني، وسلسليت ظهر، و

وفيه جلس السلطان لتفرقة . خلع على األمري طغرل بن صقل سيز ورسم بسفره جلمع تراكمينه: ويف سابعه
النفقات، فبعث إىل كل من أمراء األلوف ألفي دينار، وأعطى كل مملوك مثانية وأربعني دينار، صرفها عشرة آالف 

  .قت فيهم فضة مؤيدية وفلوساً وذهباً منه ما زنة الدينار الواحد منه عشرة مثاقيلدرهم فلوساً، فر
عرضت كسوة الكعبة على السلطان، وكان قد صرف عن نظر الكسوة شرف الدين يعقوب بن : ويف عشرينه

عروف بابن اجلالل التباين، وكيل بيت املال، يف سنة سبع عشرة، وفوض ذلك إىل علم الدين داود ناظر اجليش، امل
الكويز، مث فوض ذلك إىل زين الدين عبد الباسط بن خليل ناظر اخلزانة السلطانية، يف سنة مثان عشرة، فاستمر فيه، 

وقدم اخلرب مبوت األمري شهاب الدين أمحد بن رمضان، صاحب درند وسيس، . وزاد يف حتسني الكسوة وهبجتها
  .واختالف أوالده
زول األمري أقباي نائب حلب إىل قطيا، يف مثان هجن، فكثرت األقوال، وساءت قدم اخلرب بن: ويف ثالث عشرينه

الظنون به، ورسم بتلقيه، فسار األمراء واخلاصكية إىل سرياقوس، وجهز له فرس بسرج ذهب، وكنبوش ذهب، 
الوجه،  وكاملية بفرو مسور، فقدم من الغد يوم السبت رابع عشرينه، فالمه السلطان وعنفه على حضوره على هذا

فاعتذر، واستغفر اهللا، مث أمر السلطان باستقراره يف نيابة الشام، واستقر عوضه يف نيابة حلب األمري قجقار القردمي 
أمري سالح، وأنعم بإقطاع قجقار القردمي على األمري بيبغا املظفري أمري جملس، وجهز أقبغا املؤيدي أمري أخور إىل 

  .لعثماين نائب الشام، وإيداعه القلعة، واحلوطة على موجودهدمشق، للقبض على األمري ألطنبغا ا
وفيه قدم . وفيه نودي للبطالني أن كالً منهم خيدم عند األمراء أو عند السلطان، ومن امتنع ال يلومن إال نفسه

الركب األول من احلاج، مع أمريهم صالح الدين حممد احلاجب بن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، ناظر 
وفيه قبض على مجاعة من البطالني الذين تركوا . وفيه نصبت املدورة السلطانية، برسم السفر خارج القاهرة. اخلاص

  .اخلدمة، وتسببوا يف البيع والشراء يف األسواق، واعتقلوا



ار قدم احلاج ببقيتهم مع األمري أزدمر شايا، وقد قاسوا شدة من موت اجلمال، وغالء األسع: ويف خامس عشرينه
  .معهم

وفيه خلع على . توجه السلطان من قلعة اجلبل، ونزل مبخيمه ظاهر القاهرة، جتاه مسجد ترب: ويف سادس عشرينه
مشس الدين حممد بن يعقوب الشامي حبسبة القاهرة، وعزل عنها األمري منكلي بغا احلاجب، وقدم من دمشق 

  .ليهم عشرة آالف دينارخبيمات مبيتني ومدورتني ومطبخني، وبيوتات، بلغت النفقة ع
خلع على األمري أقباي نائب الشام خلعة السفر، وسار جريدة على اخليل، وخلع على األمري : ويف سابع عشرينه

طوغان أمري أخور، واستقر نائب الغيبة وعلى األمري أزدمر شايا بنيابة القلعة، وعلى األمري قجقار القردمي نائب 
  .ليش صحبة األمري صارم الدين إبراهيم ابن السلطان ومعه عدة من األمراءحلب خلعة السفر وسار وتقدم الشا

استقر باملسري من ظاهر القاهرة ببقية العساكر يريد الشام، ومعه اخلليفة وقضاة : يف رابعه: شهر صفر، أوله السبت
ان، وقاصد بري عمر القضاة ومعه من القصاد الواردين يف السنة اخلالية قاصد قرا يوسف، وقاصد سليمان بن عثم

صاحب أرزنكان، وقاصد ابن رمضان، وتأخر بالقاهرة األمري فخر الدين بن أيب الفرج األستادار، والصاحب بدر 
الدين حسن بن نصر اهللا ناظر اخلاص، وخلع عليهما مبنزلة العكرشة فيه، فعني األمري طوغان نائب العيبة من أجناد 

  .مع األمري فخر الدين مائتني يكونون -بعد عرضهم  -احللقة 

سار األمري فخر الدين باتباعه وأجناد احللقة املذكورين إىل الوجه البحري، لتحصيل املال، وقد : ويف سابع عشره
كثر بالقاهرة طرح البضائع على التجار والباعة، فغرم الناس فيها أمواالً مجة، وداخل اخلوف كثرياً من الناس أن 

، فإنه ألزم طائفة من الكتاب بالدواوين مبال، ومضى يف مسريه هذا إىل احمللة ودمياط، يوقع هبم األمري فخر الدين
وجىب مجيع تلك األعمال البحرية بفريضة ذهب، يقرره على كل قرية من قرى ديوان السلطان، وقوي األمراء 

ال يأخذ إال الذهب فقط، واألجناد مل يترك بلداً من بلدان الوجه البحري حىت أخذ منه ما قرره على أهله، فكان 
فتحسن سعر الذهب لكثرة طلبه، وبلغ الدينار املصري مائتني وستني، بعد مائتني وثالثني، وتتبع مع ذلك كل من 

يشار إليه بغىن أو مال، فأخذ ماالً كثرياً من مصادرات الناس، سوى ما ساق من اخليل واجلمال وغريها، فأنزل 
  .هباإلقليم من اخللل ما خياف عواقب

وفيه هدم األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب . كثر فساد العربان ببالد اجليزة وكورة البهنسي: ويف هذا الشهر
الفرج الدور اليت باألحكار فيما بني طهر املقس إىل قنطرة املوسكي ليعمل مكاهنا بستاناً، فأتى اهلدم على ما ال 

  .واق، وغري ذلك مما يكون قدر مدينة من مدن الشاميدخل حتت حصر من الدور والرباع واملساجد واألس
كثر ضرر املفسدين بالوجه القبلي والوجه البحري، وثقلت وطأة : يف هذا الشهر: شهر ربيع األول، أوله االثنني

األمري فخر الدين بن أيب الفرج على أهل النواحي البحرية، وعظم البالء بالوجه القبلي، من جور األمري بدر الدين 
وفيه هدمت الدور اليت فوق الربج اجملاور لباب الفتوح من القاهرة، رسم أن يعمل سجناً . ن بن حمب الدينحس

  .ألرباب اجلرائم، عوضاً عن خزانة مشايل
  .وفيه كثرت حركة اإلرجاف حبركة الفرنج، فحفر خندق اإلسكندرية، واستعد أهلها

الوجه البحري، ونزل بداره اليت شرع يف عمارهتا، وتعرف  قدم األمري فخر الدين عبد الغين من: ويف حادي عشره
  .ببيت هبادر األعسر، وكانت تعرف قدمياً بدار الذهب

قدم اخلرب بدخول السلطان إىل دمشق يف أول الشهر، وأن األمري أق بردى املنقار مات، وأنعم : ويف خامس عشره
  .من سجنه بدمشقبإقطاعه على األمري سودن القاضي، بعد ما عفي عنه، وأخرج 



سار األمري الوزير املشري فخر الدين بن أيب الفرج األستادار جبمع موفور إىل جهة الصعيد، ومعه : ويف سادس عشره
  .القرب والروايا، ليتبع العربان يف الربية، حيث ساروا، فإنه كثر عبثهم وفسادهم

  .دخل السلطان مدينة حلب: ويف عشرينه
ري فرج بن السلطان امللك الناصر فرج بن السلطان امللك الظاهر برقوق، بثغر مات األم: ويف سادس عشرينه

عبد العزيز  -اإلسكندرية، وقد ناهز االحتالم فكان يف هذا عربة ملن يعترب، فإن أباه الناصر فرج أخرج أخويه 
كذلك بأوالده، وأخرجهم  إىل اإلسكندرية ملا توجه إىل الشام، فماتا هبا، واهتم أنه مسهما، ففعل اهللا -وإبراهيم 

يف هذا اليوم، ومبوته يثورون،  -أكربهم  -املؤيد شيخ عند مسريه إىل الشام، وسجنهم باإلسكندرية، فمات فرج 
  .ويقيمونه يف السلطة، وال يزالون يتربصون الدوائر ألجل ذلك، فبطل ما كانوا يعملون

ا، وكان منه بالقاهرة شيء بلغ يف اليوم عدة من ميوت كثر املوت بدمياط واإلسكندرية وما حوهلم: ويف هذا الشهر
  .وفيه واقع األمري فخر الدين العرب بناحية القلندون من األمشونني، وهزمهم. حنو األربعني، وكل ذلك بالطاعون

وأهل هذا الشهر، ويف مجيع أرض مصر . فيه قدم قاصد السلطان يبشر بقدومه حلب: شهر ربيع اآلخر، أوله األحد
من  -الها الذي يقال له بالد الصعيد، وأسفلها الذي يعرف بالوجه البحري، وحاضرهتا، ويف القاهرة ومصر أع -

أنواع الظلم ما ال ميكن وصفه بقلم، وال حكايته بقول، من كثرته وشناعته، فجملته أن احلكام بالقاهرة وأعماهلا ما 
فخر الدين األستادار، فاحملتسب بالقاهرة واحملتسب بني حمتسب، ووال، وحجاب، وقضاة، ونائب الغيبة، واألمري 

مبصر كل ما يكسبه الباعة مما تغش به البضائع وما تغنب فيه الناس يف البيع جيىب منهم بضرائب مقررة حملتسيب 
القاهرة ومصر وأعواهنما، فيصرفون ما يصري إليهم من هذا السحت يف مالذهم املنهى عنها، ويؤديان منه من 

من املال الذي دفع رشوة عند والياهتما، ويؤخران منه بقيه ملهاداة أتباع السلطان، ليكونوا عوناً هلما يف استداناه 
  .بقائهما

وأما القضاة فإن نواهبم يبلغ عددهم حنو املائتني، ما منهم إال من ال حيتشم من أخذ الرشوة على احلكم، مع ما يأتون 
ا مل يسمع مبثله فيما سلف، وينفقون ما جيمعونه من ذلك فيما هتوى من املنكرات مب -هم وكتاهبم وأعواهنم  -

أنفسهم، وال يغرم أحد منهم شيئاً للسلطنة، بل يتوفر عليهم فال يتخولون يف مال اهللا تعاىل بغري حق، وحيسبون أهنم 
  .على شيء، بل يصرحون بأهنم أهل اهللا وخاصته، افتراء على اهللا سبحانه

وايل مصر، وغريمها من سائر والة النواحي، فإن مجيع ما يسرق من الناس يأخذونه من السراق، وأما وايل القاهرة، و
إذا ظفروا به، فال يأتون بسارق معه سرقة إال أخذوها منه، فإن مل تكن السرقة معه ألزموه ماالً، ويتركوه لسبيله، 

  .وقد تيقن أنه مىت عثر عليه صانع عن نفسه، وختلص
ن السراق يده، إمنا يقطع ألحد أمرين، إما لقوة جاه املسروق منه، أو عجز السارق عن القيام وصار كل من يقطع م

للوالة باملال، ويزيد والة الرب على وايل مصر والقاهرة بأخذ من وجدوا معه غنماً أو إبالً أو رقيقاً، من الفالحني أو 
تهلكوا ماله، ومع هذا فألعوان الوالة يف أخذ العربان وغريهم، فإذا صار أحد من ذكرنا يف أيديهم، قتلوه واس

األموال من الناس أخبار مل يسمع قط مبثل قبحها وشناعها، حىت أنه إذا أخذ شارب مخر غرم املال الكثري، وكذلك 
من ساقه سوء القضاء إليهم من املتخاصمني، فيغرم الشاكي واملشكو املال الكثري، بقدر جرمه، حبيث تبلغ الغرامة 

ومجيع ما جتمعه الوالة كلهم من هذه الوجوه ال يصرف إال يف أحد وجهني، إما للسلطة مصانعة عن . كثريةآالفا 
إقامتهم يف والياهتم، أو فيما هتواه أنفسهم من الكبائر املوبقات، وينعم أعواهنم مبا جيمعونه من ذلك، ويتلفونه إسرافاً 

  .يأخذون منهم املال حيناً بعد حنيوبدار يف سبيل الفساد، ويتعرض الوالة ملقدميهم، و



وأما احلجاب فإهنم وأعواهنم قد انتصبوا ألخذ األموال بغري حق من كل شاك إليهم، ومشكو عليه، فما من أحد من 
احلجاب إال ويف بابه رجل يقال له رأس نوبة، يضمن له يف كل يوم قدراً معلوماً من املال، يقوم له به، ومن هذا 

م أوده، فيقسط رأس نوبة على النقباء الذين حتت يده ما ضمنه للحاجب، وما ال بد له من صرفه املال املضمون يقي
على عياله، ومؤنة فرسه، وأجرة سايسها، وما اعتاده من احملرمات اليت ال يتركوهنا ما وجدوا إليها سبيالً وما 

اجب له، أو غري ذلك من يرصده ويدخره عنده عدة له يف وقت مكروه ينزل به من عزله، أو مصادرة احل
العوارض، فيتناول من كل واحد من النقباء شيئاً مقرراً عليه عند مضيه يف طلب غرمي، يقال له اإلطالق، فإذا حضر 

الغرمي فتح عليه رأس نوبة أبواباً من أنواع مكرهم الذي تفقهوا فيه، فيحتاج إىل بذل املال له، ولدوادار احلاجب، 
فرمبا بلغ الغرم يف الشكوى اآلالف من الدراهم، فإهنم يسلسلون قضايا . يه رأيهموللحاجب، حبسب ما يقتض

ظلمهم حىت يستمر املشكو يف الترسيم األيام واألشهر، ومجيع ما يتحصل احلجاب من هذه الوجه، فإهنم يصرفونه 
وأما نائحاً الغيبة . سلطانفيما ال جتيزه أمة من األمم من أنواع قبائح احملرمات، وال يكلفون محل شيء منه إىل ال

  .فسبيل بابه سبيل أبواب احلجاب فيما تقدم ذكره
وأما األستادار فإنه أمدهم باعاً، وأقواهم يف الظلم ذراعاً، وأنفذهم يف ضرر الناس أمراً، وأشنعهم يف الفساد ذكراً، 

ن اجلباية مشلت أهل وذلك أنه خرج إىل الوجه البحري، ففرض على مجيع القرى فرائض ذهب، قررها حبيث أ
النواحي عن آخرهم، ومل يعف عن أحد منهم البتة، فما وصلت إليه مائة دينار إال وأخذ أعوانه مائة دينار أخرى، مث 

تتبع أرباب األموال مصادرهم، وأخذ لنفسه وألعوانه ماالً كثرياً مث طرح على مجيع النواحي بعد ذلك اجلواميس 
اجلواميس على الناس باثين عشر ألف درهم، وأكثر ما تبلغ اجليدة منهن إىل ألفي  اليت هنبها، فقامت كل واحدة من

درهم، فجىب من الوجه البحري على اسم اجلاموس ماالً مجاً، مث أنه ألزم الصيارفة أال تأخذ الدرهم املؤيدي إال من 
يأخذوا الفلوس إال من  حساب سبعة دراهم ونصف، وهو حمسوب على الناس بثمانية دراهم، وألزمهم أيضاً أال

  .حساب مخسمائة ومخسني درمهاً القنطار، وهو إىل الناس بستمائة درهم

فإذا أمر بصرف الفلوس على أحد حسب عليه بستمائة درهم القنطار، ورمبا كان هذا الذي حسبت عليه بستمائة 
 إال من حساب مائتني وثالثني قد أخذت منه أمس خبمسمائة ومخسني، وألزمهم أيضاً أن ال يقبضوا الذهب األفرنيت

الدينار، وهو معدود على الناس مبائتني وستني، وإذا صرف ألحد ذهباً حيسبه عليه مبائتني وستني، فال يورد أحد 
لديوان السلطان ألف درهم إال وحيتاج إىل غرامة مثلها، أو قريب منها، مث إنه كل قليل يلزم صيارفته، ومقدميه، 

يها، ووالهتا، مبال يقرره عليهم، يف نظري ما يعلم أهنم أخذوه من الناس، مث تقرر يف أعماهلم وشادي أعماله، ومباشر
حىت يعلم أهنم قد مجعوا شيئاً آخر، أعاد عليهم املصادرة، فما من مرة إال وهم يبالغون يف ظلم الناس، حىت يفضل 

كثري يف أنواع السرف يف احملرمات، مث أنه ملا هلم بعد املصادرة شيء هذا وهم يبالغون يف الترف، ويتلفون املال ال
عاد من الوجه البحري وسار إىل بالد الصعيد أوقع بلهانه على األمشونني، وكسرهم، وساق من األغنام واألبقار 
واجلمال واخليل شيئاً كثرياً فرقه على أهل الوجه البحري بأغلى األمثان، وهو اآلن يفرض على مجيع بالد الصعيد 

ما فرضه على نواحي الوجه البحري ومع ذلك فقد مشل باعة مصر والقاهرة رماية البضائع عليهم، من الذهب ك
السكر والعسل والصابون والقمح وغري ذلك، فإنه اشترى من اإلسكندرية وغريها بضائع كثرية، مث طرحها على 

ع آخر من الظلم وهو أنه أخذ دار هبادر الباعة بأغلى األمثان فال يصري إليه درهم حىت يغرم ألعوانه نظريه، وله نو
وشرع يف عمارهتا، وعمارة ما حوهلا، وما جتاهها  -فيما بني باب اخلوخة وباب سعادة  -األعسر خبط بني السورين 

من بر اخلليج الغريب، فأخذ من الناس آالت العمارة بغري مثن، أو بأقل شيء، وتفنن أعوانه يف ظلم من يستدعيه هبم 



عمارة محل صنف من األصناف، أو عمل شيء من أنواع العمارة حىت يغرموه ألنفسهم ماالً آخر، هذا إىل هذه ال
ومجيع ما يتحصل من وجوه األموال اليت تقدم ذكرها فإنه حيمل إىل السلطان وأعوانه، وينفق يف سبيل الشهوات 

  .القابلةوقد اختل إقليم مصر يف هذه السين خلالً شنيعاً، يظهر أثره يف . احملرمة
ومع ذلك ففي أرض مصر من عبث العربان وهنبهم وختريبهم وقطعهم الطرقات على املسافرين من التجار وغريهم 

إن : " والسلطان بعسكره يف البالد الشامية جيول وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل. شيء، عظيم قبحه، شنيع وصفه
  " .ة، وكذلك يفعلون امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل

ويضاف إىل ما تقدم ذكره أن الطاعون فاش بدمياط والغربية واإلسكندرية، واإلرجاف باإلفرنج متزايد، وأهل 
  .اإلسكندرية على ختوف من هجومهم، وقد استعدوا لذلك، وهللا عاقبة األمور

  .مات منهم أربعة، وتكسر ستةسقط من العمال بالعمارة السلطانية جبوار باب زويلة عشرة، : ويف سابع عشره
  .قدم اخلرب برحيل السلطان يف ثاين عشرين شهر ربيع األول من حلب، ونزوله على العمق: ويف عشرينه

عائداً إىل بالده، وصحبته األمري بكتمر  -رسول الناصر أمحد متملك اليمن  -سار مفلح : ويف خامس عشرينه
مفلح هذا، وصالته وصدقاته، وحسن الثناء عليه واحتاج من كثرة وقد كثر بر . السعدي، بكتاب السلطان وهديته

  .مصروفه إىل قرض مال
أقيمت اجلمعة باجلامع املؤيدي، ومل يكمل منه سوى اإليوان القبلي، : يف ثانيه: شهر مجادى األوىل، أوله اخلميس

ابة عن ناصر الدين حممد بن ني -أحد نواب احلكم الشافعية بالقاهرة  -وخطب به عز الدين عبد السالم القدسي 
  .البارزي احلموي كاتب السر

  .نودي على النيل ثالثة أصابع، وكانت القاعدة ستة أذرع: ويف خامسه
  .إىل جهة الشام، باخلزانة السلطانية -ناظر اخلاص  -سافر الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا : ويف عاشره

الفرج من الوجه القبلي ومعه ستة آالف رأس من البقر، ومثانية  قدم األمري فخر الدين بن أيب: ويف رابع عشره
آالف رأس من الغنم، وألفا مجل، وألفا قنطار من القند، وعدد كثري من اإلماء والعبيد، ومبلغ وافر من الذهب، 

ة مخسة وفرض على هوار. وذلك أنه فرض على أهل البالد ماالً قاموا به فمن النواحي من فرض عليها األلفي دينار
وعشرين ألف دينار، عوضوه عن أكثرها أصنافاً فما هو إال أن قدم أخذ يطرح األبقار وغريها على نواحي بالد 

اجليزة وسائر الوجه البحري، وعلى دواليب الناس بالقاهرة من البساتني واملعاصر، بأغلى األمثان، وبث أعوانه يف 
وفيه من بنات أهل الصعيد  -اره، ونظر يف الرقيق الذي أحضره طرح ذلك وجباية مثنه، فأذاقوا الناس أنواع املك

مبلك اليمني،  -على زعمهم  -ففرق من خيارهن طائفة على األعيان، وطئوهن  -عدة قد استرقهن بعد احلرية 
واختار لنفسه طائفة، وباع باقيهن مع ما جلبه من العبيد، فشملت مضرته عامة أهل مصر، من أعلى الصعيد إىل 

  .مصر، وصادر مع هذا عدة من أعيان الصعيد، فاختل اإلقليم هبذا من فعله خلالً فاضحاً أسفل
نودي أن يكون سعر الدينار األفرنيت مبائتني وثالثني فنقص ثالثني، وأن يكون الدينار اهلرجة مبائتني : ويف تاسعه

كان قد بلغ إىل مائتني وعشرين، فوقفت ومخسني فنقص ثالثني أيضاً، وأن ال يتعامل بالدينار الناصري وإمنا يقص، و
  .أحوال الناس، وكسدت األسواق وذلك أن القصد جباية ممن ما طرح من البضائع بنوع آخر من التجسر

هذا والنيل ينادي عليه كل يوم إصبع، من سادس عشره إىل ثالث عشرينه، فارتفع سعر القمح من مائة ومثانني 
وم السبت رابع عشرينه مل يناد عليه، فقلق الناس، وطلبوا القمح، وساءت األردب إىل مائيت درهم، فلما كان ي

ظنوهنم، وأصبح الناس يوم األحد وقد نقص ستة أصابع، مث زاد سبعة أصابع، فرد النقص، وزاد إصبعاً نودي به يف 



  .يوم االثنني سادس عشرينه واستمرت الزيادة يف كل يوم، فاحنل سعر القمح
وقع الشروع يف بناء برجني جبانيب باب السلسلة، أحد أبواب : يف ثامن عشره: وله اجلمعةشهر مجادى اآلخرة، أ

  .قلعة اجلبل
عزل ابن يعقوب عن حسبة القاهرة، واستقر فيها عماد الدين ابن بدر الدين بن الرشيد، وكان : ويف حادي عشرينه

ربعني سنة متوالية، وخلع األمري طوغان ينوب يف احلسبة عن التاج وغريه، وناب أبوه يف حسبة مصر أكثر من أ
  .نائب الغيبة

ويف النيل ستة عشر ذراعاً، وفتح اخلليج على العادة،  -املوايف له سادس عشرين مسرى  -: ويف رابع عشرينه
  .واستمرت زيادة النيل يف كل يوم بقية الشهر

قدم ناصر الدين  -يف ثاين عشره  - وأما السلطان فإنه رحل من العكرشة يف رابع صفر، فلما نزل سبخة بردويل
بن خطاب احلاجب بدمشق، وعلى يده سيف األمري ألطنبغا العثماين نائب الشام، وقد قبض عليه وسجن بقلعة 

دمشق، وكان من خربه أن كتب قبل ذلك إىل األمري شاهني احلاجب الكبري بدمشق بالقبض على املذكور وسجنه، 
ن دمشق، وهو بنابلس، فلما بلغه اخلرب بادر بالتوجه إىل دمشق، فلقيه شاهني فوافاه الكتاب والنائب قد توجه م

بعسكر دمشق، قريباً من اخلربة، وقرأ عليه كتاب السلطان، فأذعن وحل سيفه بيده، وتوجه صحبة العسكر إىل 
جدها دمشق حىت تسلمه نائب القلعة، فسار السلطان، ونزل غزة يف يوم السبت خامس عشره على مصطبة، است

بظاهر املدينة، ضرب خميمه عليها، ونودي باألمان واالطمئنان، فقدم األمري غرس الدين خليل اجلشاري نائب 
صفد، واألمري بدر الدين حسن بن بشارة مقدم البالد الصفدية بغزة، مث ما زال يسري، وأمراء العربان ومشايخ 

ة يف يوم اخلميس سابع عشرينه، فقدم عليه قصاد األمري البالد واملقدمني يردون عليه إىل أن وصل إىل برج الكثيب
علي باك بن دلغادر، وكردي باك بن كندر، واألمري طغريل بن صقلسيز مبكاتباهتم يسألون الصفح والعفو عنهم، 
ويعدون حبضورهم إىل الطاعة، فأجيبوا بأهنم أن صدقوا وداسوا البساط، وإال فليتخذ كل منهم نفقاً يف األرض أو 

اً يف السماء، مث قدم من الغد األمري أقباي نائب الشام بعسكر دمشق، ملالقاة السلطان، وقدم سيف األمري آق سلم
  .بردى أحد األمراء املقدمني األلوف بالديار املصرية، وقد مات يف ليلة اخلميس املذكور بدمشق

ب السلطاين، وولده األمري صارم الدين حل السلطان مبنزلة برزة باملوك: ويف يوم االثنني مستهل شهر ربيع األول
إبراهيم حامل القبة على رأسه، من قرب ميدان احلصى خارج دمشق من جهة مصر إىل املصطبة املستجدة مبنزلة 

برزة خارج دمشق من جهة حلب، فكان يوم مشهوداً، مر السلطان من حتت القلعة، ومل ينزهلا، بل مضى حىت أناخ 
  .بربزة

  .ن األمري سودن القاضي من سجنه بقلعة دمشق، وأركب فرساً بسرج ذهب وكنبوش ذهبأفرج ع: ويف ثالثه
عمل السلطان املولد النبوي باملصطبة ظاهر برزة، وحضره القضاة واألمراء واخلاصكية : ويف ليلة اجلمعة رابعه

  .لوالقراء، فكانت من الليايل املشهودة املذكورة، وأنعم على السادة القراء باخللع واملا
  .توجه اخلواجا زين الدين وىل تاجر اخلاص إىل األمري حممد بن قرمان، رسوالً بكتاب السلطان: ويف ثامنه
  .قدم األمري يشبك نائب طرابلس، وقد نزل السلطان قريباً من حسيا: ويف تاسعه
و نائب محاة، فأعيد نزل السلطان محص، فقدم نائب طرابلس املذكور تقدمته، وفيه قدم األمري جار قطل: ويف عاشره

من ساعته إليها لعمل املهم، وسار السلطان إىل محاة، فقدم عليه هبا األمري حديثة بن سيف، أمري آل فضل وقدم غنام 
بن زامل، كبري عرب آل موسى، فكانت بينهما مشاجرة بسبب قتل سامل بن طويب من آل أمحد، فسكن السلطان 



بلس، وأمري آل موسى، ونائب محص، وقدم قصاد األمري إبراهيم بن ما بينهما، وعرضت عليه تقادم نائب طرا
رمضان، وقصاد أوالد بن أوزر، وهم يسألون العفو فكان يوماً مشهوداً، مث سار السلطان وخيم يف ليلة الثالثاء 

  .سابع عشرة مبنزلة تل السلطان، وهبا من تقدم من العساكر يف اجلاليش
حىت يقدم السلطان، فبات السلطان، وأصبح يوم الثالثاء وقد ضرب له صيوان وقد رسم هلم أن ال يربحوا منها 

ونودي يف العساكر أن تتقدم للعرض بعددها وأسلحتها، فعرضت بني . على التل املذكور، وجلس يف أهبة ملكه
  .وفيه ورد اخلرب بوصول مجيع التراكمني من األوجقية وغريهم. يديه

السلطان إىل منزلة قنسرين فقدم هبا األمري قجقار القردمي نائب حلب رحل : ويف يوم اخلميس تاسع عشره
  .بعسكرها، وقدم أيضاً األمري طغريل بن صقلسيز يف ألف ومخسمائة فارس

  .انتقل السلطان إىل منزلة الوضيحي: ويف يوم اجلمعة
عبئة العساكر ركب السلطان عند انشقاق الفجر، وشرع يف صف األطالب وت: ويف يوم السبت حادي عشرينه

بنفسه، فانتشرت مييناً ومشاالً إىل أن طبقت األرض، مث سار إىل حلب، ومر من ظاهرها، ودخل منها نائب الشام، 
ونائب طرابلس، ونائب محاة، ونائب صفد، وعدة من العربان والتركمان، وخرجوا من الباب اآلخر، ونزل 

لرسل املتوجهة إىل األطراف، فقدم يف ثاين عشرينه خليل بن السلطان باملصطبة الظاهرية يف خميماته، وترقب عود ا
بالل نائب مدينة أياس، وكان قد ويل نيابتها يف عاشر شوال سنة ست عشرة ومثامنائة ومعه مفاتيح قلعتها، فخلع 

  .عليه

ركمان جلس السلطان بامليدان، وحضر نواب الشام وأمراء مصر، ومن قدم من الت: ويف يوم االثنني ثالث عشرينه
والعربان واألكراد، وعني السلطان األمري أقباي نائب الشام واألمري جار قطلو نائب محاة وعسكر دمشق ومحاة 

ومعهم مخسمائة ماش من التركمان األوشرية واألينالية، وفرقة من البوصجاوية وفرقة من عرب آل موسى، املتوجة 
وخلع علي داود بن أوزر، ومجائعه، وسوغهم ماالً . إىل ملطية وإخراج حسني بن كبك منها وإىل كختا وكركر

جزيالً وأسلحة، وأعادهم إىل بيوهتم بالعمق، وويل األمري سيف الدين صاروجا مهمندار حلب نيابة أياس، عوضاً 
عن خليل بن بالل، وقدم اجلاليش بني يديه، وفيه األمري الكبري ألطنبغا القرمشي أتابك العساكر، واألمري يشبك 

في نائب طرابلس، واألمري غرس الدين خليل اجلشاري التوريزي نائب صفد، يف عدة من أمراء مصر، فساروا اليوس
إىل العمق، وركب السلطان إىل قلعة حلب، وأقام هبا، مث رحل السلطان بكرة يوم االثنني ثاين شهر ربيع اآلخر إىل 

مري ناصر الدين حممد بن قرمان، وفيهم القاضي جهة العمق على درب األثارب، فقدم باملنزلة املذكورة قصاد األ
هبدية، وكتاب يتضمن أنه ضرب السكة املؤيدية، ودعا للسلطان يف  -قاضي عسكره  -مصلح الدين مرتيل 

اخلطة، وبعث من مجلة اهلدية طبقاً فيه دراهم بالصكة املؤيدية، فعنف السلطان رسوله ووخبه، وعدد له خطأ مرسله 
مة، ملا وصل السلطان والعسكر إىل قيسارية، ومنها إمهاله القبض على كزل ومن معه من يف تقصريه يف اخلد

املستحبني، ومنها عدم جتهيزه مفاتيح طرسوس، ملا استوىل عليها، فاعتذر مصلح الدين، وسأل الصفح، فقال 
وغريها على إمنا سرت وتكلفت هذه الكلفة العظيمة ألجل طرسوس ال غري، مث فرق الدراهم : السلطان له

احلاضرين، وأمر مصلح الدين، فجلس وأنسه وقدم كتاب األمري سلمان بن أيب يزيد ابن عثمان، صاحب برصا، مث 
قدم األمري صارم الدين إبراهيم بن رمضان، وابن عمه محزة بن أمحد بن رمضان، وسائر أمراء التركمان األوحقية، 

ده الصغار يف مخسمائة من أمرائه وأقاربه وألزامه، فقام السلطان هلا، يف مجع كبري، ومعهم أم إبراهيم املذكور، وأوال
  .وخلع على إبراهيم وعلى أخيه، وأركبهما بالسروج الذهب والكنابيش الذهب



عمل السلطان املوكب بالعمق، وحلف التركمان على الطاعة، وأنفي فيهم، وخلع عليهم : ويف يوم السبت سابعه
س إبراهيم بن رمضان الكلوتة، وأنعم عليه، وعلى مجاعته، فقبلوا األرض بأمجعهم، حنواً من مائيت خلعة، وألب

وضجوا بالدعاء، فكان وقتاً عظيماً، مث تقرر احلال على أن األمري قجقار نائب حلب يتوجه مبن معه إىل مدينة 
جبوابه، ويعود يف  طرسوس، ويسري السلطان على جهة مرعش إىل األبلستني، ويتوجه مصلح الدين إىل ابن قرمان

مستهل مجادى األوىل بتسليم طرسوس، فإن مل حيضر مشى السلطان إىل بالد ابن قرمان، فسار مصلح الدين صحبة 
نائب حلب إىل طرسوس، وسار السلطان يريد األبلستني، فنزل النهر األبيض يف حادي عشره، وقدم كتاب نائب 

وأكابر األرمن، وعلى يدهم مفاتيح  -املسمى كريكون  -بسيس حلب أنه ملا نزل بغراص قدم إليه خليفة األرمن 
قلعيت سيس وناورزا، وأنه جهزهم، فحضروا باملفاتيح، فوىل السلطان نيابة القلعة الشيخ أمحد أحد أمراء العشرات 

  .حبلب، وخلع عليه وعلى األرمن، وأعادهم إىل القلعة املذكورة

، فقدم كتاب نائب الشام بأن حسني ابن كبك أحرق ملطية يف خامس نزل السلطان مبنزلة كونيك: ويف ثاين عشره
شهر ربيع اآلخر، فشاهد أسواقها ودار السعادة هبا قد عمهم احلريق، وأنه مل يتأخر هبا إال الضعيف والعاجز، وأن 

د ذلك فالحي بالدها نزحوا بأمجعهم، وأن ابن كبك قد نزل عند كوركي، فإنه سار من ملطية يف إثره، فندب عن
ولده األمري صارم الدين إبراهيم للمسري، ووجهه يف يوم األحد ثالث عشره، ومعه  -وهو بكونيك  -السلطان 

األمري جقمق الدوادار، ومجاعة من األمراء، لكبس األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر، فساروا جمدين، وأصبحوا 
سكاهنا، فجدوا يف السري ليالً وهناراً، إىل أن نزلوا مبكان يقال  باألبلستني، وقد فر ابن دلغادر منها، وأخلى البالد من

ومضوا إىل . له كل دىل يف يوم الثالثاء خامس عشره، فأوقعوا مبن هناك من التركمان، وأخذوا بيوهلم، وأحرقوها
ىل موضع يقال له خان السلطان فأوقعوا مبن هناك أيضاً، وأحرقوا بيوهتم، وأخذوا من الدواب شيئاً كثرياً، وصاروا إ

صاروش، فحرفوا بيوت من فيه من التركمان، وأخذوا ما عندهم، وباتوا هناك، وتوجهوا بكرة يوم األربعاء 
سادس، عشره، فأدركوا حممد بن دلغادر وهو سائر بأثقاله وحرميه، فتبعوه، وأخذوا أثقاله، وأثاثه، ومجيع ما كان 

عدة من أصحابه، مث عادوا إىل السلطان بالغنائم ومن مجلتها مائة معه، وخلص على جرائد اخليل ووقع يف قبضتهم 
ومائيت فرس، وأما ما أخذ من  -مجال األثقال  -كاألفيلة، ومخسمائة محل من اللوكات  -يعين خبيت  -بسرك 

  .األقمشة احلرير والفرو واألواين ما بني فضيات وغريها، فشيء ال يكاد ينحصر

اعي األبلستني، فقدم األمري أقباي نائب الشام، بعد أن سار يف إثر حسني بن كبك إىل ومازال السلطان يتنقل يف مر
أن بلغه أنه دخل بالد الروم، وبعد أن قرر أمر ملطية بعود أهلها إليها، وبعد أن جهز األمري جار قطلو نائب محاة، 

ائب كختا وكركر إىل جهة كختا ومعه عدة من األمراء، ونائب البرية، ونائب قلعة الروم، ونائب عني تاب، ون
وكركر فنازلوا القلعتني وقد أحرق نائب كختا أسواقها وحتصن بقلعتها، فبعث السلطان إليهم جندة فيها ألف 
ومائيت ماش وعدة من آالت احلصار، وقدم كتاب حممد بن دلغادر وهو يسأل العفو، وأنه يسلم قلعة درندة، 

ئب حلب ملا توجه إىل طرسوس، قدم بني يديه إليها األمري شاهني األيدكاري فأجيب إىل ذلك، وكان األمري قجقار نا
متويل نيابة السلطة هبا، وقد بعث ابن قرمان جندة إىل نائبه بطرسوس األمري مقبل، فلما بلغ مقبل مسري عساكر 

د امتنع السلطان إليه، رحل من طرسوس وبعث إىل شاهني األيدكاري خيربه برحيله، فدخل شاهني طرسوس وق
مقبل بقلعتها، فنزل األمري قجقار واألمري شاهني عليها، وكتب إىل السلطان بذلك، فورد كتابه يف سادس عشرينه 

أحد مقدمي األلوف  -إىل األبلستني، فدقت البشائر لذلك، وبعث السلطان األمري سيف الدين أينال األزعري 



أحضر شيئاً كثرياً من العلوفات وحنوها، حبيث أبيعت العليقة إىل درندة ليحمل من معاملتها املرية، ف -بديار مصر 
واستمر األمري قجقار واألمري شاهني على حصار قلعة طرسوس، إىل أن أخذت . الشعري بنصف درهم مبعاملة درندة

باألمان يف يوم اجلمعة ثامن عشره، وأخذ مقبل ومن معه وسجنوا، وكتب بذلك إىل السلطان، فقدم الكتاب يف 
ة يوم األحد سابع عشرينه فانتقل السلطان إىل منزلة سلطان قرشي، فقدم قاصد األمري على باك بن دلغادر عشي

هبديته وكتابه، وقدم كتاب األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر مع ولده، وصحبته كواهي، ومفاتيح قلعة درندة، 
مث ركب . يده من نيابة مرعش، وجهز له التشريففأضاف السلطان نيابة األبلستني إىل على باك بن دلغادر مع ما ب

السلطان يف ثامن عشرينه لريى درندة، وسار جرائد اخليل ونازهلا، وبات عليها، وأصبح فرتب األمري أقباي نائب 
الشام يف إقامته عليها، واستدعى من املخيمات بالزردخاناه والعتالني والنقابني والصناع، وألزمهم بأخذها، وعادوا 

املخيم، فوصل يف تلك الليلة مفاتيح قلعة خندروس، من مضافات درندة، وقدم اخلرب باستقرار على باك بن إىل 
دلغادر يف األبلستني على يد ولده محزة، ومعه هدية، وقدم اخلرب بأن األمري أسنبك بن أينال واقع عسكر األمري 

عت يد ولده الكبري يف الوقعة، فسر السلطان ناصر الدين حممد بن دلغادر، وأخذ منهم مجيع ما معهم، وأنه قط
بذلك، وركب إىل درندة وبات على سطح العقبة املطلة عليها، فلما أصبح، ركب بعساكره، وعليهم السالح، 

ونزل مبخيماته على القلعة وهي يف شدة من قوة احلصار، فلما رأى من فيها السلطان قد نزل عليهم طلبوا األمان 
اجلمعة سلخه، وفيهم داود بن األمري ناصر الدين حممد بن قرمان، فألبسه السلطان تشريفاً، فأمنهم ونزلوا بكرة 

وأركبه فرساً بقماش ذهب، وخلع على مجاعته، واستوىل السلطان على القلعة، وكتب بالبشارة إىل البالد، وخلع 
ليه بأربعة أالف دينار سوى على األمري ألطنبغا احلكمي أحد رءوس النوب، واستقر يف نيابة درندة، وأنعم ع

واستقر به يف  -أحد األمراء الطبلخاناه بالديار املصرية  -السالح، وخلع على األمري منكلي بغا األرغون شاوي 
نيابة ملطية ودوركي، وأنعم عليه خبمسة آالف دينار، وصعد السلطان من الغد إىل قلعة درندة، وأحاط هبا علماً، مث 

لدين حممد بن شهري يتضمن أنه جهز يف يوم األربعاء سابع مجادى األوىل عشرة أنفس، رحل، فورد كتاب ناصر ا
ليسرقوا قلعة كرت برت من أصحاب حممد بن دلغادر، وأردفهم بعسكر، فقاتلوا من بالقلعة يف يوم اخلميس غده، 

  .حىت غلبوهم، وأخذوا القلعة، وجهز من أهلها أحد عشر رجالً، فصلبوا على قلعة درندة

ملا قضى السلطان الغرض من أمر درندة وطرسوس وأياس، وجعل أمر األبلستني إىل علي باك بن دلغادر، وأمر و
مرعش إىل ولده محزة، ارحتل بالعسكر ونزل على النهر من غريب األبلستني بنحو مرحلة، ليتوطد له أمر ملطية 

مث عاد ونزل األبلستني، يريد هبسىن وكختا  ونائب درندة، وتكمل رجوع أهل البلدين إليهما، فأقام أربعة أيام،
وكركر، وأعاد من هناك محزة بن علي باك دلغادر إىل أبيه، وجهز دنكز رسول قرا يوسف وصحبته رسول على 

يده جوابه وهدية، وكان قد سار األمري أقباي نائب الشام إىل هبسىن فرحل السلطان يف أثره، فقدم اخلرب من األمري 
م بأنه كتب إىل األمري طغرق بن داود بن إبراهيم بن دلغادر، املقيم بقلعة هبسىن يرغبه يف الطاعة، أقباي نائب الشا

  .ويدعوه إىل احلضور، فاعتذر عن حضوره خبوفه على نفسه، مما زال به حىت سلم القلعة، وحضر إليه
وقد قارب السلطان يف مسريه  -قدم األمري أقباي، ومعه األمري طغرق : فلما كان يف سادس عشرين مجادى اآلخرة

فخلع على طغرق ومن معه، وأنعم عليهم مبال والكساوى، وأنزل خبام ضرب له، ونزل السلطان  -حصن منصور 
حبصن منصور، فقدم اخلرب بنزول األمري قجقار نائب حلب على كركر وكختا وقدم أيضاً قاصد قرا يلك هبدية، 

ن صاحب حصن كيفا هبدية، فلما كان الغد رحل السلطان ونزل فخلع عليه، وقدم رسول امللك العادل سليما
مشايل حصن منصور، قريباً من كركر وكختا، وأردف نائب حلب باألمري حار قطلو نائب محاة، ومجاعة من أمراء 



  .مصر والشام، وبعث يشبك اليوسفي نائب طرابلس ملنازلة كختا
نيابة قلعة الروم، عوضاً عن األمري أيب بكر بن هبادر البابريي وفيه خلع على األمري منكلي خجا السيفي أرغون شاه ب

بنيابة هبسىن، عوضاً عن  -كان  -اجلعريي، وخلع على األمري كمشبغا الركين رأس نوبة مجال الدين األستادار 
وقدم جواب قرايوسف صحبة القاضي محيد الدين قاضي عسكره، وكتاب حممد شاه بن . األمري طغرق بن دلغادر

  .ايوسف وكتاب بري عمر حاكم أرزنكان وهدية جليلة من قرايوسف، فانزل محيد الدين وأجرى عليه ما يليق بهقر
مث رحل السلطان ونازل كختا وحصر قلعتها، وقد نزح أهل كختا ومعامليها عنها، فنصب للرمي على القلعة مدفعا 

يف حصارها، إذ ورد اخلرب بقرب قرايوسف زنة حجره ستمائة رطل باملصري، وعدة مدافع دون ذلك، فبينما هو 
فبادر قرايلك وجهز ابنه األمري محزة العشاري صحبة نائبه األمري مشس الدين أمري محزة هبدية، . وأنه يقصد قرايلك

  .من خيل وشعري، ويسأل االعتناء به، فأكرم السلطان ولده ونائبه وأنزهلما
مري ناصر الدين حممد بن شهري نائب دوركي، وقاصد بريعمر وقدم أيضاً قاصد طور على نائب الرها وقاصد األ

وقدم أيضاً قاصد األمري حممد بن . حاكم أرزنكان، بكتابه أنه مشى يريد قرا يلك، معه عشرون ألف فارس ألخذه
فلما . دوالت شاه احلاكم بأكل من ديار بكر، ومعه مفاتيح قلعتها، فأعيدت إليه املفاتيح، ومعها تشريف أطلسني

شتد احلصار على قلعة كختا، وفرع النقابون من النقب، ومل يبق إال إلقاء النار فيها، طلب قرقماس مشس الدين ا
أمري زاه فبعثه السلطان إليه، فجرت أمور آلت إىل أنه بعث ولده رهناً، وأنه بعد رحيل السلطان عنه ينزل، فرحل 

ارت األثقال إىل عني تاب، فنازل السلطان قلعة كركر، السلطان إىل جهة كركر، وأقام األمري جقمق على كختا وس
ونصب عليها منجنيقا يرمي حبجر زنته ما بني الستني والسبعني رطالً بالدمشقي، وذلك يف يوم اجلمعة تاسع 

  .عشرينه
  :؟؟شهر رجب، أوله السبت

لمها نواب السلطان، وأنه فيه قدم اخلرب من األمري جقمق بنزول األمري قرقماس من قلعة كختا، ومعه حرميه، فتس
توجه ومعه قرقماس إىل حلب، وقدم اخلرب من األمري منكلي بغا نائب ملطية بأن طائفة من عسكر قرايوسف نزلوا 
حتت قلعة منشار وهنبوا بيوت األكراد، وعدى الفرات منها حنو ثالمثائة فارس، وأنه ركب عليهم وكسرهم، وقتل 

و ذلك، وأسر اثين عشر نفراً، وأهنم ساروا وفيه خلع السلطان على األمري منهم حنو العشرين، وغرق بالفرات حن
بنيابة كختا، فمضى  -أحد أمراء محاة  -شاهني احلاجب بصفد، واستقر به يف نيابة كركر، وعلى األمري كزل بغا 

ذي يعتريه يف كل كزل بغا وتسلم كختا وقلعتها ورحل السلطان بكرة يوم الثالثاء رابعه، وقد عاوده أمل رجله ال
سنة، فركب احملفة عجزاً عن ركوب الفرس، وقصد حلب، مث ركب الفرات يف الزوارق من جتاه بلدة يقال هلا 
كيلك وصحبته خاصته، ونزل قلعة الروم عشية اخلميس سادسه وبات هبا ونزل من الغد بامليدان، بعدما رتب 

ى حبريتها بنفقة، فقدم اخلرب يف يوم اجلمعة سابعه من األمري أحوال القلعة، وأنعم على نائبها خبمسمائة دينار، وعل
قجقار نائب حلب هبزمية قرا يلك من قرايوسف، وأن من معه من العسكر املقيم على كركر خافوا، وعزموا على 
من  الرحيل، وبينما كتابه يقرأ، إذ قدم كتاب األمري أقباي نائب الشام، بأن األمري قجقار رحل عن كركر مبن معه،

  .غري أن يعلمه، وأنه عزم على حماصرهتا، فكتب إليه بأن يستمر على حصارها
احندر السلطان على الفرات إىل البرية، فدخلها من آخره، وصعد قلعتها، وقرر أمورها، : ويف بكرة يوم السبت ثامنه

كر، ورحل مبن معه، فحنق فقدم اخلرب من الغد بقرب قرايوسف، وأن األمري أقباي نائب الشام صاحل خليل نائب كر
السلطان من ذلك، واشتد غضبه على األمري قجقار نائب حلب، مث رحل السلطان من البرية يريد حلب فدخلها 



بكرة يوم اخلميس ثالث عشره، بأهبة امللك، وقد تلقاه أهل حلب، وفرحوا مبقدمه لكثرة اإلرجاف بقدوم 
، وفرق يف الفقهاء والفقراء ماالً جزيالً، وأمر ببناء القصر الذي قرايوسف، فاطمأنوا، وصعد القلعة، ونادي باألمان

  .كان األمري جكم شرع يف عمارته
قدم أقباي نائب الشام، وقجقار نائب حلب، وجار قطلو نائب محاة، فأغلظ السلطان على األمري : ويف سابع عشره

ة، مث أفرج عنه من يومه بشفاعة األمراء، قجقا ووخبه، فأجابه بدله، ومل يراع األدب، فقبض عليه وحبسه بالقلع
واستقر . يف نيابة حلب، وخلع عليه -نائب طرابلس  -واستقر باألمري يشبك اليوسفي . وبعثه إىل دمشق بطاالً

  .باألمري بردبك رأس نوبة يف نيابة طرابلس
م، وحضر األمري ركب السلطان إىل خارج حلب وعاد إىل دار العدل يف موكب عظي: ويف يوم اخلميس عشرينه

وخلع على األمري . حديثة أمري العرب، ومحيد الدين رسول قاصد قرايوسف، وخلع عليه، وأنعم له مبال وأعاده
ططر، واستقر به وأس نوبة كبرياً، عوضاً عن برد بك نائب طرابلس، واستقر باألمري نكباي يف نيابة محاة، عوضاً 

فد، عوضاً عن األمري غرس الدين خليل التوريزي اجلشاري، واستقر عن جار قطلو، واستقر جبار قطلو يف نيابة ص
خليل يف احلجوبية الكربى بطرابلس وخلع على اجلميع، فاستعفى خليل من حجوبية طرابلس، فأعفي، وخلع على 

األمري سودن قرا صقل حاجب احلجاب بديار مصر، واستقر يف احلجوبية بطرابلس، واستقر باألمري شاهني األرغون 
شاوي يف نيابة قلعة حلب عوضاً عن األمري ألطنبغا املرقيب، حبكم انتقاله يف مجلة مقدمي األلوف على إقطاع األمري 

  .أقربدي املنقار
  .رسم للنواب بالتوجه إىل حمل كفاالهتم، وخلع عليهم خلع السفر: ويف رابع عشرينه

طر علي وسجنا بقلعة حلب واستقر األمري  قبض على األمري طغرول بن صقل سيز وابن عمه: ويف خامس عشرينه
ناصر الدين حممد بن التركماين يف نيابة شيزر، عوضاً عن طغرول املذكور، واستقر األمري مبارك شاه يف نيابة 

  .الرحبة، عوضاً عن عمر بن شهري
اقه، كملت عمارة القصر بقلعة حلب، وجلس فيه السلطان واستدعى مقبل القرماين ورف: ويف سادس عشرينه

  .وضربه ضرباً مربحاً مث صلب هو ومن معه
وفيه قدم اخلرب من القاهرة بوفاء النيل وقدم رسول سليمان صاحب حصن كيفا وكتابه، يسأل انتسابه إىل 

السلطان، وأن ينعم عليه بتقليد باستقراره واستمراره واحداً من نواب السلطة، وطلب تشريفاً على عادة النواب، 
  .لع على قاصديه وعني له حجرة بقماش ذهب، وتعبية ثيابفأجيب إىل ذلك وخ

  :شهر شعبان، أوله االثنني

فيه عمل السلطان اخلدمة بالقصر اجلديد من قلعة حلب، وأصلح بني األمري حديثة أمري آل فضل وبني غنام بن 
يف نيابة األبلستني على زامل، وحلفهما على الطاعة، وأن ال يتضارا، واستقر باألمري ناصر الدين حممد بن دلغادر 

  .عادته، وجهز له نفقة وسيفاً وسالحاً ومجاالً وخيوالً
وفيه قدم قاصد كردي باك، ومعه األمري سودن اليوسفي، أحد املنسحبني من وقعة قانباي، وقد قبض عليه، فسمر 

عشر أصابع من إىل  -وهو سادس عشر توت  -وانتهت زيادة النيل يف يومه . حتت قلعة حلب من الغد، مث وسط
  .عشرين ذراعاً

خطة اجلمعة،  -كاتب السر  -خطب القاضي ناصر الدين حممد بن البارزي احلموي : ويف يوم اجلمعة خامسه
  .وصلى بالسلطان يف القصر املستجد بقلعة حلب



الشعرية  أمسك بالقاهرة نصراين وقد خال بامرأة مسلمة، فاعترفا بالزنا، فرمجا خارج باب: ويف يوم السبت سادسه
  .ظاهر القاهرة عند قنطرة احلاجب، وأحرق العامة النصراين ودفنت املرأة، فكان يوماً عظيماً

قدم على السلطان حبلب كتاب األمري سليمان بن عثمان، بأنه قبض على حممد بن قرمان وعلى ولده : ويف ثامنه
  .قرمان، قيسارية وغريها مصطفى بعد حماصرته بقونيا، وأنه استوىل عليها، وعلى غالب بالد ابن
وفيه اجتمع عدة من فقهاء القاهرة عند األمري . وفيه خلع على متراز حبجوبية حلب، عوضاً عن أقبالط الدمرداشي

فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج األستادار، يف أمر نصراين ادعى عليه مبا يوجب إراقة دمه، فتشطرت البينة 
قاضي القضاة مجال الدين عبد اهللا بن مقداد األقفهسي املالكي بتعزيره، فعندما عليه، ومل يكمل النصاب، فحكم 

جرد ليضرب أسلم، فأنعم عليه، وترك حلاله، وجتاورا ما فيه النصارى من كرب عمائمهم، ولبسهم الفرجيات 
مر الفرة، ومن واجلبب باألكمام الطويلة الواسعة، كهيئة قضاة اإلسالم، فنودي مبنعهم من ذلك، ومن ركوهبم احل

  .استخدامهم املسلمني، وأن يلتزموا الصغار، وال يلبسوا إال عمامة من مخسة أذرع فما دوهنا
إىل القاهرة، وقد استقر أمري ركب  -أحد دوادارية السلطان  -قدم األمري يشبك : ويف يوم اخلميس حادي عشره

باألمري عمر سبط بن شهري، وخلع عليه وفيه عزل السلطان متراز عن حجوبية حلب، واستقر عوضه . احلاج
  .وعلى عمر شاه بن هبادر البابريي بنيابة جعرب عوضاً عن خليل ابن شهري

مجع الناس باجلامع األزهر من القاهرة وباجلامع املؤيدي جبوار باب زويلة، وقرأ : ويف يوم االثنني خامس عشره
ألزهر كتاب السلطان بأنه وصل إىل األبلستني وملك عليهم القاضي احلافظ شهاب الدين أمحد بن حجر باجلامع ا

كختا وسيس واملصيصة وأذنة وغري ذلك، وأن قرايوسف حاكم توريز وبغداد بعث إليه هبدية، وقد قرب ما بينهما، 
وأن السلطان عاد إىل حلب، وسطرها يف تاسع عشر رجب وقرئ ذلك باجلامع املؤيدي، فكثر كالم الناس 

  .ضهمواختلف على قدر أغرا
قدم اخلرب على السلطان حبلب من األمري فخر الدين عثمان بن طور على قرايلك، ومن األمري : ويف سابع عشره

ألطنبغا نائب البرية، ومن نائب قلعة الروم، ومن نائب كختا، ونائب ملطية، بأن الصلح وقع بني قرايوسف على أن 
رهم مبعاملتهم، ومائة فرس ومائة مجل بسارك، مث قرايوسف تسلم قلعة صور، وعوض قرا يلك عنها ألف ألف د

رحل يف رابع شهر شعبان عنه إىل جهة توريز، فلما حتقق أهل حلب رحيل قرايوسف، وعوده إىل بالده اطمأنوا، 
  .بعدما كانوا قد هتيئوا للرحيل عن حلب

وفيه أسلم . مباركة وأصبح السلطان بكرة يوم اخلميس ثامن عشره، راجالً عن حلب إىل جهة مصر، فنزل عني
األسعد النصراين خازناً، وكان كاتب األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج األستادار، وذلك بعدما حفظ جزءاً 

  .من القرآن الكرمي، وشدا طرفاً من النحو، فتسمى بعد إسالمه مبحب الدين حممد
ين، وأعاد منها األمري يشبك نائب حلب إليها، استقل السلطان باملسري من عني مباركة، ونزل قنسر: ويف عشرينه

ورحل عنها من الغد، ونزل محص، ورحل عنها . بعدما خلع عليه، مث سار ونزل محاة بكرة األربعاء رابع عشرينه
  .عشية اجلمعة سادس عشرينه

وكان يوماً  دخل السلطان دمشق، ونزل بقلعتها: يف بكرة يوم اخلميس ثالثه: شهر رمضان املعظم، أوله الثالثاء
  .مشهوداً، ونودي يف الناس باألمان واالطمئنان

قبض على األمري أقباي نائب الشام، وقيد وسجن بقلعة دمشق، وسبب ذلك أن السلطان اشتراه صغرياً : ويف سابعه
رياً، مث واله بألفي درهم، ورباه، مث عمله خازنداراً، مث نقله يف أيام سلطنته إىل أن صار من األمراء، وويل داوداراً كب



بأعلى منها، فآوي مجاعة من  -كلما انتهى إىل غاية  -نيابة حلب، وهو جمبول على طبيعة الكرب، حيدث نفسه 
مماليك قانباي بعد قتله، وعدة من العصاة، فأشيع عنه اخلروج عن الطاعة فلما بلغه ذلك، بادر إىل التوجه إىل 

ما سبق، فتنكر السلطان له وأسرها يف نفسه، وواله نيابة الشام، القاهرة، وقدم على السلطان بغتة، كما سبق في
وكان اجلاليش قد نصب، وفرقت نفقات السفر، فظن أن يصل قبل ذلك، فيثين عزم السلطان عن السفر بعده، 

كما شرح فوشى به دواداره، األمري شاهني األرغون شاوي إىل السلطان، يف مجاعة من أمراء دمشق، وقد ذكروا 
ان إنه يسري إذا مرض السلطان، أو عاوده أمل رجله، وأنه استخدم مجاعة من أعداء الدولة وأن حركاته كلها للسلط

تدل على أنه يطلب فوق ما هو فيه، وأنه يعاين غري ما تعانيه النواب، وأنه يكثر مساطه وجنايبه وهجنه إذا ركب يف 
ان إليه حبضرة األمراء، وسأله عن املماليك املستخدمني املوكب، وحنو ذلك، إىل أن كان يوم تارخيه، التفت السلط

عنده، وعدد له من استجده من العصاة الذين كانوا مع قانباي وغريه، وأنكر عليه تركه إمساك مجاعة رسم له 
مبسكهم، وكونه قدم إىل مصر بغتة، وأشياء من هذا اجلنس، وقبض عليه، مث أشار إىل األمري تنبك ميق أمري أخور 

  .باستقراره يف نيابة الشام، فامتنع من ذلك ساعة طويلة، مث أذعن، ولبس التشريف، وقبل األرض على العادة كبري
وفيه أفرج . وأنعم عليه بإمرة األمري تنبك ميق -كان  -وفيه استدعى السلطان األمري قجقار القردمي نائب حلب 

وفيه قبض على مجاعة من . هه إىل القدس بطاالًورسم بتوج -كان  -عن األمري ألطنبغا العثماين نائب الشام 
وفيه خلع على عز الدين عبد العزيز املقدسي، واستقر يف قضاء احلنابلة بدمشق، عوضاً عن مشس الدين . املماليك

  .حممد بن عبادة حبكم وفاته
باملسري، وأعاد  سار السلطان من دمشق يريد مصر، ونزل على قبة يلبغا، مث استقل: ويف يوم االثنني رابع عشره

  .األمري تنبك ميق إىل دمشق بعدما خلع عليه
سار الشريف بركات بن حسن بن عجالن من القاهرة عائداً إىل مكة يف جتمل زائد، وقد التزم عنه : ويف ثامن عشره

  .وعن أبيه األمري فخر الدين مبال للسلطان
تقاسى  -عوضاً عن خزانة مشايل  -توح بالقاهرة وفيه بلغ األمري فخر الدين أن السجن الذي استجد عند باب الف

فيه أرباب اجلرائم شدة من ضيقه، ويقاسون غماً وكرباً شديداً، فعني قصر احلجازية، خبط رحبة باب العيد، ليكون 
  .سجناً وأنعم على من هو بيده بعشره آالف درهم فلوساً عن أجرة سنتني، وشرع يف عمله سجناً، مث أمهل

  .توجه األمري فخر الدين بن أيب الفرج ملالقاة السلطان: س رابع عشرينهويف ليلة اخلمي
قدم السلطان بيت املقدس فزار وفرق يف أهله ماالً جزيالً، وصلى اجلمعة، : ويف بكرة يوم اجلمعة خامس عشرينه

ء القادمني وجلس باملسجد األقصى بعد الصالة، وقرئ صحيح البخاري من ربعه فرقت على من بني يديه من الفقها
مث سار السلطان من الغد إىل . إىل لقائه من القاهرة، ومن القدس، مث قام املداح بعد فراغهم، فكان وقتاً مشهوداً

اخلليل عليه السالم، فزار وتصدق، وسار فلقيه األمري فخر الدين بني قرية السكرية واخلليل فأقبل عليه، وسر 
الدين عليها، مما أعده له من األموال، ونزل غزة يوم االثنني ثامن عشرينه،  السلطان بالقائمة اليت أوقفه األمري فخر

  .فأراح هبا
  :شهر شوال، أوله اخلميس

فيه صلى السلطان صالة العيد على املسطبة املستجدة ظاهر غزة، وصلى به وخطب شيخ اإلسالم قاضي القضاة 
ل الدين إىل القاهرة يف ثامنه، ونزل السلطان على جالل الدين البلقيين، ورحل من آخره، فقدم قاضي القضاة جال

خانكاه سرياقوس يف يوم اجلمعة تاسعه، فأقام إىل يوم األربعاء رابع عشره، مث رحل ونزل خارج القاهرة، فبات، 



وركب يوم اخلميس من الريدانية يف أمرائه وعساكره، وعرب من باب النصر، وولده األمري صارم الدين إبراهيم 
بة على رأسه، فترجل املماليك، ومشوا من داخل باب النصر وبقي األمراء ركاباً، ببعد من السلطان، حيمل الق
التشاريف، ويف مجلتهم اخلليفة املعتضد باهللا فمر كذلك إىل  -وعلى قضاة القضاة وسائر أرباب الدولة  -وعليهم 

اديل والشموع، فأكل السلطان مساطاً، عبأه له اجلامع املؤيدي، ونزل به وقد زينت القاهرة وأشعلت حبوانيتها القن
األمري فخر الدين، مث ركب إىل قلعة اجلبل، ودخلها من باب السر، راكباً بشعار امللك حىت دخل من باب الستارة، 
  .وهو على فرسه، إىل قاعة العواميد، فنزل عن فرسه على فراشه حبافة اإليوان، وقد تلقاه حرمه، فكان يوماً مشهوداً

ويقال  -مكان األمري تنبك العالي . خلع على األمري طوغان، واستقر أمري أخور كبري:  يوم االثنني تاسع عشرهويف
املتنقل إىل نيابة الشام، وخلع على األمري عالء الدين ألطنبغا املرقيب نائب قلعة حلب، واستقر حاجب  -له ميق 

ح، على عادته قبل نيابة حلب، وعلى األمري فخر الدين بن احلجاب، وعلى األمري فجقار القردمي، واستقر أمري سال
أيب الفرج خلعة االستمرار، وأضيف إليه أستادارية األمري صارم الدين إبراهيم ابن السلطان، عوضاً عن سليمان بن 

  .الكويز
ر الثاين، أحد خرج حممل احلاج إىل الريدانية خارج القاهرة، مع األمري بشبك الدوادا: ويف يوم الثالثاء عشرينه

الطبلخاناه وحصل يف اجلمال شيء يستغرب، وهو أن العادة غلو سعر اجلمال عند سفر احلاج لطلبها، فمنذ قدم 
السلطان من الشام احنط سعرها، لكثرة ما جاء به العسكر منها، حىت أبيع اجلمل الذي كان مثنه أربعني ديناراً 

  .خبمسة عشر ديناراً
سرح السلطان إىل بر اجليزة لصيد الكركي وعاد يف آخره من باب القنطرة، ومر : ينهويف يوم اخلميس ثاين عشر

بني السورين ونزل يف بيت األمري فخر الدين، فقدم له فخر الدين املذكور عشرة آالف دينار، وركب حىت شاهد 
يف يوم األحد خامس  امليضأة اليت بنيت للجامع املؤيد وصعد قلعة اجلبل، مث ركب من الغد وسرح أيضاً مث عاد

  .عشريه إىل القلعة
واستقر يف الوزارة عوضاً  -أستادار نوروز  -خلع على األمري أرغون شاه األعور : ويف يوم االثنني سادس عشريه

عن األمري فخر الدين، وخلع على األمري فخر الدين خلعة باستمراره يف األستادارية وأن يكون مشري الدولة، 
دين اليت قدمها للسلطان عند قدومه من الشام أربعمائة ألف دينار عيناً، ومثانية عشر ألف وبلغت تقدمه فخر ال

أردب غلة، من ذلك ما وفره من ديوان الوزارة مبلغ أربعني ألف دينار ومثانية عشر ألف أردب غلة، وما وفره من 
مخسني ألف دينار، ومن إقطاعه ثالثني ألف الديوان املفرد مثانني ألف دينار، وما جباه من النواحي مائيت ألف دينار و

  .دينار، وذلك سوى مائة ألف دينار محلها إىل السلطان وهو بالشام
قدم اخلرب من األمري تنبك ميق نائب الشام بأن يف ليلة السبت : يف سادسه: شهر ذي القعدة احلرام، أوله اجلمعة

ونني، ففر نائب القلعة، وخرج يف أثره أقباي إىل باب رابع عشرين شوال خرج األمري أقباي ومن بالقلعة من املسج
احلديد، مبن معه، وقد أدركه األمري تنبك ميق بالعسكر، فأغلق الباب، وامتنع بالقلعة، وأنه على حصاره، فتشوش 
 السلطان من ذلك، وكتب باجلد يف أخذه، فقدم من الغد كتاب األمري تنبك ميق، بأن أقباي استمر بالقلعة إىل ليلة

االثنني سادس عشرين شوال، مث نزل فيها من قرب باب احلديد، ومشى يف هنر بردا إىل طاحون باب الفرج، فقبض 
عليه هناك وعلى طائفة، فأجيب مبعاقبته حىت يقر على األموال مث يقتل، ومحل مجاعة من أهل القلعة إىل مصر، وأنعم 

مقدم  -طراز عريض ورسم أن يستقر األمري شاهني عليه بفرس قماش ذهب، وكاملية حرير خممل بفرو مسور، و



ويف تقدمة التركمان . احلاجب الثاين بدمشق نائب القلعة، ويستقر عوضه حاجباً كمشبغا السيفي طولو -التركمان 
  .األمري شعبان بن اليغموري، أستادار املفرد بدمشق

ن يف عدة من األمراء إىل الوجه القبلي، ألخذ سار األمري صارم الدين إبراهيم ابن السلطا: ويف يوم اجلمعة ثامنه
  .تقادم العربان، ووالة األعمال

وفيه خلع على األمري ططر رأس نوبة، واستقر يف نظر الشيخونية على عادة . قدم رسول قرا يلك: ويف تاسعه
السلطان إىل  وسرح. رءوس النوب، وخلع على األمري طوغان أمري أخور، واستقر يف نظر املدرسة الظاهرية برقوق

  .الطرانة يف يوم االثنني حادي عشر ذي القعدة
  .من اإلسكندرية، إىل قلعة اجلبل -ولدا امللك الناصر فرج بن برقوق  -وفيه قدم حممد وخليل 

وصلت رمة األمري فرج بن الناصر مرج من اإلسكندرية، فصلى عليها مبصلى املؤمين حتت قلعة : ويف تاسع عشره
  .ه جده امللك الظاهر برقوق، خارج باب النصراجلبل، ودفن بترب

عاد السلطان من السرحة، وهو وصل إىل العظامي ويعرف برأس القصر، فنزل : ويف يوم االثنني حادي عشرينه
بقصر أنشأه القاضي ناصر الدين حممد بن البارزي كاتب السر على شاطئ النيل من الرب الغريب، جتاه داره املطلة 

قد شرع يف أساسه قبل سرحة السلطان، ففرغ منه بعد أربعة أيام، واستمر به السلطان ثالثة أيام على النيل، وكان 
  .مث ركب النيل، وتصيد بناحية سرياقوس، وصعد القلعة

واتفق هذا الشهر ببالد الصعيد أن غنماً عدهتا حنو األربعة وعشرين ألف رأس من الضأن رعت ببعض املراعي، 
  .فماتت عن آخرها

جهزت األضاحي السلطانية، فقام األمري فخر الدين منها بعشرة آالف رأس من الضأن، وقام الصاحب بدر وفيه 
  .بألفي رأس -ناظر اخلاص  -الدين حسن بن نصر اهللا 

وأن يكون الذهب . نودي بأن يكون سعر املؤيدي الفضة تسعة دراهم من الفلوس وزنتها رطل ونصف: ويف سلخه
وكان قد بلغ املثقال الذهب اهلرجة املختوم إىل مائتني ومثانني درمهاً، والدينار اإلفرنيت إىل  بسعره الذي يتعامل به،

  .مائتني وستني درمهاً فلوساً، فآل األمر على هذا
وكان . احنل سعر عامة املبيعات من أغالل وسائر األقوات وغريها من املالبس والدواب واألثاث: ويف هذا الشهر

  .قدوم العسكر من الشام، فجاء األمر خبالف ذلكيف الظن أن تغلو ب
فيه محل إىل األمري فخر الدين مائة ألف دينار، وإىل األمري الوزير أرغون شاه مخسون : شهر ذي احلجة، أوله األحد

 ألف دينار، وإىل الصاحب بدر الدين ناظر اخلاص مخسون ألف دينار، وأمر الثالثة أن يأخذوا من القاهرة هبذه املائيت
ففرق الذهب يف الناس، وألزموا بالفلوس، على أن كل دينار مبائتني . ألف دينار فلوساً لتضرب بصكة مؤيدية

  .وستني
على قلعة  -بعد قتله  -قدم رأس األمري أقباي من دمشق، فعلق على باب النصر، بعدما علقت جثته : ويف ثانيه

  .دمشق، وصلب عليها مجاعة
وهدد بالنكال من امتنع من محلها، . ن كان عنده فلوس فليحملها إىل الديوان السلطايننودي بالقاهرة م: ويف ثالثه

وفيه ساق األمري فخر الدين إىل السلطان ألف رأس من . وفيه فرقت األضاحي السلطانية. أو سافر هبا من القاهرة
  .الكباش املعلوفة، ومائة ومخسني بقرة يف غاية السمن

ن بثبات جلوسه يف قليل من خاصكيته ونزل باجلامع املؤيدي، مث توجه منه إىل ركب السلطا: ويف سادس عشره



  .بيت ناصر الدين حممد بن البارزي احلمري كاتب السر، بسويقة املسعودي فقدم له تقدمة، مث ركب إىل القلعة
احلسبة، عوضاً عن شاد الدواوين، ووايل القاهرة، يف . استقر األمري عالء الدين أقبغا شيطان: ويف رابع عشرينه

  .عماد الدين، بعد عزله لسوء سريته
يف نيابة الوجه القبلي، وعزل األمري بدر الدين حسن بن حمب  -احلاجب كان  -واستقر األمري سودن القاضي 

  .الدين، ورسم بإحضاره
إىل جرجا  قدم األمري صارم الدين إبراهيم ابن السلطان من سفره، بعد أن وصل: ويف يوم السبت تاسع عشرينه

وأخذ التقادم، ومن مجلتها تقدمة األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين، وتبلغ حنو اثين عشر ألف دينار، سوى 
  .الكلف من العلوفات واملآكل يف مدة النزول عليه

ال وقعت فتنة بدمياط قتل فيها الوايل، وهي أن أعمال مصر منذ ابتداء األيام الظاهرية برقوق، : ويف هذا الشهر
يويل هبا وال إال مبال يقوم به، أو يلتزم به، وكان من اتباع املماليك رجل سولت له نفسه والية يف دمياط، يعرف 
بناصر الدين حممد السالخوري، إلتزم مبال ووليها، واستدان ماالً حىت عمل له ما يتجمل به وباشرها غري مرة يف 

جرى على عادته يف ظلم الناس، وأخذ أمواهلم ونسائهم وشباب  هذه األيام املؤيدية، فلما وليها يف هذه السنة،
ومن مجلة أهل دمياط طائفة يقال هلم السمناوية، يتعيشون بصيد السمك من حبرية تنيس ويسكن كثري . أوالدهم

فأنفوا من قبائح أفعال السالخوري يف يوم األحد ثاين عشرين ذي  -واحدهتا عزبة  -منهم جبزائر يسموهنا العزب 
وأوقعوا بنائب الوايل وضربوه وأهانوه، حبيث كاد يهلك، وجروه إىل ظاهر البلد، وجتمعوا على باب الوايل، : احلجة

وقد امتنع هبا، ورماهم بالنشاب من أعالها، فأصاب واحداً منهم قتله، وجرح ثالثة حردهم وأحلوا يف أخذه، وهو 
يف سفينته إىل اجلزيرة، فتبعوه يف السفن، وأخذوه  يرميهم، حىت نفدت سهامه، فألقى نفسه يف البحر، وركب

وتناوبوا ضربه، وأتوا به إىل البلد، وسجنوه موثقاً يف رجليه باخلشب، وباتوا حيرسونه إىل بكرة غدهم، مث أخرجوه 
يل من وحلقوا نصف حلية نائبه، وشهروه على مجل واملغاين تزفه، حىت طافوا به البلد مث قتلوه شر قتلة، وأخرجوا الوا

احلبس، وأتوا ببعض قضاهتم وشهودهم، ليثبتوا عليه حمضراً، وأوقفوه على رجليه مكشوف الرأس عاري البدن، 
وتواثب عليه باقيهم حىت هلك، وسحبوه وأحرقوه بالنار وهنبوا داره وسلبوا حرميه . فبدره أحد السمناوية، وصرعه

  .فكانت فتنة مل يدرك مثلها يف معناها. الرجفة، واسروا له ابنا وأوالده ما عليهم، وقتلوا ابناً له يف املهد، مات من
طرق القاهرة منسر، عددهم ثالثة وعشرون رجالً منهم فارسان، ومروا على اجلامع : ويف ليلة األحد تاسع عشرينه

هذا مما مل  األزهر أول الليل، وقتلوا رجلني برحبة األيدمري وهنبوا عدة حوانيت، وعادوا على حارة الباطلية فكان
  .يدرك مثله يف الشناعة ببلدنا

قلت الغالل، وبلغ سعر األردب القمح مائتني وأربعني بعد مائة وثالثني، ومائة ومخسني، وبلغ : ويف هذا الشهر
األردب من الشعري والفول قريباً من املائتني، بعدما كان الشعري قريباً من تسعني فما دوهنا، وسبب ذلك قلة املطر يف 

اخلريف والشتاء، وعدمه، فخفت زروع الوجه البحري، وأمسك الناس ما عندهم من الغالل، فلما طلبت  فصلي
يف يوم الثالثاء، ويوم األربعاء  -بعدما قنطوا  -تعذر وجودها، فارتفع سعرها، فتدارك اهللا بلطفه، وأنزل الغيث 

إن اهللا بالناس " ادت وزكت ومنت، رابع عشره، وسقي الزروع عند حاجتها، فإن الزمن شهر أمشري، حىت ج
وفيها نزل ابن عثمان صاحب برصا على قونيا، وحاصر حممد بن قرمان، فدمهه سيل عظيم، كاد " . لرءوف رحيم 

  .أن يهلكه وعساكره، فرحل عنها
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر



عشرين صفر بدمشق، وقد توجه إليها  األمري أقربدي املنقار، أحد األمراء املقدمني مبصر، يف ليلة اخلميس سابع
ومات األمري فرج ابن السلطان امللك الناصر فرج . وهو أحد املماليك املؤيدية، ومل يكن باملشكور. صحبة العساكر

ابن السلطان امللك الظاهر برقوق يف ليلة اجلمعة سادس عشرين ربيع األول بثغر اإلسكندرية وقد نفي إليها مث 
تربة جده خارج باب النصر، ومل يبلغ احللم وحتدث غري مرة بإقامته يف امللك، فلم يقدر ذلك محلت رمته، ودفنت ب

ومات القاضي الرئيس تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اهللا بن حسن الفوي، أخو الصاحب بدر الدين حسن بن 
ائة ويل نظر األحباس، نصر اهللا، يف ليلة السبت ثالث عشر مجادى اآلخرة بالقاهرة، ومولده سنة ستني وسبعم

  .ووكالة بيت املال، ونظر الكسوة، وتوقيع الدست، وناب عن قضاة احلنفية ووقع عند عدة أمراء، وورثه أبوه

ومات الشيخ موسى بن حممد بن علي املناوي مبكة، يف ثاين شهر رمضان، ومل تدرك مثله فيما رأينا وعاشرنا، فإنه 
ه على مذهب مالك، وحفظ املوطأ حفظاً جيداً، وبرع يف الفقه والعربية، مث نشأ بالقاهرة يعاين طلب العلم، وتفق

مث خرج إىل . زهد يف الدنيا الفانية، وترك ما كان بيده من الوظائفي من غري عوض تعوضه، وانفرد بالصحراء مدة
عرضاً عن مجيع مكة يف سنة تسع وتسعني وسبعمائة، وأقبل على العبادة متخلياً عن كل شيء من أمور الدنيا، م

الناس، يسكن القفر واجلبال، ويقتات ما تنبته األرض، وال يدخل مكة إال يوم اجلمعة فقط، ليشهد هبا اجلمعة، مث 
مضى لشأنه يف اجلبال، وأقام باملدينة النبوية على هذا القدم زماناً، وهو يتردد إىل احلرمني، وال يأوي داراً، وال 

من، وعاد إىل مكة، وطاملا عرض عليه املال الكثري من املذهب، حيمل إليه من مصر يسكن إىل أحد، مث سافر إىل الي
وغريها، ويراه فال ميسه بيده، بل يأمر بتفرقته على من يعينه هلم، فيدفع إليهم، ومل يزل على ذلك حىت خلصه اهللا 

  .تعاىل إىل دار القدس والسعادة
يل، شيخ خانكاه سعيد السعداء هبا، يف يوم األربعاء رابع ومات الشيخ مشس الدين حممد بن علي بن جعفر البال

  .عشر شهر رمضان وكان فقيهاً معتقداً، له شهرة طارت يف اآلفاق، وللناس فيه اعتقاد، وعليه انتقاد
  .ومات األمري أقباي نائب الشام مقتوالً هبا، يف ذي القعدة، كما شرح أمره

  .ايل ثغر دمياط مقتوالً، يف رابع عشرين ذي احلجة، كما ذكروقتل األمري ناصر الدين حممد السالخوري و
ومات عز الدين حممد بن عالء الدين بن هباء الدين عبد الرمحن ابن قاضي القضاة عز الدين حممد ابن قاضي القضاة 

ة، تقي الدين سليمان بن محزة املقدسي احلنبلي، قاضي احلنابلة بدمشق، يف ليلة السبت رابع عشرين ذي القعد
  .وكان عاملاً ديناً حسن السرية

  سنة إحدى وعشرين ومثاين مائة

  .أهل شهر اهللا احملرم بيوم الثالثاء
  .فيه قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بسالمتهم

أعرس األمري فخر الدين ببعض جواري السلطان، وعمل مهماً جليالً ذبح فيه مثانية وعشرين فرساً : ويف ثالثه
ا عشرة آالف رطل، ومن الدجاج ألفني ومائة طائر، ومن األوز ثالثة آالف طائر، ومن وأغناماً، بلغ زنة حلمه

  .الدقيق ستة ومخسني قنطاراً، ومن الزبيب مخسني قنطاراً عملت مشروباً
  .ركب السلطان إىل جامع أمحد بن طولون وصلى فيه اجلمعة، مث عدى النيل، وسرح إىل ناحية أوسيم: ويف رابعه

كتب من املخيم على يد األمري حكم اخلاصكي خبروج عسكر من دمشق ومن محص ومحاة،  :ويف حادي عشره
 -نائب درندة  -وكذلك أن األمري ألطنبغا اجلكمي . واألمري حديثة بن سيف أمري آل فضل، إىل قتال التركمان



  .ركب على حسني كبك، فتقنطر به فرسه، فقبض عليه وقتل، ونزل حسني على ملطية وحصرها
  .قدم األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين األستادار من الوجه القبلي: خامس عشرهويف 

قدم اخلرب بأن األمري يشبك الدوادار أمري احلاج ملا قدم املدينة النبوية، بعد انقضاء احلج، أظهر : ويف سادس عشره
بة الركب العراقي خوفاً أن يصيبه أنه يسري إىل الركب العراقي، يبتاع منه مجاالً، ومضى يف نفر يسري، وتسحب صح

  .من السلطان ما أصاب األمري أقباي نائب الشام
نودي بالقاهرة أن مجيع الباعة من اجلبانني والطباخني واخلبازين واللحامني، وحنوهم، حيمل كل : ويف ثالث عشرينه

سارج، ومحلوها إىل األمري واحد منهم عشرة مسارج إىل بوالق، لتعرض على األمري التاج، فشرعوا يف حتصيل امل
  .وفيه قدم حممل احلاج األربعاء. تاج الدين الشويكي

كان الوقيد برب منبابة، بني يدي السلطان، وذلك أنه سار من وسيم، ونزل بالقصر : ويف ليلة اخلميس رابع عشرينه
فجمع من ذلك شيء كثري، الذي أنشأه ابن البارزي حبري منبابة على النيل، وألزم األمراء حبمل الزيت والنفط، 

وأخذ من البيض، وقشر النارنج، ومن املسارج الفخار اليت أحضرها الباعة عدد كثري جداً، وعمل فيها فتايل القطن 
املغموسة بالزيت، وأشعلت بالنار، مث أرسلت يف النيل بعد غروب الشمس بنحو ساعة، وأطلقت النقوط وقد امتأل 

  .يعاً من السخف ما مل نعهد مثله مللك قطالربان بطوائف الناس، ومر هلم مج
  .وفيه عدى السلطان النيل، وصعد قلعة اجلبل. قدم حممل احلاج ببقيتهم: ويف خامس عشرينه

أحد مقدمي األلوف، وأمري سالح، : قبض على األمري سيف الدين بيبغا املظفري: ويف يوم السبت سادس عشرينه
وفيه وجد السجن املستجد جبوار باب الفتوح قد نقب، وفر منه مجاعة من . اومحل مقيداً إىل اإلسكندرية، ليعتقل هب

  .املعتقلني
نودي بالقاهرة أن كل غريب ينزح إىل وطنه، فإنه كان قد كثرت بالقاهرة أصناف الطوائف من : ويف ثامن عشرينه

  .القلندرية وغريهم من العجم، فاضطربت األعاجم، مث تركوا على حاهلم
طرح  -كما تقدم  -أهل والناس بالقاهرة ومصر يف ضيق من قلة الفلوس، فإن السلطان : األربعاء شهر صفر، أوله

  .على التجار والباعة الذهب، يريد بدله فلوسا، فقلت يف األيدي، من الشح بإخراجها، حىت عزت بعد هواهنا
انوا فيمن أحضره السلطان وك. وسط قرقماس متويل كختا ومخسة عشر رجالً معه، خارج باب النصر: ويف رابعه

  .معه يف احلديد، وسجنوا بالقلعة
ركب السلطان بثياب جلوسه، ومعه ابنه األمري إبراهيم يف نفر يسري، إىل جامعه جبوار باب زويلة، مث : ويف سادسه

لصاحب توجه منه إىل دار األمري فخر الدين فأكل عنده، وقدم له فخر الدين مخسة آالف دينار، مث توجه إىل بيت ا
بدر الدين حسن بن نصر اهللا، ونزل عنده، فقدم له ثالثة آالف دينار، وعرض عليه خزانة اخلاص، فأنعم منها على 

  .ولده، وعلى من معه من األمراء، بعدة ثياب حرير، وفرو مسور، مث عاد إىل القلعة
ومثانني، وأن يكون الدينار األفرنيت نودي أن يكون سعر الدينار املختوم مبائتني ومخسني وكان مبائتني : ويف عاشره

مبائتني وثالثني، وكان مبائتني وستني وأن تكون الفلوس على حاهلا، كل رطل بستة دراهم، واملؤيدي حباله، كل 
  .نصف بتسعة دراهم
كون نودي أن يكون سعر الدينار املختوم مبائتني وثالثني، والدينار األفرنيت مبائتني وعشرة، وأن ي: ويف سادس عشره

املؤيدي بسبعة دراهم، حىت يصرف بالدينار األفرنيت من املؤيدية مببلغ ثالثني، فماج الناس، وكثر قلقهم وكالمهم، 
  .ملا نزل هبم من اخلسارة، فلم يعتد هبم، واستمر احلال على ذلك



مجيع أرباب  - وايل القاهرة وحمتسبها وشاد الدواوين -طلب األمري عالء الدين أقبغا شيطان : ويف سابع عشره
املعايش، وقرر أسعار املبيعات على حططتها بقدر ما احنط من سعر الذهب والفضة، وتشدد عليهم، فلم جيدوا بداً 

  .من امتثال ما أمر به، على مضض وكره، فغرم كثري من الناس غرامات متعددة
عك به، مث مضى إىل بيت األمري ركب السلطان لعيادة األمري الكبري ألطنبغا القرمشي، من و: ويف ثاين عشرينه

  .جقمق الدوادار، وأقام عنده يومه كله، وعاد من آخره إىل القلعة على حالة غري مرضية يف الديانة من شدة السكر
قدم عالء الدين حممد الكيالين الشافعي، أحد فضالء العجم، من بالد : يف ثالثه: شهر ربيع األول، أوله اجلمعة

ارة قرب اإلمام الشافعي، مث نزل بالقاهرة، فأكرمه الناس، وأتاه قضاة القضاة والفقهاء للسالم الشرق، فبدأ أوالً بزي
  .عليه، مث اجتمع بالسلطان، وتردد إىل جملسه مع الفقهاء

مجع األمري أقبغا شيطان أهل األسواق من جتار البز وغريهم، وأنكر عليهم خمالفة ما : ويف يوم االثنني حادي عشره
سعر الذهب والفضة، وبالغ يف هتديدهم ووعيدهم، من أجل أهنم مل حيطوا من سعر البضائع بقدر ما احنط  رسم به يف

من سعر الدينار والدرهم، وضمن بعض أكابر األسواق لبعض، وواعدهم احلضور بني يدي السلطان يف يوم اجلمعة، 
  .ثرت خسارات الناسوصرفهم، فكثر اإلرجاف هبم، وتوقف أحوال الناس، وقل جلب البائع، وك

  .انقطع السلطان عن حضور املوكب بالقصر على العادة، النتقاض أمل رجله عليه: ويف رابع عشره
خرج للدورة، فلما عاد بلغه اتفاق قضاة طرابلس  -نائب طرابلس  -وفيه قدم اخلرب بأن األمري برديك اخلليلي 

فيه، لكثرة ظلمه وطمعه، فأقام بعد مراسلتهم يف جهة من  وأمرائها ورعيتها على منعه من الدخول إىل البلد، كراهة
اجلهات، حىت يرد مرسوم السلطان، مث سار إىل جهة مصر، فكتب أهل طرابلس إىل السلطان بقبيح سريته وأخذه 

  .األموال بغري حق، وخمالفته املراسم السلطانية، فرسم السلطان بإحضاره

على الوايل هبا ورمجه، بسبب طلب الفلوس، وذلك أنه محل إىل  -ي الغربية من النواح -وقدم اخلرب بقيام أهل احمللة 
الغربية مبلغ كبري من الذهب لتؤخذ به الفلوس، بسعر مائتني وعشرة األفرنيت، فنزل بالناس بالء عظيم، وعملوا يف 

، لعزة الفلوس، وهوان احلديد، ونزح كثري منهم إىل القاهرة يف طلب الفلوس، فاحنط سعر الدينار إىل مائة وسبعني
  .الذهب

مجع األمري أقبغا شيطان التجار وكبار املتعيشني، ومضى هبم إىل قلعة اجلبل، وقد : ويف يوم اجلمعة خامس عشره
اشتد خوفهم من السلطان، وشنعت القالة باإلرجاف فإذا بالسلطان يف شغل عنهم بأمل رجله، فلم يروه بل أوقفهم 

ر معهم أن يكون املؤيدي هو النقد املتعامل به، دون غريه من الذهب والفلوس، فال األمري جقمق الدوادار، وقر
يباع ويشتري إال بالدراهم املؤيدية، ويدفع الذهب أو الفلوس عوضاً عنها، ليكون النقد الرابح املنسوب إليه مثن 

ى هبا الفائدة سوى درمهني، املبيعات، وقيم األعمال هي املؤيدية، وأن ال يأخذ التاجر يف كل مائة درهم اشتر
ونودي من الغد على . وحذرهم من خمالفة ذلك، مث أفرج عنهم، فانصرفوا، وكأمنا ردت إليهم احلياة بعد املوت

اخليل يف سوقها حتت القلعة بالدراهم املؤيدية، وعمل كذلك يف بقية أسواق القاهرة، فبطل النداء على البضائع 
ن يكون الدينار على حاله مبائتني وعشرة، واملؤيدي بسبعة دراهم فلوساً، إال يف وفيه نودي أ. بالفلوس من يومئذ

الديون القدمية، وأجر األمالك، وجوامك الغلمان، فإن املؤيدي حيسب بتسعة كما كان، فظهر ارتفاع األسعار فيما 
  .نودي عليه باملؤيدية

البلقيين الستكثاره من النواب، فكثرت القالة  تنكر السلطان على قاضي القضاة جالل الدين بن: ويف هذا الشهر
  .وجترأ عليه رفاقه، فعزل طائفة من نوابه، واقتصر منهم على أربعة عشر



خلع على الشريف حسن بن الشريف علي بن حممد بن على األرموي، بنقابة األشراف، عوضاً : ويف ثامن عشره
  .قف األشراف، لصغر سن الشريفعن والده بعد وفاته، واستقر األمري فخر الدين يف نظر و

قدم األمري بردبك اخلليلي نائب طرابلس، وقدم اخلرب بكثرة األمطار بالغربية، وأنه سقط برد، : ويف ثامن عشرينه
منه ما زنة احلبة الواحدة مائة درهم، تلف منه زروع كثرية قد استحق حصادها، حىت أن مارساً فيه مثامنائة فدان 

  .دة أغنام بوقوعه عليهاتلف عن آخره، وهلكت ع
قدم األمري سودن األسندمري من اإلسكندرية، وقد أفرج عنه، وكان مسجوناً هبا منذ زالت الدولة : ويف سلخه

وفيه قدم الشيخ مشس الدين حممد بن عطاء اهللا اهلروي ناظر القدس واخلليل، ومدرس الصالحية . الناصرية فرج
  .وأجرى له راتب. إليه األمراء عدة تقادم بالقدس، فأكرمه السلطان، وأنزله، وبعث

أهل هذا الشهر وأمل السلطان متزايد من رجله، وهو منقطع مالزم للفراش، والناس : شهر ربيع اآلخر، أوله األحد
  .يف ضيق من تعذر وجود الفلوس، وقلة وجود املآكل باألسواق، منذ نودي على املؤيدية بسبعة دراهم

 أرغون شاه الوزير، وعلى األمري أقبغا شيطان وسلما إىل األمري فخر الدين، متتبع قبض على األمري: ويف ثانيه
  .حواشيهما وأسباهبما، ودورمها

وفيه استقر األمري بردبك نائب طرابلس يف نيابة صفد، وكتب بنفي عمر بن اهلذباين إىل طرسوس، مث كتب 
احلاجب  -الدين، واستقر شاهني بن عبد العزيز  باستقراره يف نيابة هبسىن، عوضاً عن كمشبغا رأس نوبة مجال

  .يف نيابة قلعتها، عوضاً عن عمر بن الطحان -بصفد 
وفيه قدم كتاب طغرول بن صقيل سيز على يد أخيه طرعلي، يسأل األمان، وكان قد قدم إىل القاهرة، وسار يف 

بأنه حمصور  -نائب طرسوس  -ري ركاب السلطان، مث فر من دمشق فأمن، وقدمت مكاتبه األمري شاهني األيدكا
  .مدة أربعة أشهر من إبراهيم بن رمضان، وقد عزم حممد بن قرمان على املشي إىل طرسوس

نقل األمري عالء الدين علي أبن األمري ناصر الدين حممد بن الطبالوي، من والية مصر إىل والية القاهرة، : ويف ثالثه
  .عوضاً عن أقبغا شيطان

  .س الدين حممد بن يعقوب الدمشقي إىل حسبة القاهرة، عوضاً عن أقبغا شيطانأعيد مش: ويف خامسه
خلع على األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين، واستقر يف الوزارة، عوضاً عن أرغون : ويف يوم السبت سابعه

  .شاه
  .أفرج عن أرغون شاه، من غري عقوبة: ويف عاشره

ب الدين أمحد بن حممد بن حممد األموي، وأعيد إىل قضاء القضاة خلع على قاضي القضاة شها: ويف ثاين عشره
  .املالكية بدمشق، عوضاً عن شرف الدين عيسى

  .ضرب عنق بعض أعوان الظلمة املتصرفني بأبواب الوزراء، لتعرضه إىل ما يريق دمه شرعاً: ويف سادس عشره
ط امللحيني إىل فندق جتاه املشهد احلسيين، مث وفيه نقل سوق الرقيق من موضعه خبط املطاح فيما بني الوزيرية وخ

  .أعيد إىل موضعه بعد قليل
خلع على األمري أرغون شاه وأركب فرساً، واستقر يف إمرة لتركمان بثالثني ألف دينار، وكتب : ويف سابع عشره

اموس يف نيابة أن ينقل األمري سنقر نائب املرقب إىل نيابة قلعة دمشق، عوضاً عن شاهني، ويستقر ألطنبغا اجل
حاجباً بطرابلس، عوضاً عن بزدار، واستقر يف وزارة  -الذي أفرج عنه  -املرقب، ويستقر سودن األسندمري 

دمشق يعقوب اإلسرائيلي، بعدما أسلم، وكان صريفياً يف يهوديته، واستقر يف وزارة حلب علم الدين سليمان بن 



  .اجلايب
بعرب فزارة، وهنب أمواهلم، وساق إىل السلطان منها ألف  -وجه القبلي نائب ال -وفيه أوقع األمري سودن القاضي 

مجل ومخسني فرساً، وفر من جنا منهم إىل البحرية، فأوقع هبم األمري دمرداش نائب الوجه البحري، وقتل كثرياً منهم، 
طعها، فاحنسم أمرهم وهنب ما معهم، ومحل إىل السلطان منه أربعمائة مجل وعشرين فرساً، ورءوس رجال كثرية قد ق

وقدم اخلرب بقتل منكلي بغا األجرود وسودن الركين، من مجاعة األمري أقباي، وقتل علي بن نعري، وناصر الدين 
  .وزير حلب، وصلبهم على شرفات قلعة دمشق

نم وقدم اخلرب من حلب بوقعة عظيمة بني علي باك بن دلغادر وأخيه حممد باك، انتصر فيها حممد، وكسر أخاه، وغ
مجيع موجوده، فأدركه األمري يشبك نائب حلب بعد الواقعة وقد انتصر، فتلقاه وأضافه، وقدم له وحلف على 

وفيه جهز األمري جار قطلو نائب محاة وصفد إىل اإلسكندرية، فسجن هبا عند حضوره من صفد إىل قطيا، . الطاعة
  .فحمل منها

رج إىل الوجه القبلي، وخيم باجليزة، واستقل باملسري من غده يف سار األمري فخر الدين بن أيب الف: ويف تاسع عشره
وقد استعد للحرب، وأخذ معه الروايا والقرب والزاد ليتتبع العرب . طوائف كثرية من العربان، وعدة من املماليك

  .حيث ساروا
  .وفيه ظهر باملأذنة املؤيدية اعوجاج

يف نيابة طرابلس، عوضاً عن األمري  -أحد مقدمي األلوف  -استمر األمري برسباي الدقماقي : ويف ثالث عشرينه
بردبك اخلليلي، املنتقل إىل نيابة صفد، وأنعم بإقطاعه على األمري فخر الدين على الوزير األمري بدر الدين، وكان 

برسباي يلي كشف التراب وعمل اجلسور بالغربية، فطلب منها، وخلع عليه فيه، واستقر أيضاً األمري سودن 
  .ألسندمري أمرياً كبرياً بطرابلسا

  .وفيه كتب حمضر هبدم املأذنة املؤيدية، فهدمت من الغد، وغلق باب زويلة مدة ثالثني يوماً
وفيه حترك عزم . فيه سافر األمري أرغون شاه إىل دمشق على تقدمة التركمان هبا: شهر مجادى األوىل، أوله االثنني

  .احلجاز بذلك السلطان إىل احلجاز، فكتب إىل أمراء
وذلك أنه أوقع بعرب آل علي، . قدم من الشام ألف وثالمثائة محل، جهزها األمري تنبك ميق نائب الشام: ويف رابعه

  .قريباً من محص، وكسرهم، وأخذ هلم ألفاً ومخسمائة محل، باع منها رديئها، وجهز باقيها
، من أمة يقال هلا طولو باي، فدقت البشائر، ولد للسلطان ولد ذكر، مساه موسى: ويف يوم اخلميس حادي عشره

  .وكتب إىل األقطار بذلك، فتوجه الطواشي مرجان اهلندي إىل الشام للبشارة بوالدته، وزينت القاهرة ومصر
  .ابتدئ بالنداء على النيل ثالثة أصابع، وجاءت القاعدة أربعة أذرع ومثانية أصابع: ويف سادس عشره
األمري موسى ابن السلطان، عمل فيها مدة جليلة، وخلع على األمراء، وأركبوا  كانت عقيقة: ويف سابع عشره

  .خيوالً بقماش ذهب، بلغ املصروف عليها مخسة عشر ألف دينار
قدم اخلرب بأن األمري فخر الدين ركب يف طلب هوارة، فتبعهم من سيوط مدة مخسة أيام، حىت : ويف ثالث عشرينه

امة يومهم، فجرح كثري منهم، وقتل مجاعة حنو املائتني وعشرين، واهنزم باقيتهم إىل أركبهم قريب أسوان، فقاتلوه ع
  .الواحات فأحاط بأمواهلم، وبعث مخسة رءوس من أعياهنم

عرض السلطان مماليك الطباق بالقلعة، وعني منهم عدة للسفر معه إىل احلجاز، : ويف يوم اجلمعة خامس عشرينه



حاجب  -وفيه كتب أن يستقر األمري شاهني الزردكاش . البحر إىل مكة وينبعوأخرج اهلجن، وجهز الغالل يف 
  .يف نيابة محاة، عوضاً عن األمري نكباي، ويستقر نكباي يف احلجوبية -احلجاب بدمشق 

األمري إبراهيم، واألمراء، ونزل إىل املارستان املنصوري خبط بني  -ومعه ولده  -ركب السلطان : ويف سابع عشرينه
وفيه فتح باب زويلة، ومل يعهد قط أنه أقام هذه املدة . رين، وهو بثياب جلوسه، فزار املرضى، وعاد إىل القلعةالقص
  .مغلوقاً

وفيه كتب بإعادة إقطاع علي بن أيب بكر اجلرمي إليه واستقراره يف اإلمرة على عادته، وجهز له تشريفي، وكتب 
ئب عزة ونائب القدس، وكاشف الرملة، مبن معهم من العساكر، إىل األمري شاهني نائب الكرك أنه جهز إليه نا

لضرب عربان بين عقبة وأخذهم، وجهز إليه فوقاين بوجهي حرير كمخا بطراز عريض، وكتب إىل املذكورين أن 
يتوجهوا إىل الكرك، لضرب بين عقبة وأخذهم صحبة نائب الكرك، وأسر إىل نائب غزة بأن يقبض عليه، ويوقع 

وفيه جهز إىل ملطية مبلغ أربعني ألف دينار، لعمارة طاحونني وخان وقيسارية تشتمل على . موجوده احلوطة على
  .أربعني دكاناً وزاوية، وكتب إىل نائب طرابلس أن يتوجه إىل ملطية بعسكره، ويقيم مع نائبها ملعاضدته

  .منع قاضي القضاة جالل الدين بن البلقيين من احلكم: ويف ثامن عشرينه
خلع على الشيخ مشس الدين حممد بن عطاء اهللا اهلروي، واستقر قاضي القضاة، : يوم الثالثاء تاسع عشرينهويف 

عوضاً عن شيخ اإلسالم جالل الدين بن اللقيين، ونزل من قلعة اجلبل، ومعه األمري جقمق الدوادار واألمري قطلوبعا 
ملدرسة الصاحلية بني القصرين، وحكم على العادة، التنمي رأس نوبة، وعدة من األمراء والقضاة وغريهم، إىل ا

ومضى إىل داره، مث بعث إىل قاضي القضاة جالل الدين بأن حيمل ما عنده من مال احلرمني واألوقاف، فأىب أن 
يسلمه ذلك إال بإذن السلطان، وكان قاضي القضاة جالل الدين ملا أعيد إىل وظيفة القضاء يف شهر ربيع األول سنة 

امنائة تصدى حملاسبة مباشري أوقاف احلرمني وغريمها بنفسه، فضبط عليهم ضبطاً زائداً، وخشي من مثان ومث
تفريطهم، فجعل ما يتحصل من املال حتت يده، وصار ينفق ما حيتاج إليه من مصارف احلرمني وغريمها، ففاض حتت 

ر، وجلهة اجلامع الطولوين واملدرسة يده حنو سبعة آالف دينار، منها جلهة حرمي مكة واملدينة ستة آالف دينا
  .وهذا شيء مل يقع لقاض قبله يف الدولة التركية. األشرفية ألف دينار
استدعى قاضي القضاة مشس الدين حممد اهلروي شهود القاهرة ومصر، اجلالسني باحلوانيت : ويف يوم األربعاء غده

ديه، طائفة بعد أخرى، وأقرهم على ما هم عليه، ومل للتكسب بتحمل الشهادة وأدائها ليعرضوا عليه، فأوقفهم بني ي
يستنب سوى عشرة، وكان قاضي القضاة جالل الدين قد انصرف ونوابه أربعة عشر، مث زاد اهلروي بعد ذلك يف 
عدة النواب يف احلكم حىت بلغوا حنو العشرين، وأقام أياماً يركب ومير يف الشوارع هبيئة العجم، وهو البس فرجية 

عن صدره، ولعمامته عذبة مرخاة على يساره، وسلك يف حتجبه مسلكاً غري مسلك القضاة، مع قلة الدراية مفتوحة 
  .مبصطلح البلد، وعادة الناس مبصر

ترقب الناس ركوبه للقلعة ليخطب ويصلي بالسلطان يف جامع القلعة، فبعث نائباً عنه، فإن لسانه : ويف يوم اجلمعة
أنه إذا أراد أن يتكلم عسر عليه ابتداء الكالم قليالً، وهو يعاجله عالجاً، مث يتكلم فيه عجمة، وعنده حبسة، حبيث 

بعجمة، وهذا ال يتأتى معه إقامة اخلطبة، واتفق له أيضاً أنه حضر مع رفقائه قضاة القضاة الثالث عند السلطان، 
ضي القضاة مشس الدين حممد الديري فلما حان انصرافهم مل يستطع قراءة الفاحتة والدعاء كما هي العادة، فقرأ قا

  .احلنفي فاحتة الكتاب، ودعا، ومن العادة أن ال يتقدم أحد يف القراءة على قاضي القضاة الشافعي
وقفت طائفة من بلد اخلليل عليه السالم للسلطان، وشكوا اهلروي : يف ثالثه: شهر مجادى اآلخرة، أوله األربعاء



لى بلد اخلليل، وأنه طرح على بعضهم بيضاء وألزمه أن حيمل بعدده دجاجاً، على مال أخذه منهم يف أيام نظره ع
  .فبعث السلطان إليه يأمره أن خيرج هلم مما يلزمه من احلق

وفيه وشي للسلطان باألمري جقمق الدوادار أنه موافق لقرايوسف، وذلك أنه اتصل بالسلطان رجل ادعى أنه من 
ر بتجهيزه للحج، فحج وعاد، فوشي باألمري جقمق أنه ملا كان السلطان أوالد علي الدربندي، فأحسن إليه وأم

بكختا حسن لرسول قرايوسف جذبه إىل البالد الشامية، وأنه مشى بينه وبني قرايوسف بذلك، فبعث إليه قطعة 
فقلق جقمق  بلخش مثينة، فأعلم السلطان األمري جقمق مبا قيل عنه، ومل يسم القائل، وأظهر له أنه مل يصدق الناقل،

قلقاً كبرياً، إىل أنكان يف شهر تارخيه، أعاد ابن الدربندي الكالم، وأنه قدم إىل جقمق كتاب يف املعين املذكور، 
فأسلمه السلطان يف هذا اليوم إىل جقمق، وأعلمه خبربه، وما نقل عنه، فعاقبه فلم يثبت، وأحضر وتداً جموفاً 

لطيف مكتوب بالفارسية مباء الذهب معناه أنه لألمري جقمق من  مسدوداً باحلديد من رأسه، وطيه كتاب رق
قرايوسف، أن القاضي حني وصل إليه أوصله رسالته وهديته، وأن هذا الكالم مل يرد إلينا منك وحدك، ولكن 

اعتمدنا عليك، وعد من الذين فروا مجاعة، واللقاء بيننا وبينك حلب، ولك نياهتا، فطلب األمري جقمق اخلراطني 
أنا صنعت هذا لشخص شاب، ومل يعطين أجره فأحضر الشاب، وتنبع : وأراهم الوتد املذكور، معرفة بعضهم وقال

الكتاب من العجم، فوجد رجل أعجمي قد مرض، ونزل باملارستان فأوقف على الكتاب فاعترف أنه خطه، فنفي 
طنبغا الصغري أجلأين إىل الكذب على األمري أل: الشاب إىل قوص، وطلب ابن الدربندي وعنف على ما عمل، فقال

  .ومات العجمي املريض باملارستان من ليلته. األمري جقمق، فلم يعبأ به وال بقوله، وغرق يف النيل
قدم اخلرب بأن الشيخ إبراهيم الدربندي مات، وأن قرايوسف بعث ابنه اخلان على ستة آالف فارس إىل : ويف رابعه

فلما بلغ ذلك شاه مريزه بن تيمورلنك، عزم . وكسرته، وقتل منه أناس كثري مشاخي فأتته عساكر بالد الدشت،
على أن يصيف يف تربيز ألجل قرايوسف، وأن بري عمر حاكم أرزن كان انكسر من عساكر الروم كسرة عظيمة، 

قتل فيها كثري من أصحابه وأن قرا يلك ركب على بالد قرايوسف، وحارب من مباردين منهم وكسرهم، وقتل 
وأسر منهم حنو السبعني، وأخذ له مثان قالع ومدينتني، ورحل مائتني وعشرين قرية بأمواهلا وعياهلا، ليسكنهم 

  .ببالده، وأنه على حصار ماردين
قدم األمري فخر الدين بن أيب الفرج من الوجه القبلي، ومعه من األغنام عشرون ألف رأس، سوى ما : ويف ثامنه

ومخسني ألف رأس مل حيضر للسلطان إال ما ذكر، ومن الرقيق العبيد واإلماء ألف وثالمثائة تلف منها، فإنه أخذ أربعة 
شخصاً، ومن البقر ثالثة آالف رأس، ومن اجلاموس تسعة آالف رأس، ومن اجلمال ألفان، ومن القند والعسل 

ألمري بردبك العجمي يف نيابة وفيه رسم أن يستقر ا. والغالل شيء كثري جداً، قوم عليه مبائة ألف دينار، يقوم هبا
  .سيس، وجهزت إليه اخللعة، عوضاً عن أقبغا

  .رسم بإخراج من ال وظيفة له من العجم، بني الفقهاء من اخلوانك وغريها مث أمهل أمرهم: ويف تاسعه
مري حنو األلفني، وأقبلوا يريدون األ -ما بني راكب وماشي  -قدم اخلرب بأن هوارة اجتمعوا : ويف تاسع عشره

سودن القاضي، وكان معه من األمراء أينال األزعري أحد مقدمي األلوف، فاقتتلوا قتاالً كبرياً قتل فيه من أصحاب 
فتوجه . مث كانت الكسرة على هوارة، وقتل منهم مجاعة، محل منهم عشرون رأساً إىل السلطان. األمريين مجاعة

دار، واألمري ططر رأس نوبة النوب، واألمري ألطنبغا املرقيب األمري الكبري ألطنبغا القرمشي واألمري جقمق الدوا
  .حاجب احلجاب، واألمري قطلو بغا يف عدة من املماليك يف حادي عشرينه جندة لسودن القاضي

  .أعيد مشس الدين حممد بن احلاج عمر بن شعبان اجلايب إىل حسبة القاهرة، وعزل ابن يعقوب: ويف عشرينه



اخلرب بأن نائب غزة، وكاشف الرملة ونائب القدس، ساروا جندة لألمري شاهني نائب الكرك قدم : ويف رابع عشرينه
ومحل مع نائب القدس إىل  -كما أسر إليهم السلطان  -على العرب، فتلقاهم ليسري هبم، ويقاتل العرب، فامسكوه 

هني هذا مل حيضر ملالقاة دمشق، وسجن بقلعتها، وقبض معه على حاجب الكرك، واعتقل بقلعتها، وسبب إمساك شا
وقدم اخلرب بأن نائب حلب سار بالعسكر احلليب ونواب القالع، وأمراء . السلطان عند عوده من بالد الروم

تركمان الطاعة، ونزل على قلعة كركر، يف ثاين مجادى اآلخرة هذا، وحصر خليل نائبها، وقد جال أهل كركر 
  .عنها، واستعد خليل بقلعتها وحصنها

شرع السلطان يف بناء مارستان للمرضى، موضع مدرسة امللك األشرف شعبان بن حسن جتاه : ا الشهرويف هذ
  .الطلبخاناه من القلعة

  .نقل سوق الرقيق من مكانه إىل مكان بطرف البندقانيني: ويف آخره
 املقياس حىت فيه وىف النيل ستة عشر ذراعاً، وزاد إصبعني، فركب السلطان النيل إىل: شهر رجب، أوله اخلميس

  .خلق بني يديه، مث فتح اخلليج على العادة، مكان يوماً مشهوداً، وغرق فيه مجاعة انقلبت هبم املركب، فهلكوا
ولد للسلطان ولد ذكر، من خوند ابنة األمري تنم احلسين، نائب الشام مساه حممداً، : ويف يوم اجلمعة سادس عشره

  .رة ومصر، فزينتاوكناه بأيب املعايل، ونودي بزينة القاه
ورد اخلرب بأن األمراء أوقعوا هبوارة على ناحية جرجا فقتلوا منهم وأسروا حنو اخلمسني، ومر باقيهم : ويف عشرينه

  .على طريق الواحات، وتركوا حرميهم وأمواهلم
أركبوا اخليل كانت عقيقة األمري املعايل حممد ابن السلطان، وخلع على األمراء، و: ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه

  .بالقماش الذهب، فتجاوز املصروف عليها مخسة عشر ألف دينار
  .قدم سيف بردبك اخلليلي، نائب صفد، بعد موته: ويف ثالث عشرينه

  :فيها. فيه وجد السلطان ورقة مبجلسه: شهر شعبان، أوله اجلمعة
  من خملص يف حبيه لك ينصح... يا أيها امللك املؤيد دعوة 

  فالقاضيان كالمها ال يصلح... فعية نظرة انظر حلال الشا
  وأخ وصهر فعلهم مستقبح... هذا أقاربه عقارب وابنه 

  ومىت دعاهم للهدى ال يفلح... غطوا حماسنه بقبح صنيعهم 
  فله سهام يف اجلوانح جترح... وأخو هراة بسرية اللنك اقتدى 

  تدري وال حني اخلطابة يفصح... ال درسه يقرأ وال أحكامه 
  فعسى فساد منهم يستصلح... ف مهوم املسلمني بثالث واكش

فعرضها السلطان على الفقهاء الذين حيضرون جملسه يف يوم األحد، فلم يعرفوا كاتبها، واستحسن السلطان 
  .األبيات، وكانت ابتداء سقوط اهلروي من عينه

إال بعد استئذان األمري عالء الدين علي  وفيه غرق ولد بعض الباعة يف اخلليج، فأخرجه أبوه ميتاً، فلم ميكن من دفنه
فأمر به عندما استأذنه إىل السجن، فسجن، وبعث إليه أنه ال  -كما هي العادة  -بن الطبالوي، وايل القاهرة، 

سبيل إىل اإلفراج عنك، حىت حتمل مخسة دنانري، مما زالوا به حىت وعدهم بذلك، وخرج وهو موكل به، فباع 
وباعه،  -أم الغريق  -ا أوده وأود عياله فأحرزت ثالثة دنانري، مث أخذ مجيع ما عند امرأته بضاعته اليت يقيم منه

مبلغ ديناراً واحداً واقترض ديناراً، حىت كملت اخلمسة دنانري اليت للوايل، مث اقترض شيئاً أخذه املوكلون عليه من 



وهذا من بعض ما تفعله الوالة، يف هذا . ه، وفرأعوان الوايل، وشيئاً كفن به ولده ودمعه ملن دفنه، مث ترك امرأت
  .الزمن العجيب

وكان له . نودي على النيل بزيادة إصبعني، تتمة ثالثة أصابع، من تسعة عشر ذراعا: ويف يوم السبت ثامن شعبان
تسعة  وهو يوم االثنني سادس عشرين شهر رجب مل يزد، فإنه انتهى يف يوم النوروز إىل إصبع من -من يوم النوروز 

مث نقص نصف ذراع، مث تراجع قليالً قليالً، حىت ود النقص وزاد إصبعني، وكان منذ نقص النيل، . عشر ذراعاً
  .ارتفع سعر الغالل

وفيه قدم األمراء من الوجه القبلي، بألفي مجل، واثين عشر ألف رأس من الغنم الضأن، سوى ما تفوقه األمراء من 
  .وى ما هنب من األغنام، وهو شي كثري جداًاجلمال، وعدهتا حنو األلفني، وس

وفيه نودي أن ال يتعامل الناس بالدنانري األفرنتية الناقصة عن درهم ومثن يف الوزن، وأن من وجد معه دينار ناقص 
يقص، وحيضر به إىل دار الضرب، وأن يكون الدينار األفرنيت التام على حاله بثالثني مؤيدياً وكل مؤيدي بسبعة 

وساً، ليكون األفرنيت مبائتني وعشرة دراهم فلوساً، واألصل يف هذه الدنانري املشخصة، اليت يؤتى هبا من دراهم فل
بالد الفرنج، وتعرف باألفرنتية، أن تكون زنة كل مائة دينار منها أحد ومثانني مثقاالً وربع مثقال، واملعاملة هبا عدداً 

ل يردئوا منها، حىت فحش نقصها، نودي عليها، وقع كثري من الناس ال وزناً، فلم يتركها أهل الفساد على حاهلا، ب
يف اخلسارة من أجل ما يف األيدي منها، ووجدت الصيارفة والباعة السبيل إىل أخذ أموال الناس، حبجة أن الدينار 

  .وة إال باهللانقص بكذا وكذا، ويتحكم الصرييف مبا يريد فذهب كثري من أموال الناس يف تغيري أحوال النقود، وال ق
قبض على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، ناظر اخلاص، بقلعة اجلبل، وأنزل به مع بعض : ويف تاسعه

األمراء املقدمني إىل بيت األمري فخر الدين بن أيب الفرج، وسلم له، وكان قد تقدم من ابن نصر اهللا قبل ذلك بأيام 
أيب الفرج، وشافهه يف حضرة السلطان بعظائم تقتضي غضب  يسرية مفاحشة، خرج فيها عن احلد يف حق ابن

السلطان عليه، فما شك أحد يف هالكه، فكان األمر خبالف ذلك، وأكرمه ابن أيب الفرج، وأنزله وقام له مبا يليق 
ركب به، وأرسل إىل داره يعد أهله بكل خري، ويأمر غلمانه وأتباعه أن يالزموا ما هم فيه من خدمته على عادهتم، و

فخر الدين من الغد إىل السلطان، وقد نزل إىل بركة احلبش لعرض اهلجن اليت هبا إىل احلجاز، فأقام عنده يومه كله، 
وهو يلج يف السؤال أن يفرج عن ابن نصر اهللا، ويقره على ما بيده، إىل أن قبل شفاعته فيه، فلما عاد أركبه إىل 

ثاين عشره إىل القلعة، فخلع عليه خلعة الرضا واالستمرار، ونزل إىل داره، فبات هبا وركب يف بكرة يوم الثالثاء 
داره، وقد سر الناس به سروراً كبرياً، وعدت هذه الفعلة من ابن أيب املرج جنداً ال يشاهبه شيء من أخالق أهل 

  .زماننا
حىت نفذ العليق من وقدم اخلرب بأن األمري يشبك نائب حلب أقام على كركر أربعني يوماً، جمداً يف حصارها، 

العسكر، فأخلى بالد كركر من أهلها، وسريهم إىل بالد حلب، ورعى الكروم وحرقها، وحرق القرى حىت تركها 
وقدم اخلرب بأن األمري ناصر الدين حممد بيك بن علي بيك . بالقع وعاد إىل حلب مبن معه، من غري أخذ قلعة كركر

ب، وحاصرها، وسأل نائبها األمري شاهني األيدكاري النجدة، بن قرمان نزل على طرابلس، يف خامس عشر رج
واستقر األمري عز الدين محزة ابن األمري شهاب الدين أمحد بن رمضان يف نيابة . فكتب خبروج عساكر الشام إليها

ساكر وأنعم على ع. أذنة، وإمرة التركمان، على عادة أبيه عوضاً عن إبراهيم بن رمضان، النتمائه إىل ابن قرمان
واستقر يف نيابة كختا األمري بردبك احلمزاوي، عوضاً . حلب بعشرة آالف دينار، نفقة كوهنم توجهوا إىل كركر
  .عن األمري منكلي بغا، وأعيد منكلي بغا إىل إمرته حبماة



  .اًنقص النيل عشر أصابع، بعد ما انتهى يف الزيادة إىل عشر أصابع، من تسعة عشر ذراع: ويف يوم اجلمعة نصفه
ابتدئ هبدم دار التفاح، خارجباب زويلة، وهي جارية يف وقف األمري طقز دمر، على خانكاته : ويف سادس عشره

  .بالقرافة، بعد ما دفع فيها ألف دينار أفرنتية، ليعتاض أهل الوقف هبا مكاناً غريه
ليه، وأنعم بتقدمته وإقطاعه يف نيابة صفد وخلع ع -استقر األمري مراد خجا أحد أمراء األلوف : ويف ثامن عشره

  .على األمري جلبان املؤيدي رأس نوبة السلطان، ورأس نوبة األمري إبراهيم ابن السلطان
يف عدة األمراء واملماليك السلطانية إىل  -أحد مقدمي األلوف  -توجه األمري أزدمر الظاهري : ويف ثالث عشرينه

  .اودار مبن بقي معهبالد الصعيد، إلقامة هبا، وعاد األمري جقمق الد
وفيه قدم اخلرب باستمرار ابن قرمان على حصار طرسوس ونزول قرايوسف على آمد، وفرار قرايلك منه، ونزوله 

على جانب الفرات جتاه قلعة جنمة، واستئذانه نائب حلب يف التعدية، وأن أهل البالد احللبية عظم خوفهم، وعزموا 
  .ما أصاهبم يف نوبة مترلنك على الفرار منها، خمافة أن يصيبهم مثل
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ركب السلطان من قلعة اجلبل إىل ظاهر القاهرة، وعرب من باب النصر ومر : ويف يوم االثنني خامس عشرينه شعبان
ان يف شارع املدينة إىل القلعة، وبني يديه اهلجن اليت عينها للسفر معه إىل احلجاز، وعليها حلي الذهب والفضة، فك

ومعه نائب  -أحد أمراء األلوف حبلب  -يوماً عظيماً، فما هو إال أن استقر بالقلعة قدم األمري بردبك احلمزاوي 
بكتاب نائب حلب واألمري عثمان بن طرعلي، املعروف بقرايلك، بأن قرايلك عدى  -األمري منكلي بغا  -كختا 

ذلك أنه بلغه أن قرايوسف قصد كبسه مما أحسن قرايلك الفرات من مكان يقال له زغموا ونزل على هنر املرزبان و
إال وقد هجمت فرقة من عسكر قرايوسف عليه من مشيصات دخل هبم خليل نائب كركر، فأدركوا قرايلك عند 

رحيله من هنر املرزبان إىل مرج دابق، فقاتلهم يف يوم الثالثاء ثاين عشر شعبان هذا، وأخذوا بعض أثقاله، فنزل مرج 
 قدم حلب يف حنو ألف فارس، باستدعاء األمري يشبك له، فجفل من كان خارج سور مدينة حلب، ورحلوا دابق، مث

واضطرب من بداخل السور، وألقوا بأنفسهم من السور ورحل أجناد احللقة ومماليك النائب . ليالً عن آخرهم
وكتب إىل العساكر الشامية يف املسري املستخدمني، حبرمهم وأوالدهم، فانثىن عزم السلطان عن السفر إىل احلجاز، 

وأصبح يوم الثالثاء سادس عشرينه وقد مجع األمراء واخلليفة وقضاة القضاة، . إىل حلب، واألخذ يف هتيئة اإلقامات
وطلب شيخ اإلسالم جالل الدين البلقيين، وقص عليهم خرب قرايوسف، وما حصل ألهل حلب من اخلوف 

وأن احلمار بلغ مثنه مخسمائة درهم فضة، واألكديش إىل مخسني ديناراً، وأن  -ة هم وأهل محا -والفزع، وجفلتهم 
قرايوسف يف عصمته أربعون امرأة، وأنه أليدين بدين اإلسالم، وكتب صورة فتوى يف اجمللس فيها كثري من قبائحه، 

البلقيين وقضاة القضاة فكتب شيخ اإلسالم جالل الدين . وأنه قد هجم على ثغور املسلمني، وحنو هذا من الكالم
وانصرفوا ومعهم األمري مقبل الداودار فنادوا يف الناس بالقاهرة بني يدي . وكتب اخلليفة خطه هبا أيضاً. جبوار قتاله

اخلليفة وشيخ اإلسالم وقضاة القضاة األربع، بأن قرايوسف يستحل الدماء، ويسيب احلرمي، وخيرب الديار، فعليكم 
وكتب إىل ممالك الشام أن ينادي . فدهى الناس عند مساعهم هذا، واشتد قلقهم. وأنفسكم جبهاده كلكم، بأموالكم

  .وكتب إىل الوجه القبلي بإحضار األمراء. مبثل ذلك يف كل مدينة، وأن السلطان واصل إليهم بنفسه وعساكره
، بعدما نقص مخساً، وذلك وفيه بلغ ماء النيل يف زيادته عشر أصابع، من تسعة عشر ذراعاً، ونقص يف يومه إصبعني

  .قبل أوان نقصه فارتفع سعر الغالل، وختوف الناس الغالء
نودي بني يدي األمري خرز نقيب اجليش يف أجناد احللقة بتجهيز أمرهم للسفر إىل : ويف يوم األربعاء سابع عشرينه

  .الشام، ومن تأخر حل به كذا وكذا من العقوبة
اخلرب بأن قرايلك رحل من حلب، وأقام هبا األمري يشبك نازالً بامليدان، وعنده فيه قدم : شهر رمضان، أوله األحد

فأتاه النذير ليالً أن عسكرا قرايوسف . حنو مائة وأربعني فارساً، وقد خلت حلب من أهلها، إال من التجأ إىل قلعتها
ل وأسر مجاعة، فأخربوه أهنم قد أدركه، فركب قبيل الصبح فإذا مقدمته معلى وطأة بابالً فواقعهم وهزمهم، وقت

فعاد وتوجه إىل سرمني، فلما بلغ قرايوسف هزمية عسكره، . جاءوا لكشف خرب قرايلك، وأن قرايوسف بعني تاب
كتب إىل نائب حلب يعتذر عن نزوله بعني تاب، وأنه ما قصد إال قرايلك، فإنه أفسد يف ماردين، فبعث إليه 

انب الفرات، وقد جازت جمموعة الفرات وهو على نية اجلواز، فلقيه على ج -مهمندار حلب  -صاروخان 
فأكرمه واعتذر عن وصوله إىل عني تاب، وحلف أنه مل يقصد دخول الشام، وأعاده هبدية للنائب، فسر السلطان 



  .بذلك
صاحب  -ويقال له قرايلك  -وكان سبب حركة قرايوسف، أن األمري فخر الدين عثمان بن طر علي بن حممد 

نزل يف أوائل شعبان على مدينة ماردين من بالد قرايوسف، فأوقع بأهلها، وأسرف يف قتلهم، وسيب نساءهم، آمد، 
وباع األوالد والنساء، حىت أبيع صغري بدرمهني، وحرق املدينة، ورجع إىل آمد، فلما بلغ قرايوسف ذلك، اشتد 

نزل على آمد، مث رحل عنها يف ثامن شعبان حنقه وسار، ومعه الطائفة املخالفة للسلطان، يريد أخذ قرايلك، و
جريدة خلف قرايلك، وقطع الفرات من مشيصات يف عاشره وحلق قرايلك، وضربه على هنر املرزبان ففر منه إىل 

  .حلب، وهو يف أثره، فتوجه قرايلك من حلب، وكان من مواقعة نائب حلب لعسكر قرايوسف ما ذكر

  .يف البحر إىل احلجاز لرجوع السلطان عن السفر إىل احلجكتب ببيع الغالل اجملهزة : ويف ثانيه
نودي يف أجناد احللقة، بالعرض على السلطان، فعرضوا عليه يف يوم اجلمعة سادسه، وابتدأ بعرض من : ويف خامسه

 يركب منهم يف خدمة األمراء، فخريهم بني االستمرار يف مجلة رجال احللقة، وترك خدمة األمراء وبني اإلقامة يف
خدمة األمراء وترك أخبار احللقة فاختار بعضهم هذا وبعضهم هذا، فأخرج اقطاعات من أراد خدمة األمراء، 

وصرف من خدمة األمراء من أراد اإلقامة على إقطاعه، وشكا إليه بعضهم قلة متحصل إقطاعه، فزاده، وكان هذا 
تركية على ثالثة أقسام قسم يقال هلم أجناد من جيد التدبري، فإن العادة كانت أن عسكر مصر يف هذا الدولة ال

احللقة، وموضوعهم أن يكونوا يف خدمة السلطان، ولكل منهم إقطاع يقال له خبز، ونظريهم يف أيام اخللفاء أهل 
العطاء وأهل الديوان، وقسم يقال هلم مماليك السلطان، وهلم جوامك مقروة يف كل شهر، وجرايات وحلوم يف كل 

ل سنة، وقسم ثالث يقال هلم مماليك األمراء وهم الذين خيدمون األمراء، ويعتد بطائفة من إقطاع يوم، وكسوة يف ك
األمري للعدة املقررة له منهم، فلذلك كانت عدة عساكر مصر كثرية، مث تغري هذا يف األيام الظاهرية برقوق ومن 

تهم، وختدم أجناد احللقة عندهم وتأخذ بعده، وصار األمراء يأخذون إقطاعات احللقة بأمساء مماليكهم، وطواشي
املماليك السلطانية أيضاً اإلقطاعات مع اجلوامك، فقلت عدة الرجال، وكثر متحصل قوم، وقل آلخرين ما حيصل 

  .من اإلقطاعات، وخربت عدة بالد من كثرة املغارم، وعجز مقطعيها
من متراز وكانا باإلسكندرية، وعن األمري أفرج عن األمري كمشبغا الفيسي أمري أخور، وعن قصروه : ويف سابعه

  .كزل العجمي حاجب احلجاب وكان، بصفد وعن األمري شاهني نائب الكرك وكان بقلعة دمشق
قدم اخلرب بأن قرايوسف أحرق أسواق عني تاب وهنبها، فصاحله أهلها على مائة ألف درهم، وأربعني : ويف تاسعه

هة البرية، وعدى معظم جيشه إىل الرب الشرقي يف يوم االثنني سابع عشر فرساً، فرحل عنها بعد أربعة أيام، إىل ج
شعبان، وعدى من الغد، ونزل ببساتني البرية وحصرها، فقاتله أهلها يومني وقتلوا منه مجاعة، فدخل البلد، وهنب، 

شره إىل جهة واحرق األسواق، حىت بقيت رماداً، امتنع الناس منه ومعهم حرميهم بالقلعة، مث رحل يف تاسع ع
  .بالده، بعد ما حرق وهنب مجيع معاملة البرية، فسر السلطان برجوع قرايوسف، وفتر عزمه عن السفر إىل الشام

وقدم اخلرب بأن ابن قرمان حارب أهل طرسوس، فقتل بني الفريقني خلق كثري، إىل أن رحل عنها يف سابع شعبان من 
  .أمل اشتد بباطنه

ان لعرض أجناد احللقة، فعرض عليه منهم زيادة على أربعمائة، ما بني غين وفقري، جلس السلط: وإىل ثالث عشره
فمن كان إقطاعه قليل املتحصل أشرك معه غريه، ومثال ذلك أن جندياً يتحصل من إقطاعه يف السنة . وكبري وصغري

عطي الذي إقطاعه سبعة سبعة آالف درهم فلوساً، وآخر يتحصل له ثالثة آالف، فألزم من إقطاعه ثالثة آالف أن ي
آالف مبلغ ثالثة آالف ليسافر صاحب السبعة آالف ويقيم الذي أعطى الثالثة آالف، وأفرد مجاعة وجد إقطاعاهتم 



قليلة املتحصل مث ضم أربعة منهم، وأمرهم أن خيتاروا منهم واحداً يسافر، ويقوم الثالثة بكلفته، ورسم أن املال 
  .حتت يد قاضي القضاة مشس الدين اهلروياجملتمع من أجناد احللقة يكون 

قدم كمشبغا الفيسي وقصروه من متراز من اإلسكندرية، فمثال بني يدي السلطان ونزال إىل : ويف رابع عشره
  .دورمها

  .ركب السلطان إىل خارج القاهرة، وعرب من باب الفتوح إىل القلعة: ويف سابع عشره
على صافيتا من عمل  -األينالية والبياضية واألوشرية  -ل التركمان قدم اخلرب من طرابلس بنزو: ويف ثامن عشره

طرابلس، جافلني من قرا يوسف، وأهنم هنبوا بالداً، وأحرقوا منها جانباً، وأن األمري برسباي الدقماقي النائب هناهم 
لطاعة، فركب عن ذلك، فلم يرجعوا، وأنه أمرهم بالعود إىل بالدهم بعد رجوع قرايوسف، فأجابوا بالسمع وا

عليهم برسباي ليأخذ مواشيهم وقاتلهم يف يوم الثالثاء سادس عشرين شعبان، فقتل منهم خلق كثري، منهم األمري 
سودن األسندمري، وثالثة عشر من عسكر طرابلس، واهنزم باقيهم عراة، فغضب السلطان، ورسم بعزل برسباي 

ار سودن القاضي نائب الوجه القبلي ليستقر يف نيابة عن نيابة طرابلس، واعتقاله بقلعة املرقب، وكتب بإحض
  .طرابلس

  .عرض السلطان أجناد احللقة: ويف عشرينه

ركب السلطان إىل املطعم خارج القاهرة، وعاد فلم يكد يستقر حىت يف الساعة الرابعة، وشق : ويف ثالث عشره
وفيه ختمت . وم األربعاء خامس عشرينهالقاهرة من باب زويلة، وخرج من باب القنطرة إىل السرحة، وعاد يف ي

قراءة صحيح البخاري بالقصر من قلعة اجلبل، وحضر السلطان ختمه على العادة، وفرق على اجلماعة احلاضرين 
مبلغ مائة وأربعني مؤيدياً كل واحد، وخلع على قاضي القضاة مشس الدين حممد  -وعدهتم سبعون  -من الفقهاء 

  .على العادةاهلروي جبة صوف بفرو مسور 
عرض السلطان األجناد على عادته، وتشدد يف طلب املال منهم، فنزل هبم من ذلك شدائد، : ويف سابع عشرينه

لفقر أكثرهم، وعجزهم عن القيام مبا لزمهم، فلما انقضى جملس العرض، ركب السلطان، وعدى النيل إىل بر 
  .اجليزة، وبات هناك، مث عاد من الغد

  .فت الدودة كثرياً من الربسيم املزروع بأراضي اجليزةأتل: ويف هذا الشهر
وفيه قدم مصطفى ابن األمري ناصر الدين حممد بن قرمان، إىل مدينة طرسوس، باستدعاء أهلها، من قبيح سرية نائبها 

حىت شاهني األيدكاري، واستحالله أمواهلم ودماءهم، وأخذ املدينة وحصر القلعة، وقد امتنع هبا شاهني األيدكاري 
أخذه، وبعث به ابنه، وأن قرايوسف ملا مضى إىل بالده مات ابنه بري بدق على ماردين، وعندما وصل إىل بالده 

  .قبض على ولده اسكندر واعتقله، وأنه وقع بينه وبني ولده شاه حممد، صاحب بغداد
  .عرض السلطان األجناد: يف ثانيه: شهر شوال، أوله االثنني

ني الناس، وكان قد ترك ذلك، فعاد إليه، وضرب ابن الطبالوي وايل القاهرة باملقارع جلس للحكم ب: ويف خامسه
  .بني يديه، ومل يعزله، واستقر امللطي يف نيابة الوجه القبلي، عوضاً عن سودن القاضي

  .ركب السلطان، وسرح إىل جهة سرياقوس: ويف ليلة السبت سادسه
  .ه القبلي، ومتثل مبخيم السلطان من السرحةقدم األمري سودن القاضي من الوج: ويف ثامنه
  .عاد السلطان من السرحة إىل القلعة: ويف عاشره

  .ركب إىل الصيد، وعاد يف ثالث عشره، وقد وعك بدنه، وعاوده أمل رجله، فلزم الفراش: ويف ثاين عشره



مري برسباي الدقماقي، خلع على األمري سودن القاضي، واستقر يف نيابة طرابلس عوضاً عن األ: ويف خامس عشره
  .وخلع على األمري كمشبغا الفيسي، واستقر أمرياً كبرياً بطرابلس

خلع على األمري سيف الدين أيب بكر ابن األمري قطلوبك، املعروف بابن املزوق، واستمر : ويف سادس عشره
صر الدين حممد بن البارزي أستادار السلطان، بعد وفاة األمري فخر الدين عبد الغين ابن أيب الفرج وخلع على نا

كاتب السر، واستقر يف نظر وقف األشراف عوضاً عن ابن أيب الفرج، واشتملت تركة ابن أيب الفرج على حنو 
ثالمثائة ألف دينار، منها صندوق فيه مبلغ اثنني وسبعني ألف دينار، وثالثة مساطري مببلغ سبعني ألف دينار وغالل 

  .ئة ألف دينار، أحاط السلطان هبا كلهاوفرو وقماش وعدة بضائع بنحو ما
خرج حممل احلاج إىل الربكة مع األمري جلبان أمري أخور، ورحل يف رابع عشرينه، بعد أن : ويف حادي عشرينه

  .تقدمه الركب يف أمسه
وفيه كثرت الفنت بالوجه . عز وجود التنب، حىت أبيع احلمل بدينار، بعد مخسة أمحال بدينار: ويف هذا الشهر

  .وانقضى الشهر والسلطان مريض. لبحريا
. قبض على الوزير بدر الدين حسن بن حمب الدين عبد اهللا الطرابلسي: يف ثالثه: أوله الثالثاء. شهر ذي القعدة

وسلم إىل األمري أيب بكر األستادار، بعد إخراق السلطان به، ومبالغته يف إهانته لسوء تدبريه، وقبح سريته، وخبث 
ت حواشيه أتباعه فقبض عليهم مث أفرج عنهم، وفيه خلع على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا وتتبع. سريرته

وأنعم عليه مرة ماله وتقدمة ألف، فنزل األمراء وأهل الدولة معه، وسر الناس . خلع الوزارة، مضافاً لنظر اخلاص
األكابر ومل يقع يف الدولة التركية مثل به، وفيه دقت الطبلخاناه على بابه بعد غروب الشمس على عادة األمراء 

  .هذا لوزير صاحب قلم
وفيه خلع على األمري جربغا دوادار األمري يشبك نائب حلب، واستمر على عادته، وكان قد قدم يف سادس عشرين 

شوال، وصحبته شهاب بن أمحد بن صالح الدين صاحل بن حممد، كاتب سر حلب بطلب، لشكوى نائب حلب 
  .ربغا وتأخر ابن السفاح بالقاهرة وكتب بقبض على قرمش األمري الكبري حبلب وسجنه بقلعتهامنها، فسار ج
  .وسرح، مث عاد من آخره -وهو مريض  -ركب السلطان احملفة : ويف خامسه
  .استقر مشس الدين حممد بن يعقوب يف وزارة دمشق: ويف سابعه

  .واستقر بطرك اليعاقبة، عوضاً عن مىت بعد موته -ة كاتب اجليز -خلع على الشيخ األجمد رفائيل : ويف تاسعه
ركب السلطان ونزل إىل بيت كاتب سره، ناصر الدين حممد بن البارزي، املطل على النيل، وعدى : ويف عاشره

األمراء إىل بر اجليزة مث سار السلطان من بيت كاتب السر يف يوم اجلمعة حادي عشره إىل السرحة بربكة احلجاج، 
. الغد النيل يريد سرحة البحرية، ونزل بالرب الغريب على الطرانة، وانتهي إىل مريوط فأقام هبا أربعة أياموركب من 

ورسم بعمارة بستان السلطان هبا، وقد هتدم، واستأجر مريوط من مباشري وقف امللك املظفر بيربس اجلاشنكري على 
  .هر بيربس البندقداري، وعاداجلامع احلاكمي، وتقدم بعمارة سواقيه، ومعاهد امللك الظا

  .عز وجود حلم الضأن بأسواق القاهرة، ومل يرتفع سعره: ويف هذا الشهر
وهو أن عز الدين عبد : وفيه أفرج عن الشريف عجالن بن نعري احلسيين أمري املدينة، ولإلفراج عنه خرب فيه معترب

صلى اهللا  -منامه كأنه يف مسجد رسول اهللا رأى يف  -أحد جلساء السلطان  -العزيز بن علي البغدادي احلنبلي 
وقد انفتح قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج منه صلى اهللا عليه وسلم، وجلس وعليه  -عليه وسلم 

فانتبه " قل للمؤيد يفرج عن عجالن : " أكفانه، وأشار بيده املقدسة إىل عز الدين فقام إليه حىت دنا منه، فقال له



إىل جملس السلطان، وحلف له باألميان احلرجة أنه ما رأى عجالن قط وال بينه وبينه معرفة،  وصعد على عادته
وقص عليه رؤياه، فسكت حىت انفض اجمللس، وخرج إىل مرمى نشاب استجدها بالقلعة، فأحضر الشريف عجالن، 

ف عجالن، وال رآه قط، وهو وخلى عنه، وقد حدثين عز الدين بالرؤيا، وأقسم يل باهللا أنه ما كان قبل رؤياه يعر
فيه قل وجود اخلبز باألسواق، وازدحم الناس يف طلبه ثالثة : غري متهم فيما حتدث به شهر ذي احلجة، أوله اخلميس

  .أيام، مث كسد وارتفعت األسعار، حىت جتاور األردب من الشعري والفول مائتني ومخسني درمهاً
و عائد، فصلى به صالة العيد وخطب ناصر الدين حممد بن وواىف عيد األضحى والسلطان بناحية وردان وه

وكان احلال بالقاهرة يف األضاحي خبالف ما نعهد، لقلة ما ذبح، فإن السلطان واألمراء مل . البارزي كاتب السر
  .يفرقوا األضاحي، كما جرت به العادة

السر، وأقام به إىل بكرة يوم الثالثاء قدم السلطان من سرحة البحرية، وعدى النيل إىل بيت كاتب : ويف ثاين عشره
  .وتقدم إىل األمراء بتجهيزهم للسفر إىل الشام. ثالث عشره، وركب إىل القلعة وأمل رجله مل يربح

عرض السلطان أجناد احللقة على عادته، وعني منهم من يسامر، وألزم من يقيم باملال، كما : ويف خامس عشره
ضان التركماين من بالد الشرقي، ومتثلت بني يدي السلطان، فوسم بتعويقها، وفيه قدمت أم إبراهيم بن رم. تقدم

  .فعوقت
عرض السلطان أجناد احللقة، مث ركب يف خاصته بثياب جلوسه إىل جامعه جبوار باب زويلة، : ويف تاسع عشره

خرجا عن احلد واجتمع عنده القضاة فتنافس كل من القاضيني مشس الدين اهلروي، ومشس الدين حممد الديري، و
حىت تسابا سباباً قبيحاً حبضرة السلطان، وقد اجتمع من طوائف الناس خلق كثري، وانفضوا وعناية السلطان 

وفيه بلغ األردب القمح مائتني وستني درمهاً، واألردب الفول ثالمثائة . فكان هذا مما ال يليق بالقضاة. باهلروي
  .الناس، وقلة فوائدهم وكثر كساد األسواق، وتوقف حال. درهم، لقلته

  .ركب السلطان للصيد، وشق القاهرة من باب النصر: ويف ثاين عشرينه
أفرج عن األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين، وأقام باملدرسة الفخرية موكالً به، ومرمساً : ويف رابع عشرينه

  .وفيه ركب السلطان للصيد، وعاد من يومه. عليه
جلس السلطان باإلسطبل لعرض أجناد احللقة، على عادته، وتشدد يف طلب املال : نهويف يوم الثالثاء خامس عشري

  .ممن عني لإلقامة، وضرب عدة منهم
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

الشريف النقيب شرف الدين أبو احلسن علي بن الشريف النقيب فخر الدين أيب علي أمحد بن الشريف النقيب 
شهاب الدين حسن بن حممد بن احلسني بن حممد بن احلسني بن حممد بن زيد بن شرف الدين أبو حممد علي بن 

احلسني بن مظفر بن علي بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني 
عد من رؤساء ابن علي بن أيب طالب األرموي، نقيب األشراف، يف يوم االثنني تاسع عشر ربيع األول، وكان ي

  .البلد، كرماً وأفضاالً من غري شهرة بعلم وال نسك

ومات فيه عبد اهللا بن عالء الدين علي بن حمي الدين حييي بن فضل اهللا العمري، وقد محل واشتدت فاقته، وهو 
  .آخر من بقي من أوالد عالء الدين بن فضل اهللا

  .نها نيابة غزةومات األمري أجترك القامسي، وقد تنقل يف عدة واليات، م



وقتل األمري حسني بن كبك، أحد أمراء التركمان، يف ثالث مجادى األوىل، وكان من خرب قتله أن األمري تغري 
فر والسلطان على مدينة كختا فيمن تسحب، مث حلق باألمري منكلي  -أحد العصاة على السلطان  -بردى اجلكمي 

فح عنه، فصفح، وأقام عند منكلي بغا إىل أن قدم حسني ابن بغا نائب ملطية مع رفقته، فسأل السلطان يف الص
كبك على ملطية، وحصرها، فقرر األمري منكلي بغا تغري بردى هذا، أنه يظهر اهلرب، ويتسحب إىل حسني بن 

كبك، ويقيم عنده إىل أن جيد فرصة يقتله فيها، فخرج من ملطية فاراً إليه، فأكرمه، واستمر به عنده إىل أن توجه 
 بري عمر حاكم أرزنكان، يف أول مجادى، فأنزله بري عمر يف خميم، وأجرى له ما يليق به، فلم يبت عنده سوى إىل

ليلة واحدة، وجلسوا لشرب اخلمر يف الليلة اليت بعدها، حىت تفرق عن حسني أصحابه ودخل إىل مبيته، واستدعى 
ي بردى سيفه وحشاه يف بطه، فلم يتنفس، أخذ تعر -وهو سكران  -بتغري بردى إليه ليكبسه، فعندما نام 

وركب فرسه ليالً إىل جهة مشاخي وتوصل منها إىل ملطية، وقدم حلب، وجاء إىل مصر، فأكرمه السلطان، وخلع 
عليه، وأعطاه عشرة آالف درهم فضة، وثالثة أرؤس من اخليل كاملة العدة، وثياباً نفيسة، وإقطاعاً بديار مصر 

  .ىل األمراء أن خيلع كل منهم عليه، فناله مال كبري، واستراح الناس من حسني بن كبككثري املتحصل، وتقدم إ
ومات بالقاهرة شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن أمحد القرقشندي الشافعي يف ليلة السبت عاشر مجادى اآلخرة، 

يف احلكم، وعرف الفرائض عن مخس وستني سنة، وقد كتب يف اإلنشاء، وبرع يف العربية، وشارك يف الفقه، وناب 
  .وصنف كتاب صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، مجع فيه مجعاً كبرياً مفيداً، وكتب يف الفقه وغريه. ونظم ونثر

ومات األمري بيسق الشيخي، أحد املماليك الظاهرية، يف مجادى اآلخرة بالقدس، وترقي حىت صار من أمراء 
يف األيام الظاهرية والناصرية، وويل عمارة املسجد احلرام، ملا احترق يف الطلبخاناه، وأمري أخور، وويل إمرة احلج 

سنة ثالث ومثامنائة، مث تنكر عليه الناصر فرج، وأخرجه من القاهرة إىل بالد الروم منفياً، فأقام هبا حىت تسلطن 
فمات هبا، وكان عارفاً املؤيد شيخ قدم عليه، فلم يقبل عليه وأقام يف داره مدة، مث أخرجه إىل القدس بطاالً، 

  .باألمور، متعصباً الفقهاء احلنفية على الشافعية، شرس اخللق، عسوفاً، كثري املال، وفيه بر وصدقات
ومات األمري عالء الدين أقبغا شيطان، مقتوالً يف ليلة اخلميس سادس شعبان، وقد مجع له بني والية القاهرة 

  .ة، ومل يشهر عنه تعاطي شيء من القاذورات احملرمة، كاخلمر وحنوهوحسبتها، وشد الدواوين، وكان حيسن املباشر
  .ومات األمري بردبك اخلليلي بصفد، يف ليلة اخلميس نصف شهر رجب هبا، وهو على نيابتها

ومات األمري سودن األسندمري، مقتوالً يف وقعة التركمان خارج طرابلس، يف يوم األربعاء سابع عشرين شعبان، 
ك الظاهرية، ومن مجلة أمراء مصر، فلما قتل الناصر فرج، قبض عليه وسجن، مث أفرج عنه، وعمل وهو أحد ممالي

  .أمرياً بطرابلس، فقتل هبا عن قليل
ومات األمري أبو الفتوح موسى ابن السلطان، يف يوم األحد تاسع عشرين شهر رمضان، وهو يف الشهر اخلامس، 

  .فدمن باجلامع املؤيدي
لدين عبد الغين ابن األمري تاج الدين عبد الرزاق بن أيب الفوج، يف يوم االثنني نصف شوال، ومات األمري فخر ا

  .ودفن جبامعه
  .ومات األمري عالء الدين ألطنبغا العثماين الظاهري، نائب الشام، بطاالً بالقدس، يف يوم االثنني ثاين عشرين شوال

ويل كشف . جه القبلي، يف يوم األربعاء رابع عشرين شوالومات األمري الطواشي بدر الدين لؤلؤ العزي كاشف الو
الوجه القبلي يف سنة ثالث عشره، مث يف رجب سنة مثان عشرة، وعزل وصودر وأخذ منه مال جزيل، بعد عقوبة 



شديدة، مث ويل شد الدواليب السلطانية بالوجه القبلي، حىت مات، وكان من احلمقاء املتمعقلني، والظلمة الفاتكني، 
  .هيئة متدين ناسك واعظ يف

وتويف شرف الدين حممد بن عز الدين أيب اليمن حممد بن عبد اللطف بن أمحد بن حممود بن أيب الفتح، الشهري بابن 
الكويك الربعي، اإلسكندري، الشافعي، يف يوم السبت سادس عشرين ذي القعدة، ومولده يف ذي القعدة سنة سبع 

وتصدى لألمساع عدة سنني، فسمع عليه كثري من . انفرد بأشياء مل يروها غريه وثالثني وسبعمائة، بالقاهرة، وقد
وأول مساعه . وكان خرياً ساكناً كافا عن الشر، من بيت رياسة. أهل القاهرة والقادمني إليها، وأضر قبل موته

  .و مل يشتهر بعلم. حضوراً سنة إحدى وأربعني وسبعمائة
اإلسكندرية، يف يوم اخلميس خامس عشرين ذي احلجة، وكان قد ويل حاجباً ومات األمري قطلوبغا اخلليلي نائب 

بالقاهرة، مث تعطل ستاً وعشرين سنة، فساءت حاله، إىل أن واله امللك املؤيد نيابة اإلسكندرية، مباشرها مباشرة 
  .مشكورة، ومات وهو على نيابتها

وقد انتهت إليه الرياسة يف . تهل شهر ربيع األولومات األستاذ إبراهيم بن باباي العواد، يف ليلة اجلمعة مس
وكان أيب النفس، من ندماء السلطان، مقرباً عنده، وجدد عمارة بستان احلليب املطل على النيل، . الضرب بالعود

  .وبه مات
  سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة

عبد اهللا حممد، وسلطان مصر والشام أهلت وخليفة الوقت املعتضد باهللا أبو الفتح داود بن املتوكل على اهللا أيب 
واحلجاز امللك املؤيد أبو النصر شيخ احملمودي الظاهري، واألمري الكبري ألطنبغا القرمشي، وأتابك العساكر املقام 

الصارمي إبراهيم ابن السلطان، والدوادار األمري جقمق، ورأس نوبة األمري ألطنبغا الصغري، وأمري سالح األمري 
، وأمري جملس األمري ططر، وكاتب السر ناصر الدين حممد بن البارزي، والوزير وناظر اخلاص قجقار القردمي

الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، أحد األمراء مقدمي األلوف، واألستادار األمري أبو بكر، وناظر اجليش علم 
ميق العالي، ونائب حلب األمري  الدين داود بن الكويز، وقضاة القضاة على حاهلم، ونائب الشام األمري تنبك

يشبك اليوسفي، ونائب طرابلس األمري سودن القاضي، ونائب محاة األمري شاهني الزردكاش، ونائب صفد األمري 
  .قرا مراد خجا، ونائب اإلسكندرية ناصر الدين حممد بن العطار

احللقة على ما تقدم، وأنفق على األمراء جلس السلطان لعرض أجناد : يف ثانيه: شهر اهللا احملرم احلرام، أوله اجلمعة
  .نفقة السفر، فبعث إىل كل من األمريين ألطنبغا القرمشي وططر ثالثة آالف دينار، وملن عدامها ألفي دينار

  .قدم مبشرو احلاج، وأخربوا أنه مل يرد أحد من حاج العراق: ويف خامسه
بن نصر اهللا، باجلامع املؤيدي، وكانت العادة أن يقرأ قرئ تقليد الوزير الصاحب بدر الدين حسن : ويف رابع عشره

  .تقليد الوزارة خبانكاه سعيد السعداء
  .ضرب خام املقام الصارمي إبراهيم ابن السلطان جتاه مسجد ترب خارج القاهرة: ويف نصفه

وتبعه طلبه وطلب  ركب إبراهيم ابن السلطان بكرة النهار يف أمراء الدولة والعساكر،: ويف يوم االثنني ثامن عشره
األمري جقمق الدوادار، حىت نزل مبخيمه، وخرج بعده األمراء بأطالهبم، وهم ططر أمري جملس، وقجقار القردمي 

أمري سالح، وأينال األزعري رأس نوبة، وجلبان، وأركماس اجللباين من مقدمي األلوف، وثالثة من أمراء 
  .ني من املماليك السلطانيةالطبلخاناه، ومخسة عشر من أمراء العشرات، ومائت



نزل السلطان إىل خميمه على خليج الزعفران، مث سار إىل خميم ولده وبات عنده، مث ودعه وركب من : ويف عشرينه
  .الغد إىل القلعة

قدم الركب : رحل املقام الصارمي إىل جهة البالد الشامية، مبن معه ويف ثالث عشرينه: ويف يوم اجلمعة ثاين عشرينه
. من احلاج، وقدم احململ ببقية احلاج من عده، ومعهم الشريف عجالن بن نعري، أمري املدينة النبوية يف احلديداألول 

وفيه شرع السلطان يف عمارة قبة . وقدم األمري بكتمر السعدي عائداً من اليمن، بكتاب الناصر أمحد بن األشرف
وفيه كتب تقليد األمري ناصر الدين حممد بن باك بن دلغادر، . عظيمة باحلوش من قلعة اجلبل، أنفق عليها ماالً كبرياً
وفيه خلع على األمري مقبل الدوادار، واستقر شاد العمارة . باستقراره يف نيابة السلطنة بقيسارية الروم، وجهز إليه

  .باجلامع املؤيدي، عوضاً عن األمري ططر

ر باب زويلة، واستدعى القضاة ومشايخ العلم، نزل السلطان إىل جامعه جبوا: ويف يوم اخلميس ثامن عشرينه
ليسأهلم عن إصالح ما هتدم من أروقة املسجد احلرام، وتشقق الكعبة، وعمارة احلجرة النبوية، ومن أين تكون 

وسأل قاضي القضاة عالء الدين علي بن مغلي احلنبلي قاضي القضاة مشس . فأجالوا القول يف هذا. النفقة على ذلك
وأخذ قاضي القضاة مشس الدين حممد الديري . أخطأت: عن أربع مسائل، وهو جييبه، فيقول لهالدين اهلروي 

وعدد الديري قبائح اهلروي، من أنه من أتباع تيمورلنك، وأنه . احلنفي يف الكالم مع اهلروي حىت خرجا إىل املسابة
ت عليه أن ال يفيت، وحكمت يا موالنا السلطان، أشهدك علي أين حجر: مث قال. كان ضامن يزد، وحنو ذلك

فكان جملساً يف غاية القبح، من إهانة اهلروي وهبدلته، مث انفضوا على ذلك، . فنفذ احلنبلي واملالكي حكمه. بذلك
  .وقد تبني احنطاط قدره، وبعده عن العلم بالفقه واحلديث

يوقعوا بالوزير واألستادار لتأخر  اجتمع املماليك السلطانية بالقلعة، ومهوا أن: يف خامسه: شهر صفر، أوله األحد
  .عليق خيوهلم، فما زال األمراء هبم حىت فرقوهم على أن يصرف هلم ما استحق

  .وفيه خلع على صدر الدين أمحد بن مجال الدين حممود العجمي، واستقر يف حسبة القاهرة، عوضاً عن ابن شعبان
فقدمت له التقادم، من اخليول . وسيم وأقام هباعدى السلطان النيل، ونزل بناحية أ: ويف يوم السبت سابعه
  .واجلمال، على العادة
توجه األمري بدر الدين حسن بن حمب الدين عبد اللطف الطرابلسي إىل طرابلس، ليكون مقيماً : ويف سادس عشره
  .هبا، من مجلة أمرائها

ل الوقيد يف ليلة اخلميس تاسع عاد السلطان من أوسيم، ونزل على النيل بناحية منبابة، وعم: ويف ثامن عشره
عشره، فمر تلك الليلة من السخف، وإتالف النفوط ما ينكر مثله، مث أصبح مركب احلراقة، وقطع النيل بكرة، 
وصعد القلعة، فتعصب املماليك سكان الطباق بقلعة احلبل، وبقوا يداً واحدة وامتنعوا من أخذ اجلامكية، وطالبوا 

ة املؤيدية من ابتدائها نظري ما كان يصرف يف األيام الظاهرية، من الكسوة واللحم، بأن يصرف هلم يف هذه الدول
  .والسكر وغريه، فتوقع الناس حدوث شر وفتنة، فردوا وسكن الشر

استقر رقم أمري هوارة البحرية، وتوجه ومعه األمري ألطنبغا املرقيب إىل الوجه القبلي، وكتب : ويف هذا الشهر
ركوب معه، وطرد هواره، فلما نزل األمري ألطنبغا بسفط ميدوم وقد نزلت هوارة قمن يف حنو للكشاف والوالة بال

أربعة آالف، فركبوا يوم اجلمعة ثامن عشرينه، وطرقوا األمري ألطنبغا واألمري رقم، وقاتلوهم عامة النهار، مث مضوا 
اين ما تركوه من األغنام، واألبقار، واجلمال، إىل امليمون وقد قتل من الفريقني حنو ثالثة آالف، فأخذ العسكر السلط

  .والرقيق، وغريها، وهو شيء كثري جداً



وصل املقام الصارمي إبراهيم ابن السلطان مبن معه إىل دمشق، وقد تلقته النواب : ويف يوم االثنني سادس عشره
  .والعساكر

ع الوجه البحري، وابتدأ بالقاهرة ومصر منذ فشا املوت بالطاعون يف إقليمي الشرقية والغربية ومجي: ويف هذا الشهر
حلت الشمس يف برج احلمل، يف يوم األحد خامس عشرة، فبلغت عدة من يرد الديوان من األموات ما بني 

  .العشرين والثالثني يف كل يوم
رر وق. وفيه رسم مبرمة قناطر شبني باجليزية وكتب تقدير مصروفها مخسة آالف دينار، فرضت على بالد اجليزة

وال يعفي من ذلك من . على كل فدان مبلغ عشرين درهم يسهم الفالح منها بستة دراهم، واملقطع بأربعة عشر
  .فجيب املال من البالد على هذا. انقطع رزقه

  .عرض السلطان أجناد احللقة، وكان قد ترك عرضهم مدة أيام: ويف ثامن عشرينه

تمع الناس، وصلى بالناس يف اجلامع األزهر الشيخ احلافظ كسفت الشمس قبيل الزوال، فاج: ويف تاسع عشرينه
عقيب صالة الظهر . صالة الكسوف -خطب اجلامع  -شهاب الدين أبو الفتح بن حجر العسقالين الشافعي 

وكان . ركعتني، ركع يف كل ركعة ركوعني، أطال فيهما القراءة، فقرأت يف قيام الركعتني حنواً من ستة أحزاب
القيام والسجود حنو الركوع، فقارب يف أركان الصالة ما بينها، وأذكرين بصالته أهل السلف، مث  الركوع حنوا من

وعم اجتماع الناس جوامع مصر والقاهرة، . صعد بعد صالته املنرب فخطب خطبتني، وعظ فيهما وأنذر، وذكر
حممود العجمي، فإنه بث  وظواهرها وعد هذا من محيد أفعال حمتسب القاهرة صدر الدين أمحد بن مجال الدين

فبادر الناس للتطهر، وأقبلوا يسعون . أعوانه قبل أذان الظهر، فنادوا يف األسواق هتيئوا رمحكم اهللا لصالة الكسوف
وهم يف خشوع وذكر واستغفار، فدفع اهللا بذلك عن الناس بالءاً . إىل اجلوامع طوائف طوائف، ما بني رجال ونساء

  .كثرياً
ال هتدأ، . تفق وقت العصر من يوم الثالثاء سابع عشره حدوث زلزلة استمرت ثالثة أيام بلياليهاا: ويف هذا الشهر

فسقط سور املدينة، وخرجت عامة دورها، حبيث مل يبق هبا دار إال سقطت أو هدم هبا شيء، وانقطع من جبل قطعة 
وانطمت عدة أهنر، وكانت  يف قدر نصف هرم مصر، وسقطت إىل األرض، وتفجرت عدة أعني من وادي األزرق،

الزلزلة تأيت من جهة املغرب إىل جهة املشرق، وهلا دوي كركض اخليل، مث امتدت الزلزلة بعد ثالثة أيام مدة أربعني 
  .يوماً، تعود كل يوم مرة أو مرتني وثالث وأربع، حىت خرج الناس إىل الصحراء، مث متادت سنة

املقام الصارمي تل السلطان ظاهر حلب، وقد خرج إليه نائب حلب فيه نزل : شهر ربيع األول، أوله الثالثاء
. وفيه جلس السلطان لعرض أجناد احللقة، على عادته. بعسكرها، وأتته العربان والتركمان، ودخل حلب يف ثالثه

، وفيه بلغت عدة من ورد من األموات بالقاهرة إىل الديوان حنو اخلمسني، أكثرهم أطفال، وذلك سوى املارستان
  .وحبة املوت قل من ميرض منهم ثالثة أيام، بل كثري منهم ميوت ساعة ميرض، أو من يومه. وموهتم بأمراض حادة

  .سار األمري أبو بكر األستادار إىل الوجه القبلي ألخذ أموال هوارة: ويف رابعه
فة من بلد القدس واخلليل استدعى قاضي القضاة مشس الدين حممد اهلروي إىل قلعة اجلبل، وقد قدم طائ: ويف ثامنه

مع األمري حسن نائب القدسي، للشكوى عليه بأنه أخذ يف أيام نظره من مال وقف اخلليل قدراً كبرياً، فندب 
السلطان للقضاء بينهم الشيخ شهاب الدين أمحد بن حجر مفيت دار العدل، وخطيب اجلامع األزهر، فثبت يف جهة 

بإمضاء حكم الشرع فيه، فلما نزل من القلعة وحاذي املدرسة الصاحلية  اهلروي مال كثري حبضرة السلطان، فرسم
فنزل بعد متنع، وجلس قليالً . بني القصرين، أمره نقيب قاضي القضاة مشس الدين حممد الديري بالنزول ليعتقل هبا،



ت العامة وعطعطوا وركب يريد منزله، فتسارع إليه الرسل أعوان القضاة وجذبوا بغلته لريدوه إىل املدرسة، فتصاحي
به وسبوه ورمجوه، فعاد عوداً قبيحاً، وقد رمحه من رآه، وأدخل يف دار وأغلق عليه، فلم ميض غري قليل حىت نزل 

  .إليه الطواشي مرجان اهلندي اخلازندار وأخرجه من معتقله، ومضى به إىل داره
توجه يف طلبهم إىل ناحية األمشونني وترك أثقاله وفيه واقع األمري ألطنبغا املرقيب هوارة بناحية بين عدي، وكان قد 

  .هبا، وتبعهم بالعساكر جريدة حىت أدركهم ليالً، فكانت بينهما معركة قتل فيها مجاعة واهنزمت هوارة وتشتتوا
جلس األمري مقبل الدوادار، والقاضي علم الدين داود بن الكوبز ناظر اجليش، بقلعة اجلبل، : ويف ثاين عشره
وفيه رسم السلطان للشيخ شهاب الدين أمحد بن حجر أن . أجناد احللقة، من غري أن حيضر السلطان لعرض بقية

يرسم على قاضي القضاة مشس الدين حممد اهلروي ليخرج عما ثبت عليه، فندب له أربعة من أعوان القضاة الزمه 
منع من الربوز من داره حىت خيرج مما يف منهم اثنان يف داره، أقاما معه يف موضع منها، وتوكل اثنان ببايب داره، و

  .قبله

نزل مرسوم السلطان إىل اهلروي أن خيرج مما ثبت عليه، ويدفع إىل مستحقي وقف اخلليل مصاحلة : ويف رابع عشره
عما ثبت يف جهته، لو عمل حسابه، ملدة مباشرته مبلغ ثالثة آالف دينار، فشرع يف بيع موجوده إىل يوم الثالثاء 

ث السلطان من ثقاته أمرياً إىل بيت اهلروي، فأخذ منه ما حتت يده من املال املأخوذ من أجناد احللقة، وهو نصفه، بع
ألف ألف وستمائة ألف درهم فلوساً، فلم يوجد سوى ألف ألف درهم، وقد تصرف يف ستمائة ألف درهم عنها 

وبعث قاضي القضاة مشس الدين حممد  حنو ثالثة آالف دينار، فشنعت القالة عليه، واشتد غضب السلطان منه،
الديري احلنفي إىل نواب اهلروي، فمنعهم من احلكم بني الناس، مبقتضي أنه ثبت فسقه، وحكم الفاسق ال ينفذ 

  .وواليته ال تصح عند اإلمام الشافعي، وهددهم مىت حكموا بني الناس، فانكفوا عن احلكم
 -على لسان بعض خواصه  - على اهلروي إىل السلطان، وبلغه صعد بعض الرسل املرمسني: ويف يوم األربعاء غده

  .أنه تبني له ولرفقائه أن اهلروي هتيأ ليهرب، فبعث عدة من األجناد وكلهم به يف داره
نزل السلطان إىل جامعه جبوار باب زويلة، واستدعى شيخ اإلسالم قاضي القضاة : ويف يوم اخلميس سابع عشره

رجتت القاهرة، وخرج الناس من الرجال والنساء على اختالف طبقاهتم لرؤيته، فرحاً به، جالل الدين البلقيين، فا
حىت غصت الشوارع، فعندما رآه السلطان، قام له وأجله، وبالغ يف إكرامه وأفاض عليه التشريف، وشافهه بوالية 

ت الربع، وعرب من باب زويلة، القضاة، وتوجه جالل الدين البلقيين من اجلامع إىل املدرسة الصاحلية، فمر من حت
وسلك حتت شبابيك اجلامع، وقد قام السلطان يف الشباك لرياه، فأبصر من كثرة اخللق، وشدة فرحهم، وعظيم ما 
بذلوه، ومسحوا به من الزعفران للخلوق، والشموع للوقود، مع جمامر العود والعنرب، ورش ماء الورد، وضجيجهم 

وي رغبته فيه، وسار كذلك حىت أن بغلته ال تكاد أن جتد موضعاً حلوافرها، حىت بالدعاء للسلطان، ما أذهله، وق
نزل باملدرسة الصاحلية، ومعه أهل الدولة عن آخرهم، مل توجه إىل داره، فكان يوماً مشهوداً، واجتماعاً مل يعهد 

  .لقاض، مثله
  .انتهي عرض أجناد احللقة: ويف سادس عشرينه

لدين حمتسب القاهرة أماكن الفساد بنفسه، ومعه وايل القاهرة، فأراق آالفاً من جرار تتبع صدر ا: ويف هذا الشهر
اخلمر وكسرها، ومنع النساء من النياحة على األموات، ومنع من التظاهر باحلشيش، وكف البغايا عن الوقوف 

سعة وتصغري العمائم، لطلب الفاحشة يف األسواق، ومواضع الريب، وألزم اليهود والنصارى بتضييق األكمام الوا
حىت ال تتجاوز عمامة أحدهم سبعة أذرع، وأن يدخلوا احلمامات جبالجل يف أعناقهم، وأن تلبس نساوهم أزراً 



مصبوغة، ما بني إزار أصفر لليهودية، وإزار أزرق للنصرانية، فاشتد قلقهم من ذلك، وتعصب هلم قوم، فعمل بعض 
ديوان من األموات يف هذا الشهر مبدينة بلبيس ألف إنسان، وبناحية وبلغت عدة من ورد ال. ما ذكر دون باقيه

بردين من الشرقية مخسمائة نفس، وبناحية ديروط من الغربية ثالثة آالف إنسان، سوى بقية القرى، وهي كثرية 
  .جداً

ئة وستة وتسعني، بلغت عدة من يرد الديوان من األموات بالقاهرة إىل ما: يف ثالثة: شهر ربيع اآلخر، أوله اخلميس
هذا مع شناعة املوتان . سوى املارستان، ومصر، وبقية املواضع اليت ال تود الديوان، وما تقصر عن مائة أخرى

  .باألرياف، وخلو عدة قرى من أهلها
خدع قاضي القضاة اهلروي املوكلني به من األجناد، حىت مكنوه أن خيرج من داره، فالتجأ إىل بيت : ويف خامسه

قطلوبغا التنمي، فطار اخلرب يف الوقت إىل األمري مقبل الدوادار وغريه، بأن اهلروي قد هرب، وبلغ السلطان األمري 
ذلك، فبعث األمري تاج الدين الشويكي أستادار الصحبة إليه، فأخذه من بيت التنمي، ومحله إىل القلعة، فسجنه هبا 

  .رباً مربحاًيف أحد أبراجها، وضرب الدوادار األجناد املوكلني به ض
نودي يف الناس من قبل احملتسب أن يصوموا ثالثة أيام أخرها يوم اخلميس خامس عشره، : ويف يوم اخلميس ثامنه

ليخرجوا مع السلطان، فيدعوا اهللا بالصحراء يف رفع الوباء، مث أعيد النداء يف ثاين عشره أن يصوموا من الغد 
اس صياماً، فصاموا يوم الثالثاء، ويوم اخلميس، وبطل كثري من فتناقص عدد األموات فيه، وأصبح كثري من الن

  .الباعة بيع األقوات يف أول النهار، كما هي العادة يف أول شهر رمضان

نودي يف الناس باملضي إىل الصحراء من الغد، وأن خيرج العلماء والفقهاء، : ويف يوم اخلميس خامس عشره
ونزل الوزير الصاحب بدر الدين بن نصر اهللا، واألمري التاج األستادار  ومشايخ اخلوانك، وصوفيتها وعامة الناس،

بالصحبة إىل تربة امللك الظاهر برقوق، ونصبوا املطابخ باحلوش القبلي منها، وأحضروا األغنام واألبقار، وباتوا 
بل، وهو البس هناك يف هتيئة األطعمة واألخباز، مث ركب السلطان بعدما صلى صالة الصبح، ونزل من قلعة اجل

الصوف، وعلى كتفيه مئزر صوف مسدل كهيئة الصوفية، وعليه عمامة صغرية جداً، هلا عذبة مرخاة من بني حليته 
  .وكتفه األيسر، وهو بتخشع وانكسار وفرسه بقماش ساذج، ليس فيه ذهب وال حرير، وقد أقبل الناس أفواجاً

 من منزله، ماشياً يف عامل كبري، وسار معظم األعيان من وسار شيخ اإلسالم قاضي القضاة جالل الدين البلقيين
منازهلم، ما بني ماش وراكب، حىت وافوا السلطان بالصحراء قريباً من قبة النصر، ومعهم األعالم واملصاحف، وهلم 

فة، بذكر اهللا تعاىل أصوات مرتفعة، فنزل السلطان عن فرسه، وقام على قدميه، وعن ميينه ومشاله القضاة واخللي
وأهل العلم، ومن بني يديه وخلفه طوائف ال حيصيها إال خالقها سبحانه، فبسط يديه، ودعا اهللا وهو يبكي، 

وينتحب، واجلم الغفري يراه ويشهده زماناً طويالً، مث ركب يريد احلوش من التربة الظاهرية، والناس يف قدمه وبني 
بة إىل اهللا، مائة ومخسني كبشاً مسيناً، من أمثان مخسة دنانري يديه، حىت نزل وأكل ما هتيأ، وذبح بيده قرباناً، قر

على حليته،  -حبضرة املأل  -الواحد، مث ذبح عشر بقرات مسان، وجاموستني، ومجلني، وهو يبكي، ودموعه تنحدر 
وامع مث ترك القرابني على مضاجعها كما هي، وركب إىل القلعة، فتوىل الوزير والتاج تفرقتها، صحاحاً، على اجل

املشهورة، واخلوانك، وقبة اإلمام الشافعي، وتربة الليث بن سعد ومشهد السيدة نفيسة، وعدة من الزوايا، محلت 
إليها صحاحاً، وقطع منها عدة باحلوش، فرقت حلماً على الفقراء، وفرق من اخلبز النقي يومئذ عدة مثانية وعشرين 

منها إىل كل سجن مخسمائة رغيف، وعدة قدور كبار مملوءة  ألف رغيف، تناوهلا الفقراء من يد الوزير، وبعث
بالطعام الكثري اللحم، هذا، وشيخ اإلسالم يف طائفة عظيمة من الناس يقرءون القرآن، ويدعون اهللا حيث وقف 



يف صرفية خانكاة بيربس، وغريهم كذلك، وأهل  -شهاب الدين أمحد بن حجر  -السلطان، وشيخ احلديث النبوي 
ومشهد وخانكاه كذلك، حىت اشتد حر النهار، انصرفوا، وركب الوزير بعدهم قبيل نصف النهار إىل كل جامع 

عن  -منزله، فكان يوماً مشهوداً، مل ندرك مثله، إال أنه خبالف ما كان عليه السلف الصاحل، فقد خرج اإلمام أمحد 
أيها الناس، إن هذا الوجع : يباً، فقاليف حديث طاعون عمواس أن أبا عبيدة بن اجلراح قام خط -شهر بن حوشب 

رمحة من ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصاحلني قبلكم، وأن أبا عبيدة يسأل اهللا أن يقسم لنا حظاً منه فطعن، 
أيها الناس، إن هذا الوجع رمحة من ربكم، ودعوة : واستخلف معاذ بن جبل، فقام خطيباً بعده، فقال. فمات

مث . كم، وأن معاذاً يسأل اهللا أن يقسم آلل معاذ حظه منه فطعن ابنه عبد الرمحن، فماتنبيكم، وموت الصاحلني قبل
ما أحب أن يل مبا فيك شيئاً : ولقد رأيته ينظر إىل السماء، مث يقبل كفه ويقول. قام فدعا ربه لنفسه، فطعن يف راحته

وقد عكس أهل . أفعال الصحابة فهذه أعزك اهللا. فاستخلف عمرو بن العاص، فذكر احلديث. من الدنيا ومات
  .زماننا األمر، فصاروا يسألوا اهللا رفعه عنهم

ومن غريب ما وقع يف هذا الطاعون أن رجالً له أربعة أوالد أراد ختاهنم وعمل هلم جمتمعاً، بالغ يف عمل األطعمة 
واحداً ليختنوا، وهم يسقون  وحنوها ملن دعاه، يريد بذلك تفريح أوالده وأهله قبل أن يأتيهم املوت، وقدمهم واحداً

فأهتم أباهم . األوالد الشراب املذاب باملاء على العادة، فمات األربعة يف احلال عقيب اختتاهنم، والناس حضور
اخلاتن أنه مسهم، فجرح نفسه باملوسى الذي ختنهم به ليربئ نفسه فانقلب الفرح مأمتاً، وبينما هم يف ذلك، إذ ظهر 

تنوعت األسباب والداء . فيه املاء الذي أخذوا منه ومزجوا به الشراب األطفال، فيه حية ميتة أن الزير الذي عندهم
  .واحد

خسف منها قدر نصف مدينة أرزنكان، . وقدم اخلرب حبدوث زلزلة عظيمة ببالد الروم، حدثت يوم كسف الشمس
مان قد بين يف برصا قيسارية وعدة هلك فيها عامل كثري، واهندم من مباين القسطنطينية شيء كثري، وكان ابن عث

وأن الوباء عم أهل إقريطش والبندقية من . حوانيت، خسف هبا ومبا حوهلا، فهلك خلق كثري، مل يسلم منهم أحد
  .بالد الفرنج، حىت خلتا، وأن الفرنج قد اجتمعوا حلرب ابن عثمان متملك برصا

مري التاج إىل املدرسة الصاحلية بني القصرين، وقد اجتمع أنزل باهلروي مع معتقله بالربج، مع األ: ويف ثاين عشرينه
قضاة القضاة الثالث عند شيخ اإلسالم قاضي القضاة جالل الدين البلقيين بقاعته منها، فأوقف اهلروي حتت حافة 

ه مبا ثبت عليه عند -حبضرة القضاة  -اإليوان، وادعي األمري التاج عليه عند الشيخ شهاب الدين أمحد بن حجر 
يف جملس السلطان، فأجاب بأن ما ثبت عليه قد أدى بعضه، وأنه حيمل باقيه قليالً قليالً، فطلب التاج حكم اهللا فيه، 

فأقام إىل ثامن . فأمر بسجنه، حىت يودي ما عليه، فأخرج به إىل قبة الصاحل فسجن هبا، ووكل به مجاعة حيفظونه
شكواه، بأنه مير به من سب الناس ولعنهم له، ما ال حيتمل مثله،  عشرينه، ونقل من القبة إىل قلعه اجلبل من كثرة

وأنه ال يأمن أن يفتك الناس به لكراهتهم فيه، فعندما صار جبامع القلعة، نقل للتاج أن اهلروي ما أراد بتحوله من 
صه، فبادر القبة إىل القلعة إال القرب من خواص السلطان، ليتمكن منهم، حىت يشفعوا له عند السلطان يف خال

  .ونقله من جامع القلعة إىل موضع يشرف على املطبخ السلطاين
وقدم اخلرب برحيل ابن السلطان من حلب، ودخل إىل مدينة قيسارية الروم، يف يوم اخلميس تاسعه، فحضر إليه 

ب يف جوامعها أكابرها من القضاة واملشايخ، والصوفية، وتلقوه، فألبسهم اخللع، وطلع قلعتها يف يوم اجلمعة، وخط
وأن شيخ جليب نائب قيسارية تسحب قبل وصوله إليها، وأنه خلع على األمري . للسلطان، وضربت السكة بامسه

حممد بك قرمان، وأقره يف نيابة السلطنة بقيسارية الروم فدقت البشائر بقلعة اجلبل، وفرح السلطان بأخذ قيسارية، 



  .صر، سوى للظاهر بيربس، مث انتقص الصلح بينه وبني أهلهافإن هذا شيء مل يتفق مللك من ملوك الترك مب
فيه بلغت عدة من يرد الديوان من األموات سبعة وسبعني، وكان عدة من مات : شهر مجادى األوىل، أوله السبت

سبعة آالف وستمائة  -أمسه  -بالقاهرة وورد امسه إىل الديوان من العشرين من صفر إىل سلخ شهر ربيع اآلخر 
الرجال ألف ومخسة وستون رجالً، والنساء ستمائة وتسعة وستون امرأة، والصغار ثالثة آالف :  ومخسنيواثنني

وتسعمائة وتسعة وستون صغرياً، والعبيد مخسمائة وأربعة وأربعون، واإلماء ألف وثالمثائة وتسع وستون، والنصارى 
ديوان مصر، وسوى من ال يرد امسه إىل  تسعة وستون، واليهود اثنان وثالثون، وذلك سوى املارستان، وسوى

  .ومات بقري الشرقية والغربية مثل ذلك وأزيد. الديوانني، وال يقصر ذلك عن تتمة العشرة آالف
  .ولد األمري أمحد ابن السلطان من زوجته سعادات: ويف يوم األحد ثانيه

ه عرب آل يسار حبرمهم وأوالدهم، وفيه رسم بإخالء حوش العرب حتت القلعة، مما يلي باب القرافة، فأخرج من
  .ووقع الشروع يف عمارته

خلع على الشيخ شهاب الدين أمحد بن حجر، واستقر مدرس الشافعية باجلامع املؤيدي، واستقر الشيخ : ويف ثالثه
ز بن حييي بن حممد بن أمحد العجيسي البجائي املغريب النحوي يف تدريس املالكية، واستقر الشيخ عز الدين عبد العزي

  .على بن العز البغدادي يف تدريس احلنابلة، وخلع عليهم حبضرة السلطان، ونزلوا ثالثتهم
استدعى السلطان األطباء، وأوقفهم بني يديه، ليختار منهم من يوليه رئاسة األطباء، فتكلم سراج : ويف سادسه

مد بن عمر بن أيب بكر، اهلمداين الدين عمر بن منصور بن عبد اهللا البهادري احلنفي، ونظام الدين أبو بكر حم
األصل، البغدادي املولد، ومولده هبا يف شعبان سنة سبع ومخسني وسبعمائة، وقد استدعاه السلطان من دمشق، 

فقدم إىل القاهرة يف شهر ربيع اآلخر، وادعي دعوى عريضة يف علم الطب، والنجامة، فظهر البهادري عليه بكثرة 
، لوال ما رمي به عند السلطان من أنه ال حيسن العالج، وأنه مع علمه، يده غري حفظه واستحضاره، وكاد يروج

  .مباركة، ما عاجل مريضاً إال مات من مرضه، فاحنل السالح عنه، وصرفهم من غري أن خيتار منهم أحداً

ه، ووبخ استدعى بطرك النصارى، وقد اجتمع القضاة ومشايخ العلم عند السلطان، فأوقف على قدمي: ويف سابعه
وقرع، وأنكر عليه ما باملسلمني من الذل يف بالد احلبشة، حتت حكم احلطي متملكها، وهدد بالقتل، فانتدب له 
حمتسب القاهرة صدر الدين أمحد بن العجمي وأمسعه املكروه له من أجل هتاون النصارى فيما أمروا به من التزام 

 معىن ذلك إىل أن استقر احلال على أن ال يباشر أحد من الذلة والصغار يف ملبسهم وهيأهتم، وطال اخلطاب يف
النصارى يف ديوان السلطان، وال عند أحد من األمراء، وال خيرج أحد منهم عما يلزموا به من الصغار، مث طلب 
اً السلطان باإلكرام فضائل النصراين كاتب الوزير، وكان قد سجن منذ أيام، فضربه باملقارع وشهره بالقاهرة، عريان

مث سجن بعد إشهاره، . بني يدي احملتسب، وهو ينادي عليه هذا جزاء من يباشر من النصارى يف ديوان السلطان
فانكف النصارى عن مباشرة الديوان ولزموا بيوهتم، وصغروا عمائهم، وضيقوا أكمامهم، وألتزم اليهود مثل ذلك، 

من القاهرة ركبوا احلمري عرضاً، وأنف مجاعة من وامتنعوا مجيعهم من ركوب احلمري يف القاهرة، فإذا خرجوا 
النصارى الكتاب أن يفعلوا ذلك، وبذلوا جهدهم يف السعي، فلما مل جيابوا إىل عودهم إىل ما كانوا عليه، تتابع عدة 
منهم يف إظهار اإلسالم، وصاروا من ركوب احلمري إىل ركوب اخليول املسومة، والتعاظم على أعيان أهل اإلسالم، 

النتقام منهم بإذالهلم، وتعويق معاليمهم ورواتبهم، حىت خيضعوا هلم، ويترددوا إىل دورهم، ويلحوا يف السؤال وا
  .هلم، وال قوة إال باهللا

وفيه قدم اخلرب بتوجه ابن السلطان من مدينة قيسارية إىل جهة قونية يف خامس عشر شهر ربيع اآلخر، بعدما مهد 



ونقش اسم السلطان على باهبا وأن األمري تنبك ميق نائب الشام، ملا وصل إىل العمق، أمور قيسارية، ورتب أحواهلا، 
إىل قريب املصيصة، وأخذ  -وابن أرزر  -حضر إليه األمري محزة ابن رمضان جبمائعه من التركمان، وتوجه معه هو 

  .أذنة وطرسوس
، وأركبوا اخليول بالقماش الذهب على عملت عقيقة األمري أمحد ابن السلطان، وخلع على األمراء: ويف ثامنه
  .العادة

وفيه . وفيه قدم األمري ألطنبغا املرقيب حاجب احلجاب، واألمري أبو بكر األستادار، من الوجه القبلي، وخلع عليهما
نادي احملتسب يف شوارع القاهرة ومصر بأن النصارى واليهود ال ميرون يف القاهرة إال مشاة، غري ركاب، وإذا 

خارج القاهرة، فلريكبوا احلمري عرضاً، وال يلبسوا إال عمائم صغرية احلجم، وثياباً ضيقة األكمام، ومن دخل ركبوا 
منهم احلمام فليكن يف عنقه جرس، وأن تلبس نساء النصارى األزر الزرق، ونساء اليهود األزر الصفر، فضاقوا 

لم ينالوا غرضاً، وكبست عليهم احلمامات، وضرب بذلك، واشتد األمر عليهم، فسعوا يف إبطاله سعياً كبرياً، ف
  .مجاعة منهم ملخالفته، فامتنع كثري منهم عن دخول احلمام، وعن إظهار النساء يف األسواق

وفيه أحضر إىل السلطان ما قدم به األمري أبو بكر األستادار من أموال هوارة، وهو مائتا فرس، وألف مجل، 
ة رأس بقر، ومخسة عشر ألف رأس من الغنم الضأن، وذلك سوى ما تفرق وستمائة رأس جاموس، وألف ومخسمائ

يف األيدي، وسوى ما هلك واستهلك، وهو كثري جداً، وقد اختل هبذه النهبات إقليم مصر خلالً فاحشاً، فإن 
  .مالصعيد بكماله قد أقفر من املواشي، وإذا أخذت منه رميت على أهل الوجه البحري بأغلى األمثان، فتجحف هب

كثر تسخري الناس يف العمل حبوش العرب حتت القلعة وتتبعهم أعوان الوايل يف الطرفات، حىت قل : ويف هذه األيام
  .وفيه شرع السلطان يف حفر صهريج جبوار خانكاه بيربس. سعي الناس يف الطرقات ليالً

  .درس الشيخ شهاب الدين أمحد بن حجر باجلامع املؤيدي: ويف ثالث عشره
اجر الصاحب بدر الدين بن نصر اهللا، واألمري أبو بكر األستادار بني يدي السلطان، وتفاحشا، فكثر وفيه تش

  .اإلرجاف هبما
  .رسم أن ال يسخر أحد من العامة يف العمل حبوش العرب، فاعفوا وخلص كثري من العمامة: ويف نصفه

 مائة ألف دينار، فلما نزال، وزعا ذلك على خلع على الوزير واألستادار، بعدما ألتزما أن حيمال: ويف تاسع عشره
  .من حتت أيديهما، فعمت هذه البلية مجاعة كثرية بالقاهرة واألرياف

  .مل يشهد السلطان اجلمعة، النتقاض أمل رجله، ولزم الفراش: ويف ثالث عشرينه

لسلطان، فتطلبه وصل حممد بن بشارة شيخ بالد صفد يف احلديد وكان قد خرج عن طاعة ا: ويف رابع عشرينه
زماناً، وأزعجه من بالد صفد إىل أن ترامي بدمشق على األمري ناصر الدين حممد بن منجك أحد خواص السلطان 
وقدم عليه يف سابع صفر، وقد بعث إليه بأمان السلطان، وخلع عليه، وأنزله فلما ظن أنه أمن، تصرف يف أشغاله، 

إذ دعاه إىل الدخول  -هو وابن منجك  -قد وقف بسوق اخليل فبينما هو يف ذات يوم . وركب يف أرجاء دمشق
على خيوهلم،  -وهم حنو العشرين  -على األمري نكباي نائب الغيبة بدمشق، فدخل معه إليه، ووقف أصحابه 

خارج باب السعادة، فما هو إال أن استقر بابن بشارة اجمللس، أشار ابن منجك إىل نكباي بطرفه أن اقبضه، فأحيط 
فأخذ ليدفع عن نفسه، وسل سيفه، فقبض عليه، فسل خنجره، وجرح به من تقدم إليه، فتكاثرت السيوف على به، 

رأسه، وأخذ، وقيد، وقبض على العشرين من أصحابه، ووسط منهم أربعة عشر، واعتقل أربعة مع ابن بشارة، مث 
  .محل حمتفظاً به، فاعتقل



وقدم اخلرب بأن ابن . ونودي بزيادة ثالثة أصابع. رع، تنقص إصبعنيأخذ قاع النيل فجاء أربعة أذ: ويف سابع عشره
السلطان وصل إىل نكدة يف ثامن عشر شهر ربيع اآلخر، فتلقاه أهلها، وقد عصت عليه قلعتها، فنزل عليها 
وحصرها، وركب عليها املنجنيق، وعمل النقابون فيها، وأن حممد بن قرمان تسحب من مدينة نكدة يف مائة 

  .ن فارساً، هو وولده مصطفىوعشري
رسم لألمري التاج الشويكي أن يتوجه إىل البالد الشامية، مبشراً بوالدة األمري أمحد ابن السلطان، فسار : ويف سلخه
  .من غده

أهل والسلطان مالزم الفراش، وقد تزايد أمله، واألسعار مرتفعة، واخلبز يعز : شهر مجادى اآلخرة، أوله األحد
  .ق أحياناً، لكثرة اختزان الغالل، طلباً للزيادة يف أسعارهاوجوده باألسوا
  .أفرج عن مشس الدين حممد اهلروي، ونزل إىل داره يف هيئة مجيلة: ويف خامسه

قدم اخلرب بأن ابن السلطان حاصر قلعة نكدة سبعة وعشرين يوماً، إىل أن أخذها عنوة، يف رابع : ويف ثاين عشره
ى من فيها وقيدهم، وهم مائة وثالثة عشر رجالً، مث توجه يف سادس عشره إىل مدينة عشر مجادى األوىل، وقبض عل

  .الرندة
صدر الدين أمحد  -حمتسب القاهرة  -استدعى قاضي القضاة مشس الدين حممد الديري احلنفي : ويف سادس عشره

فأوقفه بني يديه، وادعى عليه مدع بن العجمي طلباً مزعجاً، ملا بلغه أنه انتقص عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، 
وإيش هو عبد اهللا بن عباس بالنسبة إىل اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا، فأمر به فسجن باملدرسة الصاحلية حىت : أنه قال

تقام عليه البينة بذلك، وكان سبب هذا أن السلطان ملا اشتد به املرض، أفتاه بعض الفقهاء أن جيمع بني كل صالتني 
يضاً، فلما فعل ذلك أنكره صدر الدين على مقتضى مذهبه، وهو املنع من اجلمع بني الصالتني يف املرض ما دام مر

مذهبك حنفي، وال جيوز تقليدك غري مذهب أيب حنيفة، فناظره بعض من هناك على جواز : والسفر، وقال للسلطان
اجلمع بني الصالتني يف احلضر من غري اجلمع، وأنه ثبت يف صحيح مسلم وغريه، وقد ذهب عبد اهللا بن عباس إىل 

عذر، واختار طائفة من أهل العلم اجلمع يف حال املرض، فلم حيسن الرد، وقال يف مسلم عدة أحاديث غري 
صحيحة، وأخذ يف تفصيل أيب حنفية مبا نسبوه فيه إىل غضه من ابن عباس وترجيح أيب حنيفة عليه، فشنعوا عليه 

 أنفسهم أنتجها جرأته وإقدامه، حىت رسم السلطان بإمضاء حكم الشرع فيه، ذلك، وقد حرك منهم أحقاداً يف
  .فكان ما ذكر

ركب السلطان من القلعة، يريد النزول بدار ابن البارزي على النيل فلم يطق حركة الفرس ملا : ويف سابع عشرينه
شه، ونقل حرمه معه، ونزل األمراء به من األمل، فركب احملفة إىل البحر ومحل منها على األعناق حىت وضع على فرا

يف عدة من دور الناس اليت حوله، وصارت الطبلخاناه تدق هناك، ومتد األمسطة، وتعمل اخلدمة على ما جرت به 
  .العادة يف القلعة، ومل نعهد مبصر نظري هذا

اشياً ومعه من العامة طلب صدر الدين احملتسب من الصاحلية إىل بيت ابن الديري، ليعزره، فسار م: ويف تاسع عشره
خالئق ال حيصى عددها إال الذي خلقها، وقد تعصبوا له، وجهروا بسب من يعاديه ويعانده، حىت دخل إىل بيت 

مث أفرج عنه، فترك احلكم، والنظر يف أمر احلسبة إىل أن خلع . الديري، فأدبه مبا اقتضاه رأيه من غري إقامة بينه عليه
  .تب السر بني يدي السلطان، فسر الناس به سروراً كبرياًعليه يف ثالث عشرينه ببيت كا

  :شهر رجب، أوله الثالثاء



أهل والسلطان يف بيت ابن البارزي كاتب السر، وينتقل منه وهو حممول على األعناق، تارة إىل احلمام اليت باحلكر، 
حيمل من احلراقة إىل الرباط، وتارة  وتارة حىت يوضع باحلراقة، ويسري فيها على النيل إىل رباط اآلثار النبوية، مث

  .وتارة يقيم باحلراقة وهي بوسط النيل هناره. يسري فيها إىل القصر من حبر منبابة
وواىف أول مسرى، والنيل على عشر أذرع وستة عشر إصبعاً، والقمح من مائتني ومخسني درمهاً األردب إىل دوهنا، 

  .لشعري والفول مبائة وسبعني وما دوهنا كل أردبوا. والشعري مبائة ومثانني األردب فما دوهنا
قدم اخلرب بأن ابن السلطان ملا تسلم نكدة، استناب هبا على باك ابن قرمان، مث توجه بالعساكر إىل : ويف ثاين عشره

مدينة أركلي ومدينة الرندة يف سادس عشر مجادى األوىل، فوصل إىل أركلي يف ثامن عشره، مث سار منها إىل الرندة 
وبعث األمري يشبك اليوسفي نائب حلب، فأوقع بطائفة من التراكمني، وأخذ أغنامهم . فقدمها يف ثامن عشرينه

وعاد فبعث األمري ططر واألمري سودن القاضي نائب طرابلس، واألمري شاهني . ومجاهلم وخيوهلم وموجودهم
زعري، واألمري جلبان رأس نوبة، ومجاعة من الزردكاش نائب محاة، واألمري مراد خجا نائب صفد، واألمري أينال األ

التركمان، فكبسوا على حممد بن قرمان جببال الرندة يف ليلة اجلمعة سادس مجادى اآلخرة، ففر منهم وأخذ مجيع ما 
فتوجه يريد حلب يف تاسعه، فجهز السلطان إليه ستة آالف دينار . يف وطاقه من خيل ومجال وأغنام وأثقال، وعادوا

  .لى األمراء، ويقيم حبلب لعمارة سورهاليفرقها ع
. حتول السلطان من بيت ابن البارزي إىل بيت نور الدين اخلرويب التاجر بساحل اجليزة جتاه املقياس: ويف رابع عشره

وكان يف مدة إقامته ببيت ابن البارزي قد أحضر احلراريق من ساحل مصر إىل ساحل بوالق، وزينت بأفخر زينة 
السلطان يركب يف احلراقة الذهبية، وبقية احلراريق سائرة معه، مقلعة ومنحدرة، وتلعب بني يديه وصار . وأحسنها
والناس على اختالف طبقاهتم جمتمعون للتفرج، فال ينكر على أحد منهم، مث تقدم إىل املماليك السلطانية . أحياناً

ه ال ينهض أن يقوم، بل حيمل على األعناق، بلعب الرمح بكر األيام على شاطئ النيل، وهو يشاهدها، ومع ذلك فإن
شيء مما ينكر،  -حبمد اهللا  -ومل يكن فيها . فمرت للناس ببوالق يف تلك األيام والليايل أوقات مل نسمع مبثلها

 -كما هي عادهتا  -فلما نزل باخلروبية أرست احلراريق بساحل مصر . كاخلمور وحنوها، إلعراض السلطان عنها
الوفاء، يف سادس عشره، ركب السلطان من اخلروبية يف احلراقة على النيل إىل املقياس، مث إىل  إىل أن كان يوم

. وتوجه على فرسه يف املوكب إىل القلعة، فكانت غيبته عنها يف تنزهه ثالثني يوماً. اخلليج، حىت فتح على العادة
ر إىل آخر هذا الشهر مائة ألف دينار، وستة وبلغ مقدار ما محله األمري أبو بكر األستادار إىل السلطان منذ باش

وعشرين ألف دينار، كلها من مظامل العباد، ما منها دينار إال وتلف بأخذه عشرة، وخترب جببايته من أرض مصر ما 
  .ولو شاء ربك ما فعلوه. يعجز القوم عن عمارته

ق العالئي نائب الشام واقع مصطفى وقدم اخلرب بوصول ابن السلطان إىل حلب يف ثالث رجب، وأن األمري تنبك مي
 -الفار من املدينة النبوية  -بن حممد بن قرمان، وإبراهيم بن رمضان، على أذنه، فاهنزما منه، وأن يشبك الدوادار 

أقام ببغداد، عند شاه حممد بن قرا يوسف، منذ قدم عليه، مث فر منه وحلق بقرا يوسف، ملا بينه وبني ابنه شاه حممد 
  .من التنكر

وقدم اخلرب من اإلسكندرية بتجمع العامة يف سادس عشرينه، وأهنم أخذوا السالح واألحجار وكسروا للفرنج 
مث مالوا على مجيع بيوهتم وخمازهنم، فأراقوا ما فيها من اخلمر . ثلثمائة بنية مخر، مثنها عندهم أربعة آالف دينار

ومل يعلم هلذه . وا فيها من اخلمر، فكان يوماً مشهوداًوتعرضوا لنهب بيوت القزازين، وأراقوا ما وجد. وهنبوها



  .الفتنة سبب
  .أوله األربعاء. شهر شعبان

والنيل على مثانية عشر ذراعاً تنقص إصبعا، فلما فتح حبر أيب املنجا، فقص النيل عشر . كان نوروز القبط: يف ثامنه
وسببه قلة الغالل بالوجه . د سعر اللحم وغريهوارتفعت األسعار فبلغ القمح ثالمثائة درهم األردب، وزا. أصابع

القبلي من خسة وقوعها بعد حصادها، مث كثرة قطاع الطريق يف النيل وأخذهم املراكب املوسقة بالغالل وحنوها، 
مع كثرة ما محل من الغالل إىل احلجاز، لشدة الغالء به، وشره أهل الدولة وأتباعهم يف الفوائد، واختزاهنم الغالل 

  .للزيادة يف أسعارهاطلبا 
نودي على النيل بزيادة إصبعني بعد رد النقص، فسكن بعض قلق الناس، : فلما كان يوم اخلميس سادس عشره

  .وتيسر وجود األخباز باألسواق
وفيه تزايد أمل السلطان، ومل حيمل إىل القصر، واستمر به املرض . قدم األمري التاج الشويكي من الشام: ويف عشرينه

  .واشتد
  .خلع على األمري التاج، واستقر أمري احلاج: ويف ثالث عشرينه
برز مرسوم السلطان أال يصرف ألحد من غلمان البيوتات السلطانية، وال غلمان األمراء : ويف خامس عشرينه

وكان يصرف قدمياً مستمراً عادة لكل غالم . ورسم جلميع مباشري األمراء بذلك، فألتزموه. جراية من اخلبز
ورسم أيضاً أن تكون جامكية السايس على الفرسني ثالمثائة درهم يف الشهر، وجامكية على . ان يف اليومرغيف

وفيه ابتدأ نقص النيل، وهو ثامن عشر توت، وقد انتهت . الفرسني والبغل ثالمثائة ومخسني، من غري جراية خبز
  .زيادته إىل مثانية عشر ذراعاً ونصف

وقد بعث أربعني . ن سحراً ومعه األمراء واملماليك، ووقف هبم حتت قبة النصرركب السلطا: ويف سابع عشرينه
فرساً إىل بركة احلجاج فأجريت منها، وأتته ضحى النهار، فعاد من موقفه بقبة النصر إىل تربة الظاهر برقوق، 

يج الزعفران، فنزل مث بعث املماليك واجلنائب والشطفة إىل القلعة، وتوجه إىل خل. ووقف قريباً منها دون ساعة
  .خباصته، مث عاد من آخر النهار إىل القلعة

ونظر يف عليق اجلمال، واستكثره، فرسم أن يصرف . ركب أيضاً إىل بركة احلبش، وسابق باهلجن: ويف سلخه
  .نصف عليقة لكل مجل

فغضب  -يل أحد من كتب اإلجن -سرق الفرنج البنادقة من اإلسكندرية رأس مرقص اإلجنيلي : ويف هذا الشهر
وذلك أهنم ال يولون بطركاً إال وميضي إىل اإلسكندرية، . اليعاقبة من النصارى وأكربوا ذلك، وعدوه وهناً يف دينهم

وتوضع هذه الرأس يف حجره، زعماً منهم أن البطركية ال تتم بدون ذلك، وقد اقتصصت يف تاريخ مصر الكبري 
  .يم، جتدهاملقفي أخبار املرقص هذا، فانظره يف حرف امل

  .شهر رمضان، أوله اخلميس
والسلطان حباله من املرض، إال أنه . وأسعار الغالل مرتفعة. أهل هذا الشهر والناس يف قلق، لنقص النيل قبل أوانه

وأن حممد بن قرمان، وولده . وقدم اخلرب بأن ابن السلطان رحل من حلب يف رابع عشرين شهر شعبان. تناقص
ضان، وصلوا إىل قيسارية، يف سادس عشر شعبان، وحصروا األمري ناصر الدين حممد بن مصطفى، وإبراهيم بن رم

وقتل مصطفى، ومحلت رأسه، وقبض على أبيه حممد بن قرمان، . دلغادر نائبها، فقاتلهم، وكسرهم، وهنب ما معهم
رمضان، وطيف وقدم رأس مصطفى بن حممد بك بن قرمان إىل القاهرة يف يوم اجلمعة، سادس عشر شهر . فسجن



فلما أنشأ السلطان امللك املؤيد . وكانت العادة أن تعلق الرءوس على باب زويلة. به مث علق على باب النصر
. ودقت البشائر عند قدوم الرأس. اجلامع جبوار باب زويلة، منع من تعليق الرءوس هناك، فعلقت على باب النصر

علي بك بن قرمان، اقتتل مع األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر وكان من خربه أن األمري ناصر الدين حممد بك بن 
فرد عليه ابن دلغادر، وقتل ابنه . نائب مدينة أبلستني، فكاده ابن دلغادر بأن تأخر عن بيوته، فنهبها أبن قرمان

. رايناألمري مصطفى، بعدما عورت عينه، ففر ناصر الدين إىل مغارة، ومعه بعض من يثق به، فدل عليه رجل نص
  .ومر إبراهيم بن ناصر الدين حممد بن قرمان، إىل بالده. فأخذه ابن دلغادر وبعث به، وبرأس ابنه مصطفى

  .وفيه قدم اخلرب مبسري ابن السلطان من حلب، وقدومه دمشق يف خامسه

فقدم . سفاصطاد بربكة احلاج، ومضى إىل بلبي. ركب السلطان إىل لقاء ولده، وقد وصل قطيا: ويف سابع عشرينه
فلما عاين ابن البارزي كاتب السر، نزل . فتقدم األمراء وأهل الدولة، فوافوه باخلطارة. اخلرب بنزول االبن الصاحلية

مث عادوا معه إىل العكرشة، والسلطان على . ومل ينزل ألحد من األمراء غريه، ملا يعلم من متكنه عند أبيه. له، وتعانقا
مث قام ومشى حىت قبل الركاب، فبكي . مث نزل املقام الصارمي، وقبل األرض. رضفنزل األمراء وقبلوا األ. فرسه

مث ساروا مبوكبيهما إىل املنزلة من سرياقوس وباتا . السلطان من فرحه به، وبكي الناس لبكائه، فكانت ساعة عظيمة
ن خليل بن إبراهيم وتقدمت اآلطالب، واألثقال، وزين الدين عبد الباسط ب. هبا ليلة اخلميس تاسع عشرينه

فقدم اخلرب بكرة يوم . وركب السلطان آخر الليل، ورمي الطري بالربكة. ودخلوا القاهرة. الدمشقي، ناظر اخلزانة
ودخل السلطان . وكان قد طلب، فواىف ضحى، فركب يف املوكب. اخلميس بوصول األمري تنبك ميق نائب الشام

وأركبوا اخليول املسومة بقماش . مراء قد لبسوا التشاريف اجلليلةمن باب النصر، وشق القاهرة، وقد زينت، واأل
الذهب واملقام الصارمي بتشريف عظيم، وخلفه األسرى الذين أخذوا من قلعة نكدة وغريها يف األغالل والقيود، 

ان، وكلهم وهم حنو املائتني، كلهم مشاة، إال أربعة، فإهنم على خيول، منهم نائب نكدة، وثالثة من أمراء ابن قرم
ومضى حىت صعد القلعة، فكان يوماً مشهوداً، أذن بانقضاء األمر فإهنا غاية مل ينلها أحد من ملوك مصر، . يف احلديد

  .وعند التناهي يقصر املتطلول
  .شهر شوال، أوله السبت

. وض على قدميهفيه صلى السلطان العيد بالقصر، لعجزه عن املضي إىل اجلامع من شدة أمل رجله، وامتناعه من النه
 -وصلى به وخطب قاضي القضاة جالل الدين البلقيين على عادته، مث أنشد تقي الدين أبو بكر بن حجة احلموي 

  .قصيداً، أبدع فيها ما شاء -على عادته 
 وخلع األمري مقبل. خلع على األمري جقمق الدوادار، واستقر يف نيابة الشام، عوضاً عن األمري تنبك ميق: ويف ثالثه

وأنعم بإقطاع جقمق وإمرته على األمري تنبك ميق . الدوادار الثاين، واستقر دواداراً كبرياً، عوضاً عن جقمق
  .العالي

خلع على األمري قطلوبغا التنمي، أحد أمراء األلوف، واستقر يف نيابة صفد، عوضاً عن األمري مراد : ويف رابع عشره
  .بإقطاع التنمي على األمري جلبان أمري أخور ثاين وأنعم. ورسم بنفي مراد خجا إىل القدس. خجا

رحل األمري جقمق سائراً إىل دمشق، بعدما خلفه كاتب السر ناصر الدين حممد بن البارزي على : ويف سابع عشره
  .العادة، فأركبه فرساً بسرج ذهب وكنبوش ذهب، كما جرت به العادة

  .وتتابع خروج احلاج. نية ظاهر القاهرة، بعدما خلع عليه خلعة سنيةبرز األمري التاج باحململ إىل الريدا: ويف عشرينه
نزل السلطان إىل جامعه، وقد هيئت املطاعم واملشارب، فمد مساط عظيم، وملئت : ويف يوم اجلمعة حادي عشرينه



يري الربكة اليت بصحنه سكراً قد أذيب باملاء، وأحضرت احلالوات، إلجالس قاضي القضاة مشس الدين حممد الد
. احلنفي على سجادة مشيخة الصوفية، وتدريس احلنفية، وخطابة القاضي ناصر الدين حممد بن البارزي كاتب السر

فعرض السلطان الفقهاء، وقرر منهم عند املدرسني السبعة من اختار، مث أكل على السماط، وتناهبه الناس، وشربوا 
وجلس . بس خلعة، واستقر يف املشيخة وتدريس احلنفيةمث استدعي الديري وأل. السكر املذاب، وأكلوا احللوى

باحملراب، والسلطان وولده عن يساره، والقضاة عن ميينه، ويليهم مشايخ العلم وأمراء الدولة، فألقى درساً جتاذب 
، فلما حان وقت الصالة صعد ابن البارزي املنرب. فيه أهل العلم أذيال املناظرة، حىت قرب وقت الصالة، مث انفضوا

فلما انقضت الصالة، خلع عليه، واستقر يف . وخطب خطبة من إنشائه، بلغ فيها الغاية من البالغة، مث نزل فصلى
مث ركب السلطان، وعدى النيل إىل اجليزة، فأقام إىل يوم األحد ثالث عشرينه، وعاد إىل . اخلطابة، وخزانة الكتب

  .القلعة
  .رحل التاج باحململ من الغدوفيه رحل ركب احلاج األول من بركة احلاج، و

  .وفيه سرح السلطان إىل ناحية شيبني القصر، وعاد إىل القلعة من الغد
وقدم اخلرب أن الغالء اشتد مبكة، فعدمت هبا األقوات، وأكلت القطط والكالب، حىت نفدت، فأكل بعض الناس 

  .خشية أن يؤكلوااآلدميني، وكثر اخلوف منهم، حىت امتنع الكثري من الربوز إىل ظاهر مكة 

  .فيه ركب السلطان للصيد: شهر ذي القعدة، أوله األحد
  .سار األمري الكبري ألطنبغا القرمشي، واألمري طوغان أمري أخور للحج، على الرواحل: ويف ثالثه

 خلع على زين الدين عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن التفهين، واستقر يف وظيفة قضاء: ويف يوم اجلمعة سادسه
وكان له من حادي . القضاة احلنفية، عوضاً عن مشس الدين حممد بن الديري، املستقر يف مشيخة اجلامع املؤيدي

  .عشرين شوال قد اجنمع عن احلكم بني الناس ونوابه تقضي
  .وجعل نائب الغيبة األمري أينال األزعري. وفيه عدى السلطان النيل، يريد سرحة البحرية

سعر الغالل، فبلغ القمح إىل ثالمثائة ومخسني درمهاً األردب، والشعري إىل مائتني ومخسني، تزايد : ويف هذا الشهر
وذلك أن فصل اخلريف مضى ومل يقع مطر بالوجه البحري، فلم ينجب الزرع، وأتلفت . والفول إىل مائتني وعشرة

وتلف . انبها ألف وستمائة فدانالدودة كثرياً من الربسيم املزروع، حىت أنه تلف هبا من ناحية طهرمس وقرية جب
ومع ذلك فاألحوال متوقفة، واألسواق كاسدة، . هذا وقد مشل اخلراب قرى أرض مصر. بعض القمح أيضاً

وقد فشت األمراض من احلميات، . واملكاسب قليلة، والشكاية عامة، ال تكاد جتد أحداً إال ويشكو سوء زمانه
والعمل . والظلم كثري، ال يتركه إال من عجز عنه. الثالثني يف اليوموبلغ عدد من يرد الديوان من األموات حنو 

  .وهللا عاقبة األمور. مبعاصي اهللا مستمر
وكان . وعاد إىل أرضه. قدم مهنا بن عيسى، وويل إمرة جرم، عوضاً عن علي بن أيب بكر بعد قتله: ويف هذا الشهر

  .لبسه من املخيم السلطاين
وفيه منع صدر الدين بن العجمي . أهل والسلطان بعسكره نازل على تروجة: شهر ذي احلجة، أوله الثالثاء

وألزم الناس كافة أال ميروا فيه بنعاهلم، فامتثل ذلك، . حمتسب القاهرة النساء من عبور اجلامع احلاكمي واملرور فيه
الصبيان فيه، حبيث  من قبائح كانت به بني النساء والرجال، ومن لعب -وهللا احلمد  -واستمره وتطهر املسجد 

  .كان ال يشبه املساجد، فصانه اهللا هبذا ورفعه
وقدم اخلرب بقبض . نائب السلطنة بنكدة والرندة ولؤلؤة -وردت هدية األمري علي باك بن قرمان : ويف خامسه



د وعا. وانتهى السلطان يف مسريه إىل مريوط. األمري جقمق نائب الشام على نكباي احلاجب بدمشق، واعتقاله
وارحتل من . وصلى به العيد وخطب ناصر الدين حممد بن البارزي كاتب السر. فأدركه األضحى مبنزلة الطرانة

. وعدى النيل من الغد إىل بيت كاتب السر املطل على النيل، وبات به. الغد، فنزل منبابة بكرة األحد ثالث عشره
مث عاد يف يوم االثنني رابع عشره إىل . ديعة الزيودخل احلمام اليت أنشأها كاتب السر إىل جانب داره، وهي ب

  .القلعة، وخلع على األمراء واملباشرين خلعهم على العادة
قرئ تقليد قاضي القضاة زين الدين عبد الرمحن التفهين احلنفي باجلامع املؤيدي، على ما استقر : ويف ثامن عشره

  .وحضر عنده القضاة واألعيان على العادة. عليه احلال
صلى السلطان اجلمعة باجلامع املؤيدي، وخطب به كاتب السر ناصر الدين حممد بن :  يوم اجلمعة ثامن عشرهويف

مث أكل طعاماً أعده له شيخ الشيوخ مشس الدين حممد الديري وركب إىل الصيد، ويف سابع . البارزي، وصلى
باك بن األمري عالء الدين على باك بن وصل األمري بكتمر السعدي، وقد قدم باألمري مشس الدين حممد : عشرينه

قرمان، صاحب قيسارية وقونية ونكدة والرندة، وغريها من البالد القرمانية، وهو مقيد، حمتفظ به، فأنزل يف دار 
  .األمري مقبل الدوادار، ووكل به

داً غري زلزلت مدينة اصطنبول، وعدة مواضع هناك، حىت كثر اضطراب البحر، وتزايد تزاي: ويف هذا الشهر
  .املعهود

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

فمات يف . األمري سيف الدين كزل األرغون شاوي، نائب الكرك، بعدما عزل، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناة بدمشق
  .خامس عشرين احملرم قبل توجهه من مرض طال به مدة

وم األربعاء حادي عشر صفر، قريباً من ومات األمري شرف الدين حيىي بن بركة بن حممد بن القي الدمشقي، يف ي
وكان أبوه من أمراء دمشق، ونشأ هبا يف نعمة، وصار من . غزة، فحمل ودفن بغزة، يوم اجلمعة ثالث عشره

واستقر . وقدم القاهرة مراراً، آخرها يف خدمة السلطان امللك املؤيد، وصار من أعيان الدولة بالقاهرة. أمرائها
فعرف بأستادار احلالل إىل أن تنكر عليه . نواحي اليت أفردها السلطان لعمل غذائه وعشائهمهمنداراً، وأستادار ال

األمري جقمق الدوادار، بسبب كالم نقله عنه للسلطان لبني األمر خبالفه، فرسم السلطان بنفيه من القاهرة، وويل 
  .غريباً طريداً -كما ذكر  -األمري خرز مهمندار عوضه، وأخرج من القاهرة على محار، فمات 

ومات إبراهيم بن خليل بن علوة، برهان الدين بن غرس الدين اإلسكندري، رئيس األطباء، ابن رئيسها، يف يوم 
  .االثنني آخر صفر، وكان عارفاً بالطب

وكان ال . ومات الشيخ حممد بن حممود الصويف، أحد طلبة احلنفية وفضالئهم، يف ثامن عشرين شهر ربيع األول
  .لبس وال زي، بل يطرح التكلف، ومتهم حبشيشة الفقراءيكترث مب

ومات أخي، ناصر الدين حممد بن عالء الدين علي بن حميي الدين عبد القادر بن حممد بن إبراهيم املقريزي، يوم 
  .ومولده يوم األحد ثالث مجادى اآلخرة، سنة اثنتني وسبعني وسبعمائة. السبت ثالث شهر ربيع اآلخر

يوم . هاب الدين أمحد ابن كاتب السر ناصر الدين حممد بن حممد بن عثمان بن البارزي احلمويومات األمري ش
  .االثنني تاسع عشر ربيع اآلخر، وصلى عليه السلطان

ومات جمد الدين فضل اهللا بن الوزير فخر الدين عبد الرمحن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس، يف يوم األحد 



وستني وسبعمائة، على  -أو تسع  -ومولده يف رابع عشر شهر شعبان سنة سبع . رخامس عشرين ربيع اآلخ
  .وكان يقول الشعر ويترسل، كتب يف اإلنشاء مدة. الشك منه

ومات اخلواجا نظام الدين مسعود بن حممود الكججاين العجمي، ناظر األوقاف، يف يوم األربعاء ثاين عشر مجادى 
ي فقراء العجم املتصوفة، وأقام هبا، وصار يلي املدرسة الكججانية اليت بالشرف األوىل، وكان قدم إىل دمشق يف ز

فلما قدمها الطاغية تيمورلنك اتصل به، فبعثه يف الرسالة إىل القاهرة، وعاد إليه، وقد أثرى . األعلى، خارج دمشق
وم، واتصل باألمري حممد باك بن وحسنت حاله، فلم جيد منه إقباالً، وتنكر له، فعاد إىل دمشق، وتوجه إىل بالد الر

واتصل بالسلطان، فواله نظر األوقاف يف سنة إحدى . مث قدم القاهرة يف األيام املؤيدية. قرمان، وأقام عنده
وعشرين، وقد تزيا بزي األجناد، وصار خياطب باألمري، فساءت سريته، وقبحت األحدوثة عنه، بأخذه األموال، 

ه ماالً، وكف يده عن األوقاف، فشق عليه ذلك، وأطلق لسانه يف اهلروي، ورماه حىت ويل اهلروي القضاء أخذ من
  .ومات على ذلك، بعد مرض طويل. ووضع منه بعد ما كان مبالغ يف إطرائه، ويتجاوز احلد يف تعظيمه. بعظائم

يف يوم اجلمعة ثالث  ومات عز الدين عبد العزيز بن أيب بكر بن مظفر بن نصري البلقيين، أحد خلفاء احلكم بالقاهرة،
عارفاً بالفقه واألصول والعربية، رضى اخللق، ناب يف احلكم من سنة . كان فقيهاً شافعياً. عشرين مجادى األوىل

  .إحدى وتسعني وسبع مائة
ومات علي بن أمري جرم، ببالد املقدس، يف وقعة بينه وبني حممد بن عبد القادر شيخ جبل نابلس، يف رابع عشر 

  .كثري الفساد وكان. شوال
  .وقتل أيضاً صدقة بن رمضان، أحد أمراء التركمان، قريباً من سيس، يف شوال
  .وقتل بالقاهرة حممد بن بشارة، شيخ جبال صفد، يف يوم السبت آخر شوال

ومات األمري سودن القاضي، نائب طرابلس، يف رابع عشر ذي القعدة، ومات األمري أبو املعايل حممد ابن السلطان، 
  .ودفن باجلامع املؤيدي. عاشر ذي احلجةيف 

  .وسطه األمري طوغان التاجي نائب البحرية. ومات خصر بن موسى، شيخ عربان البحرية، يف يوم عيد الفطر
  .ومات أمحد بن بدر شيخ عربان البحرية، يف تاسع شعبان

  .بد الوهاب، يف احملرمومات بالنحريرية الشيخ املعتقد أبو احلسن علي بن حممد ابن الشيخ كمال الدين ع
  سنة ثالث وعشرين ومثامنائة//

وسلطان الديار املصرية . أهلت وخليفة الوقت املعتضد باهللا أبو الفتح داود بن املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد
 ألطنبغا والبالد الشامية واحلجاز والروم، السلطان امللك املؤيد أبو النصر شيخ احملمودي الظاهري، واألمري الكبري

والدوادار األمري . وأمري أخور األمري طوغان. وأتابك العساكر املقام الصارمي إبراهيم ابن السلطان. القرمشي
ورأس نوبة األمري ألطنبغا . وأمري جملس األمري ططر. وأمري سالح األمري قجقار القردمي. مقبل، من أمراء الطبلخاناه

ونائب . ونائب الشام األمري جقمق. ب احلجاب األمري ألطنبغا املرقيبمن عبد الواحد، املعروف بالصغري، وحاج
ونائب . ونائب صفد األمري قطلوبغا التنمي. ونائب محاة األمري شاهني الزرد كاش. حلب األمري يشبك اليوسفي

باك بن  ونائب األبلستني وقيسارية الروم ونكدة والرندة ولؤلؤة األمري على. غزة األمري أينال السيفي نوروز
  .ونائب سيس األمري بردبك العجمي. قرمان

ونائب دوركي ناصر الدين حممد بن . ونائب طرسوس األمري بيكي باك التركماين، ونائب أياس األمري يف درمش
ونائب قلعة الروم األمري أق . ونائب كختا األمري أكزل بغا. ونائب مالطية األمري منكلى بغا األرغن شاوي. شهري



ونائب الرها األمري طور علي ابن األمري عثمان بن طور علي، املعروف . ب البرية األمري ألطنبغا الصفويونائ. فجا
وأمري مكة املشرفة الشريف . ونائب الرحبة األمري أرغون شاه الشريف. ونائب جعرب األمري عمر اجلعربي. بقرايلك

ونائب . وأمري ينبع الشريف مقبل بن خنبار احلسين .وأمري املدينة النبوية الشريف عزيز بن هيازع. حسن بن عجالن
  .اإلسكندرية األمري ناصر الدين حممد بن العطار

 -يوم اخلميس  -وجلس من الغد . أهل والسلطان يف الصيد، فقدم إىل القلعة: شهر اهللا احملرم، أوله األربعاء
وأوقفت العساكر من املماليك . دولةوحضر األمراء والقضاة وسائر أرباب ال. باإليوان املعروف بدار العدل

وأحضر باألمري حممد بن . وأجناد احللقة، والنقباء، واألوجاقية، صفوفاً من حتت القلعة إىل باب اإليوان. السلطانية
ومعه داود بن دلغادر، فمرا يف العساكر، مث يف الطربدارية، والسالح دارية، وبأيديهم  -وهو مقيد  -قرمان 

فأمر بإيقاف األمري دواوين بن . ، فمثالً قائمني بني يدي السلطان، وقد جلس على ختت امللكالسالح، حىت دخال
مث هنض السلطان قائماً إىل القصر، وأحضر ابن قرمان وأنعم على داود، . دلغادر مع األمراء، وتأخري ابن قرمان

بابن قرمان فجلس، والمه السلطان  مث أمر. ورتب له ما يليق به. وأركب هو ومملوك أبيه قانباي بالقماش الذهب
ووخبه على قبيح سريته، وتعرضه ألخذ أموال رعيته، . على تعرضه لطرسوس، وشرهه ملا أوجب وقوعه يف األسر

مث . فسأل العفو. وعلى خيانته لكرشجي بن عثمان متملك برصا، وإحراقه بعض بالده، بعد ما من عليه وأطلقه
مث أمر به فأخرج إىل االعتقال، . وما أنت والبالد؟: بالد؟ فضحك منه، وقال لهملن يعطي موالنا السلطان ال: قال

وأمر السلطان بأن يكتب ابن قرمان إىل نوابه بالبالد القرمانية أن يسلموا ما بقى بأيديهم منها إىل . فسجن بالقلعة
طان وإال قتل، فكان هذا اليوم من نواب السلطان، وأعلم أهنم مىت مل يسلموا ما قد بقي بأيديهم منها إىل نواب السل

  .األيام املشهودة
وأخربوا بأن حاج . وفيه قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بأن الوقفة بعرفة كانت يوم األربعاء خبالف ما كانت مبصر

وأن الغالء شديد مبكة، وأن الغرارة القمح أبيعت خبمسة وعشرين ديناراً، وهي سبع ويبات . العراق مل يأتوا
وأن . وأن السمن والعسل واللحم يف غاية القلة، لعدم املطر. مث احنطت ملا قدم احلاج إىل عشر دينارا. مصرية

  .وأن اجلانب الشامي من الكعبة قد آل إىل السقوط. مسجدي مكة واملدينة قد تشعثا، وخياف خراهبما
فكانت مدة غيبتهما تسعة ومخسني  قدم األمريان ألطنبغا القرمشي وطوغان أمري أخور كبري من احلجاز،: ويف ثالثه

  .يوماً
  .ركب السلطان للصيد، وعاد من يومه: ويف رابعه

وجهز األمري قجقار القردمي . فأكرمه السلطان، وأنعم عليه -أحد األمراء األينالية من التركمان  -وقدم على بار 
  .ان واعتقالهرسوال إىل ابن عثمان متملك برصا، وعلى يده كتاب يتضمن القبض على ابن قرم

واستقر يف نيابة محاة عوضه األمري أينال السيفي . وفيه استقر األمري شاهني الزردكاش نائب محاة يف نيابة طرابلس
وأفرج عن . واستقر عوضه يف نيابة غزة األمري أركماس اجللباين أحد األمراء مقدمي األلوف بديار مصر. نائب غزة

  .استقر يف نيابة طرسوس، وإحضار نائبها األمري تاين بك إىل حلباألمري نكباي من سجنه بقلعة دمشق، و
واستقر . واستقر األمري خليل اجلشاري أحد أمراء األلوف بدمشق يف احلجوبية بدمشق، عوضاً عن نكباي املذكور

. هاألمري سنقر املؤيدي نائب قلعة دمشق يف احلجوبية بطرابلس، عوضاً عن األمري سودن بن علي شاه بعد وفات
الذي كان نائب سيس  -واستقر األمري أقبغا األسندمري . واستقر األمري كمشبغا التنمي يف نيابة قلعة دمشق

  .حاجباً حبماة، وكان بطاالً بالقدس، عوضاً عن األمري سودن السيفي عالن، حبكم عزله واعتقاله  -ومحص 



نابلة باجلامع املؤيدي إىل قضاء احلنابلة نقل عز الدين عبد العزيز البغدادي من تدريس احل: ويف سادس عشره
  .بدمشق، واستقر عوضه يف التدريس حمب الدين أمحد بن نصر اهللا البغدادي، وخلع عليهما

وكتب باإلفراج عن األمري برسباي . وقدم األمري التاج باحململ من الغد. قدم الركب األول من احلاج: ويف عشرينه
  .، واستقراره يف مجلة األمراء األلوف بدمشقالدقماقي الظاهري من قلعة املرقب

  .أغاث اهللا الزروع يف الوجه البحري، وأسقاها، فأخصبت بعد ما كانت جافة، فاحنل السعر قليالً: ويف هدا الشهر
وفيه عز وجود القمح بالوجه القبلي، وبلغ األردب املصري إىل دينارين، واقتاتوا بالذرة، وأكثروا من زراعتها، 

م، وبوار أرضهم، وخراب قراهم، وقلة املواشي عندهم، حىت لقد صار اللنب عندهم طرفة من الطرف، لسوء حاهل
  .فسبحان مزيل النعم

وفيه قدم اخلرب بفتنة كانت يف شهر رمضان ببالد اليمن، ثار فيها حسني بن األشرف على أخيه الناصر أمحد، وأنه 
  .لغالء عندهمعم بالد اليمن جراد عظيم، أهلك زروعهم، فاشتد ا

  .وفيه انتقض على السلطان أمل رجله، وتزايد، فلزم فراشه
فيه عدى السلطان النيل، ونزل بناحية أوسيم على العادة يف كل سنة، فقدم عليه هبا يف : شهر صفر، أوله اخلميس

نه أخذ مدينة ثامنه رسول األمري على باك بن قرمان، نائب الرندة، ونكدة، وقوينا، ومعه هدية وكتاب، يتضمن أ
  .قونيا، وأقام فيها اخلطبة باسم السلطان، وضرب الصكة املؤيدية، وأنه حماصر قلعتها

عدى السلطان النيل عائداً من سرحة أوسيم، فنزل يف بيت كاتب السر على النيل، وبات به، وعمل : ويف عشرينه
. وإشعال النريان، فكانت ليلة مشهودة وأكثر فيه من النفط. الوقيد يف ليلة اخلميس ثاين عشرينه على ما تقدم

فقدم باخلرب بأن عذراً بن علي بن نعري بن حيار احتال حىت قبض األمري أرغون . وركب بكرة اخلميس إىل القلعة
  .وأن قرا يوسف نادى يف عسكره بالتأهب إىل املسري للشام. شاه نائب الرحبة، ومحل إىل عانة

  .يت األمري أبو بكر األستادار، يعوده وقد مرض، فقدم له تقدمة سنيةنزل السلطان إىل ب: ويف سادس عشرينه
عملت خدمة اإليوان بدار العدل، وأحضر برسل األمري حممد كرجي بن عثمان صاحب برصا : ويف ثامن عشرينه

  .وهديته
صفد، وفيه سخط السلطان على صدر الدين بن العجمي احملتسب، لكالم نقل له عنه، فأخرجه من القاهرة إىل 

وكتب لوقيعه بكتابة السر هبا، فخرج بعد الظهر، ونزل بتربة خارج باب النصر، مث سار يف يوم اجلمعة آخره، وقد 
  .أزعج إزعاجاً غري الئق

  :شهر ربيع األول، أوله السبت

االثنني  فيه أمر السلطان برد صدر الدين بن العجمي فأعيد إىل القاهرة، وأنزل عند األمري مقبل الدوادار إىل يوم
ونزل إىل بيت األمري مقبل الدوادار، . ثالثه، أصعد إىل القلعة، فرسم له خبلعة، فلبسها، واستقر يف كتابة سر صفد

واستمر يف حسبة القاهرة على عادته، ففرح الناس به . فشفع فيه ألطنبغا الصغري رأس نوبة، فقبل السلطان شفاعته
إظهار السرور به، وكان السلطان قد تنكر على كاتب السر من أجل إخراج ابن فرحاً كبرياً حملبتهم إياه، وبالغوا يف 

وبالغ يف اإلنكار عليه بسبب ذلك، وأسعه مكروهاً . العجمي من القاهرة بغري خلعة، ومل ميهله حىت يأخذ عياله معه
ربعاء عند السلطان، فأشيع وكانت عادته دائماً أن يبيت ليلة األحد وليلة األ. كبرياً، فنزل يف يوم السبت إىل داره

فلما كان يوم االثنني املذكور، ركب إىل القلعة، وباشر وظيفة كتابة السر، . عزله، وركب األعيان إليه يتزعمون له
فعندما رأى حوانيت الباعة بالقاهرة وقد أشعلوا . ونزل ويف ظنه أن ابن العجمي إمنا لبس خلعة بكتابة سر صفد



موع فيمر ابن العجمي خبلعته عليهم، فرحا بأنه قد عاد إىل احلسبة، غضب ابن البارزي من احلوانيت بالقناديل والش
فما كاد ابن البارزي يصل . ومالت مماليكه على القناديل، فكسروا بعضها، وسبوا ولعنوا. ذلك، وأمسعهم مكروهاً

وشق القاهرة وعليه اخللعة، فتزايد إىل بيته حىت شفع األمري ألطنبغا الصغري يف ابن العجمي، واستقر يف احلسبة، 
  .كالم الغوغاء يف ابن البارزي، وجهروا مما يقبح ذكره

قدم مشس الدين حممد بن محزة بن حممد بن الفنري احلنفي قاضي مملكة األمري حممد كرشجي : ويف يوم الثالثاء رابعه
فلما حج وعاد استدعاه السلطان  .وكان قد قدم دمشق يف السنة املاضية، يريد احلج. بن عثمان ببالد الروم

ليستفهم منه أحوال البالد الرومية، فتمثل بني يدي السلطان، فأكرمه وأنزله عند القاضي زين الدين عبد الباسط 
  .وأمر أهل الدولة بإكرامه، فبعثوا إليه ما يليق به من اهلدايا. ناظر اخلزانة، وأجريت عليه اإلنعامات

بكر األستادار إىل السلطان، وهو يف شدة املرض حبيث ال يستطع القيام، ومعه خيول ركب األمري أبو : ويف خامسه
وسالح وغري ذلك، مما تبلغ قيمته حنو ثالثني ألف دينار، فخلع عليه، ونزل وقد اشتد به مرضه، فمات بعد أربعة 

  .أيام
  .خلع على ابن البارزي كاملية صوف بفرو مسور خلعة الرضا: ويف سادسه
وحضر األمراء والقضاة ومشايخ العلم وأهل . عمل املولد النبوي عند السلطان على عادته: اجلمعة سابعه ويف ليلة

  .الدولة، ورسل ابن عثمان، وابن الفنري، وكان وقتاً جليالً
 أعيد داود ابن األمري ناصر الدين حممد بك بن دلغادر هبدية إىل أبيه، وقصاد على باك بن قرمان،: ويف يوم اجلمعة

وتوجه معه حممود العينتايب ناظر األحباس، . ومعهم فرس بقماش ذهب، وعدة تعايب يف ثياب سكندري، وغريها
وكتب إىل نواب املمالك، وإىل العربان والتراكمني، بالتهيؤ إىل مالقاة . لتحليف نواب قالع البالد القرمانية وبالدها

ذلك قدوم كتاب قرا يوسف يتضمن أن السلطان جيهز وسبب . السلطان، فإنه عزم على املسري حلرب قرا يوسف
  .كما هي، وإال سار إليه وخرب البالد وأخذها -اليت أخذها منه وهو مسجون بدمشق  -إليه اجلواهر 
توجه مشس الدين حممد اهلروي إىل القدس، على ما كان عليه من تدريس الصالحية فقط، دون نظر : ويف عاشره

  .القدس واخلليل
خلع على األمري يشبك أينايل املؤيدي، واستقر يف األستادارية، عوضاً عن األمري أيب : ميس ثالث عشرهويف يوم اخل

بكر بعد وفاته، وكان قد استقر قبلها يف كشف اجلسور بالغربية، وعزل عنها، وخلع على الصاحب بدر الدين 
  .حسن بن نصر اهللا خلعة االستمرار يف الوزارة ونظر اخلاص

أضيف إىل صاحب بدر الدين بن نصر اهللا أستادارية املقام العايل الصارمي إبراهيم ابن السلطان، : رهويف سابع عش
  .وأنعم على ولده األمري صالح الدين حممد احلاجب بإمرة طبلخاناه. وخلع عليه عوضاً عن األمري أيب بكر املتويف

لقى عدة دروس يف الفقه واألصول باجلامع الباسطي سافر ابن الفنري قاضي الروم بالده، بعد ما أ: ويف ثاين عشرينه
  .من القاهرة، وجهزه السلطان وأهل الدولة جهازاً جليالً، فسار بتجمل كبري

  .قدم قاصد األمري شاه رخ أمري زه بن تيمورلنك: ويف رابع عشرينه

فكان جيلس يف كل  نزل السلطان إىل جامعة جبوار باب زويلة، وحضر دروس املشياخ كلهم،: ويف سابع عشرينه
  .مث يقوم إىل احللقة األخرى، حىت طاف احللق السبع، وعاد إىل القلعة. حلقة قليالً، واملدرس يلقى درسه

وأخذ يف األهبة لذلك، وأمر األمراء به فشرعوا يف . عزم السلطان على السفر لقتال قرا يوسف: ويف هذا الشهر
  .ذلك



الشروع يف بناء منظرة على اخلمس وجوه جبوار التاج خارج القاهرة ،  فيه وقع: شهر ربيع اآلخر، أوله االثنني
لينشئ السلطان حوهلا بستاناً جليالً، وجيعل ذلك عوضاً عن قصور سريا قوس، ويسرح إليها كما كانت سرحة 

  .سريا قوس
واستخلف على  سافر قاضي القضاة عالء الدين علي بن مغلي احلنبلي إىل مدينته لينظر يف أحواله،: ويف خامسه

  .قضاء القضاة بعض ثقاته
  .ابتدأ بالسلطان أمل جتدد له من حبس اإلراقة، مع ما يعتريه من أمل رجله: ويف ثالث عشره
وأقيم بدله مجال الدين . صرف الصاحب بدر الدين بن نصر اهللا من أستادارية ابن السلطان: ويف سابع عشره

وأصله من األكراد، وقدم القاهرة، وترقى حىت عمل أستادارية يوسف بن خضر بن صاروجا املعروف باحلجازي، 
مث ملا قبض . ومتكن عند األمري طوغان احلسين الدوادار متكناً زائداً، فعظم قدره. األمراء يف األيام الناصرية فرج

لي زماناً، فنكبه مث حضر إىل القاهرة وباشر الدواليب السلطانية بالوجه القب. على طوغان فر إىل مكة، وأقام هبا مدة
األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج، وعاقبه وصادره، مث أفرج عنه فلزم داره حىت األمري أبو بكر األستادار، 
سعى مجال الدين يوسف يف األستادارية، فأخرق به الصاحب بدر الدين بن نصر اهللا، وأراد القبض عليه، فلم ميكنه 

  .ه بعد ذلك أستادارية ولدهالسلطان منه، وعىن به، مث وال
اشتد بالسلطان األمل وتزايد به إىل يوم األربعاء رابع عشرينه، نودي يف القاهرة بإبطال مكس : ويف ثاين عشرينه

ويقارب  -الفاكهة البلدية واجمللوبة، وهو يف كل سنة حنو ستة آالف دينار سوى ما يأخذه القبط الكنبة واألعوان 
  .لى باب اجلامع املؤيديفبطل، ونقش ذلك ع -ذلك 

  .كثر الوباء باإلسكندرية والبحرية، وكثر اإلرجاف حبركة قرا يوسف إىل جهة البالد الشامية: ويف هذا الشهر
إىل خارج القاهرة وعرب من  -وقد أبل من مرضه  -ركب السلطان : ويف ثانيه: شهر مجادى األوىل، أوله األربعاء

  .بعافيته، وأشعلت الشموع والقناديل، فمر إىل القلعة باب النصر، وقد زينت املدينة فرحاً
مرض املقام الصارمي إبراهيم ابن السلطان، فركب يف يوم الثالثاء رابع عشره من القلعة يف حمفة، : ويف هذه األيام

غده مث ركب النيل يف . لعجزه عن ركوب الفرس، ونزل إىل بيت زين الدين عبد الباسط املطل على البحر، وأقام به
  .وقد تزايد مرضه: إىل اخلروبية باجليزة وأقام هبا

ركب السلطان إىل اخلمس وجوه، فشاهد ما عمل هناك ورتب ما اقتضاه نظره من كيفية البناء، : ويف ثان عشرينه
وعاد إىل بيت صالح الدين خليل بن الكوب ناظر الديوان املفرد، املطل على بركة الرطلي خارج باب الشعرية، 

عنده هناره وعاد من آخره إىل القلعة، وقدم له ابن الكويز تقدمة تليق به سوى ما أعده له من املآكل فأقام 
  .واملشارب

خلع على الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان البساطي شيخ اخلانكاة : ويف يوم السبت خامس عشرينه
قر قاضي القضاة املالكية بالقاهرة ومصر، بعد وفاة الناصرية فرج، بتربة أبيه الظاهر برقوق خارج باب النصر، واست

  .مجال الدين عبد اهللا بن مقداد األقفهسي، فاقتصر من نواب احلكم على أربعة، مث زادهم بعد ذلك
وكان قد خرب وأمهل أمره، منذ . مبوردة اجلبس. نزل السلطان إىل امليدان الكبري الناصري: ويف يوم األربعاء آخره

مللك الظاهر برقوق الركوب إيل ولعب الكرة فيه، وتشعثت قصوره وجدرانه، وصار منزالً لركب أبطل السلطان ا
. املغاربة احلجاج فرسم السلطان لصاحب بدر الدين بن نصر اهللا بعمارته يف هذا الشهر، فعمره أحسن عمارة

على النيل، ونزل به، وقد فعندما شاهده السلطان أعجب به، ومضى منه إىل بيت ابن البارزي كاتب السر املطل 



حتول املقام الصارمي من احلروبية باجليزة إىل املنظرة احلجازية، وهو حباله من املرض، فزاره السلطان غري مرة، 
  .وأنزل باحلرمي إىل بيت كاتب السر، فأقاموا به عنده

  :شهر مجادى اآلخرة، أوله اجلمعة

وكان يعرف قبل ذلك جبامع . جدد عمارته، جتاه بيته فيه صلى السلطان اجلمعة جبامع ابن البارزي، الذي
وخطب به وصلى شيخ اإلسالم قاضي القضاة جالل الدين البلقيين، وركب من الغد إىل امليدان، فعمل . األسيوطي

  .به اخلدمة، وتوجه إىل القلعة
. حد من احلجابوفيه نودي أن ال يتحدث يف األمور الشرعية إال القضاة، وال يشكو أحد غرميه على دين أل

وسبب ذلك أن القاضي زين الدين عبد الرمحن التفهين احلنفي رفع على رجل يف جملسه من أجل دين لزمه، فاحتمى 
وضرب احلاجب رسوله . وامتنع عن احلضور إىل بيت القاضي -حاجب احلجاب  -ببيت األمري ألطنبغا املرقيب 

مما تقدم ذكره؛ فسعى . ووخبه على ما فعل ونادى. نكر على املرقيبفلما أعلم القاضي هبذا السلطان، أ. ضرباً مربحاً
بعود احلكم إىل احلجاب، وضرب من جهر  -بعد يومني  -األمراء يف نقض ذلك حىت نودي يف يوم االثنني رابعه 

  .بالنداء
  .نزل السلطان إىل بيت كاتب السر على النيل، وأقام به: ويف سادسه
  .فكان ثالثة أذرع سواء، ونودي عليه من الغدأخذ قاع النيل، : ويف سابعه

  .ركب السلطان إىل امليدان وعمل به اخلدمة، وصعد إىل القلعة: ويف يوم السبت تاسعه
ونزل . ضرب األمري عالء الدين علي بن الطبالوي وايل القاهرة باملقارع، بني يدي السلطان: ويف حادي عشره

وخلع على ناصر الدين حممد بن أمري . دواوين، ليستخلص منه ماالًوهو عاري البدن على محار إىل بيت شاد ال
  .أخور واستقر وايل القاهرة ومصر وقليوب

محل املقام الصارمي إبراهيم ابن السلطان على األكتاف من احلجازية إىل القلعة، : ويف يوم األربعاء ثالث عشره
وشهد السلطان دفنه، . من الغد باب مع املؤيديودفن . لعجزه عن ركوب احملفة، فمات ليلة اجلمعة خامس عشره

مع عدم هنضته للقيام، وإمنا حيمل على األكتاف حىت يركب، مث حيمل حىت ينزل، وأقام السلطان باجلامع إىل أن 
وأقام القراء يقرأون القرآن على قربه . مث عاد إىل القلعة. صلى اجلمعة، فصلى به ابن البارزي، وخطب خطة بليغة

  .سبع ليال
فارتفع سعر الغالل، وأمسك أرباهبا أيديهم عن . توقف النيل عن الزيادة، ومتادى على ذلك أياماً: ويف ثامن عشره

مث نودي يف ثاين عشرينه . مبعاصي اهللا، وأن يلتزموا اخلري. بيعها، وكثر قلق الناس، مث نودي فيهم أن يتركوا العمل
فنودي بزيادة . فأصبح كثري من الناس صائماً، وصام السلطان أيضاً أن يصوموا ثالثة أيام، وخيرجوا إىل الصحراء،

إصبع مما نقصه، مث نودي من يوم األحد غده أن خيرجوا غداً إىل اجلبل وهم صائمون، فبكر يف يوم االثنني خامس 
ة، حىت عشرينه شيخ اإلسالم قاضي القضاة جالل الدين البلقيين، وسار من منزله راكباً بثياب جلوسه يف طائف

جلس عند فم الوادي، قريباً من قبة النصر، وقد نصب هناك منرب، فقرأ سورة األنعام، وأقبل الناس أفواجاً من كل 
مبفرده على فرس، وقد تزيا بزي أهل . جهة، حىت كثر اجلمع، ومضى من شروق الشمس حنو ساعتني أقبل السلطان

، وعلى عنقه مشلة صوف مرخاة، وليس يف سرجه مبئزر صوف لطيف، ولبس ثوب صوف أبيض. التصوف، فاعتم
ذهب وال حرير، فأنزل عن الفرس، وجلس على األرض من غري بساط وال  -وال شيء من قماش فرسه  -

سجادة، مما يلي يسار املنرب، فصلى قاضي القضاة جالل الدين ركعتني كهيئة صالة العيد، والناس من ورائه يصلون 



ب خطبتني، حث الناس فيهما على التوبة واالستغفار، وأعمال الرب، وفعل اخلري، مث رقي املنرب، فخط. بصالته
وحتول فوق املنرب فاستقبل القبلة، ودعا فأطال الدعاء، والسلطان يف ذلك يبكي وينتحب، وقد . وحذرهم، وهناهم

والعامة حميطة به فلما انقضت اخلطبة انفض الناس، وركب السلطان فرسه، وسار . باشر يف سجوده التراب جبهته
  .من أربع جهاته، يدعون له، حىت صعد القلعة، فكان يوماً مشهوداً، ومجًعا موفوًرا

ومن أحسن . ويف مشاهدة جبار األرض على ما وصفت، ما ختشع منه القلوب، ويرجى رمحة جبار السماء، سبحانه
اسألوا فإمنا أنا واحد : نصره اهللا، فقالأن بعض العامة دعا له، حالة االستسقاء أن ي. ما نقل عنه يف هذا اليوم

فلله دره، لو كان قد أيد بوزر أصدق وبطانة خري، ملا قصر عن األفعال اجلميلة بل إمنا اقترن به فاجر . منكم،
  .جريء، أو خب شقي
  نودي على النيل بزيادته اثين عشر إصبعا، بعدما رد: ويف غده، يوم الثالثاء

ن إصبعاً، فتباشر الناس باستجابة دعائهم، ورجوا رمحة اهللا وقدم اخلرب بنزول قرا النقص وهو قريب من سبع وعشري
يوسف على بغداد، وقد عصاه ولده شاه حممد فحاصره ثالثة أيام، حىت خرج إليه، فأمسكه واستصفى أمواله، ووىل 

  .عوضه ابنه أصبهان أمري زاة مث عاد إىل تربيز حلركة شاه رخ بن مترلنك عليه
خلع على األمري مقبل الدوادار، والقاضي ناصر الدين حممد بن البارزي كاتب السر، بنظر : ع عشرينهويف تاس

  .اجلامع املؤيدي، فنزال إليه، وتفقدا أحواله
استدعى السلطان خبلعة لكاتب : أدير حممل احلاج على عادته، ويف نصفه: يف ثالث عشره: شهر رجب، أوله السبت
ري مقبل الدوادار، وأمر أن يطلب صدر الدين أمحد بن العجمي حمتسب القاهرة إىل داره، سر صفد، وبعثها إىل األم

ويلبسه اخللعة، وخيرجه إىل صفد، فأحضره يف احلال، وألبسه اخللعة، وأمره بالتوجه من القاهرة إىل صفد، فتوجه إىل 
فرسم السلطان أن خيرج إىل القدس . الًداره، واجنمع عن التحدث يف احلسبة، وأخذ يسعى يف اإلقامة يف القاهرة بطا

  .بطاال، فسار يف يوم الثالثاء ثامن عشره
نزل السلطان إىل بيت كاتب السر املطل على النيل، ليقيم به على عادته، ونزل : ويف يوم االثنني سابع عشره
  .وصارت اخلدمة تعمل هناك. األمراء بالدور من حوله

سلطان يف النيل مع خاصته، من بيت كاتب السر إىل منية السريج، مث عاد يف سبح ال: ويف يوم األربعاء تاسع عشره
احلراقة، وكثر التعجب من قوة سبحه مع زمانة رجله، وعجزه عن القيام، لكنه حيمل على األكتاف، وميشي به، أو 

ن أعال الدار وملا أراد السباحة أقعد يف ختت من خشب، وأرخي م. يوضع على ظهر الفرس، مث حيمل، وينزل عنها
فنودي من الغد يوم اخلميس، بزيادة . حببال إىل املاء، فلما عاد رفع به يف التخت كذلك، حىت جلس على مرتبته

ومن . ثالثني إصبعاً، و مل يزد يف هذه السنة مثلها مجلة، فتيامن الناس بعوم السلطان، وعدوا ذلك من محلة سعادته
لو علمت أن ذلك يقع : ن النيل زاد هذه الزيادة البالغة لكونه سبح فيه، فقالصحة عقيدته أنه ملا بلغه قول العوام أ
  .ملا سبحت فيه، لئال يضل العوام بذلك

خلع على صارم الدين إبراهيم ابن الوزير ناصر الدين حممد بن احلسام الصقري بوظيفة حسبة : ويف عشرينه
يا بزي اجلند، وقد التزم حبمل ألف دينار، جيبيها من القاهرة، عوضاً عن صدر الدين بن العجمي فباشرها وهو يتز

  .الباعة وحنوهم، فلم حتمد مباشرته
ركب السلطان النيل للنزهة به، فزار اآلثار النبوية، وبر من هناك من الفقراء مبال، : ويف يوم اجلمعة حادي عشرينه

وبنائه، وتوسعته، وترميم بناء رباط اآلثار  مث توجه إىل املقياس بالروضة، فصلى اجلمعة جبامع املقياس، ورسم هبدمه



  .وركب من الغد يوم السبت إىل القلعة. مث ركب من اجلزيرة الوسطى إىل امليدان الناصري، وبات به. النبوية أيضاً
  .وفيه قدم البدر حممود العينتايب ناظر األحباس من بالد ابن قرمان، فخلع عليه

رج القاهرة فرسان، فقيدا إىل بيت األمري يشبك األستادار، فعرفا أهنما من وجد بكرة النهار خا: ويف ثالث عشرينه
فارجتت القاهرة بأنه قتل . خيل ابن العجمي احملتسب، وذلك أنه نزل بلبيس يوم السبت أمسه، وفقد منها عشاء

ب السر، وخرج نساءه مسبيات يصحن صعدن القلعة إىل السلطان، ووجهوا التهمة بقتله إىل ابن البارزي كات
هذه حيلة عملها، وقد اختفي باملدينة، مث بعث للكشف عن قتله من أرباب : فأنكر السلطان أن يكون قتل، وقال

فظهر يف . ونودي يف سابع عشرينه بتهديد من أخفاه عنده، وترغيب من أحضره. األدراك فلم يوقف به على خرب
فطلب زوج ابنته، وعوقب . على نفسه مضى على وجهه آخر النهار أنه بعث إىل أهله كتاباً يتضمن أنه من خوفه

  .على إحضاره، مث سجن
وفيه قدم اخلرب بأن األمري علمان بن طر علي قرايلك كبس على بري عمر، حاكم أرزنكان من قبل قرا يوسف، 

  .وأمسكه وقيده، هو وأربعة وعشرين من أهلة وأوالده، وقتل ستني رجالً، وغنم شيئاً كثرياً
  :املكرم، أوله االثننيشهر شعبان 

فيه وصل رأس بري عمر حاكم أرزنكان، وكان السلطان قد كتب حماضر وفتاوي بكفر قرا يوسف وولده حاكم 
ورسم لألمراء بالتهيؤ للسفر، ومحلت إليهم النفقات، فوقع الشروع يف . بغداد، فأفىت مشايخ العلم بوجوب قتاله

ب اخلليفة والقضاة األربع بنواهبم، وبني يديهم بدر الدين حسن ونودي يف رابعه، وقد رك. جتهيز أمور السفر
الربديين أحد نواب احلكم الشافعية، وهو راكب يقرأ من ورقة استنفار الناس لقتال قرا يوسف، وتعداد قبائحه 

  .ومساوئه، فاضطرب الناس، وكثر جزعهم
بأنه قتل رجال وسطه بالسيف نصفني بغري  وفيه ادعى على األمري ناصر الدين حممد بن أمري أخور وايل القاهرة

وأقيمت البينة بذلك حبضرة القضاة، وهم بني يدي السلطان، فحكم بقتله، فأخذ ووسط يف املوضع . موجب شرعي
  .الذي وسط فيه املذكور

وخلع فيه على األمري ناصر الدين حممد، ويعرف ببكلمش بن فرى نائب الوجه البحري وابن وايل العرب، واستقر 
وايل القاهرة، عوضاً عن ابن أمري أخور، على مال كبري التزم حبمله مما جيبيه من مظامل العباد، فباشر مباشرة سيئة، 

وصار الناس يلقبونه . وركبته الديون، وهان أمره على العامة، لعدم حرمته، حىت كان أحد املقدمني أحشم منه
  .فنقبت عليه، وهو بزي النساء أشبه منه بالرجال قندوري؛ ألنه أراد أن يقول قباي فغلط وقال قندوري،

كان وفاء النيل، فركب السلطان إىل املقياس، وفتح اخلليج :  -وخامس عشرين مسرى  -ويف يوم االثنني ثامنه 
  .على العادة، مث عاد إىل قلعة
بصداق مبلغه  -السلطان ابنة  -عقد لألمري الكبري ألطنبغا القرمشي على خوند ستيتة : ويف يوم اجلمعة ثاين عشره

  .مخسة عشر ألف دينار هرجة، باجلامع املؤيدي، حبضرة القضاة واألمراء واألعيان
برز األمري الكبري ألطنبغا القرمشي إىل الربدانية خارج القاهرة، ومعه من األمراء : ويف يوم السبت ثالث عشره

أحد مقدمي األلوف، وألطنبغا املرقي حاجب ألطنبغا الصغري رأس نوبة، وطوغان أمري أخو، وجلبان املؤيدي 
احلجاب، وجرباش الكرميي رأس نوبة، وأقبالط السيفي دمرداش، وأزدمر الناصري من مقدمي األلوف، ليتوجهوا 

  .إىل حلب، خشية حركة قرا يوسف
يدان لعرض وفيه نزل السلطان إىل بيت كاتب السر على النيل، فأقام به يوم الثالثاء سادس عشره، توجه إىل امل



وتوجه هنار . مث ركب إىل امليدان هنار السبت، وبات به. وعاد من آخره على ظهر النيل. املماليك السلطانية الرماحة
وعرض الرماحة يف . وعاد إىل امليدان، فبات به. األحد، فزار اآلثار النبوية، وكشف عمارة جامع املقياس بالروضة

وعاد إىل خميمه باجلزيرة الوسطى، فأقام يومه ومعه األمراء . لنبوية يف يوم الثالثاءمث راجع زيارة اآلثار ا. يوم االثنني
وعاد إىل امليدان، فبات به ليلتني مث رجع إىل بيت كاتب السر يف يوم اخلميس، . ومباشروه، فأكلوا وشربوا القمز

إىل القلعة بكرة السبت سابع مث توجه إىل امليدان، فبات به، وركب . فبات به وصلى اجلمعة جبامع كاتب السر
  .وكان صائماً يف رجب وشعبان، مل يفطر فيهما إال حنو عشرة أيام. عشرينه

  .أهل، وقد انتفض على السلطان أمل رجله: شهر رمضان املعظم، أوله الثالثاء
فرد، بعد خلع السلطان على الصاحب تاج الدين عبد الرازق اهليضم واستقر يف نظر الديوان امل: ويف رابع عشره

  .موت صالح الدين خليل بن الكويز
وقدم اخلرب من غزة أن يف ليلة األربعاء ثالثه ذبح مجل بسوق اجلزارين، وعلق حلمه يف داخل بيت اجلزار، فأضاء 

مبفردها، فقطعوه قطعاً فأضاءت كل قطعة . اللحم كما يضيء الشمع إذا أشعل فيه النار، فأخذ منه قطعة فأضاءت
ملته ودفنوه من غري أن يأكل أحد منه شيئاً، إال أن رجالً قطع منه قطعة حلم وهي تضيء، وتركها منه، فأخذوه جب

وكان حلم هذا اجلمل حبيث لو أخذ منه زنة درهم ألضاءت . فلم يأكلها وتركها. عنده إىل أن أصبح وألقاها لكلب
  .وشاهد هذا مجاعة ال حيصى عددهم. كأهنا النجم

  .ثالث بابة إىل مثانية عشر ذراعاً وثالثة أصابع، وابتدأ النقص من خامس بابة وانتهت زيادة النيل يف
  .ابتدأ مرض القاضي ناصر الدين حممد بن البارزي، كاتب السر: ويف هذا الشهر

  .فيه صلى السلطان صالة العيد بالقصر الكبري من القلعة، عجزاً عن املضي إىل اجلامع: شهر شوال، أوله األربعاء
  .ركب السلطان يف احملفة إىل منظرة اخلمس وجوه اليت استجدها، وقد كملت، مث عاد من يومه: عهويف راب

تنكر السلطان على الوزير الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، وضربه ببني : ويف يوم األربعاء خامس عشره
  .هذا والسلطان مريض. مث أمر به فنزل إىل داره على وظائفه. يديه ضرباً مربحاً

أرجف مبوت السلطان، فاضطرب الناس، ونقلوا ثياهبم خوفاً من الفتنة أن تثور مث أفاق : ويف يوم االثنني عشرينه
  .فسكنوا

  .وفيه خرج حممل احلاج إىل الريدانية، واحلجاج على ختوف من النهب
ومولده يف ثاين مجادى  .وفيه طلب القضاة واألمراء، وجلس السلطان، فعهد إىل ولده األمري أمحد بالسلطة من بعد

األوىل من السنة املاضية، وله من العمر سبعة عشر شهراً ومخسة أيام، وجعل األمري الكبري ألطنبغا القرمشي القائم 
قجقار القردمي، وتنبك ميق، : بأمره، وأن يقوم بتدبري الدولة حىت حيضر القرمشي من حلب األمراء الثالثة وهم

  .، مث حلف املماليك من الغدوحلف األمراء على ذلك. وططر
خلع على كمال الدين حممد بن ناصر الدين حممد بن البارزي، واستقر يف كتابة : ويف يوم السبت خامس عشرينه

السر، بعد وفاة أبيه، على مبلغ أربعني ألف دينار، حيملها، وكان صدر الدين أمحد بن العجمي مل يزل خمتفياً حىت 
ارزي، فظهر، وعند مجهور الناس أن ابن البارزي ناصر الدين حممد كاتب السر هو مات ناصر الدين حممد بن الب

الذي قتله، فشفع فيه بعض األمراء، وكان السلطان يف شغل مبرضه عنه، فقبل شفاعته، ورسم أن يقيم بداره من 
  .القاهرة، فلزم داره، وظهرت براءة ابن البارزي

بن حممد بن أمحد بن مزهر الدمشقي، ناظر اإلصطبل، واستقر يف نيابة  خلع على بدر الدين حممد: ويف سابع عشرينه



  .كتابة السر، عوضاً عن كمال الدين بن البارزي املنتقل لكتابة السر
دخل السلطان احلمام، وقد تناقص ما به من األمراض فنودي بالزينة، فزينت القاهرة ومصر، : ويف تاسع عشرينه

  .والفقراءوفرق مال يف الناس من الفقهاء 
أعاد قاضي القضاة مشس الدين حممد البساطي املالكي نواب احلكم الذين كانوا يلون عمن قبله، : ويف هذا الشهر

  .واستناب زيادة عليهم عدة من إلزامه
فيه ظهرت دخرية لناصر الدين حممد بن البارزي، فيها حنو من سبعني ألف دينار، : شهر ذي القعدة أوله اجلمعة

  .طانأخذها السل
ركب السلطان وشق القاهرة من باب زويلة، وخرج من باب القنطرة فنزل مبنظرة اخلمس الوجوه إىل : ويف رابعه

  .يوم األربعاء سابعه عاد من باب القنطرة، وشق القاهرة بثياب جلوسه، حىت صعد القلعة
  .يزة، وأقام هناكركب السلطان إىل املنظرة أيضاً، وبات هبا، وتصيد من الغد برب اجل: ويف تاسعه

وفيه نزل زين الدين عبد الباسط، ومرجان اهلندي اخلازندار إىل بيت الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، وقد 
لزم الفراش من يوم ضرب، وأخذا منه خزانة اخلاص وسلمت للطراشي مرجان املذكور، فتحدث يف نظر اخلاص 

قيع، وأنفق من غده عن كسوة املماليك السلطانية حنو مثانية عن السلطان من غري أن خيلع عليه، وال كتب له تو
  .آالف دينار

  .عاد السلطان يف احملفة إىل القلعة: ويف يوم الثالثاء ثاين عشره
وفيه . خلع على الصاحب بدر الدين بن نصر اهللا خلعة الرضا، واستمراره يف الوزارة واإلمرية: ويف رابع عشره

بن البارزي بكتابه السر يف اجلامع املؤيدي حبضرة األمراء والقضاة وأرباب الدولة قرئ توقيع كمال الدين حممد 
  .ومل يقرأ قبله توقيع كاتب السر. واألعيان

ركب السلطان إىل منظرة اخلمس الوجوه، وأقام هبا إىل سابع عشره، مث عاد إىل القلعة، وركب : ويف خامس عشره
رب من باب زويلة، وشق القاهرة حىت خرج من باب القنطرة إىل املنظرة، يف يوم األربعاء عشرينه بثياب جلوسه، وع

وخرج الناس على عادهتم بعد ما نزل يف يوم . فأقام هبا إىل يوم اجلمعة، وعدى النيل إىل اجليزة، يريد صرحة البحرية
ع املذكور وصلى به مث خرج إىل اجلام. اجلمعة هذا بدار على شاطئ نيل مصر، وعرب احلمام جبوار اجلامع اجلديد

  .مث ركب النيل، وهو يف هذا كله حيمل على األكتاف. اجلمعة
فقد حلم الضأن من أسواق القاهرة عدة أيام، وعز وجرد حلم البقر، مث أبيع حلم الضأن بعشرة : ويف هذا الشهر

  .دراهم الرطل، بعد سبعة، مث أبيع بتسعة
  .قه، وشدة تعديه وعتوه، فلم يؤخذ له بثأروفيه قتل العربان كاشف البهنسي، لكثرة ظلمه وفس

  :شهر ذي احلجة، أوله السبت

وقد اشتد به املرض، وأفرط اإلسهال، فارجف مبوته، . عاد السلطان من السرحة، بعد ما انتهى إىل الطرانة: يف ثامنه
هبا حىت حنر قليال من مث ركب النيل منها عجزاً عن الركوب يف احملفة، حىت نزل منبابة، فأقام . وكادت تكون فتنة

مث صعد القلعة يف احملفة . ضحاياه، مث ركب النيل آخر يوم النحر إىل بيت كاتب السر املطل على النيل، وبات به
  .يوم الثالثاء حادي عشره، وهو شديد املرض من اإلسهال، والزحري واحلصاة، واحلمى، والصداع، واملفاصل

صن كيفا، يتضمن موت قرا يوسف يف رابع عشر ذي القعدة، قدم كتاب سليمان صاحب ح: ويف ثامن عشره
  .مسموماً، فيما بني السلطانية وتوريز، وهو متوجه إىل قتال شاه رخ بن تيمورلنك



  .قدم مبشرو احلاج: ويف ثامن عشرينه
  .أرجف مبوت السلطان: ويف يوم السبت تاسع عشرينه

مث . قضاة زين الدين عبد الرمحن التفهين احلنفي، بالسلطنةوفيه أثبت عهد األمري أمحد ابن السلطان، على قاضي ال
نفذ على بقية القضاة، فكثر االضطراب يف الناس، وتوقعوا الفتنة، واشتد خوف خواص السلطان، ونقلوا ما يف 

  .دورهم
  ومات يف هذه السنه ممن له ذكر

ة القاهرة ومصر غري مرة، بعد ما وقد ويل حسب. شرف الدين حممد بن علي احلربي، يف ثاين عشرين ربيع األول
مث وقع يف كفر يف سنة ست وتسعني، فأريد قتله، مث . كان من شرار العامة، بتمعش بنيابة احلكم عند املالكية مبصر

ويشهر بقبائح من السخف، . مث صار بتمعش ببيع السكر يف حانوت بالقاهرة. حقن دمه وعزر بالضرب واحلبس
  .واجملون، وسوء السرية

  .ونعم الرجل كان. صاحبنا ناصر الدين حممد بن مبارك الطازي، أخو اخلليفة املستعني باهللا ألمه ومات
وكان نصرانياً، وأسلم . ومات حمب الدين حممد بن اخلضري األسلمي، أحد كتاب القبط، يف عاشر ربيع اآلخرة

  .قبه حمب الدينعن قريب، على يد األمري فخر الدين األستادار، فسماه حممداً كما تقدم، ول
ومات قاضي القضاة مجال الدين عبد اهللا بن مقداد بن إمساعيل األقفهسي املالكي، يف رابع عشر مجادى األوىل عن 

وقد وىل قضاء القضاة املالكية مرتني، األوىل يف األيام الناصرية فرج، بعد موت نور الدين علي بن  -حنو مثانني سنة 
دى اآلخرة، سنة ثالث ومثامنائة، فأقام أربعة أشهر وعشرة أيام، وصرف يف يوسف بن جالل، يف ثالث عشر مجا

مث ويل ثانياً، فأقام مخس سنني ومثانية أشهر ويومني، ومات وهو قاض، . ثالث عشرين شهر رمضان بابن خلدون
سنة مثان وناب يف احلكم عن العلم سليمان البساطي من . أخذ عن الشيخ خليل. وكان فقيهاً، بارعاً يف الفقه

وعرف بالستر والصيانة وصار املعول على . ودرس بالقمحية وغريها. وسبعني وسبعمائة إىل أن استبد بالقضاء
  .فتاويه مدة سنني

. ومات مشس الدين حممد بن حممد بن حسني الربقي احلنفي، أحد نواب احلكم احلنفية، يف سابع مجادى اآلخرة
  .وكانت سريته ذميمة
وكان مشكور السرية، حممود الطريقة، له حظ من . صاحب الزاوية حتت اجلبل األمحر: نفوشومات الشيخ علي كه

  .األتراك
  .ومات صالح الدين خليل بن زين الدين عبد الرمحن بن الكويز، ناظر الديوان املفرد، يف عاشر رمضان

إبراهيم بن املسلم بن هبة اهللا ومات ناصر الدين حممد بن كمال الدين حممد بن عثمان بن حممد بن عبد الرحيم ابن 
بن حسان بن حممد بن منظور بن أمحد بن البارزي، اجلهين، احلموي، الشافعي، الفقيه، األديب، النحوي، كاتب 

  .السر، يف يوم األربعاء ثامن شوال، ودفن على ولده الشهايب أمحد جتاه قرب اإلمام الشافعي بالقرافة
ن شاكر بن عبد اهللا بن غنام، يف سابع عشرين شوال، وقد أناف على املائة، ومات الصاحب كرمي الدين عبد اهللا ب

  .وحواسه سليمة، وزر مرتني، وأنشأ مدرسة جبوار اجلامع األزهر من القاهرة
  .ومات قرا يوسف بن قرا حممد بن بريم خجا، صاحب بغداد وتربيز، يف رابع عشر ذي القعدة



سعيد عثمان ابن السلطان أيب العباس أمحد ابن السلطان أيب سامل  وقتل ملك املغرب صاحب فاس، السلطان أبو
إبراهيم ابن السلطان أيب احلسن علي بن عثمان بن يعقوب ابن عبد احلق املريين، يف ليلة الثالث عشر من شوال، 

ة، وثالثة أشهر، وكانت مدته ثالثاً وعشرين سن. قتله وزيره عبد العزيز اللباين، وأقام عوضه ابنه أبا عبد اهللا حممد
وأياماً، خربت فيها فاس وأعماهلا، وذلت بنو مرين، واتضع ملكها، وتالشى، ويف ذي احلجة سار أبو زيان حممد بن 

وكان ابن األمحر قد بعث به من األندلس ألخذ فاس، فنزل عليها . أيب طريق حممد ابن السلطان أيب عنان من تازي
  .مبدينة فاس، مبن اجتمع معه من أهل البلد، وقاتلوا اللباين أربعة أشهروبايعه الشيخ يعقوب احللفاوي الثائر 

  سنة أربع وعشرين ومثامنائة

والسلطان بديار مصر . أهلت وخليفة الوقت املعتضد باهللا أبو الفتح داود بن املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد
ي، وهو مريض، ومعظم عسكر مصر مبدينة حلب والشام واحلجاز امللك املؤيد أبو النصر شيخ احملمودي الظاهر

صحبة األمري الكبري ألطنبغا القرماشي أتابك العساكر، ومعه من األمراء طوغان أمري أخور، وألطنبغا من عبد الواحد 
. رأس نوبة النوب، وألطنبغا املرقيب حاجب احلجاب، وجرباش الكرميي رأس نوبة، وغريهم -املعروف بالصغري  -

. ن من األمراء قجقار القردمي أمري سالح، وططر أمري جملس، وتنبك ميق العالي، ومقبل الدواداروعند السلطا
ووظيفة نظر اخلاص ليست بيد أحد، وإمنا يتحدث فيها عن . والوزير يومئذ الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا

وكاتب السر كمال الدين حممد بن حممد . وأستادار األمري يشبك أينايل. السلطان الطواشي مرجان اهلندي اخلازندار
وقاضي القضاة احلنفية زين . بن البارزي، وقاضي القضاة شيخ اإلسالم جالل الدين عبد الرمحن بن البلقيين الشافعي

وقاضي القضاة احلنابلة . وقاضي القضاة املالكية بديار مصر مشس الدين حممد البساطي. الدين عبد الرمحن التفهين
ونائب غزة أركماس . ونائب اإلسكندرية ناصر الدين حممد بن أمحد بن عمر بن العطار. لي بن مغليعالء الدين ع

ونائب حلب يشبك اليوسفي، ونائب قيصرية الروم حممد بك بن دلغادر . ونائب الشام جقمق الدوادار. اجللباين
وأمري مكة . ئب محاة أق بالطونا. ونائب طرابلس اسنبغا الزردكاش. ونائب صفد قطلوبغا التنمي. التركماين

وأمري املدينة النبوية الشريف عزير بن هيازع، ومتملك اليمن امللك الناصر أمحد بن . الشريف حسن بن عجالن
ومتملك بالد الشرق شاه رخ بن تيمور كركان، ومتملك بالد الروم سلطان حممد كرشجي بن . األشرف إمساعيل

ووايل . تسب القاهرة إبراهيم ابن الوزير ناصر الدين حممد بن احلساموحم. خوندكار بايزيد بن مراد بن عثمان
وكاشف الوجه البحري حسني الكردي ابن الشيخ . وكاشف الوجه القبلي دمرداش. القاهرة بكلمش ابن فري

  .عمر، وكان مشكور السرية على تقوى، كما ذكر
نني درمهاً األردب فما دوهنا، والشعري كل أردب مبائة أهل والقمح مبائيت ومثا: شهر اهللا احملرم احلرام، أوله األحد

والفول كل أردب مبائة وستني، وذلك سوى كلفه، وحلم الضأن بتسعة دراهم الرطل، وحلم البقر بستة . وسبعني
واملثقال اهلرجة مبائتني وثالثني درمهاً، . والدينار املشخص مبائتني وعشرة دراهم فلوساً. دراهم ونصف كل رطل

والدراهم املؤيدية كل مؤيدي بسبعة دراهم فلوساً، وهي كثرية بأيدي الناس، وقد . ليل الوجود بأيدي الناسوهو ق
أتلف أهل الفساد وزهنا ونقصوها هبرشها، حىت خفت، وضربوا على مثاهلا حناساً خيالطه يسري من الفضة، فعن قليل 

فإنه صار خيلط مع الفلوس من املسامري  والفلوس كل رطل بستة دراهم، وقد فسدت،. تنكشف ويظهر زيفها
احلديد املكسورة، ومن نعال اخليل احلديد، وحنوها من قطع النحاس وقطع الرصاص شيء كثري، حبيث ال يكاد 

  .يوجد يف القنطار من الفلوس إال دون ربعه فلوساً وباقيه حديد وحناس ورصاص
وقد كثر عبث املفسدين وقطاع الطريق ببالد . طانهذا والناس يف القاهرة على ختوف وقوع الفتنة مبوت السل



ومع ذلك فاألسواق كاسدة، والبضائع بأيدي التجار بايرة، . وفحش قتل األنفس، وأخذ األموال هناك. الصعيد
وجور الوالة واحلكام وأتباعهم . واألحوال واقفة، والشكاية قد عمت، فال جتد إال شاكياً وقوف حاله، وقلة مكسبه

  .سأل اهللا حسن العاقبةمتزايد، فت

صعد األمراء قلعة اجلبل، وجلسوا على باب الدار، فخرج إليهم الطواشي واعتذر هلم : ويف يوم اخلميس خامسه
واإلرجاف يقوي، فإن السلطان أفرط به اإلسهال مع تنوع . عن دخوهلم، فانصرفوا، وكانوا على هذا منذ أيام

وقد افترق األمراء فرقا، . مل يبق مرض من األمراض حىت حصل له: بهاألسقام، وتزايد اآلالم، حبيث قال يل طبي
األمري التاج الشويكي، وخلعوا عليه يف بعض دور القلعة،  -وكبريهم ططر  -فطلب األمراء الذين يف القلعة 

. لعامةوجعلوه وايل القاهرة، وشقها يف جتمل زائد، أرهب به من كان خياف منه أن ميد يده إىل النهب من مفسدي ا
وما برح اإلرجاف بالسلطان يف كل يوم، حىت مات قبيل الظهر من يوم االثنني تاسعه، فارتج الناس ساعة، مث 

وأخذ يف جهاز املؤيد، وصلى عليه خارج . فطلب القضاة واخلليفة إلقامة ابن السلطان، فأقيم يف السلطنة. سكنوا
بيل العصر، ومل يشهد دفنه كثري أحد من األمراء واملماليك، باب القلة، ومحل إىل اجلامع املؤيدي، فدفن بالقبة ق
  .لتأخرهم بالقلعة، فيما يأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل

واتفق يف أمر املؤيد موعظة فيها أعظم عربة، وهو أنه ملا غسل مل يوجد له منشفة ينشف هبا، فنشف مبنديل بعض من 
خذ له مئنر رصوف صعيدي من فوق رأس بعض جواريه وال وجد له مئزر تسر به عورته، حىت آ. حضر غسله

  .فستر به وال وجد له حىت أخذ له طاسة يصب عليه هبا املاء وهو يغسل مع كثرة ما خلفه من أنواع األموال
وكان شجاعاً، مقداماً، . ومات وقد أناف على اخلمسني، وكانت مدة ملكه مثاين سنني، ومخسة أشهر، ومثانية أيام

، وجيالسهم، وجيل الشرع النبوي، ويذعن له، وال ينكر على من طلبه منه إذا حتاكم إليه أن ميضي حيب أهل العلم
وكان غري مائل إىل . وينكر على أمرائه معارضة القضاة يف أحكامهم. من بني يديه إىل قضاة الشرع، بل يعجبه ذلك

خبيالً، مسيكاً يشح حىت باألكل، جلوجاً، غضوباً، إال أنه كان . وله قيام يف الليل إىل التهجد أحياناً. شيء من البدع
نكداً، حسوداً، معياناً، يتظاهر بأنواع املنكرات، فحاشاً، سباباً بذيا شديد املهابة، حافظاً ألصحابه، غري مفرط فيهم، 

بطرابلس وال مضيعاً هلم، وهو أكثر أسباب خراب مصر والشام، لكثرة ما كان يثريه من الشرور والفنت أيام نيابته 
مث ما أفسده يف أيام ملكه من كثرة املظامل وهنب البالد، وتسليط أتباعه على الناس، يسوموهنم الذلة، . ودمشق

  .ويأخذون ما قدروا عليه، بغري وازع من عقل، وال ناه من دين
  السلطان أبو السعادات أمحد بن املؤيد

أقيم يف السلطة يوم مات أبوه، على مضى مخس درج من السلطان امللك املظفر أبو السعادات أمحد بن املؤيد شيخ 
. نصف هنار االثنني، تاسع احملرم سنة أربع وعشرين ومثاين مائة، وعمره سنة واحدة، ومثانية أشهر، وسبعة أيام

وساروا به وهو يبكي إىل القصر، حيث األمراء والقضاة واخلليفة، . وأركب على فرس من باب الستارة، فبكى
وأمر يف احلال، فنودي يف القلعة والقاهرة أن يترحم الناس . األرض، ولقبوه بامللك املظفر أيب السعاداتفقبلوا له 

وقبض على األمري قجقار القردمي أمري . وأخذ يف جهاز املؤيد ودفنه. على امللك املؤيد، ويدعوا للملك املظفر ولده
  .ألمري ططر، وبات بالقلعة والناس على ختوفسالح قبل دفن املؤيد، وأحيط مبباشريه وحواصله، بإشارة ا

عملت اخلدمة بالقصر، وعرض على األمري تنبك ميق أن يتحدث يف أمور الدولة، رفيقاً : ويف يوم الثالثاء عاشره
وخلع . لألمري ططر، فامتنع من ذلك أشد امتناع، فقام األمري ططر بأعباء الدولة، وخلع عليه الال للسلطان وكافله



واستقر سكين األمري . فلما انقضت اخلدمة أعيد إىل أمه.  تنبك ميق هذا، واملظفر قد أجلس وهم حولهعلى األمري
  .ططر باألشرفية من القلعة، ووقف األمراء ومباشرو الدولة بني يديه

وطلب . قبض على األمري جلبان واألمري شاهني الفارسي، ومها من أمراء األلوف: ويف يوم األربعاء حادي عشره
ضاة القضاة األربع إىل القلعة، وختم حبضورهم على حواصل املؤيد بعد ما أخرج منها أربعمائة ألف دينار، برسم ق

فلما كان عشاء، اضطرب الناس ولبس األمراء واملماليك للحرب، فخرج األمري مقبل . النفقة على العسكر
تباع، وسروا إىل جهة الشام، فاجتمع األمراء الدوادار يف عدة من أمراء الطبلخاناه والعشرات ومن املماليك واأل

ونودي . ونودي بأبطال املغارم اليت حدثت على اجلراريف وعمل اجلسور بأعمال مصر. بكرة اخلميس بالقلعة
ونودي ثالث مرة حبضور أجناد احللقة، . باجتماع املماليك السلطانية للنفقة فيهم، فأخذ كل واحد منهم مائة دينار

أخذ منهم املؤيد من املال يف سنة اثنني وعشرين، فسروا بذلك سروراً زائداً وفيه أخذ األمري الكبري  لريد عليهم ما
  .ططر بيد املظفر، وفيها القلم حىت علم على املناشري وحنوها، حبضرة األمراء وأرباب الدولة، واستمر ذلك أحياناً

  .ني الفارسي يف القيود إىل سجن اإلسكندريةمحل قجقار القردمي وجلبان وشاه: ويف يوم اجلمعة ثالث عشره
  .وفيه أنفق يف بقية املماليك السلطانية أيضاً كما تقدم

. خلع على الوزير الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، وأعيد إليه نظر اخلاص: ويف يوم السبت رابع عشره
الصارم إبراهيم بن احلسام، وأنعم  وخلع على صدر الدين أمحد بن العجمي وأعيد إىل حسبة القاهرة، عوضاً عن

  .وأضيف إليه حسبة مصر، ورتب له على ديوان اجلوايل يف كل يوم دينار. عليه بصره فيها مثانون ديناراً
  .وفيه أنفق يف بقية املماليك أيضاً، وأفرج عن مجاعة سجنهم املؤيد

وخلع على األمري . امللك، كافل املماليك خلع على األمري الكبري ططر، واستقر نظام: ويف يوم االثنني سادس عشره
وخلع على األمري تغري بردي من قصروه، أحد . تنبك ميق العالي، واستقر أمري جملس، عوضاً عن األمري ططر

وخلع . رءوس النوب الطبلخاناه، واستقر أمري أخور، وأنعم عليه بتقدمة، عوضاً عن طوغان أحد اجملردين حبلب
وخلع على األمري قشتمر أحد العشرات، واستقر . دي أحد الطبلخاناه، واستقر أمري مائةعلى األمري أق قجا األمح

وخلع على األمري جانبك الصويف، واستقر أمري سالح عوضاً عن األمري . يف نيابة اإلسكندرية عوضاً عن ابن العطار
أحد الطبلخاناه، واستقر رأس نوبة وخلع على األمري أينال . وأنعم عليه خببز أق بالط الدمرداشي. قجقار القردمي

وخلع على األمري يشبك أستادار، خلعة االستمرار، . النوب، عوضاً عن األمري ألطنبغا الصغري أحد اجملردين حبلب
  .وخلع على التاج باستمراره يف والية القاهرة، وأن يكون حاجباً

تقاليدهم املظفرية باستقرارهم على عاداهتم توجهت القصاد بتشاريف نواب الشام و: ويف يوم الثالثاء سابع عشره
  .وكتب األمري نظام امللك ططر العالمة على األمثلة وحنوها، كما يكتب السلطان. يف كفاالهتم

وتوىل ذلك . ابتدئ بالنفقة يف أجناد احللقة، ورد على كل أحد منهم ما أخذ منه: ويف يوم األربعاء ثامن عشره
  .األمري نظام امللك بنفسه

ه نودي بكف الناس عن املنكرات كلها، فكثر الدعاء لناظم امللك، ومتشت أحوال الناس، وكثر البيع والشراء، وفي
  .فراجت البضائع ورحبت التجار لتوسع أهل الدولة، مما صار إليهم من األموال

ى عوائدهم يف خلع على قضاة القضاة األربع، وبقية أرباب الدولة باستمرارهم عل: ويف يوم اخلميس تاسع عشره
واستقر يف . وخلع على شرف الدين حممد بن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اهللا موقع األمري نظام امللك. وظائفهم

  .كان يليه األمري ططر منذ مات ناصر الدين حممد بن البارزي . نظر أوقاف األشراف



وخلع عليه جبة بفرو مسور، ونزل إىل  .وفيه استعفي علم الدين داود بن الكويز من مباشرة نظر اجليش، فأعفي
  .داره

  .وفيه قدم اخلرب بوصول األمري مقبل الدوادار إىل قطيا، ومضيه إىل الطينة وركوبه البحر يف غراب قد أعده
نودي بأن األمري الكبري نظام امللك ططر جيلس للحكم بني الناس، فجلس بعد الصالة : ويف يوم اجلمعة عشرينه

وحضر األمراء على العادة، . ل، كما كان املؤيد جيلس، إال أنه قعد عن يسار الكرسي، و مل يرقهباملقعد من االصطب
ووقف نقيب اجليش وايل . وقعد كاتب السر على الدكة، فقرأ عليه القصص، كما كان يقرأ يف األيام املؤيدية

  .القاهرة بني يديه، كما كانا يقفان بني يدي املؤيد، فنظر يف ظالمات الناس

تنكر األمري الكبري على الصاحب تاج الدين بن اهليصم، وعزله عن نظر الديوان : ويف يوم السبت حادي عشرينه
  .املفرد

وفيه قدم . فرق األمري الكبري نظام امللك ططر يف بقية أجناد احللقة ما أخذ منهم: ويف يوم األحد املبارك ثاين عشرينه
  .ركب احلاج األول

وفيه طلب تاج الدين عبد الرزاق بن مشس الدين . قدم حممل احلاج ببقية احلجاج: عشرينهويف يوم االثنني ثالث 
عبد اهللا، املعروف بابن كاتب املناخات، مستويف الديوان املفرد، وخلع عليه بوظيفة نظر الديوان املفرد، عوضاً عن 

عنه اخللعة، وأفيض عليه تشريف  وخرج من بني يدي األمري الكبري، حىت توسط الدهليز طلب ونزعت. ابن اهليصم
وكان ذلك برغبة ابن نصر اهللا عن الوزارة، وتعيينه هلا . الوزارة وهو ميتنع، فلم يلتفت إليه ومضى إليه يف داره

وخلع على الصاحب بدر الدين حسن بن . وطلب ابن اهليصم، وخلع عليه وأعيد إىل نظر الديوان املفرد. عوضه
وخلع على األمري يشبك باستقراره ملك األمراء كاشف الكشاف بالوجهني . اخلاص نصر اهللا باستقراره يف نظر

  .القبلي والبحري، مضافاً لألستادارية
خلع علي كمال الدين حممد بن البارزي كاتب السر، واستقر يف نظر اجليمق، : ويف يوم اخلميس سادس عشرينه

  .عوضاً عن علم الدين داود بن الكويز
جلس األمري الكبري ططر باملقعد السلطاين من االصطبل بعد صالة العصر، للحكم : بع عشرينهويف يوم اجلمعة سا

  .وأخرج املسجونني وعرضهم، فعزل من عليه دين منهم ليصاحل غرماءهم عن ديوهنم. بني الناس
ة من توجه األمري يشبك أستادار، وكاشف الكشاف، إىل الوجه القبلي، يف عد: ويف يوم السبت ثامن عشرينه

  .األجناد
خلع على القاضي علم الدين داود بن الكويز، واستقر يف نظر ديوان اإلنشاء كاتب السر : ويف يوم االثنني سلخه

  .عوضاً عن كمال الدين حممد بن البارزي، فتسلم القوس غري راميها، ووسدت األمور إىل غري أهليها
  .روفيه خلع أيضاً على عدة من موقعي الدست، خلع االستمرا

  .واإلرجاف متزايد بأن أهل الشام قد امتنعوا من طاعة األمري ططر: أهل بيوم الثالثاء: شهر صفر
  .جلس األمري ططر للحكم على العادة: ويف يوم اجلمعة رابعه

قدم اخلرب بأن األمري جقمق نائب الشام أخذ قلعة دمشق واستوىل على ما فيها من األموال وغريها، : ويف سابعه
  .حنو املائة ألف دينار، فاضطرب أهل الدولة وكان هبا

مجع األمري الكبري ططر عنده باألشرفية من القلعة قضاة القضاة وأمراء الدولة ومباشريها، وكثرياً من : ويف عاشره
املماليك السلطانية، وأعلمهم بأن نواب الشام واألمري ألطنبغا القرمشي ومن معه من األمراء اجملردين مل يرضوا مبا 



عمل بعد موت املؤيد، وال بد للناس من حاكم يتوىل تدبري أمورهم، وال بد أن يعينوا رجالً ترضونه ليقوم بأعباء 
وكان اخلليفة حاضراً فيهم، فأشهد عليه أنه فوض مجيع أمور . فقال اجلميع قد رضينا بك. اململكة ويستبد بالسلطنة

ن يرى واليته، وعزل من يريد عزله من سائر الناس، وأن يعطي الرعية إىل األمري الكبري ططر، وجعل إليه والية م
من شاء ما شاء ومينع من خيتار من العطاء، ما عدا اللقب السلطاين، والدعاء له على املنابر، وضرب امسه على 

لدين عبد وأثبت قاضي القضاة زين ا. الدنانري والدراهم، فإن هذه الثالثة أشياء باقية على ما هي عليه للملك املظفر
مث حلف األمراء لألمري الكبري . ونفذ حكمه قضاة القضاة الثالثة. الرمحن التفهين هذا اإلشهاد، وحكم بصحته

وكان سبب هذا أن بعض فقهاء احلنفية تقرب إىل األمري الكبري بنقل أخرجه إليه من فروع مذهبه . ميينهم املعهودة
على إقامة رجل ليتحدث عنه حىت يبلغ رشده نفذت أحكامه، أن السلطان إذا كان صغرياً وأمجع أهل الشوكة 

مث ردفه خرب آخر، بأنه جهز عدة . وأقام أياماً حيسن له ذلك، فاتفق ورود اخلري باستيالء جقمق على قلعة دمشق
  .أمراء إىل غزة، فعمل ما تقدم ذكره ليكون فيه تقوية لقلوب العسكر، وأهنم على حق، ومن خيالفهم على باطل

خلع علي عبد القادر ابن األمري فخر الدين عبد الغين ابن أيب الفرج، واستقر يف : يوم االثنني رابع عشره ويف
كشف الشرقية ووالية قطيا، وله من العمر مخسة عشر سنة أو أكثر منها، فتحكم يف دماء اخلليقة وأبشارها من مل 

  .جيعل اهللا له حتكماً فيما يرثه من أبيه، لعدم رشده
  .خسف مجيع جرم القمر: يلة الثالثاء سادس عشرهويف ل

وكان من خربه أنه ملا ورد . قدم سيف نائب حلب األمري يشبك اليوسفي املؤيدي، وقد قتل: ويف يوم الثالثاء هذا
خرب موت املؤيد علي األمري ألطنبغا القرمشي وهو حبلب، مجع األمراء وفيهم األمري يشبك نائب حلب، وحلفهم 

لك املظفر، وأخذ يف رحيله مبن معه، فلم يتكامل رحليهم حىت ركب يشبك يف مجع من التركمان، للسلطان امل
وهجم عليهم وهم يف جدران املدينة، فقاتلوه وقد مالت معهم العامة، فتقنطر عن فرسه، فأخذ وقتل، وذلك يف يوم 

جور واجلرأة على الفسوق، والتهور يف وكان من شرار خلق اهللا، ملا هو عليه من الف. الثالثاء ثالث عشرين احملرم
وكان املؤيد قد استوحش منه ملا يبلغه من أخذه يف أسباب اخلروج عليه، وأسر لألمري . سفك الدماء، وأخذ األموال

  .ألطنبغا القرمشي إعمال احليلة يف القبض عليه، فأتاه اهللا من حيث مل حيتسب، وأخذه أخذاً وبيالً، و هللا احلمد
قدم األمري قجق العيسوي حاجب احلجاب، واألمري بيبغا املظفري وقد أفرج عنهما : يس سابع عشرهويف يوم اخلم

وقد حضر إليه من . وقدم يشبك الساقي األعرج وكان قد نفاه املؤيد من دمشق إىل مكة. من سجن اإلسكندرية
ظفر بنوروز أراد قتله فيمن قتل  فلما. حلب يف حصاره األمري نوروز حبيلة دبرها عليه، حىت استنزله من قلعة حلب

مث نقله إىل القدس، فلم تطل إقامته هبا حىت . من أصحابه، فشفع فيه األمري ططر فأخرجه إىل مكة فأقام هبا سنني
وكان له منذ خرج من القاهرة حنو العشرين سنة، فإنه خرج يف نوبة . مات املؤيد وحتكم األمري ططر، فاستدعاه

  .ع ومثاين مائةبركة احلبش من سنة أرب
وفيه أيضاً قدم سودن األعرج من قوص، وقد نفي إليها من سنني عديدة وفيه أفرج عن األمري ناصر الدين حممد باك 

وأنعم عليه مبال وثياب وخيول وغري ذلك، . بن علي باك بن قرمان، وخلع عليه، ورسم بتجهيزه ليعود إىل مملكته
  .ىل جهة رشيد، ليتوجه منهافسار يف النيل يوم السبت سادس عشرينه إ

فيه ورد كتاب األمري الكبري ألطنبغا القرمشي من حلب، يتضمن أنه ملا قتل األمري : شهر ربيع األول، أوله األربعاء
يشبك نائب حلب، ويل عوضه نيابة حلب األمري ألطنبغا الصغري، وأنه عند ما ورد عليه خرب موت السلطان بعد ما 

بنه، وأن يكون القائم بأمور الدولة ألطنبغا القرمشي، وأنه قد أقيم يف السلطنة امللك عهد بالسلطنة من بعده ال



مث . فكان من أمر يشبك ما كان، فاشتغل عن املسري. املظفر كما عهد، أخذ يف الرحيل إىل مصر كما رسم له به
ليفهم للسلطان امللك املظفر، ورد عليه اخلري باستقرار نواب املماليك الشامية على عوائدهم فيما بأيديهم، وحت

ولألمري الكبري ططر، فحمل األمر يف ذلك على أنه غلط من الكاتب، وسال أن يفصح له عن ذلك، فأجيب بأنه 
بعد ما عهد املؤيد البنه، وأقيم من بعده يف السلطة طلب األمراء واخلاصكية واملماليك السلطانية أن يكون املتحدث 

 ططر، ورغبوا إليه يف ذلك، ففوض إليه اخلليفة مجيع أمور اململكة، ما عدا اللقب يف أمور الدولة كلها األمري
وأنكر عليه استقرار ألطنبغا الصغري يف . السلطاين واخلطبة والسكة، فليحضر األمري ومن معه ليكونوا على إمرياهتم

  .نيابة حلب من غري استئذان
ري قطلوبغا التنمي نائب صفد، فامتنع باملدينة، فحصروه حىت فر إىل وفيه أيضاً قدم اخلرب بأن علي بن بشارة قاتل األم

  .وأن األمري جقمق استعد بدمشق، واستخدم مجاعة، وسكن قلعة دمشق. دمشق

وأنعم . خلع على األمري تنبك ميق العالي، واستقر أتابك العساكر، عوضاً عن األمري ألطنبغا القرمشي: ويف تاسعه
وأنعم بإقطاع أينال األزعري على األمري قجق . طاع تنبك ميق على األمري أينال األزعريوأنعم بإق. عليه بإقطاعه
على األمري تغري بردي األقبغاوي، املعروف  -أحد اجملردين  -وأنعم بإقطاع األمري طوغان أمري أخور . العيسوي

كوبة املستقر يف نيابة حلب، على  وأنعم بإقطاع األمري ألطنبغا من عبد الواحد املعروف بالصغري رأس. بأخي قصروه
أحد  -وأنعم بإقطاع األمري أزدمر الناصري . وأنعم بإقطاع سودن العالي على قطج من مترار. سودن العالي

وبإقطاع . وأنعم بإقطاع األمري جرباش من عبد الكرمي على متربيه من قرمش. على األمري بيبغا املظفري -اجملردين 
وبإقطاع سودن احلموي على شاهني احلسمي . قطاع أركماس علي سودن احلمويوبإ. على أركماس اليوسفي

وأنعم بإقطاع األمري جلبان املؤيدي أمري أخور على أيل بيه من علم شيخ . وتغري بردي احملمدي قسم بينهما
دار على جقمق وأنعم بإقطاع األمري مقبل الدوا. وأنعم بإقطاع أيل بيه على الديوان املفرد، زيادة فيه. الدوادار
وأنعم بإقطاع جاجنك من . وأنعم بإقطاع األمري ألطنبغا املرقيب حاجب احلجاب على قصروه التمرازي. اخلازندار

  .وأنعم بإقطاع قصروه على مغلباي البوبكري. محزة على قانبيه احلمزاوي
محوه األمري ناصر الدين عوق القاضي كمال الدين حممد بن البارزي ناظر اجليق، و: ويف يوم األحد حادي عشره

مث أفرج عنهما من الغد يوم االثنني، وخلع على . حممد بن العطار نائب اإلسكندرية بالقلعة، على مال يقومان به
  .كمال الدين خلعة االستمرار، ليقوم مبال، ورسم على ابن العطار

ء حادي عشرينه، واستقر كاشف وفيه قدم األمري يشبك استادار من الوجه القبلي، فخلع عليه يف يوم الثالثا
مبا يأخذه منهم من . الكشاف، وفوض إليه عزل الوالة باألعمال وواليتهم، عوناً له على كلف الديوان املفرد

  .الرباطيل
فرق األمري الكبري ططر على األمراء واملماليك أربع مائة فرس برسم السفر إىل الشام : ويف يوم األربعاء ثاين عشرينه

  .يز للسفرورسم بالتجه
وكتب إىل األمري ألطنبغا . وفيه قدم قصاد عديدة، من األمراء اجملردين بالشام، يف طلب مجاهلم وأمواهلم، فمنعوا منها

القرمشي بأن اجلمال فرقها السلطان، وقد عزم على السفر وأنك خمري بني أن حتضر على ما كنت عليه، وبني أن 
  .وكثر االهتمام بأمر السفر. تستقر يف نيابة الشام، عوضاً عن جقمق

خلع األمري صالح الدين حممد ابن الوزير الصاحب ناظر اخلاص بدر الدين حسن بن : ويف يوم االثنني سابع عشرينه
وأنعم على األمري . نصر اهللا أحد احلجاب، واستقر أستادارا عوضاً عن األمري يشبك بعد عزله من يوم اجلمعة



  .لفصالح الدين بإمرة مائة تقدمة أ
نودي أن ال يسافر أحد من الناس كافة إىل البالد الشامية، وهدد من وجد مسافراً : ويف هذا الشهر والذي قبله

  .وكان القصد بذلك تعمية األخبار عن املخالفني. إليها بأشد العقوبة
  .والعسكر يف أهبة السفر: أهل بيوم اجلمعة: شهر ربيع اآلخر

ودخل إىل . ري الكبري نظام امللك ططر من القلعة، ومعه األمراء واملماليك السلطانيةركب األم: ويف يوم االثنني رابعه
القاهرة من باب النصر، وخرج من باب زويلة إىل القلعه، فكان يف موكب سلطاين مل يفقد فيه إال اجلاويشية 

  .وهذا أول موكب ركبه، فإنه منذ مات املؤيد شيخ مل يركب سوى يومه هذا. والعصابة
نودي من قبل األمري الكبري نظام امللك ططر يف سائر املماليك السلطانية باجتماعهم لتنفق عليهم : سادسه ويف

  .النفقة
جلس األمري الكبري نظام امللك ططر بالقلعة، وأنفق يف املماليك نفقة السفر، لكل واحد . ويف يوم اخلميس سابعه
  .منهم مائة دينار أفرنتية

وكان . حممد ابن قاضي القضاة زين الدين عبد الرمحن التفهين واستقر قاضي العسكر وفيه خلع على مشس الدين
  .قضاء العسكر قد شغر منذ أعوام

  .أنفق يف األمراء واملماليك أيضاً، فحمل إىل األمري تنبك العالي ميق مخسة آالف دينار: ويف تاسعه
  .القلعة، ونفيا إىل اإلسكندرية أخرج بولدي امللك الناصر فرج بن الظاهر برقوق من: ويف عاشره

  .نصب املخيم السلطاين خارج القاهرة: ويف رابع عشره
  .وفيه وسط األمري راشد بن أمحد بن بقر، خارج باب النصر، ظلماً

قدم اخلرب بأن عساكر دمشق برزت منها، وأهنا نزلت باللجون، فركب األمري ططر يف يوم الثالثاء : ويف ثامن عشرة
ونزل هبم يف املخيم ظاهر . قلعة اجلبل ة ومعه السلطان امللك املظفر واألمراء، يريد السفر إىل الشامتاسع عشره من 

القاهرة، وخرج الناس أفواجاً، يف إثره، وأصبح يوم األربعاء األمري تنبك ميق راحالً، ومعه عدة من األمراء وغريهم 
وقد جعل نائب . ية العسكر يف يوم اجلمعة ثاين عشرينهمث استقل األمري ططر باملسري ومعه السلطان واخلليفة وبق

وأن ينوب عنه حىت حيضر األمري جقمق أخو  -وهو يومئذ غائب ببالد الصعيد  -الغيبة األمري قانبيه احلمزاوي 
  .جركس املصارع، وتأخر عن السفر الوزير وأستادار

ان إىل غزة، فقدم إليه طائعاً كثري ممن خرج من دخل األمري ططر بالسلط: يف ثانية: شهر مجادى األوىل أوله األحد
عسكر دمشق، منهم األمري جلبان أمري أخور أحد اجملردين إىل حلب يف أيام املؤيد، واألمري أينال نائب محاة، فسر 

 وقدم اخلرب بذلك إىل القاهرة يف. هبم، وأنعم عليهم، وفر ممن كان معهم األمري مقبل الدوادار يف طائفة يريد دمشق
  .تاسعه، فدقت البشائر بالقلعة، وخلع على القادم

قدم اخلرب بنزول األمري ططر ومن معه على بيسان يف يوم الثالثاء عاشره، وأنه ورد عليه اخلرب : ويف سادس عشره
من دمشق أن األمري يف مقبل ملا دخل دمشق وأخرب بدخول األمريين جلبان أمري أخور وأينال نائب محاة يف الطاعة، 

ذلك على األمري جقمق نائب الشام، وعلى األمري ألطنبغا القرمشي، واختلفا، فاقتضي رأي القرمشي أن يدخل  شق
  .يف الطاعة، وامتنع جقمق من ذلك، وصاروا حزبني

بلغ القرمشي عن جقمق بأنه يريد أن يقبض عليه، فبادر إىل حماربته، وركب يف مجاعته : فلما كان يف يوم االثنني ثالثه
وكانت بينه . احلرب، ووقف هبم جتاه القلعة، وقد رفع الصنجق السلطاين، فأتاه مجاعة عديدة راغبني يف الطاعة بآلة



فانكسر جقمق ومضى هو واألمري طوغان أمري أخور واألمري مقبل الدوادار يف حنو . وبني جقمق وقعة طول النهار
ينة دمشق وتقدم إىل القضاة واألعيان أن يتوجهوا وأن القرمشي استوىل على مد. اخلمسني فارساً إىل جهة صرخد

  .فقدموا إىل العسكر، فدقت البشائر بقلعة اجلبل، وخلع على الذي قدم بذلك. إىل مالقاة السلطان
قدم األمري قانبيه احلمزاوي من بالد الصعيد، وحكم يف نيابة الغيبة، فانكفت يد : ويف يوم السبت حادي عشرينه

ت سريته يف الناس جيدة وفيه نودي على النيل ثالثة أصابع، وجاء القاع أربعة أذرع وأربعة جقمق عن احلكم، وكان
  .وعشرين إصبعاً

ممن معه اللجون، أتاه األمري أزدمر الناصري، وعلى يده . قدم اخلرب بأن األمري ططر ملا نزل: ويف تاسع عشرينه
ب عليه يف يوم الثالثاء ثالثه بعسكر دمشق، ووقف كتاب األمري ألطنبغا القر ومضمونه أن جقمق نائب الشام رك

وكانت بينهما حرب من قبل الظهر إىل بعد العصر، . ممن معه، ووقف عند جامع يلبغا. وأنه ركب. عند باب النصر
فانكسر من جقمق إىل سويقة صاروجاً مث قوى وعاد، وقد نصب الصنجق السلطاين ونادى من كان يف طاعة 

لصنجق فأتاه كثري ممن مع جقمق، فلم جيد بداً من الفرار، فتوجه حنو صرخد ومعه األمريان السلطان فليقف حتت ا
وسار . وأنه قدم أيضاً األمري قطلوبغا التنمي نائب صفد، فخلع عليه. مقبل وطوغان فسر األمري ططر سروراً زائداً

تلقاه األمري ألطنبغا القرمشي واألمري األمري ططر، ممن معه إىل دمشق، فدخلها بكرة يوم األحد، خامس عشره، وقد 
وأول ما بدأ به . ألطنبغا املرقيب واألمري جرباش قاشق، فخلع على القرمشي ونزل األمري ططر بالقلعة مع السلطان

أن قبض على القرمشي واملرقيب وجرباش، وعلى األمري أردبغا من أمراء األلوف بدمشق، وعلى األمري بدر الدير 
  .ن أستادار املؤيدحسن بن حمب الدي

وخلع على األمري تنبك العالي ميق، واستقر به نائب . وقد جلس للخدمة بالقلة: وأصبح يوم االثنني سادس عشره
وخلع على . وخلع على األمري أينال اجلكمي رأس نوبة النوب، وأستقر به نائب حلب. الشام عوضاً عن جقمق

وخلع على األمري جانبك الصويف . عوضاً عن أركماس اجللباين األمري يونس األتابك بدمشق، واستقر نائب غزة،
وبعث يف طلب األمري جقمق األمري بيبغا املظفري . أمري سالح واستقر أتابك العساكر، عوضاً عن األمري تنبك ميق

بقلعه فدقت البشائر . واألمري أينال األزعري، واألمري يشبك أينايل، واألمري سودن اللكاشي ومعهم مائتا مملوك
  .وزينت القاهرة عشرة أيام. اجلبل مدة ثالثة أيام

قدم إىل دمشق مجاعة من املماليك الظاهرية برقوق الذين فروا من : يف ثامن عشره: شهر مجادى اآلخرة أوله الثالثاء
 يشبك امللك املؤيد منذ سنني، منهم األمري طرباي نائب غزة، واألمري سودن من عبد الرمحن نائب طرابلس، واألمري

وأنعم عليهم باملال واخليل والسالح . الدوادار، واألمري جانبك احلمزاوي نائب طرسوس فخلع عليهم األمري ططر
  .ومحل إليهم األمراء عدة تقادم على قدر رتبهم. والقماش

  .وقد بلغ مخسة أذرع واثنني وعشرين إصبعاً. توقفت زيادة ماء النيل، ونقص مخسة أصابع: ويف تاسع عشرينه
  .ممن معه من السلطان والعساكر إىل جهة حلب، يف خامس عشرينه. وفيه قدم اخلرب بتوجه األمري ططر

أهل والناس يف قلق لتوقف ماء النيل عن الزيادة، وقد نقص بضع عشرة إصبعا، مث أن : شهر رجب، أوله األربعاء
  .اهللا أغاث عباده، ونودي عليه يف رابعه بزيادة إصبع، واستمرت زيادته

ممن معه إىل حلب، فقدم عليه هبا األمري مقبل احلسامي الدوادار طائعاً، وقد فارق . دخل األمري ططر: ويف سادسه
وخلع على األمري تغري بردي من قصروه أمري أخور، واستقر يف نيابة . جقمق بصرخد، فخلع عليه، وعفي عنه

  .الححلب، عوضا عن أينال اجلكمي وخلع على أينال، واستقر أمري س



كان وفاء النيل ستة عشر :  -املوافق لثامن عشر مسرى  -يف يوم االثنني حادي عشره : شهر شعبان، أوله اجلمعة
بعثه األمري ططر  -كان  -وقدم اخلرب بأن األمري برسباي الدقماقي نائب طرابلس . ذراعاً، وفتح اخلليح على العادة

اظر االصطبل إىل صرخد، وأنه ما زال باألمري جقمق حىت من حلب، ومعه القاضي بدر الدين حممد بن مزهر ن
فلما قدموا دمشق قبض األمري تنبك ميق النائب . أذعن، وسار معه إىل دمشق، وصحبه األمري طوغار أمري أخور

وأن األمري ططر برز من حلب مبن معه يف حادي عشره، وأنه قدم هبم إىل دمشق . على جقمق وطوغان وسجنهما
وأنه قبض يف ثامن عشرينه على كثري من . نه، فقتل جقمق نائب الشام ونفى طوغان إىل القدس بطااليف ثالث عشري

األمراء منهم سبعة من أمراء األلوف مبصر، وهم أينال األزعري حاجب احلجاب وأينال اجلكمي نائب حلب، وأمري 
وقبض . ايل أستادار، وأزدمر الناصريسالح، وسودن اللكاشي، وجلبان أمري أخور، وأيل بيه الدوادار، ويشبك أين

وعزم على خلع املظفر من السلطنة، وخلعه يف تاسع عشرينه فكانت . على الطواشي مرجان اخلازندار، مث أفرج عنه
  .مدته سبعه أشهر وعشرين يوماً

  السلطان سيف الدين أبو الفتح ططر

لك بقلعة دمشق يف يوم اجلمعة تاسع عشرين السلطان امللك الظاهر سيف الدين أبو الفتح ططر جلس على ختت امل
وخطب له من يومه . شعبان سنة أربع وعشرين ومثامنائة، املوافق له يوم نوروز القبط مبصر، وتلقب بامللك الظاهر

  .على منابر دمشق وكتب إىل مصر وحلب ومحاة ومحص وطرابلس وصفد وغزة بذلك
فلما فتح حبر أيب املنجا . ابع، لتتمه مثانية عشر ذراعاً وإصبعنينودي على النيل ثالثة أص: شهر رمضان، أوله السبت

  .نقص النيل اثين عشر إصبعا، مث إنه تراجعها قليال قليال يف عدة أيام

خلع السلطان امللك الظاهر ططر بقلعة دمشق على األمري طرباي الذي كان نائب غزة، وفر : ويف يوم االثنني ثالثه
وخلع على األمري برسباي الدقماقي، واستقر . اجب احلجاب عوضاً عن أينال األزعريمن امللك املؤيد، واستقر ح

وبرسباي هذا بعث به األمري دقماق نائب ملطية إىل الظاهر برقوق، . به دواداراً كبرياً، عوضاً عن األمري أيل بيه
هر انتمى إىل األمري جركس فنزل بالطباق من القلعة إىل أن أخرج له خيالً، وصار يركب وينزل، فلما مات الظا
وصار من مجاعة األمري نوروز . املصارع، وتقلبت به األحوال يف تلك األيام إىل أن خرج من القاهرة فاراً إىل الشام

مث انتقل عنه هو وأخوه ططر إىل األمري شيخ احملمودي وما زاال معه حىت قتل امللك الناصر فرج بن . احلافظي
مث واله نيابة . ىل مصر، وتسلطن، أنعم على برسباي بإمرة، وعمله كاشف اجلسوربرقوق، وقدم األمري شيخ إ

فتنكر عليه امللك املزيد شيخ وسجنه باملرقب مدة، مث أفرج عنه وأنعم عليه . طرابلس، فواقع التركمان فكسروه
عليه األمري جقمق نائب الشام، وسجنه من أجل بإمرة يف دمشق، فمات املؤيد، وهو من مجلة أمراء دمشق فقبض 

فلم يزل مسجوناً بقلعة دمشق، حىت ثار األمري ألطنبغا على جقمق نائب الشام، . أنه معروف بينهما قرابة قريبة
ودخل عقيب ذلك األمري ططر إىل دمشق، فتوجه معه إىل حلب وبعثه منها حىت أحضر . فأفرج عن برسباي. وهزمه

وسيظهر لك فائدة التعريف حبال برسباي هذا عن . لما تسلطن ططر عمله دواداراً كبرياًف. جقمق من صرخد
  .قريب، إن شاء اهللا تعاىل

وخلع يف هذا اليوم أيضاً على األمري يشبك الدوادار الذي فر من احلجاز إىل قرا يوسف يف األيام املؤيدية، واستقر 
  .أمري أخور، عوضاً عن األمري تغري بردي من قصروه

خلع على قاضي القضاة مجال الدين يوسف البساطي، بني يدي األمري قانبيه احلمزاوي، : ويف يوم األربعاء خامسه



وكان سبب . واستقر يف حسبة القاهرة، عوضاً عن صدر الدين أمحد بن العجمي، ونزل يف موكب جليل إىل داره
ة، تذكره لصحبة بينهما، فكتب إىل األمري قانبيه واليته أنه طالت عطلته سنني، فلما استبد الظاهر ططر بالسلطن

  .بطلبه، وعرض احلسبة عليه فإن قبلها واله، فلم ميتنع من قبوهلا لرغبته يف احلكم
  .قدم اخلرب بسلطنة األمري ططر، فنودي بذلك يف القاهرة، ودقت البشائر بقلعة اجلبل: ويف ثامنه

شق عائداً إىل مصر، بعد ما أثر بدمشق آثاراً مجيلة، منها أن نائب برز السلطان من دم: ويف يوم االثنني سابع عشره
الشام كان له حمتسب دمشق يف كل سنة حنو األلف ومخسمائة دينار حيملها إليه، ويتعوضها بزيادة من مظامل العباد، 

مائة دينار، ووىل فعوض السلطان نائب الشام عن هذا املبلغ بلد أربل، ويتحصل له منها يف السنة حنو األلفني ومخس
ونقش بإبطال هذه . حسبة دمشق لرجل بغري مال، ونادى إن طلب منكم احملتسب يا أهل دمشق شيئاً فارمجوه

  .على حجر جبامع بين أمية -وما كان منه فيها  -احلادثة 
ياع حنو أربعة مث مر السلطان يف طريقة مبدينة القدس، فرفع إليه أن من عادة نائبها أن جييب كل سنة من فالحي الض

ونادى بإبطال هذه املغارم، ونقشه على . آالف دينار، وبسبب ذلك خربت معاملة القدس، فعوض النائب عن ذلك
  .حجر باملسجد، فتباشر الناس بأيامه، ورجوا أن يزيل اهللا عنهم به ما هم فيه من اجلور

  .نيل تسعة عشر ذراعاً، وإصبع واحدوفيه بلغت زيادة ال: شهر شوال، أوله االثنني، املوافق له ثاين بابة
وفيه نزل السلطان بالصاحلية، فخرج الناس إىل لقائه، وقد تزايد السرور به، فصعد قلعة اجلبل يف يوم اخلميس 

  .رابعه، وأنزل املظفر مع أمه يف بعض دور القلعة
عن الطواشي كافور  خلع على الطواشي مرجان اهلندي، واستقر زمام الدار، عوضاً: ويف يوم اجلمعة خامسه

  .الشبلي
  .ابتدأ السلطان بعرض مماليك الطباق، وأنزل منهم عدة، فسكنوا يف الصليبة وغريها: ويف يوم االثنني

استدعى السلطان الشيخ ويل الدين أبو زرعة أمحد ابن الشيخ زين الدين عبد الرحيم : ويف يوم االثنني خامس عشره
يه، وفوض إليه قضاء القضاة بديار مصر، بعد وفاة جالل الدين عبد الرمحن بن احلسني العرامي الشافعي، وخلع عل

فنزل يف موكب عظيم من األمراء والقضاة واألعيان، بعد ما اشترط أن ال يقبل شفاعة أمري يف يوم . بن البلقيين
ه وحسن سريته، فسر الناس بواليته لكفاءته، ومتنكه من علوم احلديث والفقه وغري ذلك، مع مجيل طريقت. احلكم

وتصديه لإلفتاء والتدريس عدة سنني، وتنزهه عن الترداد ألبواب األمراء وحنوهم، وسعة ذات يده، وغري هذا من 
  .الصفات احملمودة

  .أصبح السلطان مريضاً فلزم الفراش إىل آخر الشهر: ويف يوم االثنني ثاين عشرينه
وكانا منفيني، فأعادمها . واألمري كزل العجمي بإمرةويف هذا الشهر أنعم على كل من األمري سودن األشقر 

  .السلطان إىل القاهرة
  .وفيه احنل سعر الغالل عما كان
  .فيه أبل السلطان من مرضه، ودخل احلمام، وخلع على األطباء وأنعم عليهم: شهر ذي القعدة، أوله الثالثاء

نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن قشتمر، وقد أحضر  خلع على فارس دوادار السلطان وهو أمري، واستقر يف: ويف ثالثه
  .من الثغر

وفيه قبض على قشتمر املذكور، وعلى األمري قانبيه احلمزاوي نائب الغيبة، ومحال مقيدين إىل اإلسكندرية، فسجنا 
  .هبا



جليوش، خلع على زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي، واستقر ناظر ا: ويف يوم االثنني رابعه
وخلع على شرف الدين حممد بن تاج الدين عبد . عوضا عن كمال الدين حممد بن حممد بن البارزي احلموي

  .الوهاب بن نصر اهللا، واستقر يف نظر وقف األشراف، ويف نظر اخلزانة، ونظر كسوة الكعبة عوضاً عن عبد الباسط
  .انتكس السلطان، ولزم الفراش: ويف عاشرينه

عزل قاضي القضاة ويل الدين أبو زرعة نفسه ملعارضة بعض األمراء له يف والية القضاء ببعض : هويف خامس عشرين
  .األعمال

رسم باإلفراج عن أمري املؤمنني أيب الفضل العباس بن حممد من سجنه بالربج يف اإلسكندريه، : ويف سادس عشرينه
وجهز إليه بفرس عليه سرج ذهب . كب حيث شاءوأن يسكن بقاعة يف املدينة، وخيرج لصالة اجلمعة باجلامع، وير

وكنفوش زركش وبقجة قماش تليق مبقامه، ورتب له على الثغر يف كل يوم مائة درهم من نقد القاهرة ويف يوم 
درس علم الدين صاحل ابن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين بالزاوية املعروفة باخلشابية : األحد سابع عشرينه

  .رو بن العاص مبدينة مصر، عوضاً عن أخيه قاضي القضاة القضاة جالل الدين عبد الرمحن بن البلقييناليت جبامع عم
  .شهر ذي احلجة، أوله يوم اخلميس

استدعى اخلليفة والقضاة إىل القلعة، :  -ثانيه  -أهل والسلطان مرضه متزايد، واإلرجاف به كبريه ويف يوم اجلمعة 
ن واملماليك، وعهد السلطان البنه األمري حممد، وأن يكون القائم بدولته األمري جانبك وقد اجتمع األمراء واملباشرو

  .الصويف، واألمري برسباي الدقماقي الال، فحلف األمراء على ذلك، كما حلفوا البن امللك املؤيد
نفسه قد انكف وكان من حني عزل . وفيه أذن لقاضي القضاة ويل الدين بن العراقي أن حيكم، وأعيد إىل القضاء

. هو ونوابه عن احلكم، فصلى بالناس اجلمعة، بعد ما خطب يف جامع القلعة، ونزل من غري أن خيلع عليه، شغال
  .فمرض السلطان

وفيه أخذ الناس يف توزيع أمتعتهم من الدور واحلوانيت خوفاً من الفتنة، فلما كانت ضحوة هنار األحد رابعه، تويف 
عة، مث غسل وأخرج من باب السلسة، وليس معه إال حنو العشرين وجال، حىت دفن السلطان، فاضطرب الناس سا
فكانت مدة حتكمه منذ مات املؤيد أحد عشر شهراً تنقص مخسة أيام، منها مدة . جبوار الليث بن سعد من القرافة

وقدم . وفقه احلنفيةوكان جركسي اجلنس، رباه بعض التجار، وعلمه شيئاً من القرآن . سلطنته أربعة وتسعني يوماً
به القاهرة يف سنة إحدى ومثامنائة، وهو صيب، فدل عليه األمري قانبيه العالي لقرابته به، فسأل السلطان امللك 

فوزن األمري الكبري أيتمش مثنه اثين عشر . ومات السلطان قبل أن يصرف مثنه. الظاهر فيه حىت أخذه من تاجره
طباق، فنشأ بينهم، وكان امللك الناصر فرج اعتقه، فلم يزل يف مماليك الطاق، ونزله يف مجلة مماليك ال. ألف درهم

حىت عاد الناصر إىل السلطة بعد أخيه املنصور عبد العزيز، فأخرج له اخليل، وأعطاه إقطاعاً يف احللقة، فانضم إىل 
وما زال . ه إىل مجاعة األمري شيخاألمري نوروز احلافظي، وتقلب معه يف حبار تلك الفنت، وفر إليه بالشام، مث صار من

وكان أوال كاحملجور . معه حىت قتل الناصر، وقدم إىل مصر، وتسلطن، فأمره، وتنقل حىت صار سلطاناً، فلم يتهن
مث تعلل منذ خرج من حلب، فلم يقم بقلعة اجلبل . عليه مع أيل بيه الدوادار، وتغري بردي من قصروه أمري أخور

وكان مييل إىل تدين، وفيه لني، وإعصاء، وكرم، . وأجلأه تعلله إىل لزوم الفراش، حىت مات. سوى مثانية عشر يوماً
وأتلف يف . يريد أن ال يدع أحداً من الفقهاء غري احلنفية. وكان شديد التعصب ملذهب احلنفية. مع طيش، وخفة

ومل تطل أيامه حىت تشكر أفعاله أو  .أمواال عظيمة، ومحل الدولة كلفا كثرية، أتعب هبا من بعده -مع قلتها  -مدته 



  .تدم
  السلطان ناصر الدين حممد بن الظاهر ططر

  السلطان امللك الصاحل ناصر الدين حممد بن الظاهر ططر

يف يوم األحد رابع ذي احلجة، سنة أربع . أقيم يف السلطنة بعهد أبيه إليه، وعمره حنو العشر سنني، عقيب موت أبيه
تمع األمراء بالقلعة، إال األمري جانبك الصويف فإنه مل حيضر، فما زالوا به حىت حضر، وعشرين ومثامنائة قد اج

ونودي يف القاهرة أن يترمحوا على امللك الظاهر، ويدعوا للملك الصاحل . وأجلسوا السلطان، ولقبوه بامللك الصاحل
وأقام األمري برسباي . اء واملماليكوسكن األمري جانبك الصويف باحلراقة من باب السلسة، وانضم إليه معظم األمر

الدقماقي بالقلعة، يف عدة من األمراء واملماليك، منهم األمري طرباي حاجب احلجاب، واألمري قصروه رأس نوبة، 
وأصبحوا يوم اإلثنني خامسه وقد جتمع املماليك يطلبون النفقة عليهم، . واألمري جقمق، وباتوا بأمجعهم مستعدين

وبات العسكر . فترضاهم األمراء حىت تفرق مجعهم. يف القول، حىت كادت احلرب أن تكون واألضحية، وأغلظوا
وجتمعوا . وأصبحوا يوم الثالثاء سادسه يف تفرقة األضاحي، فأخذ كل مملوك رأسان من الضأن. على أهبة القتال

ا أن ينفق فيهم بعد عشرة أيام حتت القلعة لطلب النفقة، فطال النزاع بينهم وبني األمري جانبك الصويف، حىت تراضو
من غري أن يعني هلم مقدار ما ينفقه فيهم، فانفضوا وبعث األمري جانبك إىل األمري برسباي أن ينزل من القلعة هو 

فنزل األمري طرباي . واألمري طرباي واألمري قصروه، وأن يسكنوا يف دورهم ويقيم األمري جقمق عند السلطان
.  جانبك وهو يف الباطن خبالف ذلك، فإنه أخذ يف تدبري أمره وإحكام األمر لألمري برسبايمظهًرا أنه يف طاعة األمري

واستمال كثري من املماليك، وأصبح يف يوم األربعاء ثامنه األمري جانبك الصويف متوعكاً، وقد أشيع أنه قصد بذلك 
و يوم النحر، وقد أخرج األمري وأصبح يوم اجلمعة عاشره، وه. مكيدة فتمادى احلال إىل يوم اخلميس تاسعه

برسباي بالسلطان من قصره إىل اجلامع بالقلعة، ومعه األمري قصروه، فصلى هبم قاضي القضاة ويل الدين العراقي 
مث مضى األمريان بالسلطان إىل باب الستارة، فذبح السلطان هناك طائفة من غنم . صالة العيد، وخطب على العادة

وبينما هم يف ذلك إذ رمى املماليك بالنشاب من . سباي ما هنالك من البقر وبقية الغنماألضحية، وذبح األمري بر
أعال القلعة على األمري جانبك، وهو باحلراقة من باب السلسلة، فاضطرب الناس وللحال أغلق باب القلعة، ودقت 

وطلع ومعه األمري . ة احلربالكوسات حربيا، فخرج األمري طرباي من داره يف عسكر كبري، وقد لبسوا مجيعهم الم
قجق إىل األمري جانبك الصويف باحلراقة، وأخذ يلومه على تأخره عن الطلوع لصالة العيد، ومازال خيدعه حىت 

وكان بيبغا قد تأخر عن الركوب، وأقام . اخندع له، وركب معه ليشتروا يف بيت األمري بيبغا املظفري على ما يعمل
فما هو إال أن صاروا يف داخل بيت بيبغا املظفري . انبك األمري يشبك أمري أخورومضوا وقد ركب مع ج. يف داره

إذا بباب الدار قد أغلق، وأحيط جبانبك الصويف، ويشبك أمري أخور وقيدا، وأخذا أسريين إىل القلعة، ونودي 
مل تكن، فلم تنتطح فيها وللحال سكنت الفتنة، كأن . بالنفقة يف املماليك مائة دينار لكل واحد، فكأهنا مجرة طفيت

. ونودي يف القاهرة باألمان، فقد قبض على أعداء السلطان، ففتحت أبواب القاهرة، بعد ما أغلقت. عنزان
  .وكل ذلك يف ضحى النهار، فسبحان من بيده األمر كله. واطمأن الناس بعد ما كان يف ظنهم أن الفتنة تطول

وكان قد قدم من دمشق . غون شاه أستادار األمري نوروز احلافظياستدعى األمري أر: ويف يوم السبت حادي عشره
يف خدمة الظاهر ططر، فصعد القلعة، وخلع عليه األمري برسباي، واستقر استادارا، عوضاً عن األمري صالح الدين 

  .حممد بن نصر اهللا



  .نا هباوفيه محل األمري جانبك الصويف واألمري يشبك مقيدين من القلعة إىل اإلسكندرية، فسج
وكان قد عزل عنه بدمشق . أعيد الصاحب تاج الدين بن اهليصم إىل نظر الديوان املفرد: ويف يوم األحد ثاين عشره

  .وعاد إىل القاهرة بطاالً. يف شهر رمضان
خلع على األمري آق قجا، واستقر يف كشف الوجه القبلي، وكان قد وليه يف األيام : ويف يوم االثنني ثالث عشره

  .وساءت سريته حىت أشيع أنه افتض مائة بكر غصباً، إىل غري ذلك. رية ططرالظاه

وقد أخرج السلطان من عند أمه وأجلس مث خلع . اجتمع األمراء باخلدمة يف القصر: ويف يوم اخلميس سادس عشره
وكان األمري  .على األمري برسباي الدقماقي الدوادار، واستقر نظام امللك، كما كان الظاهر ططر قبل أن يتسلطن

  .برسباي منذ اشتد مرض الظاهر مقيماً بالقلعة، مل ينزل منها طول هذه املدة
. وفيه فوض اخلليفة إىل األمري الكبري نظام امللك برسباي أمور اململكة بأسرها، ليقوم هبا إىل أن يبلغ السلطان رشده

  .وحكم بصحة ذلك قاضي القضاة احلنفي
. عبد الرمحن، واستقر دوادارا كبرياً، عوضاً عن األمري الكبري نظام امللك برسبايوفيه خلع على األمري سودن من 

وتقرر احلال على أن يكون . واستقر أمرياً كبرياً عن جانبك الصويف. وخلع على األمري طرباي حاجب احلجاب
اي بداره حتت القلعة وأن يسكن طرب. تدبري الدولة وسائر أمور اململكة بيد األمري برسباي واألمري طرباي شركة

وخلع على األمري جقمق نائب القلعة، واستقر . جتاه باب السلسلة، وحيضر اخلدمة عند األمري برسباي باألشرفية
وخلع على األمري قصروه رأس نوبة، واستقر أمري أخور، عوضاً عن . حاجب احلجاب، عوضاً عن األمري طرباي

وخرج مجيع األمراء وسائر أهل . وبة كبرياً، عوضاً عن قصروهوخلع على األمري أزبك، واستمر رأس ن. يشبك
الدولة من اخلدمة السلطانية بالقصر مشاة يف خدمة األمري نظام امللك برسباي، حىت دخل األشرفية اليت هي سكنه، 

  .وصرف أمور الدولة على حسب أخياره، ومقتضى رأيه، واستمر األمر على هذا. وعملت هبا اخلدمة بني يديه
ورد اخلرب بأن األمري تغري بردي من قصروه نائب حلب استدعى مجائع التركمان إىل : يف السبت ثامن عشرهو

وسبب ذلك أن الظاهر ططر كان قد كتب بوالية األمري . حلب، وقبض على األمراء احللبيني، وخرج عن الطاعة
  .ذلك كان منه ما ذكرفلما بلغه . تنبك البجاسي نائب طرابلس يف نيابة حلب، وعزل تغري بردي

خلع على صدر الدين أمحد بن حممود العجمي، وأعيد إىل حسبة القاهرة، عوضاً عن مجال الدين : ويف ثالث عشرينه
  .يوسف البساطي

وكان قد كثر يف هذا الشهر . وفيه نودي مبنع النساء من اخلروج إىل الترب، وتشدد األمري جقمق احلاجب يف ذلك
  .منهم، فصارت النساء يترددن إىل الترب يف أيام اجلمع، ويقمن هبا املآمت والعزاءومات عدة . مرض الناس

  .وبشدة الغالء ببلد العاليا، وحنوها من بر التركية -سيما رودس  -وقدم اخلرب بعظم الفناء ببالد الفرنج 
هو واألمراء على ختوف منهم أن ابتدأ األمري نظام امللك برسباي يف نفقة املماليك، و: ويف يوم الثالثاء ثامن عشرينه

مبائة دينار لكل واحد، فلم يصرف لكل واحد منهم . وذلك أهنم وعدوا يف نوبة جانبك الصويف. ميتنعوا من أخذها
سوى مخسني ديناراً من أجل قلة املال، فإن الظاهر ططر أتلف املال الذي كان خلفه املؤيد شيخ حىت مل يبق منه غري 

ذلك فإنه زاد يف نفقة املماليك املقررة بالديوان املفرد كل شهر ما ينيف على عشرة آالف ومع . ستني ألف دينار
فأحسن األمري صالح الدين حممد األستادار بالعجز واستعفى؛ على أنه قام هو وأبوه الصاحب بدر الدين . دينار

وتسلم . ينار يف نفقة املماليكحسن بن نصر اهللا ناظر اخلاص بعشرة آالف دينار عن مثن األضحية، وبعشرين ألف د
وعندما استقر أرغون شاه أستادارا، وهب الناس واشتد . منهما األمري أرغون شاه عشرين ألف أردب شعرياً



وكتب يطلب متدركي النواحي . عليهم، وخشن جانبه، حىت غلقت أسواق القاهرة ومصر عدة أيام خوفاً من بطشه
رهم أمواالً حيملوهنا إليه، فقرر على الوزير الصاحب تاج الدين بن كالب وقرر على مباشري الدولة بأس. ليصادرهم

املناخ ستة آالف دينار، وعلى الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا ناظر اخلاص عشرة آالف دينار، وعلى من 
وك مبلغ مائة دوهنما حبسب ما سولت له نفسه، حىت اجتمع من ذلك نفقة املماليك، فأنفق يف ثالثة آالف ومائيت ممل

  .وستني ألف دينار، فأخذوا النفقة، وانفضوا بغري شر، وهللا احلمد
قدم مبشرو احلاج وأخربوا بسالمتهم، وأهنم وقفوا بعرفة يوم اجلمعة، وأنه مل يرد : ويف يوم اخلميس تاسع عشرينه
  .حاج من العراق وال من اليمن

قتتل فيها طائفة الكتيالن مع الفنش، فهزموه، وقتل بينهم كانت حروب مثرية بني طوائف الفرنج، ا: ويف هذه السنة
  .عشرة آالف فأقل ما قيل أن عدة قتالهم مثانون ألفاً

وقد قام بأمره الشيخ  -وفيها كانت حرب مبدينة فاس من بالد املغرب بني أيب زيان حممد بن أيب طريق بن أيب عنان 
زيز اللباين لقتله السلطان أيب سعيد عثمان بن أيب العباس أمحد يعقوب احللفاوي الثائر على الوزير احلاجب عبد الع

وبني اللباين، وكان قد استنصر بالشاوية، وبعث إليهم مبال  -وثالثة عشر أمرياً من إخوته وأوالده وبين أخوته 
زله دار كبري، فأتوه، فلم يطق احللفاوي مقاومتهم، فأدخله مدينة فاس جبموعه، وألويته منشورة على رأسه، وأن

. وأسلم إىل احللفاوي. وقبض على اللباين. احلرة آمنة بنت السلطان أيب العباس أمحد، فرحل الشاوية عن املدينة
. فدخل السلطان أبو زيان فاس اجلديد يف ربيع اآلخر، وبعث بالسلطان أيب عبد اهللا حممد بن أيب سعيد إىل األندلس

زيان، وحصروه، وطلبوا الوزير أبا البقاء صاحل بن صاحل أن حيمل  فما كان سوى شهر حىت ثار بنو مرين على أيب
أبا عبد اهللا حممد املتوكل ابن السلطان أيب سعيد، فقدم الوزير به، واستمرت احلرب أربعة أشهر إىل أن فر أبو زيان 

يب عبد اهللا حممد وأخذ بنو مرين البلد اجلديد، وطلبوا من ابن األمحر أن يبعث بالسلطان الكبري أ. ووزيره فارح
كان تغري دول  -كما تقدم  -وفيها . املستنصر بن أيب سامل إبراهيم بن أيب احلسن، فبعثه إليهم، فملكوه وأطاعوه

  .مصر، فبلغت عدة من قتل وسجن من أمراء مصر والشام زيادة على أربعني أمرياً
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

أحد مماليك امللك الظاهر برقوق يف يوم االثنني ثامن احملرم، وقد أناف على  -السلطان امللك املؤيد شيخ احلموي 
  .اخلميس سنة

ومات األمري مرج بن سكربيه، . ومات عبد الرمحن بن السمسار، يف ثالث صفر، وله شهرة يف طائفته، ومال جم
  .وكان من خواص املؤيد، اجلمال صورته. أحد األمراء العشرات، يف رابع صفر

اء الدين حممد بن بدر الدين حسن بن عبد اهللا، املعروف بابن الربجي، عن ثالث وسبعني سنة، يف يوم ومات هب
ووىل وكالة بيت املال ونظر كسوة الكعبة وباشر نظر عمارة . وقد ويل حسبة القاهرة غري مرة. اخلميس عاشر صفر

  .وكان أبوه يلي قضاء احمللة. اجلامع املؤيدي
. ن يشبك اليوسفي نائب حلب، أحد املماليك املؤيدية، يف يوم الثالثاء ثالث عشرين احملرموقتل األمري سيف الدي
  .وكان من شرار اخللق

كان أبوه . ومات علم الدين سليمان بن جنيبة رئيس األطباء، وقد أناف على مثانني سنة، يف سادس عشر صفر
ر األعيان، فصار من مشهوري األطباء عدة يهودياً، ونشأ سليمان هذا مسلماً، يتكسب بصناعة الطب، ويعاش



وكان فاضالً يف علم الطب، هشاً، مجيل . مث ويل رياسة األطباء يف سنة ثالث عشرة. سنني، وعرف حبسن العالج
  .تردد إىل سنني، وما علمت عليه إال خرياً. املعاشرة، يكتب اخلط اجليد

. وكان عامياً يف هيئة فقيه. لقاهرة يف سنة سبع ومثامنائةومات تاج الدين عبد الوهاب بن اجلباس، الذي ويل حسبة ا
  .تويف يوم السبت سادس عشر ربيع اآلخر

وهو أحد املماليك الظاهرية برقوق . وقتل األمري ألطنبغا القرمشي يف خامس عشرين مجادى األوىل بقلعة دمشق
  .ا تقدم ذكرهوما برح يرقيه على م. الذين فروا إىل الشام، وصار من مجلة األمري شيخ

كان أبوه من مساملة . ومات األمري الوزير املشري األستادار بدر الدين حممد بن حمب الدين عبد اهللا الطرابلسي
وتعلق خبدمة األمري شيخ أيام . وهبا نشأ البدر هذا وويل هبا كتابة سرها، وويل شد الدواوين هبا. نصارى طرابلس

. مث عزله كما تقدم. قدم مصر باشر به أستادار، مث عزله وواله الوزارةفلما . وعمل أستادارا عنده. تلك الفنت
وكان يكتب اخلط املنسوب، ويتظاهر بقبائح املعاصي، وينوع الظلم يف أخذ األموال، فعاقبه اهللا بيد ناصره املؤيد 

.  منه عبادهفأراح اهللا. وضرب ميتاً. شيخ أشد عقوبة، مث قبض عليه الظاهر ططر وعاقبه حىت هلك حتت الضرب
  .وذلك يف سابع عشر مجادى اآلخرة بدمشق

ومات متملك بالد الروم مبدينة . أحد أمراء التركمان، مقتوالً يف شهر رجب. ومات حبلب األمري كردي بن كندر
برصا، غياث الدين أبو الفتح حممد كرشجي بن بايزيد بن مراد بن أرخان بن عثمان، وملك برصا بعده ابنه خوند 

  .اد شليب حممد كرشجي بن بايزيد خوند كار، وذلك يف شهر رجبكار مر
وهو . وقتل األمري ألطنبغا من عبد الواحد املعروف بالصغري، يف واقعة مع التركمان مبعاملة حلب، يف تاسع شعبان

  .أحد املماليك الظاهرية برقوق الذين أنشأهم املؤيد شيخ، وجعله أمري مائة مقدم ألف

وهو أحد من أنشأه املؤيد شيخ، حىت . القردمي بسجن اإلسكندرية، يف سادس عشرين شعبان وقتل األمري قجقار
  .صار أمري مائة مقدم ألف، أمري سالح

وكان ممن أنشأه . وقتل األمري جقمق نائب الشام بعد عقوبة شديدة، يف ليلة األربعاء سابع عشرين شهر شعبان
  .وكان فاجراً ظاملاً غشوماً، ال يكف عن قبيح. اه نيابة الشاماملؤيد شيخ، وعمله أمري مائة مقدم ألف، وأعط

وتويف قاضي القضاة جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن ابن شيخ اإلسالم سراج الدين أيب حفص عمر البلقيين 
ودفن على قرب أبيه . وصلى عليه باجلامع احلاكمي. الشافعي، يف ليلة اخلميس حادي عشره، عن ثالث وستني سنة

. وانتاب الناس قربه مدة. وأخيه، مبدرستهم من حارة هباء الدين، فكان مجعاً موفوراً، ومشهداً جليالً حافالً مذكوراً
و مل خيتلف بعد مثله يف كثرة علمه بالفقه وأصوله، وباحلديث والتفسري والعربية، مع العفة والنزاهة عما يرمي به 

  .وباجلملة فلقد كان ممن يتجمل به الوقت قضاة السوء، ومجال الصورة، وفصاحة العبارة
  .وقد تقدم التعريف به. ومات السلطان امللك الظاهر ططر، يف يوم األحد رابع ذي احلجة

  سنة مخس وعشرين ومثامنائة

والقائم بأمور الدولة األمري الكبري . أهلت وسلطان مصر والشام امللك الصاحل ناصر الدين حممد بن الظاهر ططر
وأمري سالح . والدوادار األمري سودن من عبد الرمحن. واألمري الكبري األتابك طرباي. برسباي الدقماقي نظام امللك

والوزير تاج الدين . ورأس نوبة األمري أزبك. وأمري أخور األمري قصروه. وأمري جملس األمري قجق. بيبغا املظفري
وناظر اخلاص بدر الدين حسن بن نصر . الكويز وكاتب السر علم الدين داود بن. عبد الرزاق ابن كاتب املناخ



وباقيهم كما تقدم . وقاضي القضاة الشافعي ويل الدين أبو زرعة أمحد بن العراقي. وأستادار األمري أرغون شاه. اهللا
ونائب الشام األمري تنبك . وكاشف الوجه القبلي األمري أقجا ونائب اإلسكندرية األمري فارس. يف السنة اخلالية

ونائب طرابلس األمري تنبك البجاسي . ونائب حلب األمري تغري بردي من قصروه، وقد أظهر اخلالف. ي ميقالعال
  .وبالد الصعيد قد عاث هبا العربان، وكثر فسادهم. ونائب صفد األمري أينال. ونائب محاه األمري شارقطلوا
  .شهر اهللا احملرم، أوله اجلمعة

مري تغري بردي نائب حلب منها، بعد وقعة كانت بينه وبني األمري تنبك قدم اخلرب بفرار األ: يف ثالث عشره
وقد كتب له باستقراره يف نيابة حلب وحماربة املذكور، فسار إليه وحاربه، فاهنزم منه . البجاسي نائب طرابلس

  .وتسلم تنبك حلب، فدقت البشائر بقلعة اجلبل أياماً
  .تقر كاشف الوجه القبلي، بعد موت أقجاخلع على بلبان اجلمايل، واس: ويف تاسع عشره
قد الركب األول من احلجاج، وقدم احململ ببفية احلاج يف عده صحبة األمري متر بيه اليوسفي، : ويف ثالث عشرينه

  .وقد كثر ثناء احلجاج عليه حلسن سريته فيهم، فقبض عليه يف ثامن عشرينه. أحد األمراء األلوف
بالشيخ سعد، مل يزل يعرف بالفقر، ويقبل من الناس صدقتهم، ويقرئ دخل شخص يعرف : ويف هذا الشهر

األطفال باألجرة، إىل اجلامع األزهر، وتصدق مبائتني وسبعني ديناراً إفرنتية، وبستة وعشرين ديناراً هرجة، وبأربعة 
وأنعم . مياطآالف ومخسمائة درهم وفيه قبض على األمري قرمش أحد األمراء األلوف، وأخرج هو ومتربيه إىل د

  .على يشبك الساقي األعرج بإقطاع قرمش وإمرته
  .وفيه وقع برد بناحية قصر عفرا من بالد حوران بالشام، فكان فيه شبه خنافس وعقارب وضفادع

  .قبص على األمري أيتمش اخلضري، ونفي بطاال إىل القدس. يف ثانيه: شهر صفر، أوله األحد
. لصيارف باالصطبل للنظر يف الدراهم املؤيدية، فإنه كثر هرش اجليد منهامجعت ا: ويف يوم األربعاء ثامن عشره

ورسم . فاستقرت املعاملة هبا وزناً ال عدداً. ومعىن اهلرش أن يربد من الدرهم حىت جيف وزنه، ويصري حنو ربع درهم
ين فلوسا، وبأحد عشر وأن يكون الدينار اإلفرنيت مبائتني وعشر. أن يكون كل درهم وزناً بعشرين درمهاً فلوساً

درمها فضة، وازنة عنها من املؤيدية اثنان وعشرون عدداً، زنة كل مؤيدي نصف درهم، فنزل بالناس من ذلك شدة 
وكثر . وذلك أن املؤيدي الذي كان بسبعة دراهم فلوساً صار خبمسة دراهم، وفيها ما ال يبلغ اخلمسة. خلسارهتم

  .وقيم األعمال، أجر املستأجرات، فذهب معظم مال الناسمع ذلك االختالف يف أسعار املبيعات، 
  .عز وجود حلم الضان يف األسواق، لقلة األغنام: ويف هدا الشهر

وفيه كثر فساد هلانة وهوارة ببالد الصعيد، وقطعهم الطرقات على املسافرين، وشنهم الغارات على البالد، 
يد من قلة وجود القمح عندهم، حبيث صار حيمل إليهم من هذا مع ما ببالد الصع. وإحراقهم عدة نواحي مبا فيها

القاهرة، وذلك خلراب بالد الصعيد ودثور أكثر بالدها، حبيث العشرة أيام ببالد الصعيد ال يوجد فيها أحد، وال 
ومع . وصار أهلها إىل فقر وبؤس، حىت أن غالب قوت أهلها إمنا هو الذرة. تزع أراضيها، فقلت األغنام عندهم

  .ولعل هذا إن متادى أن هتلك بالد الصعيد كلها. كله، فجور الوالة فيهم ال ميكن وصفه ذلك
وخرج طرباي إىل بر اجليزة يف هيئة متنزه، . وفيه تنكر احلال بني األمري طرباي واألمري نظام امللك برسباي

  .واإلرجاف يقوى حىت انسلخ الشهر
  .األمري طرباي من بر اجليزةقدم : يف ثانيه: شهر ربيع األول، أوله االثنني

قبض األمري برسباي على األمري سودن احلموي، أحد أمراء األلوف، وعلى األمري قانصوه أحد أمراء : ويف ثالثه



الطبلخاناة، وكانا من أصحاب األمري طرباي، فكثرت القالة، وبات طرباي ليلة اخلميس ومجاعته حيذرونه الطلوع 
م، ويف ظنه أن األمري برسباي ال يفاجئه بسوء، ألنه يف ابتداء األمر كان طرباي إىل القلعة، وهو ال يصغي لقوهل

متميزاً عليه منذ مات الظاهر برقوق، ويف أخر األمر كان هو استمال املماليك لألمري برسباي، وفخذهم عن جانبك 
م األمري برسباي فيما هو الصويف، مث خدع جانبك حىت نزل من االصطبل مث قبض عليه، فكان يرى أنه هو الذي أقا

فيه، وأصبح يوم اخلميس مركب طرباي إىل اخلدمة بالقلعة، مما هو إال أن استقر جلوسه، أشار األمري برسباي 
بالقبض عليه، فجذب سيفه ليدفع عن نفسه، وقام، فبدره اجلماعة وعاقوه عن النهوض وغافصه األمري برسباي 

وأخذ إىل السجن، وقد تضمخ بدمه فوقعت هجة بالقصر، . ن تبينهابالسيف، وضربه ضربة جاءت يف يده كادت أ
ونودي باألمان والبيع والشراء، وأن ال يتحدث أحد فيما . و مل يتحرك أحد لنصرة طرباي. مث سكنت من ساعتها

أن  فكان يف هذا عربة ألويل األبصار، وهو. وأخرج من الغد بطرباي مقيداً إىل اإلسكندرية ليسجن هبا. ال يعنيه
طرباي مكر جبانبك الصويف، وخدعه حىت أنزله من احلراقة بباب السلسله، وقبض عليه حبيلة دبرها، ومحله مقيدا 

إىل اإلسكندرية، حىت سجن هبا وظن أنه قدم صفا له الوقت، فأتاه اهللا من حيث مل حيتسب، وخدعه األمري برسباي 
رجاف قوي بوقوع احلرب، إىل أن مشى حلتفه بقدميه، حىت قبض حىت صعد إليه، بعد ما امتنع برب اجليزه أياماً، واإل

  .عليه، وسجن باإلسكندرية لتجزي كل نفس ما كسبت
وفيه أخرج األمري سودن احلموي منفياً إىل دمياط، وتوجه األمري ناصر الدين حممد ابن منجك إىل دمشق ليحضر 

ورسم بإحضار أيتمش اخلضري من . ب الشامباألمري تنبك ميق من الشام وقد حتدث بأمر سيظهر مبجيء نائ
  .القدس

قبض على الطواشي مرجان اهلندي زمام الدار، وسلم لألمري أرغون شاه، أستادار، ليستخلص : ويف خامس عشره
  .منه ماالً

  .خلع على الطواشي كافور الشليب، واستقر زمام الدار على عادته: ويف ثاين عشرينه
  .يتمش اخلضري من القدس، فلزم دارهقدم األمري أ: ويف ثالث عشرينه

أفرج عن الطواشي مرجان اهلندي بعد ما أخذ منه عشرون ألف دينار، : يف ثانيه: شهر ربيع اآلخر، أوله األربعاء
  .وضمنه مجاعة يف عشرة آالف دينار أخرى

عليه واستقر على  قدم األمري تنبك العالي ميق نائب الشام، بعد ما تلقاه عامة أهل الدولة، فخلع: ويف سادسه
  .وحتدث معه يف سلطنة األمري برسباي، فوافق على ذلك. عادته يف نيابة الشام

  .وخلع امللك الصاحل يف يوم األربعاء ثامنه، فكانت مدته أربعة أشهر وثالثة أيام
  السلطان أبو النصر برسباي

  .ركسيالسلطان امللك األشرف سيف الدين أبو النصر برسباي الدقمقاي الظاهري اجل

مث أحب أن يطلق عليه اسم السلطان، ملا خال له اجلو، فأخذ . ومازال قائماً بتدبري أمر الدولة. تقدم التعريف به
طرباي وسجنه، مت مبوافقة نائب الشام على ذلك، فاستدعى اخلليفة والقضاة، وقد مجع األمراء وأرباب الدولة، 

ولقب بامللك األشرف أيب العز، . اآلخر سنة مخس وعشرين ومثامنائة فبايعه اخلليفة يف يوم األربعاء ثامن شهر ربيع
وكان يف هذا موعظة وذكرى ألويل األلباب، فإن امللك املؤيد أنشأ ططر وآواه، . ونودي بذلك يف القاهرة ومصر

 أمراء مصر، وما زال يرقية حىت صار من أكرب. بعد ما كان من أقل املماليك الناصرية اهلاربني من امللك الناصر فرج



وما زال حيكم األمر لنفسه إىل أن خلع ابن . فقام بعد موت املؤيد بكفالة ولده أمحد املظفر. وائتمنه على ملكه
فلما أشفي ططر على املوت، عهد إىل . املؤيد، وتسلطن، وأودع ابن املؤيد وأمه ببعض دور القلعة يف صورة معتقل

على ولده، بعد ما كان برسباي مقيماً بدمشق من مجلة أمرائها وجل  -هما لقرابة بين -ابنه حممد، واستأمن برسباي 
مناه أن يبقى املؤيد عليه مهجته، فآواه ططر، وجعله من أكرب أمراء مصر، فقام بأمر ابنه امللك الصاحل قليالً، 

مل يبق من  فلما أخذ طرباي، كما قبض ططر على األمراء بدمشق، و. واقتدى بأخيه ططر يف أخذ امللك لنفسه
خيشاه إال نائب الشام، بعث خيريه بني أن يكون األمري الكبري بديار مصر مكان طرباي وبني أن يستمر على نيابة 
الشام، فرغب يف السالمة، وأتى إىل بني يديه، فأمن برسباي عند ذلك، وتسلطن، وأودع الصاحل حممد بن ططر 

  .من يعمل سوءاً جيز به. وأمه يف دار بالقلعة
 يوم اخلميس تاسعه خلع على األمري بيبعا املظفري أمري سالح، واستقر األمري الكبري األتابك، عوضاً عن ويف

وخلع على األمري أقبغا . وخلع على األمري قجق أمري جملس واستقر أمري سالح عوضاً عن بيبغا املظفري. طرباي
وخلع على حسن الكردي، واستقر نائب . التمرازي من مقدمي األلوف، واستقر أمري جملس، عوضاً عن قجق

. وأفرج عن مجاعه كانوا مسجونني بالقلعة من أمراء العشرات قبض عليهم فيما تقدم. الوجه البحري على عادته
وجرت العادة عند ملوك مصر، . وكان أول ما بدأ به السلطان أن منع الناس كافة من تقبيل األرض له، فامتنعوا

مام املعز لدين اهللا أبو متيم معد الفاطمي إىل مصر، أن كل من متثل بني يدي اخلليفة مث بني منذ قدم أمري املؤمنني اإل
فلم يعف من ذلك أمري، ولو بلغ الغاية، وال مملوك، وال وزير . يدي السلطان أن خير وهو قائم حىت يقبل األرض

من سائر الناس على اختالفهم، إال  وال صاحب قلم، وال رسول ملك من ملوك األقطار، إذا قدم برسالة، وال أحد
قضاة الشرع، ومجيع أهل العلم وأهل الصالح وأشراف احلجاز من بين حسن وبين حسني، فإن هؤالء أدركناهم 

وكذلك إذا ورد مرسوم السلطان على نائب مملكة أو وايل . وال يقبل أحد منهم األرض، إجالالً هلم عن ذلك
فأبطل السلطان برسباي ذلك كله، وجعل بدله إما تقبيل يده ملن . يقبل األرضعمل، فإنه يقوم عند وروده عليه، و

  .فكان هذا حسناً لو دام، لكنه بطل عن قليل، وعاد األمر كما تقدم ذكره. عظم قدره، أو يقف فقط
ظماء خلع على األمري تنبك ميق نائب الشام قباء السفر، وتوجه إىل دمشق، فخرج ع: ويف يوم الثالثاء رابع عشره

  .الدولة لوداعه، بعد ما قدموا له عدة تقادم، ما بني خيول وقماش وغري ذلك
توجه األمري سودن احلاجب، ومعه مال برسم حفر خليج سكندريه مما أجدي : ويف يوم السبت خامس عشرينه

  .شيئاً
يف أوانه، ونزح أجدبت أراضي بالد حوران والكرك والقدس والرملة وغزة، لعدم نزول املطر : ويف هذا الشهر

ومع هذا ففي بالد حلب ومحاة ودمشق وبالد . كثري من سكان هذه البالد عن أوطاهنم، وقلت املياه عندهم
  .الساحل كلها رخاء من كثرة األمطار اليت عندهم، فسبحان الفعال ملا يريد
  .وفيه عظم اخلطب، واشتد البالء ببالد الصعيد، من كثرة الفنت، وهنب البالد

  .ل، وادي قوص، تعذر أخذ اخلراجوفيه قت

وفيه عمل املارستان املؤيدي الذي بالصوة حتت القلعة جامعاً، تقام به اجلمعة واجلماعة، ورتب له إمام وخطيب 
وأن املؤيد قد جعل هذا املوضع . وجعل جهة مصرف ذلك من وقف اجلامع املؤيدي. ومؤذنون وبواب وقومة

مل يوجد يف كتاب الوقف املؤيدي له جهة تصرف، فأخرجت املرضى منه،  فلما مات. مارستان، ونزل به املرضى
وأغلق، وصار منزال للرسل الواردين من ملوك الشرق، فبقي حانة مخار برسم شرب املسكرات، وشرب الطنابري، 



فكان هذا منذ مات املؤيد إىل هذا الوقت، فطهره اهللا من تلك . ومع ذلك تربط به اخليول. وعمل الفواحش
  .ألرجاس، وجعله حمل عبادةا

مث انتفض ذلك، فبقي بناؤها مشعثاً، . وفيه وقع الشروع يف هدم املنظرة اليت استجدها املؤيد فوق اخلمس الوجوه
  .وسكنها بعض فقراء العجم

  .سارات جتريدة إىل بالد الصعيد: يف سابعه: شهر مجادى األول، أوله األربعاء
  .ن اليهود والنصارى يف ديوان من دواوين السلطان واألمراء، فلم يتم ذلكنودي أن ال خيدم أحد م: ويف ثامنه

جددت خطبة مبدرسة مشس الدين شاكر بن البقري باجلوانية، جددها علم الدين داود بن : ويف يوم اجلمعة تاسعه
  .الكويز كاتب السر، لقرهبا من داره اليت يسكنها
  .ومحص، فهلكت خالئق وفيه قدم اخلرب بكثرة الوباء ببالد حلب ومحاة

  .وفيه أقيمت اجلمعة باملارستان املؤيدي، يوم اجلمعة سلخه
وكانت العادة . وفيه رسم أن ال تباع الثياب اليت جتلب من بغداد أو املوصل وبالد الشام واإلسكندرية إال بالنقد

جبت الثمن يف مدة أشهر،  إذا ورد التاجر بشيء من القماش، تسلمته السماسرة وباعته على التجار إىل أجل، مث
فمن أجل بيعها نسيئة يزداد مثنها عما تباع يف النداء احلراج زيادة كبرية، فإذا باعها التاجر أخذ رحباً آخر، فتغنب 

فامتنع التجار مدة من . الناس دائماً فيما يشتروه من التجار، سيماإذا باعوا ذلك يف النداء فإنه رمبا ثلث الثمن
  .عادوا ملا هنوا عنه الشراء نسيمة، مث

وسبب ذلك أن شاه حممد بن قرا يوسف متملك بغداد خاف من قدوم شاه . وقدم اخلرب إىل العراق وشدة الغالء
رخ بن تيمورلنك، فمنع الناس من الزرع، وطرد ضعفاء الناس، فنزحوا عن العراق، وقدم منهم كثري إىل بالد 

  .قحط والغالء عقوبة من اهللا هلم مما هم عليه من القبيحومجع أهل القوة عنده ببغداد، فكان ال. الشام
توجه السيد الشريف شهاب الدين أمحد بن عالء الدين علي بن : يف تاسعه: شهر مجادى اآلخرة، أوله السبت

وكان قد طلب من دمشق، . الربهان إبراهيم بن عدنان احلسيين كاتب السر بدمشق ونقيب األشراف إىل بلده
وكتب .  ثالث عشر مجادى األوىل، وسجن يف بعض املدارس، وألزم حبمل عشرين ألف دينارمقدم القاهرة يف

وكان حسني هذا قد قدم إىل . يف كتابة السر بدمشق -ويقال له حسني عوضه  -باستقرار بعض مساملة السمرة 
واتفق أنه تزوج مملوك . شقالقاهرة يف األيام الناصرية فرج، وخدم من محلة كتاب األمري بكتمر شلق، مث عاد إىل دم

وكان أزبك هذا ممن أنشأه ططر، وصار أمري مائة مقدم ألف، فتحدث حلسني هذا . يقال له أزبك بابنة امرأة حسني
واستقر حسني يف نظر اجليش، عوضاً عن قاضي القضاة احلنفية . يف استقراره ناظر اجليش بدمشق، فأجيب إىل ذلك

وما . ضيف إليه كتابة السر، مع نظر اجليش ومل يتفق مثل ذلك يف هذه الدولمث أ. شهاب الدين أمحد من الكشك
زال السيد حمبوساً حىت تقرر عليه عشرة آالف دينار، فخلع عليه يف رابع مجادى اآلخرة، هذا وتوجه إىل بلده حلمل 

  .كاتب السر وسبب ذلك تنكر السلطان عليه ألمور بدت منه يف حقه، وهو أمري بدمشق والسيد. ما ألزم به
  .قدم قاضي القضاة مشس الدين حممد اهلروي من القدس: ويف يوم االثنني حادي عشره

مث . نودي بسفر الناس يف رجب إىل مكة، فكثرت املسرات بذلك، لبعد العهد بسفر الرجبية: ويف رابع عشره
  .انتقض ذلك

  .ونودي يف سابع عشرينه ال يسافر أحد الرجبية
  .خلرب بغالء مدينة توريز، وأن املطر تأخر نزوله ببالد إفريقيةقدم ا: ويف هذا الشهر



  .على الفتك باألمري تنبك ميق نائب الشام، ففطن به وقتله -الذي قتل ابن كبك  -وفيه عزم تغري بردي اجلكمي 
عد من وفيه جلس السلطان للحكم بني الناس، كما كان املؤيد ومن قبله، وصار حيكم يومي الثالثاء والسبت باملق

  .االصطبل السلطاين
  :شهر رجب، أوله األحد

واستمر يزيد يف كل يوم عدة أصابع، . وقد جاء القاع مخسة أذرع وسبعة أصابع. فيه نودي على النيل ثالثة أصابع
  .وقل ما عهد مثل هذا شهر أبيب. حبيث نودي عليه يف يوم مخسة عشر إصبعاً

دس، بعد ما أهدى للسلطان هدية بنحو مخسمائة دينار، سوى ما توجه اهلروي عائداً إىل الق: ويف خامس عشره
ويثبت يف جهة جالل الدين بن . وكان أن يلي القضاء على أنه يقوم يف كل سنة بثمانني ألف دينار. أهداه لألمراء

نكر أن وحيمل معجالً مخسة آالف دينار، فألزم أن يكتب خطة بذلك كله، فأ. البلقيين زيادة على مثانني ألف دينار
  .يكون قال شيئاً من ذلك، فاحنل أمره، ورده اهللا خائباً، وهللا احلمد

وفيه زينت القاهرة ومصر إلدارة حممل احلاج على العادة، فمنع صدر الدين أمحد بن العجمي احملتسب النساء من 
من النهار، ويبنت وكانت العادة أن جتلس النساء صدراً . اجللوس على حوانيت الباعة، وتشدد يف ذلك، فامتنعن

باحلوانيت حىت ينظرن احململ من الغد فيختلطن بالرجال يف مده يومني وليلة، وتقع أمور غري مرضية، فعد منعهن من 
  .مجيل ما صنع، لكنه مل يتم، وعدن فيما بعد كما كن إلمهال أمرهن

وقد كثر االعتناء بأمره، . عادةأدير حممل احلاج بالقاهرة ومصر على ما جرت به ال: ويف يوم االثنني سادس عشره
وويل عملها شرف الدين أبو الطيب حممد . وعملت كسوة الكعبة يف غاية احلسن، حبيث مل يعمل مثلها فيما أدركناه

  .بن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اهللا ناظر الكسوة، حلسن مباشرته وعفته
وحضر األمري تغري بردي بن . ا على مدينة هبسيننزل األمري تنبك البجاسي نائب حلب بعساكره: ويف هذا الشهر

  .قصروه
وفيه خرج األمري أينال الظاهري نائب صفد عن الطاعة، وذلك أنه كان من مجلة مماليك الظاهر ططر، رباه صغرياً، 

باي فلما قام السلطان برس. مث واله نيابة قلعة صفد، ملا خرج باملظفر إىل دمشق حلفظ ذخرية محلها إىل القلعة صفد
باألمر بعد ططر، ويل أينال نيابة صفد، فشق عليه خلع ابن أستاذه من السلطة، وأخذ يف تدبري أمره، حىت أظهر 

ذلك، وأخرج من كان مسجوناً بقلعة صفد، وهم األمري يشبك أينايل استادار، واألمري أينال اجلكمي نائب حلب، 
فكتب السلطان إىل األمري مقبل احلسامي . صفد وأعياهنا وقبض على من خالفه من أمراء. واألمري جلبان أمري أخور

املؤيدي حاجب دمشق باستقراره يف نيابة صفد، وأن يستمر إقطاع احلجوبية بيده، حىت يتسلم صفد، وكتب إىل 
  .األمري تنبك ميق نائب الشام أن خيرج بالعسكر إىل قتال أينال بصفد

  . عرب جرم، هزموه فيها، وقتلوا عدة من عسكرهوفيه كانت وقعة بني األمري يونس نائب غزة وبني
  .وفيه كثرت احلروب والفنت والغارات والنهب والتخريب ببالد الصعيد من عرباهنا

قدم كتاب نائب الشام مبجيء أينال اجلكمي ويشبك أينايل وجلبان من صفد إىل دمشق : ويف خامس عشرينه
  .طائعني، فدقت البشائر بقلعة اجلبل

. قدم األمري فارس نائب اإلسكندرية باستدعاء، فخلع عليه، وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألفاً: ينهويف سابع عشر
  .وخلع على األمري أسندمر النوري أحد مقدمي األلوف، واستقر يف نيابة اإلسكندرية

م خرب وكان السلطان قد شرك جلوسه للحكم منذ قد. نودي من كانت له ظالمة فعليه باالصطبل: ويف سلخه



  .صفد، معاد للجلوس للنظر يف حماكمات املتخاصمني، على عادته
  .شهر شعبان، أوله االثنني

  .فيه تكرر النداء جبلوس السلطان للحكم
جلس للحكم، واستدعى مدرسي املدرسة القمحية مبصر، وأوقفهم بني يديه، وألزمهم بعمل حساب : ويف ثانيه

وهو ضيعتان بالفيوم يقال هلما األعالم  -ا فيما سلف، وأخرج وقفها أوقافها وعمارهتا، مما تناولوه من ريعه
وندب األمري أزبك رأس نوبة للكشف عن املدرسة، . ململوكني من مماليكه، ليأكلوها إقطاعاً بينهما -واحلنبوشية 

ا عامر وال فوجد اخلراب قد أحاط هبا من جوانبها، وصار ما هنالك كيمان تراب، وهي قائمة مبفردها ليس جبانبه
هبا ساكن، سوى رجل حيرسها، فطلب السلطان مدرسيها اخلمسة، وأوقفهم بني يديه باالصطبل، وألزمهم بعمل 

  .حساهبا، والقيام مبا استأدوه من العلوم، فخرجوا يف الترسيم
ة الشوكة وفيه نظر السلطان يف أمر جامع عمرو بن العاص، وأخذ الناس يف تتبع عورات القضاة والفقهاء مليل وال

  :إىل معرفة ذلك، فإن األحدوثة عنهم قبحت، والقالة فيهم شنعت
  فجاء الداء من قبل الطبيب... وكنا نستطب إذا مرضنا 

وهذا من النوادر، مع . كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً:  -املوافق له تاسع عشرين أبيب  -ويف يوم اخلميس رابعه 
تعجب له، وذلك أن العادة اليت عهدت أن زيادة النيل يف شهر أبيب تكود قليلة، أن زيادته يف هذا العام كانت مما ي

وأما مسرى فأيام الزيادة الكثرية، ويقال هلا عرس النيل وهي مظنة . حىت أنه ليقال قدميا يف أبيب، يدب املاء دبيب
 اليت أجراها بني خلقه يف أمر الوفاء حىت يقال إذا مل يوف النيل يف مسرى فانتظره يف السنة األخرى هذه عادة اهللا

واتفق يف هذه السنة أنه منذ ابتدأت الزيادة مل تزل . نيل مصر، ورمبا وقع األمر يف النيل خبالف ذلك، فيعد نادراً
زيادته كبرية حبيث نودي عليه يف يوم بزيادة مخسني إصبعاً، فكثر تعجب الناس لذلك، مث ازدادوا تعجباً لوفائه قبل 

  .وتوىل ختليق املقياس وفتح اخلليج األمري الكبري بيبغا املظفري. احلمد مسرى، و هللا
أخرج باملظفر أمحد بن املؤيد شيح وأخيه من ظ قلمة اجلبل هناراً، ومحال يف النيل إىل : ويف يوم الثالثاء سادس عشره

ج إىل اإلسكندرية، فعومل اإلسكندرية، فكانت هذه موعظة، فإن املؤيد أخرج بأوالد ابن أستاذه امللك الناصر فر
  .مبثل ذلك، وأخرج ابنيه إىل اإلسكندرية، كما يدين الفىت يدان

خلع على بدر الدين حممود العينتايب ناظر األحباس، وأعيد حسبة القاهرة، عوضاً عن صدر الدين : ويف ثاين عشرينه
  .أمحد بن العجمي
غرابان، فيهما طائفة من الفرنج، على ميناء  كثر عبث الفرنج بالسواحل، وهجم يف الليل: ويف هذا الشهر

اإلسكندرية فوجدوا فيها مركباً للتجار فيه بضائع بنحو مائة ألف دينار، فاقتتلوا معهم عامة الليل، فخرج الناس من 
املدينة، فلم يقدروا على الوصول إليهم، لعدم املراكب احلربية عندهم، وال وصلت سهامهم إىل الفرفج، بل كانت 

يف البحر، فلما طال احلرب بني الفرنج والتجار املسلمني، واحترقت مركب التجار، جنوا يف القوارب إىل  تسقط
الرب، فأتت نار الفرنج على سائر ما يف املركب من البضائع، حىت تلف بأمجعها، ومضى الفرنج حنو برقة، فأخذوا ما 

  .مقدروا عليه، مث عادوا إىل اإلسكندرية، ومضوا إىل حنو الشا
وفيه قدم رسول اسكندر بن قرا يوسف، ومعه رأسان، زعم أهنما رأس متملك السلطانية نيابة عن شاه رخ بن 

  .تيمور لنك، ورأس نائبه بشرياز
  .أعيد اآلذان مبأذنيت مدرسة السلطان حسن بسوق اخليل: يف تاسعه: شهر رمضان، أوله األربعاء



ل قد بلغ تسعة عشر ذراعاً وستة أصابع، فعم به النفع عامة كان نوروز القبط مبصر، والني: ويف حادي عشره
أراضي مصر إال أن اجلسور مل يعنت هبا لسوء سرية متوليها، فقطع ماء النيل منها عدة مقاطع، أفسدت أكثر 

  .الزراعات الصيفية كالسمسم والبطيخ وحنوه، فكان بلوغ النيل هذا القدر يف النوروز عجب آخر
ل، حىت أبيع األردب القمح مبائة ومخسني درمهاً من الفلوس، وعنها يومئذ سبعة دراهم وربع وفيه اتضع سعر الغال

فضة أشرفية، وأبيع الشعري خبمسة ومثانني درمهاً األردب عنها أربعة دراهم وربع فضة، وأبيع الفول بثمانني درمهًا 
  .األردب، عنها أربعة دراهم فضة

  .ذي سده الظاهر برقوق، وهدم درجهوفيه فتح باب مدرسة السلطان حسن، ال
. جلس السلطان بدار العدل وعمل به اخلدمة، وأحضرت رسل الفرنج الفرنسيس هبدية: ويف يوم االثنني عشرينه

  .وهذا أول جلوس جلسه السلطان بدار العدل
  .خلع على األمري أيتمش اخلضري، واستقر أستادار عوضاً عن األمري أرغون شاه: ويف حادي عشرينه
  .خلع على صدر الدين أمحد بن العجمي، واستقر يف نظر اجلوايل: ويف ثالث عشرينه
نودي أن السلطان رسم أن ال ينزل أحد من الفقهاء عن وظيفته يف وقف من األوقاف، وهددمن : ويف سابع عشرينه

لطلب يف الدروس، أو نزل منهم عن وظيفته، فامتنعوا عن النزول، مث عادوا كما كانوا، ينزل هذا عن وظيفته من ا
التصوف يف اخلوانك، أو القراءة أو املباشرة باملال، فيلي الوظائف غري أهلها، وحيرمها مستحقوها، فإن الوظائف 

املذكورة صارت بأيدي من هي بيده، ينزهلا منزلة األموال اململوكة، فيبيعها إذا شاء ويسمى بيعها نزوال عنها، 
ذلك حىت يف التداريس اجلليلة، واألنظار املعتربة، ويف والية القضاء باألعمال  وسرى. ويرثها من بعده صغار ولده

يليه الصغري من بعد موت أبيه ويستناب عنه كما يستناب يف تدريس الفقه واحلديث النبوي، ويف نظر اجلوامع 
  !!.ومشيخة التصوف، فيا نفس جدي إن دهرك هازل

  .دمشق، واستقر كاشف الوجه القبلي، عوضاً عن بلبان اجلمايلوفيه خلع على األمري أرغون شاه أحد أمراء 
  .وفيه أغلقت كنيسة قمامة بالقدس عن أمر السلطان

نودي مبنع النساء من اخلروج إىل الترب يف أيام العيد، وهددن بالعقوبة إن خرجن، فامتنع كثري منهن : ويف سلخه
  .عن اخلروج إليها

رطل بثمانية عشر درمها من الفلوس و مل يعهد مثل ذلك، وسببه غرق وفيه ارتفع سعر الشريج، حىت أبيع ال
  .السمسم، فقل وجوده

  .فيه صلى السلطان صالة العيد جبامع القلعة: شهر شوال، أوله اجلمعة
رفعت يد قاضي القضاة زين الدين عبد الرمحن التفهين احلنفي عن وقف الطرحاء، مث أعيد إليه بعد أيام، : ويف رابعه
  .ا رفعت يده عنه نودي من مات له ميت وعجز عن كفنه فعليه مبصلى املؤمين حتت القلعةوكان مل

وفيه رفعت يد قاضي القضاة ويل الدين أبو زرعة أمحد بن العراقي الشافعي عن وقف قراقوش، وفوض السلطان 
ا يستشنع، وكثرت أمره إىل التاج الشويكي وايل القاهرة، واستمر كذلك، فلم يعد إىل القضاة، فكان هذا مم
  .الشناعات مبقت السلطان للقضاة والفقهاء، وأنه يريد الكشف عما بأيديهم من األوقاف

  .وفيه انتهت زيادة ماء النيل إىل عشرين ذراعاً ونصف ذراع، وابتدأ نقصه من الغد، وهو رابع عشرين توت
وكالة، وهذه اخلربة موضعها اآلن  -اهرة اليت خبط الركن املخلق من الق -ابتدئ بعمل اخلربة : ويف هذه األيام

داخل الدرب األصفر، حيث كان يعرف قدمياً باملنحر، وباهبا من وسط سوق الركن املخلق، عملته خوند بركة أم 



السلطان امللك األشرف شعبان بن حسني بن حممد بن قالوون أعوام بضع وسبعني وسبعمائة ليكون داخله قاعة، 
نشأهتا، وعملت برسم بيع اجللود، فماتت قبل عمارهتا، وقد فرغت واجهة الباب فقط، جبوار القيسارية اليت أ

من وقف أم السلطان على  -أستادار القيسارية املذكورة  -فتعطلت دهرا إىل أن أخذ األمري مجال الدين يوسف 
نشأها خبط رحبة باب العيد، مدرستها خبط التبانة قريباً من قلعة اجلبل، وصريها من مجلة أوقافه على مدرسته اليت أ

وضع يده أيضاً على هذه اخلربة، ومات قبل أن يعمل فيها شيئاً، فلم تزل معطلة حىت وقع اختيار السلطان يف هذا 
  .الوقت على عملها وكالة فابتدئ بعملها

بسفارة  رسم بإعادة مكس دار التفاح الذي أبطله امللك املؤيد شيخ، فأعيد: ويف يوم السبت تاسع هذا الشهر
الوزير تاج الدين عبد الرزاق ابن كالب املناخ وطول سعيه فيه، عامله اهللا بعدله، فإنه جدد مظلمة يتلف فيها من 

  " .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . " أموال الناس بنهب الظلمة الفساق ما شاء اهللا
مقدم املماليك  -بة الطواشي افتخار الدين ياقوت برز حممل احلاج بكسوة الكعبة صح: ويف يوم االثنني رابع عشره

  .ونزل خارج القاهرة، مث توجه إىل بركة احلاج على العادة -السلطانية 
قدم من صفد ثالثون رجالً، ممن أسر من أصحاب األمري أينال، فقطعت أيدي اجلميع إال واحداً، : ويف سابع عشرينه

وكان . يديهم من يومهم إىل بالد الشام، فمات عدة منهم بالرملفإنه وسط بالسيف نصفني، وأخرج الذين قطعت أ
من خرب صفد، أن األمري مقبل مل يزل على حصارها إىل يوم االثنني رابع شوال هذا، فنزل إليه أينال مبن معه، فتسلم 

وكان قد وعد  أعوان السلطان القلعة، وعندما نزل أينال أمر أن تفاض عليه خلعة السلطان ليتوجه أمرياً بطرابلس،
بذلك، وترددت الرسل بينه وبينهم مراراً، حىت استقر األمر على أن يكون من مجلة أمراء طرابلس، وكتب له 

السلطان أماناً ونسخة ميني، فاخندع البائس ونزل من القلعة، فما هو إال أن قام ليلبس اخللعة، وإذا هم أحاطوا به 
  .لوا معه مائة رجل ممن كان معه بالقلعة، وعلقوهم بأعالهامث قتلوه، وقت. وقيدوه وعاقبوه أشد عقوبة

تسلم األمري نلغري بردي بن قصروه قلعة هبسين، ونزل بأمان، فقيد وسجن بقلعة حلب، فأمن : ويف هذا الشهر
  .السلطان بعد ختوفه من جهة صفد وتغري بردي

مطعم الطري جتاه الريدانية خارج القاهرة، ركب السلطان من القلعة إىل : يف ثانيه: شهر ذي القعدة، أوله األحد
وألبس األمراء األقبية الصوف ملالبس الشتاء كما كان املؤيد يفعل، مث عرب القاهرة من باب النصر، ودخل عمارهتا 
  خبط الركن املخلق، وخرج من باب زويلة إىل القلعة، ونثر عليه الدنانري والدراهم وهذه أول ركبة ركبها يف سلطته

عزل األمري أيتمش اخلضري، وأعيد األمري أرغون شاه أستادارا، ومل تشكر سرية أيتمش لعتوه وشدة : مسهويف خا
  .ظلمه، مع عجزه عن القيام مبا وليه

  .ركب السلطان إىل جهة بركة احلجاج، وعاد: ويف سابعه
  .شهر ذي احلجة، أوله االثنني

تب املناخ، فخلع على األمري أرغون شاه، وأضيفت إليه اختفي الوزير تاج الدين عبد الرزاق ابن كا: يف رابعه
الوزارة، فصار وزيراً أستادار، وذلك يف يوم االثنني ثامنه، فظهر ابن كالب املناخ يف عاشره، وصعد إىل القلعة فعفي 

  .عنه، ولزم بيته بطاالً على محل مال قام ببعضه
اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين، وفوض إليه قضاء خلع على علم الدين صاحل ابن شيخ : ويف يوم السبت سادسه

  .القضاة، عوضاً عن ويل الدين أبو زرعة أمحد بن العراقي، مبال كثري
نزل احلاج بينبع، وقد استعد من فيهم من املماليك السلطانية مع األمري جانبك اخلازندار أحد : ويف سابع عشرينه



ع، وقد قدم عقيل بن وبري احلسين من القاهرة صحبتهم، بعد ما خلع أمراء العشرات حلرب الشريف مقبل متويل ينب
عليه هبا، يف شوال، واستقر أمري ينبع، شريكاً لعمه مقبل، مبال التزم للدولة، فلما علم مقبل بذلك، نزح عن ينبع 

ار الدين ياقوت ودخل احلاج إىل ينبع يف ذي القعدة، فبعث أمراء احلاج الثالثة، وهم افتخ. إىل واد بالقرب منها
أمري احململ، وأسندمر األسعردي من أمراء العشرات أمري الركب األول، وجانبك أمري الركب الثاين، إىل الشريف 
مقبل حىت حيضر إليهم، فجرت أمور آخرها، أن يستقر عقيل شريكاً له كما كان أبوه وبري، وأن يكاتب السلطان 

احلاج من ينبع إىل مكة، وقد وجهوا جنابا إىل السلطان بكتبهم، ورحل . ومهما ورد املرسوم به اعتمده. بذلك
وتركوا عقيالً بينبع، فاقتتل هو وعمه، فظفر به عمه، وقيده، وأقام بينبع حىت عاد احلاج إليها، فاستعد األمري جانبك 

قبل على وركب يف مجع من املماليك وغريهم، ليلة األحد ثامن عشرين ذي احلجة هذا، وطرق م -كما قلنا  -
حني غفلة، فكانت بينه وبني مقبل وقعة قتل فيها مجاعة من األشراف بين حسن، وجرح كثري من العربان والعبيد، 

واهنزم مقبل، فمدت املماليك أيديها، وانتهبت ما قدرت عليه، وسلبت النساء الشريفات ما عليهن، وساقوا 
وماال جزيال، وعادوا من يومهم إىل ينبع، ومعهم عقيل قد مخسمائة ومخسني رجالً، وثالثني فرساً، وأمتعة كثرية، 

خلصوه من األسر ورحلوا، وقد أقام عقيل بينبع أمرياً، فلم يكن إال ليال حىت عاد مقبل، واحترب مع عقيل، فاهنزم 
  .مقبل، وقتل بينهما مجاعة، كل ذلك بسوء الطبع والطمع يف القليل

  .وا بسالمة احلجاجقدم مبشرو احلاج وأخرب: ويف سابع عشرينه
اتفقت نادرة فيها عربة لذوي النهي واألبصار، وهو أن رجالً من فقراء الناس الذين ال يكادون : ويف هذا الشهر

جيدون القوت، له امرأة وبنات منها، يسكنون خبرابات احلسينية، ظاهر القاهرة، فلما كان يوم عيد النحر، ذبح 
ا، فهاجت شهوات بنات هذا الرجل ألكل اللحم، وطلنب منه فلم جيد سبيالً أرباب اليسار ضحاياهم واشتووا حلومه

إىل قضاء شهواهتن، وأخذ يعللهن، وهن يتصاحين وينتحنب بالبكاء، وقلبه يتقطع عليهن حسرات طول هنار العيد 
قد ذهب فكان يسمع يف الليل حركة تتواىل طول ليلته، وهو وأم أوالده لشدة احلزن . حىت جنة الليل، ورقدن

نومهما، حىت أصبحا فإذا كوم كبري من اللحم يف دارهم قد باتت العرس تنقله طول ليلها، ال يدرون من أين أتت 
به، فسرا بذلك سروراً كبرياً، وأيقظ بناته فاشتووا من ذلك اللحم، فأكلوا حىت شبعوا، وطبخوا منه وقد درا باقيه، 

  " . ٣٧آل عمران، " " غري حساب إن اهللا يرزق من يشاء ب. " فكافهم عدة أيام
كثرت األمطار بأرض احلجاز وبالد الشام، وسقط بقرية تسمى حداثا من جبال صفد برد مل : ويف هذه السنة

يعهدوا مثله، بلغ وزن بردة واحدة سبعة أرطال ونصف بالدمشقي، عنها ثالثون رطالً مصرية، ووجدت بردة على 
  .لربد ليلة السبت سادس ذي احلجة هذاوكان سقوط هذا ا. باب دار قدر الثور

وفيها كانت حروب ببالد الروم بني أهل حصنني بالقرب من مدينة برصا، يف أحدمها طائفة من الروم املسلمني، ويف 
األخرى طائفة من النصارى، فامتدت احلرب عاماً، حىت كان بعض الليايل، إذا هم بصيحة من حصن النصارى، 

سلمني، فلما أصبحوا إذا جبميع من يف احلصن من النصارى قد هلكوا هم ودواهبم، كادت تنخلع منها قلوب امل
وفيها فشت األمراض بالقاهرة والوجه البحري، عند احنطاط ماء النيل يف فصل . فتسلموا ما يف احلصن بال مانع

  .اخلريف
  .وفيها احنل سعر الغالل، ورخت رخاءاً زائداً

ونزل عليها  -عثمان يف شهر رجب من برصا إىل اسطنبول وهي قسطنطينية  وفيها سار مراد بن حممد كوشجي بن
أول شعبان، وقطع عامة أشجارها، ومنع عنها املرية، حىت فرغ شهر رمضان من غري حرب، سوى مرة واحدة يف 



نما يوم اجلمعة ثالث رمضان، فإنه زحف على املدينة فكان بينه وبني أهلها حرب شديدة، فتخلى عنه عسكره، وبي
هو يف ذلك إذ جاءه أخوه مصطفى، وكان يف مملكة حممد باك بن قرمان، فتفرق عن مراد عسكره، وكانوا حنو مائة 
ومخسني ألفاً، حىت بقي يف زهاء عشرين ألفاً، والتجأ مصطفى إىل اسطنبول، وواقف مراد حنو شهر، وقد عجز عنه 

  .مراد ملخالفة عسكره عليه
  كرومات يف هذه السنة ممن له ذ

. عالء الدين علي ابن قاضي القضاة تقي الدين عبد الرمحن الزبريي، ليلة األحد ثالث احملرم، وقد أناف على الستني
  .وكان يعرف الفرائض واحلساب، ويشارك يف الفقه، وناب يف احلكم بالقاهرة، ودرس يف عدة مدارس

الثالثاء خامس احملرم، و مل يبلغ ثالثني سنة،  ومات بدر الدين حممود بن مشس الدين حممد األقصراي احلنفي، ليلة
وكان يعرف طرفاً من الفقة، ويشارك يف غريه، وحترك له حظ يف دولة املؤيد، وصار حيضر جملسه فيمن حيضر من 

الفقهاء، فلما قام ططر بعد املؤيد اختص به، معظم قدره، وتردد الناس لبابه، وحتدثوا برقيه إىل العليا، فلم ميهل 
  .ومات األمري أق قجا، كاشف الوجه القبلي، يف العشرين من احملرم، فأراح اهللا منه وعوجل

ومات مشس الدين حممد بن أمحد بن معايل احلبيت الدمشقي احلنبلي يوم اخلميس ثامن عشرين احملرم وكان من فقهاء 
حيضر عنده يف مجلة الفقهاء، ويقرأ احلنابلة، وأحد احملدثني، ناب يف احلكم عن القضاة سنتني، واتصل باملؤيد، وكان 
  .عنده صحيح البخاري كل سنة، وواله مشيخة اخلروبية اليت استجدها باجليزة

ومات األمري حسن بن سودن الفقيه اجلركسي، خال الصاحل بن ططر، يوم اجلمعة ثالث عشر صفر، وكان قد صار 
د ما عمله زوج أخته الظاهر ططر أمري طبلخاناه، فلم أمري مائة مقدم ألف يف أيام ابن أخته الصاحل حممد بن ططر، بع

  .يتهن بالنعمة، وطال مرضه حىت مات
ومات الشريف عزيز بن هيازع بن هبة بن مجاز بن شيحة أمري املدينة النبوي، يف ريب األول، وهو مسجون بالقلعة، 

  .وقد أخذ من املدينة مقيداً يف موسم السنة اخلالية، وويل عوضه عجالن بن نعري
ومات مشس الدين حممد بن علي بن أمحد املعروف بالزراتييت، املقرئ احلنفي، إمام اخلمس باملدرسة الظاهرية برقوق، 

  .يف يوم اخلميس سادس مجادى اآلخرة، وقد جتاوز السبعني، وكف بصره وصار شيخ اإلقراء بالقاهرة
شافعي، يوم السبت رابع عشر رجب، وقد أناف ومات برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن علي البيجوري، الفقيه ال

على السبعني، وتصدى لألشغال عدة سنني، ومل خيلف بعده أحفظ منه لفروع الفقه، مع إطراح التكلف، وقلة 
  .االكتراث بامللبس، واإلعراض عن الرياسة اليت عرضت عليه فأباها

  يف سابع ذي احلجةومات مقدم العشري جببال صفد، بدر الدين حسن بن أمحد بن بشارة، 
  ؟؟

  سنة ست وعشرين ومثامنائة

أهلت وسلطان مصر والشام واحلجاز امللك األشرف برسباي الدقماقي، واألمري الكبري األتابك بيبغا املظفري، 
والدوادار الكبري األمري سودن بن عبد الرمحن، وأمري سالح األمري قجق، وأمري جملس األمري أقبغا التمرازي، وأمري 

ألمري قصروه، نوبة النوب األمري أزبك، والوزير أستادار األمري أرغون شاه، وكاتب السر علم الدين داود أخور ا
بن عبد الرمحن بن الكويز، وناظر اخلاص الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا وقاضي القضاة الشافعي علم 



ب حلب األمري تنبك البجاسي، ونائب طرابلس الدين صاحل بن البلقيين، ونائب الشام األمري تنبك العالي ميق، ونائ
  .األمري أينال النورزي ونائب صفد األمري مقبل الدوادار ونائب، محاة شار قطلوا

  :شهر اهللا احلرام، أوله األربعاء

قدم الركب األول من احلجاج وقدم احململ ببقية احلاج من وكانت سنة مشقة إىل الغاية، توالت : يف ثالث عشرينه
مطار اخلارجة عن احلد، زيادة على يوماً، وأتت سيول مهولة مع غالء األسعار مبكة، فأبيع احلمل الدقيق فيها األ

خبمسة وثالثني ديناراً، وأبيعت ويبة شعري يف األزمل خبمسني مؤيديا، فيكون األردب الشعري على ذلك بألفني ومائة 
صغار عدة مراحل، ومات كثري من الناس، واشتد درهم من نقد القاهرة، وكثر موت اجلمال، ومشت النساء وال

  .احلر، مث اشتد الربد، ومع هذا كله كثرة اخلوف
أعيد زين قاسم بن البلقيين إىل نظر اجلوايل، عوضاً عن صدر الدين أمحد بن العجمي على مال : ويف ثامن عشرينه

  .التزم به
  .لة إقطاع األمري فارس نائب اإلسكندرية، كانوفيه أنعم على األمري جانبك اخلازندار بإمرة طبلخاناه من مج

مجع السلطان األمراء والقضاة ومباشريه، وأحضر مجاعة من التجار، : يف ثامن عشره: شهر صفر، أوله اخلميس
وأنكر حال الفلوس، وذلك أهنا كما تقدم غري مرة أهنا هي النقد الرائج بأرض مصر، فينسب إليها أمثان املبيعات 

مث ملا ضرب امللك املؤيد شيخ الدراهم املؤيدية رسم أن تنسب قيم األعمال وأمثان املبيعات إليها،  وقيم األعمال،
فعمل بذلك مدة من أيامه حىت مات، فعادت قيم األعمال وأمثان املبيعات تنسب إىل الفلوس، كما كانت قبل 

ط فيها قطع احلديد وقطع النحاس املؤيدية، وحدث يف الفلوس مع ذلك ما مل يكن يعهد منذ ضربت، وهو أنه خل
وقطع الرصاص، من أجل أهنا تؤخذ وزناً ال عدداً، وتغافل احلكام عن إنكار ذلك فتمادى احلال على هذا من بعد 

موت املؤيد، حىت صارت القفة من الفلوس اليت وزهنا مائة رطل ال يكاد يوجد فيها قدر عشرين رطالً من الفلوس، 
ره ما بني حناس وحديد ورصاص وانفتح للصيارفة وحنوهم من ذلك باب ربح، وهو أهنم ذك -كما قدم  -وإهنا هي 

صاروا ينقون الفلوس ويبيعوهنا ملن حيملها إىل احلجاز واليمن وبالد املغرب، كل قنطار بسبعمائة درهم، فلما بلغ 
ن يكون كل ستني فلساً بدرهم السلطان ذاك أراد أن يضرب فلوساً، فاختلفوا عليه يف مقدار وزهنا، فأشار بعضهم أ

أشريف، وأشار أخرون أن تكون أوزاهنا خمتلفة، فيها ما زنته مثقال، وفيها ما زنته غري ذلك، فجمع الناس كما تقدم 
ليقوي عزمه على ما ميضيه، فما زالوا به حىت رجع عن تغيري املعاملة بالفلوس اليت بأيدي الناس، خوفاً من وقوف 

العامة، فاستقر الرأي على أن نودي بأن يكون سعر الفلوس املنقاة من احلديد والرصاص  أحوال األسواق، لعنت
والنحاس، بسبعه دراهم كل رطل، ويكون سعر هذه القطع خبمسة دراهم الرطل، فامتثل الناس ذلك، وصارت 

  .الفلوس صنفني بسعرين خمتلفني، ومشى احلال على هذا
  .بعد ما كان بدرهم لرخاء األسعاروفيه أبيع الرغيف بنصف درهم فلوساً، 

قدم األمري أينال النوروزي نائب طرابلس باستدعاء، فأكرمه السلطان، وأنزله بدار، مث طلب : ويف سادس عشرينه
األمري قصروه أمري أخور، وخلع عليه بنيابة طرابلس، عوضاً عن األمري أينال املذكور، وأنعم على أينال هذا بإقطاع 

  .قصروه
أحدها النيل يف وقت : اتضع سعر الغالل، حىت أبيع القمح كل مخسة أرادب بدينار، وهلذا أسباب: شهريف هذا ال

ثانيها غزارة األمطار يف فصل الشتاء وتواليها أياماً فأخصبت الزروع . زيادته، حىت مشل الري عامة أراضي مصر
لعربان عن شراء الغالل، وترك التجار يف ثالثها رخاء األسعار ببالد الشام وأرض احلجاز فاستغنت ا. واملراعي



رابعها أن األمري الوزير مشس الدين أرغون شاه أستادار خرج إىل نواحي الغربية . احلجاز، فتوفرت بديار مصر
مما ألزموا به من . والبحرية وعسف املزارعني واملتدركني، حىت أجلأهتم الضرورة إىل أن يبيعوا غالهلم ويقوموا له

ومع هذا فقد ناس كثري من الغالل بالوجه البحري، فتسارع . كثرت الغالل، فاتضعت وهللا احلمد املال، فلذلك
  .خزاهنا إىل بيعها خوفاً عليها من التلف، وهللا عاقبة األمور

قدم األمري الوزير أرغون شاه من الوجه البحري، مبا مجعه من األموال : ويف ثانيه: شهر ربيع األول، أوله السبت
  .هااليت جبا

عمل املولد السلطاين على العادة، يف كل سنة وحضر األمراء وقضاة القضاة األربع ومشايخ : ويف ليلة اجلمعة سابعه
العلم ومجع كبري من القراء واملنشدين، فاستدعى قاضي القضاة ويل الدين أمحد بن العراقي ليحضر، فامتنع من 

سلطان حيث كان قاضي القضاة زين الدين التفهين جالساً، احلضور، فتكرر استدعاؤه حىت جاء فأجلس عن يسار ال
  .وقام التفهين فجلس عن ميني السلطان، فيما يلي قاضي القضاة علم الدين صاحل ابن البلقيين

  .توجه األمري قصروه نائب طرابلس إىل حمل كفالته: ويف ثاين عشره
ن بن الكويز كاتب السر، منها أنه يريد إقامة وجدت ورقة بالقصر، فيها شناعات علي علم الدي: ويف هذه األيام

ابن امللك املؤيد شيخ يف السلطنة، فعرف من ألقاها، فدل على الذي كتبها، وهو رجل من الفقراء يقال له حسن 
العليمي، خيدم قرب الشيخ علي بن عليم بالساحل، فاعترف أنه كتبها نصيحة للسلطان، فبعث به السلطان إىل ابن 

  .على قوله وفاجأه مبا ال حيب، فنفاه إىل بالد الصعيد الكويز، فثبت
  .سار األمري أرغون شاه إىل بالد الصعيد ليجيب أهلها، كما جىب الوجه البحري: ويف خامس عشره

ثارت ريح مريسية طول النهار، فلما كان قبل الغروب بنحو ساعة، ظهر يف : ويف يوم الثالثاء خامس عشرينه
رب الشمس، كست اجلدران واألرض بالصفرة، مث أظلم اجلو حىت صار النهار مثل وقت السماء صفرة من قبل مغ

العتمة، فكنت أمد يدي فال أراها لشدة الظالم، فما بقي أحد مبصر إال واشتد فزعه، فلما كان بعد ساعة وقت 
ل ليلة األربعاء، فرأى الغروب أخذ الظالم ينجلي قليالً قليالً، وعقبه ريح عاصف كادت املباين تتساقط ومتادي طو

الناس أمراً مهوالً من شدة هبوب رياح عاصفة، وظلمة يف النهار والليل مل يعهد مثلها، حبيث كان مجاعة يف هذه 
الليلة مسافرين وسائرين خارج القاهرة فتاهوا من شدة الظالم طول ليلتهم حىت طلع الفجر، وعمت هذه الظلمة 

ية ومجيع الوجه البحري وبعض بالد الصعيد، ورأى بعض من يظن به أرض مصر حىت وصلت دمياط واإلسكندر
لو ال شفاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل مصر ألهلكت هذه : اخلري يف منامه كان قائالً يقول ما معناه

  .الريح الناس، لكنه شفع فيهم، فحصل اللطف
  .كثر الوباء بدمشق: ويف هذا الشهر

  .حسبتها إىل األمري تاج الدين الشويكي وإىل القاهرةوفيه أضيفت والية مصر و
وفيه رسم مبصادرة جنم الدين عمر بن حجي قاضي القضاة الشافعي بدمشق، وشهاب الدين أمحد بن حممود بن 

  .الكشك قاضي القضاة احلنفي هبا، وعدة من جتارها، فصودروا
  .ية والبحرية وحنوها فأخذتوفيه رسم بإيقاع احلوطة على خيول أهل الوجه البحري من الغرب

وفيه قدم إىل املدينة النبوية جراد عظيم أتلف عامة زروعها وأشجارها، حىت أكل األسابيط من فوق النخل فأحملت 
  .ونزح كثري من أهلها، فمات معظم الفقراء النازحني جوعاً وعطشاً، وال قوة إال باهللا

ان إىل بر اجليزة، وأقام بناحية وسيم يف أمرائه ومماليكه يتنزه، مث عدى السلط: يف ثانيه: شهر ربيع اآلخر، أوله األحد



  .عاد
قدم األمري تنبك البجاسي نائب حلب، فخلع عليه، ورتب له ما يليق به، وقدم له األمراء على : ويف سادس عشرينه

  .مقدارهم
  .كثر الوباء بدمشق: ويف هذا الشهر

  .وخربت قراها وتشتت أهلها، وأهنا آيلة إىل الدثور وفيه قدم اخلرب أن مدينة الكرك تالشى أمرها،
وفيه عدى مصطفى بن عثمان من اسطنبول إىل أزنيك وملكها بعد ما حاصرها مدة، فسار إليه أخوه مراد بعساكره 

  .وقاتله، فظفربه وقتله، وعاد إىل برصا، وقد صفا له اجلو
  .تنبك البجاسي إىل حلب على نيابته توجه األمري: يف ثالثه: شهر مجادى األوىل، أوله الثالثاء

وفيه أبيع اخلبز كل ثالثة أرغفة بدرهم من الفلوس، وأبيع األردب القمح بثمانني درمهاً، فيكون كل ثالثة أرادب 
مبثقال ذهب، وكل أردب بأربعة دراهم فضة، وكل ستني رغيفاً بدرهم فضة، ومل يعهد مثل هذا الرخاء يف هذه 

  .خاء عام بالشام واحلجاز، فاهللا حيسن العاقبةاألزمنة، ومع ذلك فالر
خلع على األمري جقمق، واستقر أمري أخور، عوضاً عن قصروه نائب طرابلس، وكانت يف هذه : ويف رابع عشره
  .املدة شاغرة

أمطرت السماء مطراً كثرياً من أول يوم اجلمعة أمسه، حىت مضى السبت، وكانت : ويف يوم السبت تاسع عشر
عظم أرض مصر قبليها وحبريها، فسألت األودية، وظهرت يف النيل زيادة حنو ذراع، ودثرت مقابر كثرة عامة يف م

  .وسقط ببالد البحرة برد كبار جداً، يتعجب من كربها وكان الزمان ربيعاً
هبت رياح قوية ألقت مباين عديدة وعم هبوهبا يف أكثر أرض مصر، : ويف شهر بشنس، ويف نصف هنار السبت هذا

فسقط يف ناحية أبيار ألف ومائتا خنلة، وسقط كثري من شجر السنط والسدر واجلميز وكانت الشجرة تقتلع من 
أصلها وسقط كثري من طري السماء واحتملت الريح أشياء ثقيلة من أماكنها وألقتها ببعد ومشلت مضرة هذا املطر 

  .وهذه الريح أشياء عديدة
من الطري اليت يقال هلا الزرازير أمة ال حيصى عددها إال اهللا خالقها سبحانه، انتشر ببالد الصعيد : ويف هذا الشهر

فأهلكها هذا الريح، حىت صار منها عدة كيمان مير الفارس فيها بفرسه مدة ثالثة أيام، ولو ال هلكت لرعت 
  .الزروع

ول أرض مصر كان هذا وفيه جاء من ناحية احلجاز جراد خيرج عن احلد يف الكثرة، فلما واىف الطور يريد دخ
  .املطر، فهلك عن آخره، كفايه من اهللا

وفيه تلفت زروع عدة بالد من نواحي أرض مصر لكثرة املطر والربد حبيث وجد يف الربد ما وزن الواحدة منه عدة 
ء أواقي، وتلفت أشجار كثرية وخنيل كثري بالقرى من الريح، وسقط من طري السماء فيما بني اإلسكندرية وبرقة شي

  .كثري جداً من قوة الريح
  .عظم الوباء بدمشق، وفشا يف البالد إىل غزة: يف هذا الشهر: شهر مجادى اآلخرة، أوله األربعاء

وفيه حترك سعر الغالل بأرض مصر، فارتفع األردب القمح من مائة إىل مائة وأربعني، والشعري من سبعني درمهاً 
  .األردب إىل مائة درهم

األمري أرغون شاه من بالد الصعيد، وقد وصل إىل مدينة هو، فجىب األموال، وما عف وال  قدم: ويف سابع عشره
كف، وأحضر معه من األغنام واألبقار واخليول ومن القند والسكر والعسل شيء كثري، فخرب يف حركتيه 



  .العسف يف الطلباملذكورتني إقليم مصر، أعاله وأسفله، مث شرع يف رمى ما أحضره على الناس بأغلى األمثان و
فيه كملت الوكالة وعلوها خبط الركنت املخلق على يد عظيم الدولة القاضي زين الدين : شهر رجب، أوله اخلميس

عبد الباسط ناظر اجليوش، ومل يعسف العمال فيها، وال خبسوا شيئاً من أجرهم، فجاءت من أحسن املواضع وكثر 
  .النفع هبا

ادق، اليت فيما بني املدرسة السيوفية وسوق العنربيني لعمل موضعها مدرسة وفيه ابتدئ هبدم احلوانيت والفن
وجعل . للسلطان، وكانت موقوفة على املدرسة القطبية وغريها، فاستبدل هبا أمالك أخر من غري إجبار املستحقني

  .وتوىل ذلك زين الدين عبد الباسط. االختبار هلم فيما يستبدل به حىت تراضوا، و مل يشق عليهم
  .وفيه احنل سعر الغالل ومد أبيعت الغالل اجلديدة

  .وفيه قدم عدة من الفرنج الكيتالن، لزيارة القدس مستخفني، فعسر على حنو املائة منهم، وسجنوا
  .وهذا مما يندر مثله. ابتدأت املناداة بزيادة النيل، وقد جاءت القاعدة مثانية أذرع وعشر أصابع: ويف ثاين عشره
  .مل احلاج على العادةوفيه أدير حم

وفيه كتب بعزل قاضي القضاة الشافعي بدمشق، جنم الدين عمر بن حجي وسجنه، والكشف عنه، واستقرار مشس 
وسبب ذلك تنكر األمري تنبك ميق نائب الشام عليه، . الدين حممد بن زيد قاضي بعلبك عوضه يف قضاء دمشق

الدين عبد الباسط ناظر اجليش وبدر الدين حممد بن مزهر ناظر وتغري كاتب السر علم الدين داود بن الكويز وزين 
االصطبل ونائب كاتب السر، فإنه أطرح جانبهم، وصار يبلغهم عنه ما يوغر صدورهم، من استخفافه هبم ملعرفته 

تمر، فأخذ واغتر بكثرة من يساعده من األمراء ملا له عليهم من األفضال املس. إياهم قبل ارتفاعهم يف األيام املؤيدية
  .اجلماعة يف مكايدته، حىت أوقعوا بينه وبني السلطان، فلم يفده مساعدة األمراء له

اتفقت حادثة فيها موعظة، وهي أن األمري أرغون شاه مجع اجلزارين ألخذ شيء من : ويف يوم السبت سابع عشره
ي إىل بر منبابة حيث األبقار، األبقار اليت أحضرها، ورسم على كل منهم رسوال من األعوان الظلمة، حىت ميض

  .ويأخذ منهم ما ألزم به منها، فوافوا ساحل بوالق بكره، ونزلوا يف مركب، ونزل معهم أناس آخرون

وأخذوا يدعون اهللا على أنفسهم أن يغرقهم وال حيييهم حىت يأخذوا هذه األبقار ليسترحيوا مما هم فيه من الغرامات 
وقرأ واحد منهم فاحتة الكتاب، ودعا بذلك، وهم . ضرب والسب واإلهانةواخلسارات وحتكم الظلمة فيهم بال

وإذا مبركبهم . يؤمنون على دعائه، فما هو إال أن توسطوا النيل وجتاوزوه حىت كادوا أن يصلوا إىل بر منبابة
، فارجتت وكانت عدة الغرقى عشرين رجالً وأربع نسوة. انقلبت، فغرقوا بأمجعهم، إال قليال منهم، فإهنم جنوا

  .القاهرة بعويل أهاليهن عليهن، وكثرت الشناعة على األمري أرغون شاه، وذهب الغرقى بال قاتل وال قود
رسم السلطان أن ال يكون لقاضي القضاة الشافعي إال عشرة نواب، وأن يكون للحنفي مثانية : ويف ثالث عشرينه

وقد ساءت قالة العامة . أعيد من عزل منهم بزيادةفعمل ذلك مديدة، مث . نواب وللمالكي ستة وللحنبلي أربعة
فيهم، وأكثروا من التشنيع مبا يغرمه املتداعيان يف أبواهبم، حىت اتضعت نواب القضاة يف أعني الكافة، واحنطت 

  .أقداراهم عند أهل الدولة، وجهروا بالسوء من القول فيهم
طلوع الفجر إىل شروق الشمس يف مجيع اجلهة الشمالية، واتفق يف هذه السنة ما مل نعهده وهو انتشار احلمرة عند 

اليت يسميها املصريون وجه حبري؛ وانتشار احلمرة يف اجلهة الشمالية أيضاً بعد غروب الشمس حىت ميضي من الليل 
ومتادى هذا احلال أربعة أشهر، . ساعة، وتصري األرض واجلدران وغري ذلك يف هذين الوقتني كأهنا صبغت باحلمرة

  .نقضى شهر رجب هذا واألمر على ذلكوا



وبلغت عدة من مات بصاحلية دمشق . وفيه تناقص الوباء ببالد الشام، بعد ما عم كورة دمشق وفلسطني والساحل
وأحصي من ورد ديوان دمشق من املوتى فكانوا حنو الثمانني ألفاً، وكان ميوت . زيادة على مخسة عشر ألف إنسان

سان وأزيد، وكان معظم من مات الصغار واخلدم والنساء، فخلت الدور منهم إال قليالً من غزة يف كل يوم مائة إن
  .وفيه وقع الوباء ببالد اخلليل عليه السالم

ورد اخلرب بأن األمري جانبك الصويف فر من السجن باإلسكندرية، : يف يوم اجلمعة سابعه: شهر شعبان، أوله السبت
  .عة وعوقبوا عقوبات كثريةفلم يقدر عليه، فقبض بسببه على مجا

  .وقدم اخلرب بوقوع الوباء بدمياط
وكانت شاغرة منذ انتقل . خلع على األمري جرباش قاشق، واستقر حاجب احلجاب: ويف يوم اخلميس عشرينه

  .جقمق عنها، وصار أمري أخور
واستقر شارقطلوا . وفيه كتب باستقرار األمري تنبك البجاسي نائب حلب، يف نيابة الشام، بعد موت تنبك ميق

. يف نيابة محاة -أمري أخور امللك املؤيد شيخ  -نائب محاة يف نيابة حلب، عوضاً عن تنبك البجاسي، واستقر جلبان 
وفيه . وتوجه األمري جانبك اخلازندار يف ثامن عشرينه بتقاليد املذكورين وتشاريفهم. وقد كان من مجلة أمراء دمشق
  .ن حجي إىل قضاء القضاة بدمشق، ومحل تقليده وتشريفهرسم بإعادة جنم الدين عمر ب

وفيه جرى املاء يف خليج اإلسكندرية، وعربت فيه السفن، وذلك أنه غلب الرمل على أشتوم حبرية اإلسكندرية حىت 
جف ماؤها، وصارت الريح تسفي الرمال على اخلليج، إىل أن علت أرضه، وجف ماؤه من بعد سنة سبعني 

ولذلك خرجت أكثر بساتني . املاء ال يدخل إليه إال أيام الزيادة، فإذا نقص ماء النيل جف اخلليجوسبعمائة، وصار 
وحاول السالطني حفر . وصار شرب أهلها من املاء املخزون بالصهاريج. اإلسكندرية وضياعها اليت على اخلليج

أحد مقدمي  -ندب األمري جرباش قاشق  هذا اخلليج مراراً، فلم ينجح عملهم، لقلة املعرفة بأمره، مث إن السلطان
لعمل هذا اخلليج، فجمع من النواحي مثامنائة، ومخسة وسبعني رجالً، وابتدأ يف حفره من حادي عشر  -األولوف 

وصار كلما حفر منه شيئاً أرسل املاء عليه من الفم، حىت انتهى حفره يف حادي . مجادى األوىل من حىن فم النيل
تسعني يوماً، وعرب املاء يف اليوم املذكور إىل اإلسكندرية، وقد خرج الناس لرؤيته، وسروا به  عشر شعبان هذا لتمام

  .وكانت كلفة احلفر مما جىب من النواحي اليت تسقى من اخلليج، ومن بساتني اإلسكندرية. سروراً كبرياً
ل ستة عشر ذراعاً، فنزل األمري كان وفاء الني:  -املوافق له سادس مسرى  -يف ثانيه : شهر رمضان، أوله األحد

  .ناصر الدين حممد ابن السلطان، حىت خلق عمود املقياس، وفتح اخلليج على العادة
مث أنعم عليه بإمرة يف دمشق، . وفيه قبض على األمري سودن األشقر أحد مقدمي األلوف، ونفي بطاالً إىل القدس

  .فتوجه إليها

ة ودمياط ورشيد، وقد ورد اخلرب حبركة الفرنج، فتكامل توجههم يف وفيه خرج عدة من األمراء إىل اإلسكندري
  .سابعه

مجع السلطان التجار والصيارف بسبب الفلوس، فإهنا من حني نودي عليها يف صفر أن تكون : ويف ثامن عشرينه
ت وسبب ذلك أن التجار كثر. املضروبة بسبعة دراهم الرطل، والقطع خبمسة الرطل، قلت حىت مل تكد توجد

جتارهتم فيها، وشدوا أمحاالً كثرية من الفلوس املنقاة، وقد بلغ القنطار منها مثامنائة درهم، وبعثوا منها إىل احلجاز 
وضرب آخرون منها األواين . واليمن واهلند وبالد املغرب بشيء ال يدخل حتت حصر، ملا هلم فيها من الفوائد

وتصدى مجاعة لقطع احلديد والنحاس والرصاص . الرطل النحاس كالقدور وحنوها، وباعوها بثالثني درمهاً



ومع ذلك فمن عنده شيء . والقصدير، فأفرزوا كل صنف على حدة، واستعملوه فيما يصلح له، فرحبوا فيها كثرياً
وتوقفت أحوال الناس يف . وتصدت مجاعة جلمعها، فعزت حىت مل يقدر عليها. منها شح بإخراجه يف املعاملة

فلما اجتمع الناس عند السلطان، استقر الرأي على أن تكون الفلوس املنقاة بتسعة دراهم . هامعايشهم، لفقد
الرطل، وأن ال يتعامل أحد بشيء من القطع النحاس واحلديد والرصاص والقصدير، ونودي بذلك، وهدد من 

  .خالف وسافر بشيء منها إىل البالد
يف احلوانيت والرباع اليت علوها فيما بني الصنادقيني ورأس  ابتدأ اهلدم: يف سادسه: شهر شوال، أوله الثالثاء

  .اخلراطني، لتبىن وكالة وربعا، جتاه العمارة األشرفية
  .قدم قاضي القضاة احلنفية بدمشق، شهاب الدين أمحد بن حممود بن الكشك، باستدعاء: ويف سابعه

ي، واستقر كاتب السر بعد موت علم خلع على مجال الدين يوسف بن الصفي الكرك: ويف يوم اخلميس عاشره
املعروف  -الدين داود بن الكويز، فأذكرتين واليته بعد ابن الكويز قول أيب القاسم خلف بن فرج األلبريي 

وقد هلك وزير يهودي لباديس بن حبوس احلميدي أمري غرناطة من بالد األندلس، فاستوزر بعد  -بالسميسر 
  :اليهودي وزيراً نصرانيا

  بدل البول باخلرا... ىل ورا كل يوم إ
  وزماناً تنصرا... فزمانا هتودا 

  س إذا الشيخ عمرا... وسيصبو إىل اجملو 
وقد كان أبو اجلمال هذا من نصارى الكرك، وتظاهر باإلسالم يف واقعة كانت للنصارى، هو وأبو العلم داود بن 

وصل يف خدمته وأقام ببابه، . فلما قدم إىل القاهرة .الكويز، وخدم كاتباً عند قاضي الكرك عماد الدين أمحد املقريي
مث خدم عند التاجر . حىت مات وهو بائس فقري، مل يزل دنس الثياب، مقتم الشكل، وابنه هذا معه يف مثل حاله

مث سار بعد احمللى إىل بالد الشام، . برهان الدين إبراهيم احمللى كاتباً لدخله وخرجه، فحسنت حاله، وركب احلمار
مث . دم بالكتابة هناك، حىت كانت أيام امللك املؤيد شيخ، واله ابن الكويز نظر اجليش بطرابلس، فكثر ماله هباوخ

قدم يف أخر أيام ابن الكويز إىل القاهرة، فلما مات وعد مبال كثري حىت وىل كتابة السر، فكانت واليته أقبح حادثة 
  .رأيناها

واستقر . اإلسكندرية باستدعاء، فقبض عليه، ونفي إىل دمياط بطاالً قدم األمري أسندمر نائب: ويف رابع عشره
  .األمري أقبغا التمرازي أمري جملس عوضه يف نيابة اإلسكندرية

انتهت زيادة النيل إىل تسعة عشر ذراعاً، تنقص إصبعاً :  -املوافق له رابع عشرين توت  -ويف سادس عشره 
  .واحداً، وابتدأ نقصه من الغد

خرج حممل احلاج صحبة الطواشي افتخار الدين مثقال مقدم املماليك، ورحل من بركة احلاج يف : عشرهويف تاسع 
خلع : ثالث عشرينه، وقد تقدمه الركب األول صحبة األمري أينال الششماين أحد أمراء العشرات ويف رابع عشرينه

، وأضيف إليه نظر وقف األشراف، علي نقيب األشراف، السيد الشريف بدر الدين حسن بن الشريف النقيب علي
وكان قد باشر وقف األشراف بعفة وهنضة، وأنفق . عوضاً عن شرف الدين حممد ابن عبد الوهاب بن نصر اهللا

  .لألشراف يف كل سنة أزيد مما كانت عادهتم
  .نزل السلطان إىل عمارته: ويف سادس عشرينه

ظر الكسوة، عوضاً عن شرف الدين املذكور، ويف نظر وفيه خلع على صدر الدين أمحد بن العجمي، واستقر يف ن



اجلوايل عوضاً عن قاسم بن البلقيين وخلع على األمري زين الدين عبد القادر ابن األمري فخر الدين بن أيب الفرج، 
  .وكان الكشف بيد األمري أرغون شاه أستادار. واستقر كاشف الشرقية

عن جامكية املماليك، فإن  -مع ظلمه وعسفه  -ر لعجزه قبض على أرغون شاه املذكو: ويف سابع عشرينه
  .ال تفي به -مع مظامل العباد  -مصروف الديوان املفرد عظم، وصارت البالد املفردة له 

خلع على ناصر الدين حممد بن مشس الدين حممد بن موسى املرداوي، املعروف بابن أيب وايف، : ويف ثامن عشرينه
ومن خرب ابن أيب وايل هذا أن أباه . وعوقب أرغون شاه بني يدي السلطان. أرغون شاه واستقر أستادارا، عوضاً عن

من جتار القدس، وتزيا هو بزي األجناد، وخدم أستادار األمري جقمق الدوادار يف أيام املؤيد بديار مصر مدة، مث 
اهرة يف هذا الشهر، وألزم وكثر ماله، فأحضر من دمشق إىل الق. صادره وصرفه، فخدم أستادار نائب الشام مدة

فلما قبض على أرغون شاه، سولت له . حبمل عشرين ألف دينار، فوعد أن حيمل يف هذا اليوم ثالثة آالف دينار
  .نفسه وزين له شيطانه أن يكون أستادارا، ويسد املبلغ الذي ألزم به منها، فاستقر

حب تاج الدين عبد الرزاق ابن كاتب املناخ، واستقر وفيه خلع أيضاً على كرمي الدين عبد الكرمي ابن الوزير الصا
  .يف الوزارة، عوضاً عن أرغون شاه

سلم أرغون شاه إىل األمري ناصر الدين حممد بن أيب وايل أستادار ليستخلص منه ستني ألف : ويف تاسع عشرينه
وقد سكنها ابن أيب وايل، دينار، فنزل من القلعة مع أعوان الوايل حىت دخل داره اليت كان يسكنها أرغون شاه 

وذلك أن ابن وايل يف ابتداء حاله كان من مجلة أجناد أرغون . فعندما دخلها بكى، وكان يف بالئه هذا أعظم عربة
شاه الذين خيدمونه أيام عمله وهو أستادار نوروز احلافظي، فدارت الدوائر حىت صار ابن أيب وايل أستادار عوضاً 

مث أخذ . وجيلس حىت يستأذن له عليه. ه بالقاهرة اليت كان باألمس يتردد إليه فيهاعن أرغون شاه، وسكن يف دار
أعاذنا اهللا تعاىل من سوء العاقبة وزوال نعمه، ورزقنا العافية مبنه . ليعلقه يف هذه الدار، حيضره من كان خيدمه هبا

  .وكرمه
ستقر أمري جملس، عوضاً عن أقبغا التمرازي وفيه خلع على األمري إينال النوروزي الذي كان نائباً بطرابلس، وا

  .نائب اإلسكندرية
فيه قدم للسلطان إخوان من بالد اجلركس يف ستني من اجلراكسة، فخرج : شهر ذي القعدة، أوله يوم اخلميس

  .األمراء إىل لقائهم
الدين عبد  وفيه توجه األمري قجق أمري سالح، واألمري أركماس الظاهري أحد مقدمي األلوف، والقاضي زين

  .الباسط ناظر اجليوش إىل مكة، على الرواحل حاجني
تقرر على أرغون شاه عشرة آالف دينار حالة يقوم هبا، وميهل يف مبلغ عشرين ألف دينار مدة، فأفرج : ويف رابعه

  .عنه
  .ووصلت هدية األمري قصروه نائب طرابلس، وهي مائة ومخسون فرساً، وكثري من القماش والفر: ويف سادسه

هبط ماء النيل سريعاً مع فساد جسور النواحي، من سوء سرية والة عملها، فانقطعت منها مقاطع : ويف هذه األيام
هذا، والغالل . كثرية، شرق بسببها عدة أراضي بالوجه القبلي وبالوجه البحري وباجليزة، فنسأل اهللا اللطف

  .والشعري والفول بسبعني درمهاً األردب رخيصة، فالقمح مبائة وأربعني درمهاً من الفلوس كل أردب،
والشمس يف الدرجة اخلامسة من برج العقرب، :  -املوافق له ثاين عشرين بابه  -ويف يوم األربعاء خامس عشره 

ومع ذلك فاحلر موجود، . حدث يف السماء راعد شديد وبرق، مث مطر كثري جداً، مل تعهد مثله يف مثل هذا الزمان



  .يريده فسبحان الفعال ملا
قدم األمري جانبك اخلازندار من الشام، وقد قلد النواب، فخلع عليه، واستقر دوادارا ثانياً، : ويف سادس عشره

وجانبك هذا رباه السلطان صغرياً، . عوضاً عن األمري قرقماس املتوجه إىل احلجاز، حبكم انتقاله إىل تقدمة ألف
ا ثار بعد موت املؤيد وقبض على السلطان، وهو يومئذ من أمراء فحفظ حق التربية، حبيث أن جقمق نائب الشام مل

دمشق، وسجنه، بذل الرغائب جلانبك هذا، فلم تستمله الدنيا، وثبت على خدمة أستاذه حىت خلصه اهللا، فوىف 
ر وملا قدم، صا. السلطان له بذلك، وأنعم عليه بإمرة عشرة، مث إمرة طبلخاناة، وبعثه لتقليد نواب الشام فأثرى

  .ويف احلقيقة هو صاحب التدبري يف الدولة نقضاً وإبراماً، لكثرة اختصاصه بالسلطان، ومزيد قربه منه. دواداراً
ثارت املماليك بأستادار لعجزه عن تكملة النفقة، وضربوه، ففر حىت التجأ إىل بيت بعض : ويف سادس عشرينه

  .األمراء

من يدولب طبخ السكر أال يتعرض أحد منهم لعمله، ومنعت ختم على مطابخ السكر، وألزم : ويف ثامن عشرينه
وعمل لذلك ديوان، وأقيم له مجاعة ليدولبوا . باعة السكر وباعة احللوى من شراء السكر إال من سكر السلطان

السكر، فامتنع كل أحد من بيع السكر، إال السلطان، ومن شراه إال من سكر السلطان، فضاق الناس ذرعاً بذلك، 
  .به مجاعة عديدةوتضرر 

ركب األمري ناصر الدين حممد ابن السلطان للسرحة يف عدة من األمراء : يف ثالثه: شهر ذي احلجة، أوله اجلمعة
وركب . ومولده يف سنة تسع عشرة. حىت اصطاد، ودخل القاهرة من باب النصر، وصعد القلعة من باب زويلة

  .أيضاً يف سادسه
وقبض على . األمري جانبك الصويف، وعوقب بعض املمالك حىت هلك بسببهاشتد الفحص عن : ويف هذه األيام

وفيها حترك سعر الغالل، وفشت األمراض يف الناس من . أصهاره وعوقب بعضهم، وأخذت له أشياء وجدت له
  .احلميات

  .زلزلت القاهرة زلزلة كلمح البصر، مث زلزلت كذلك يف ليلة األحد: ويف ليلة السبت سادس عشره
ألزم الناس أن ال يتعاملوا بالذهب اإلفرنيت املشخص، إال من حساب كل دينار مبائتني وعشرين : ادي عشرينهويف ح

فلوساً، وكان آخر ما استقر عليه احلال أن الدينار مبائتني ومخسة وعشرين، فلم يتغري صرفه عن ذلك مدة إىل أثناء 
، فأنكر السلطان ذلك عندما بلغه، ورسم أن ينقص كل هذه السنة، زادت العامة يف صرفه حىت بلغ مائتني وثالثني

  .دينار عشرة دراهم، حىت يبقي مبائتني وعشرين درمهاً، فخسر الناس ماالً كثرياً
قدم مبشرو احلاج، وأخربوا برخاء األسعار، وكثرة األمطار، وأن الشريف حسن بن عجالن مل : ويف ثامن عشرينه

بلغه من اإلرجاف مبسكه، فنودي من يومه بعرض األجناد البطالني، ليجهزوا  يقابل أمري احلاج ونزح عن مكة، ملا
  .إىل التجريدة بعد النفقة عليهم لغزو مكة، فاستشنع ذلك
  .وفيه كبست عدة أماكن بسبب جانبك الصويف فلم يوجد

سبب غلق ب -ويقال له إسحاق بن داود بن سيف أركد  -اشتد غضب متملك احلبشة وهو أبرم : ويف هذه السنة
كنيسة قمامة بالقدس، وقتل عامة من يف بالده من الرجال املسلمني، واسترق نساءهم وأوالدهم، وعذهبم عذاباً 

شديداً، وهدم ما يف مملكته من املساجد، وركب إىل بالد جربت فقاتلهم وقتل عامة من فيها، وسىب نساءهم 
  .ة جداً ال حيصى عدد من قتل فيهاوذراريهم، وهدم مساجدهم، فكانت يف املسلمني ملحمة عظيم

حدث أمر الناس يف غفلة عنه معرضون، وهو أنه أخربين من ال أهتم يف سنة إحدى وتسعني : ويف هذه السنة



ظاهر  -أن األرضية اليت من طبعها إفساد الكتب والثياب الصوف، أكلت له بناحية مرج الزيات . وسبعمائة
فكثر تعجيب من ذلك، وما زلت . ذا الدريس حيمله مخسة عشر مجالً وأكثرألفا ومخسمائة قتة دريس وه -القاهرة 

أفحص عنه على عاديت يف الفحص عن أحوال العامل حىت وقفت على أن ضرر األرضة تعدى بناحية مرج الزيات، 
ة فأتلفت األخشاب والثياب عندهم، وقوى ضررها حىت شاهدت تلك األعوام حوائط البساتني اليت بناحية املطري

مث ملا كان بعد سنة عشرين ومثامنائة كثر عبث األرضة باحلسينية خارج . وقد جددت األرضية فيها أخاديد طواالً
القاهرة، حىت صارت أخشاب سقوف الدور ترى جموفة من داخلها، فشرع أرباهبا يف اهلدم حىت أتوا على معظم 

وقد كثر ضررها أيضاً باملدينة . باب النصرتلك الديار، واألرضة ضررها يفحش، إىل أن وصلت الدور اليت ب
ولقد مر يب قدمياً يف كتب احلدثان مما أنذر بوقوعه . وحدثت يف هذه األعوام مبكة أيضاً، ويف سقف الكعبة. النبوية

يف هذا الزمان، أن يسلط على الناس احليوان الرديء، فكنت أفكر يف ذلك زماناً وأقول كيف يسلط احليوان على 
سب ذلك من مجلة ما رمزوه، حىت كان من أمر األرضة ما كان، فعلمت أهنا هي احليوان املعين، ولعمري الناس وأح

  .هذا أمر له ما بعده
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

تاج الدين فضل اهللا بن الرملي ناظر الدولة، يف حادي عشرين صفر وباشر نظر الدولة عدة سنني، وأناف على 
  .وكان من ظلمه الكتاب األقباط وفساقهم. وزارة غري مرة فامتنعالثمانني، وسئل بال

  .وقتل ناصر الدين عبد الرمحن بن حممد بن صاحل قاضي املدينة النبوية، ليلة السبت رابع عشرين صفر
وقتل ناصر الدين حممد باك بن علي باك بن قرمان متملك بالد قرمان يف صفر حبجر مدفع أصابه يف حرب مع 

  .وقد ذكرنا قدومه أسرياً يف األيام املؤيدية شيخ مث أفرج عنه بعد موته. بن كرشجي متملك برصا عساكر مراد

يف ليلة السبت سابع . ومات األمري قطلوبغا التنمي أحد أمراء األلوف يف األيام املؤيدية شيخ، وهو بطال بدمشق
  .عشرين ربيع األول

بت ثامن عشرين ربيع اآلخر وهي آخر من بقي من أوالد وماتت خوند زينب ابنة الظاهر برقوق يف ليلة الس
  .الظاهر، لصلبه

وماتت ابنيت فاطمة يوم األربعاء ثالث عشرين ربيع األول، وهي آخر من بقي من أوالدي، عن سبع وعشرين سنة 
  .وستة أشهر

  .يف شهر رجبوهو من محلة أمراء دمشق  -كان  -ومات األمري غرس الدين خليل اجلشاري، نائب اإلسكندرية 
وكان مع ظلمه سخيفاً ماجناً . ومات األمري تنبك ميق العالي نائب الشام، يف يوم االثنني ثامن عشر شعبان

وفر من الناصر فرج، وحلق بشيخ احملمودي وهو ببالد الشام، . وهو من مجلة املماليك الذين أثاروا الفنت. متجاهراً
  .فلزمه حىت تسلطن، فرقاه كما تقدم

ضي القضاة ويل الدين أبو زرعة أمحد بن الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي الشافعي يف يوم ومات قا
وقد نشأ على أمجل طريقة، وبرع يف احلديث الشريف والفقه، . اخلميس سابع عشرينه، عن مخس وستني سنة

مث ترفع عن ذلك، . ، ومن بعدهوشارك يف فنون، وناب يف احلكم بالقاهرة عن العماد أمحد بن عيسى الكركي
  .وتصدى لإلفتاء والتدريس، حىت ويف القضاء مث صرف عنه كما تقدم

ومات علم الدين داود بن زين عبد الرمحن بن الكويز الكركي، كاتب السر، يف يوم االثنني سلخه، و مل يبلغ 



أبوه من كتاب الكرك النصارى، وقد كان . وكان اجلمع يف جنازته موفوراً. ودفن خارج القاهرة. اخلمسني سنة
يقال له جرجس، فأظهر اإلسالم، وتسمى عبد الرمحن، وباشر عدة جهات بالكرك ودمشق والقاهرة، آخرها نظر 

 -واتصل باملؤيد شيخ احملمودي . وخدم ابنه داود هذا يف اجليزة، مث حلق بالشام، وباشر نظر جيش طرابلس. الدولة
وعمل أخاه صالح الدين يف ديوانه فقبض عليهما يف سنة . ه نظر اجليش بدمشقهو وأخوه صالح الدين خليل فوال

وما زاال يف خدمة شيخ . مث أفرج عنهما ففرا إىل دمشق. اثنيت عشرة، ومحال إىل القاهرة على محارين يف أسوأ حال
تؤثر عنه فضائل،  وكانت. حىت قدم هبما إىل مصر وتسلطن، فويل داود هذا نظر اجليش، مث واله ططر كتابة السر

منها أنه يالزم الصالة، وصيام أيام البيض من كل شهر، ويتنزه عن القاذورات احملرمة كاخلمر واللواط والزنا، 
ولكنه . ويتصدق كل يوم على الفقراء، إال أنه كان متعاظماً، صاحب حجاب وإعجاب، مع بعد عن مجيع العلوم

كلم هبا سخر الناس منها زماناً، وهم يتناقلوهنا، وكان مهاباً إىل يف األلفاظ ذو شح زائد، وحفظت عليه ألفاظ ت
  .الغاية متمكناً يف الدولة، موثوقاً به فيها، حبيث مات وال أحد أعال رتبة منه

ومات قاضي القضاة جمد الدين سامل بن سامل بن أمحد املقدسي احلنبلي، يوم اخلميس تاسع عشرين ذي القعدة، وقد 
  .وباشر القضاء. بتلى بالزمانة والعطلة عدة سنني وكان يعد من نبهاء احلنابلة وخيارهمبلغ الثمانني، وا

  سنة سبع وعشرين ومثامنائة

أهلت هذه السنة وسلطان مصر والشام واحلجاز امللك األشرف أبو العز برسباي واألمري الكبري األتابك بيبغا 
وأمري أخور . وأمري جملس أينال النوروزي. سالح قجق وأمري. والدوادار الكبري سودن بن عبد الرمحن. املظفري
والوزير كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد الرزاق بن . وحاجب احلجاب جرباش قاشق. ورأس نوبة أزبك. جقمق

وكاتب السر مجال الدين يوسف بن الصفي . وناظر اخلاص بدر الدين حسن بن نصر اهللا. حممد ابن كاتب املناخ
ونائب حلب . ونائب الشام تنبك البجاسي. ناصر الدين حممد بن حممد بن أيب وايل القدسي وأستادار. الكركي
. ونائب اإلسكندرية أقبغا التمرازي. ونائب صفد مقبل. ونائب محاة جلبان ونائب طرابلس قصروه. شارقطلوا

من ذلك، فما بني والناس يف ختوف . والسلطان يف قلق من جانبك الصويف، وهو حثيث الطلب له، والفحص عنه
  .جانبك الصويف عند فالن فيؤخذ ويعاقب حىت يهلك: الواحد وبني هالكه، إال أن يقول عدو له

ومع ذلك فالناس يف ضيق من احلجر على السكر، واالمتناع من بيعه إال للسلطان بأربعة آالف درهم القنطار، وال 
  .يشتريه أحد إال من احلوانيت اليت يباع منها سكر السلطان

قدم األمري مقبل نائب صفد باستدعاء، فأكرمه السلطان، وخلع عليه خلعة : يف ثانيه: شهر اهللا احملرم، أوله األحد
  .االستمرار 

ومضى عائدا إىل القلعة من . ركب السلطان يف طائفة يسرية، وعرب من باب زويلة، حىت شاهد عمارته: ويف رابعه
  .ناد، من غري شعار اململكةباب النصر، وهو بثياب جلوسه، كآحاد األج

قدم األمري قجق، واألمري أركماس، والقاضي زين الدين عبد الباسط من احلجاز على الرواحل، فخلع : ويف ثامنه
توجه األمري مقبل عائدا : وقدم معهم الشريف مقبل أمري ينبع، راغباً يف الطاعة، فخلع عليه ويف رابع عشره. عليهم

  .إىل صفد، على عادته
وتأخر األمري قرقماس . وقدم من الغد احململ ببقية احلاج. قدم الركب األوىل من احلجاج: حادي عشرينهويف 

! الدوادار يف ينبع، وطلب عسكًرا ليقاتل به الشريف حسن بن عجالن، ويستقر عوضه يف إمارة مكة، فأجيب إىل



ملماليك السلطانية مجاعة ليسافروا صحبة وعني منهم ومن ا. ونودي يف األجناد البطالني بالعرض، كما تقدم. ذلك
  .حسني الكردي الكاشف

خلع على األمري سودن بن عبد الرمحن الدوادار، واستقر نائب الشام، عوضاً عن تنبك : ويف ثالث عشرينه
. البجاسي، ونزل من القلعة سائراً إىل دمشق، من غري أن يدخل داره، يف عدة من مماليكه على خيوهلم بغري أثقال

  .كان قد حتدث منذ أيام مبخامرة تنبكو
  .قدمت رسل مراد بن عثمان صاحب برصا هبدية: ويف سادس عشرينه

  .وفيه خلع على الشريف علي بن عنان بن مغامس، واستقر يف إمارة مكة شريكاً لألمري قرقماس
العدل، واستقر يف  خلع على الشيخ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر، مفيت دار: ويف ثامن عشرينه

  .قضاء القضاة بديار مصر، عوضاً عن قاضي القضاة علم الدين صاحل بن البلقيين
واشتد الربد إىل غاية مل نعهد مثلها، حىت مجد . كثرت األمطار بالقاهرة والوجه البحري كثرة زائدة: ويف هذا الشهر

وهلكت دواب كثرية باألرياف من . الزروعاملاء يف بعض األواين، وجتلد الطل يف األسحار على األرض وعلى 
  .الربد، وسقطت دور كثرية هبا من األمطار، ورؤى الثلج على جبل املقطم

قدم مشس الدين حممد اهلروي من القدس، متعرضاً بعودة إىل القضاء وغري : يف عاشره: شهر صفر، أوله الثالثاء
  .ذلك من املناصب
وسبب ذلك أنه ملا ويل سودن . لبجاسي عن الطاعة وحماربته أمراء دمشققدم اخلرب خبروج تنبك ا: ويف رابع عشره

بن عبد الرمحن نيابة الشام، تقدمت امللطفات السلطانية إىل أمراء دمشق، بالقبض على تنبك البجاسي، فأتوا دار 
السر، وقد  السعادة يف ليلة اجلعة رابعه، واستدعوه ليقرأ عليه كتاب السلطان، فارتاب من ذلك، وخرج من باب

فثار إليه األمراء واقتتلوا معه حىت مضى صدر هنار اجلمعة، فاهنزموا منه، وحتصن . لبس السالح يف مجع من مماليكه
  .طائفة منهم بالقلعة، ومضى آخرون إىل سودن بن عبد الرمحن، وقد نزل على صفد

واستقر يف وكالة بيت املال، بعد  - أحد مباشري دواوين األمراء -خلع على نور الدين السفطي : ويف تاسع عشره
  .موت شرف الدين يعقوب بن اجلالل التباين

نودي بأن ميكن الناس من طبخ السكر وبيعه وشرائه، وارتفع حتريكه، وتضمني بيعه، فسر الناس : ويف ثاين عشرينه
  .بذلك

نائبها، ونزل معه على جسر وقدم اخلرب بأن األمري سودن بن عبد الرمحن ملا نزل على صفد تلقاه األمري مقبل 
خرج تنبك البجاسي من دمشق بعدما تقدم ذكره من حماربة األمراء حىت نزل على اجلسر يف يوم اجلمعة . يعقوب

حادي عشره، وقد قطع سودن بن عبد الرمحن اجلسر فباتوا يتحارسون، وأصبحوا يوم السبت ثاين عشره يترامون 
وأصبح تنبك يوم األحد ثالث عشره راحالً إىل . وا ليلة األحد على تعبيتهمهنارهم كله حىت حجز الليل بينهم، فبات

جهة الصبيبة، يف انتظار ابن بشارة أن يأتيه تقوية له، فكتب سودن بذلك إىل السلطان، وركب مبن معه على جرائد 
عشره، فتمكن  وساق حىت دخل دمشق يف يوم األربعاء سادس. اخليل، وترك األثقال يف مواضعها مع نائب القدس

فللحال أدركهم تنبك، وقد بلغه مسريهم، فلقوه عند باب اجلابية، وقاتلوه، فثبت هلم مع كثرهتم، . من القلعة
وقاتلهم أشد قتال، والرمي ينزل عليه من القلعة، فتقنطر عن فرسه لضربة أصابت كتفه، حىت خلته فتكاثروا عليه، 

وكتب بذلك للسلطان، فقدم الكتاب األول من جسر يعقوب يف . وجروه إىل القلع ومعه حنو عشرين من أصحابه
يوم األحد عشرينه، فاضطرب الناس، ووقع الشروع يف السفر، وأحضرت خيول كثرية من مرابطها بالربيع، فقدم 



اخلرب الثاين بأخذ تنبك البجاسي بدمشق، فدقت البشائر، وكتب بقتل تنبك، ومحل رأسه إيل مصر، وتتبع من كان 
  .وبطلت حركة السفر .معه

وفيه ابتدئ هبدم املأذنة اليت أنشأها امللك املؤيد شيخ على باب اجلامع األزهر، من أجل أهنا مالت حىت قرب 
  .سقوطها

واستقر . خلع على الشيخ سراج الدين عمر بن علي بن فارس اخلالطي املعروف بقارئ اهلداية: ويف رابع عشرينه
  .ن شرف الدين يعقوب بن التباينيف مشيخة خانقاه شيخو، عوضاً ع

نودي على جانبك الصويف، ووعد من أحضره بألف دينار، وإن كان جندياً بإمرة عشرة وهدد : ويف سابع عشرينه
من أخفاه وظهر عنده، بإحراق احلارة اليت هو ساكن هبا، وحلف املنادي على كل واحدة مما ذكر مييناً عن 

  .السلطان
فيه خلع على ويل الدين حممد السفلي الشافعي، واستقر يف إفتاء دار العدل، ال عن : ميسشهر ربيع األول، أوله اخل

وكان قد بطل أمر التجويده إىل مكة، شغالً خبرب . نودي باخلروج إىل حرب مكة، فاستشنع ذلك: أحد ويف ثانيه
  .فلما تفرغ قلب السلطان اشتغل بأمر مكة. تنبك البجاسي

  .دين مبلغ أربعني ديناراً، لكل واحدأنفق يف اجملر: ويف رابعه
  .قدم رأس تنبك البجاسي وعلق على باب النصر: ويف حادي عشره

  .رسم بفتح كنيسة قمامة بالقدس، ففتحت: ويف يوم اخلميس خامس عشره
ركب السلطان حىت عرب من باب زويلة وشاهد عمارته ومضى من باب النصر إىل القلعة، وهو : ويف سابع عشره

  .وسه، من غري شارة امللكبثياب جل
  .خرجت التجريدة إىل مكة، صحبة الشريف علي بن عنان: ويف ثامن عشره

خلع على مشس الدين حممد بن عبد الدامي الربماوي، واستقر يف تدريس الفقه للشافعية : ويف يوم الثالثاء عشرينه
خلع على األمري أزبك : سابع عشرينهويف . باجلامع املؤيدي، وكان بيد قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن حجر

. األمري سودن من عبد الرمحن نائب الشام، وكانت شاغرة هذه املدة. رأس نوبة، واستقر دواداراً كبرياً، عوضاً عن
  .وخلع على األمري تغري بردي احملمودي واستقر رأس نوبة، عوضاً عن األمري أزبك

لى قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن حجر، وأعيد إىل تدريس خلع ع: يف ثانيه: شهر ربيع اآلخر، أوله اجلمعة
وخلع على الربماوي واستقر نائباً عن حفيد قاضي القضاة ويل الدين أيب زرعة بن العراقي فيما . اجلامع املؤيدي

  .بامسه من وظائف جده، حىت يتأهل ملباشرهتا
تقر يف كتابة السر، عوضاً عن اجلمال يوسف بن خلع على قاضي القضاة مشس الدين حممد اهلروي، واس: ويف تاسعه
  .ونزل يف موكب جليل ومعه عدة من األمراء واألعيان. الصفي

  .وقل وجوده. حترك سعر الغالل، وأبيع القمح مبائيت درهم األردب، بعد مائة وأربعني: ويف هذا الشهر
نه مهما حضره األمراء، مث خلع عليهم، خنت السلطان ولده األمري ناصر الدين حممد، وعمل خلتا: ويف سابع عشره

وأركبهم خيوالً بقماش ذهب، وما منهم إال من نقط عند اخلتان مببلغ ذهب، فجمع النقوط وصرف للمزين منه 
  .مائة دينار، ومحل البقية إىل اخلزانة

لوايل، فما زال هبم حىت عثر بعض الناس جبماعة قد خزنوا من رمم بين أدم شيئاً كثرياً، فحملوا إىل ا: ويف هذه األيام
أقروا أهنم ينبشون األموات من قبورهم، مث يغلون امليت يف املاء بنار شديدة، حىت ينهري حلمه، وجيمعون ما يعلو 



املاء من الدهن، مث يبيعونه للفرنج خبمسة وعشرين دينار القنطار، فحبسوا، ونسي خربهم بعد ما شاهد الناس رمم 
  . هبا الدهن، ومحلت إىل السلطان حىت رآها وشق هبا القاهرةاملوتى عندهم واألواين اليت

  .حضر السلطان نفقة جامكية املماليك، وقطع عدة ممن له إقطاع باحللقة: ويف خامس عشرينه
خلع على زين الدين عبد الرحيم احلموي الواعظ، واستقر خطيباً : يف ثالثه: شهر مجادى األول، أوله السبت

  .باجلامع األشريف
وسبب ذلك أن مجاعة ممن له . نودي من نزل عن وظيفة تصوف خبانكاة أو غري تصوف ضرب باملقارع: رابعه ويف

تصوف خبانكاة سعيد السعداء، وخانكاة بيربس والظاهرية املستجدة بني القصرين، وخبانكاة شيخو، وباجلامع 
له جاه، ويستقروا يف عمارة السلطان من  املؤيدي، أخذوا يف النزول عما بامسهم من التصوف مبال حىت يتشفعوا مبن

مجلة صوفيتها، كما فعل مجاعة عند ما أنشأ امللك املؤيد شيخ اجلامع جبوار باب زويلة، وجعل فيه صوفية، فوشى 
  .بذلك للسلطان، فمنع من ذلك ليستقر يف جامعه من ليس له وظيفة من فقراء أهل العلم

  .امع األشريف، و مل يكمل منه سوى اإليوان القبليأقيمت اخلطبة باجل: ويف يوم اجلمعة سابعه
  .قدم قاضي القضاة جنم الدين عمر بن حجي من دمشقي، وقد طب احلضور: ويف خامس عشره
خلع على األمري ناصر الدين حممد بن العطار احلموي الذي كان نائب اإلسكندرية، واستقر ناظر : ويف ثامن عشره

  .اً عن األمري حسام الدين حسن نائب القدسالقدس واخلليل عليه السالم، عوض
  .صودر أعيان دمشق، وهي ثالث مصادرة: ويف هذا الشهر

قبض على األمري ناصر الدين حممد بن أيب وايل أستادار، وعلى ناظر الديوان املفرد كرمي الدين : ويف تاسع عشرينه
  .قلعةعبد الكرمي بن سعد الدين بركة املعروف بابن كاتب حكم، وعوقاً بال

خلع على األمري صالح الدين حممد بن الصاحب بدر الدين حسن بن : يف ثانيه: شهر مجادى اآلخرة، أوله األحد
نصر اهللا، وأعيد أستاداراً عوضاً عن ابن أيب وايل، وأضيف إليه كشف الوجه البحري، فنزل يف موكب جليل، ومعه 

  .أكثر األمراء األكابر، وعامة األعيان
وتوجه األمري قرقماس معه إىل .  بوصول الشريف علي بن عنان إىل ينبع مبن معه من املماليك اجملردينوفيه قدم اخلرب

وأن الشريف حسن بن عجالن سار إىل حلي بىن . مكة، فدخلوها يوم اخلميس سادس مجادى األوىل، بغري حرب
ىل آخر شهر ربيع اآلخر، فمات هبا مبكة ابتدأ من نصف ذي احلجة، واستمر إ. وأن الوباء. يعقوب من بالد اليمن
. وأنه كان ميوت يف اليوم مخسون إنساناً عدة أيام، وأن الوباء تناقص من أوائل مجادى األوىل. حنو ثالثة آالف نفس

وأنه جاء يف ثالث مجادى األوىل سيل عظيم، حىت صار املسجد احلرام حبراً، ووصل املاء إىل قريب من احلجر 
سجد أوساخ، وخرق كثرية، جاء هبا السيل، وأن اخلطبة أعيدت مبكة لصاحب اليمن يف سابع األسود، وصار يف امل

  .مجادى األوىل، بعد ما ترك امسه والدعاء له من أيام املوسم
مجع القضاة وأهل العلم، وقد رسم بأخذ زكوات أموال الناس للسلطان، فاتفقوا على أنه : ويف يوم األربعاء رابعه

وأما . هذا الزمان، فإن النقود من الذهب والفضة، والناس مأمونون فيها على إخراج زكاهتاليس له أخذها يف 
العروض من القماش وحنوه مما هو بأيدي التجار، فإن املكوس أخذت منهم يف األصل على أهنا زكاة، مث تضاعفت 

إن أرض مصر ال ترعى فيها وأما البهائم من اإلبل والغنم، ف. املكوس املأخوذة منهم، حىت جرى فيها ما جرى
. وأما اخلضروات والزروع، فإن الفالحني يف حال من املغارم معروفة. سائماً، وإمنا هي تعلف باملال، فال زكاة فيها
  .وانفضوا على ذلك، فبطل ما كانوا يعملون



نظر الديوان  خلع على الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ، وأضيف إليه: ويف ثاين عشره
املفرد، رفيقاً لألمري صالح الدين أستادار، عوضاً عن كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب جكم واستقر ابن كاتب 

  .جكم على ما بيده من أستادار ابن السلطان
 توجه قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن الكشك عائداً إىل دمشق على قضاء احلنفية هبا، بعد ما: ويف تاسع عشره

  .أخذ منه حنو عشرة آالف دينار

وفيه قدم الشريف شهاب الدين أمحد بن عالء الدين علي بن برهان الدين إبراهيم، نقيب األشراف بدمشق، وقد 
  .طلب احلضور

وفيه اتفقت نادرة، وهي أن زوجة السلطان ملا ماتت، عمل هلا ختم عند قربها يف اجلامع األشريف، ونزل ابنها األمري 
ن حممد من القلعة حلضور اخلتم، وقد ركب يف خدمته امللك الصاحل حممد بن ططر، فشق القاهرة من باب ناصر الدي

وصار جالساً جبانبه يف ذلك اجلامع، وقائماً يف . زويلة وهو يف خدمة ابن السلطان، بعد ما كان يف األمس سلطاناً
  .خدمته إذا قام، فكان يف ذلك موعظة ملن اتعظ

خلع على قاضي القضاة جنم الدين عمر ابن حجي، واستقر كاتب السر، : بارك حادي عشرينهويف يوم السبت امل
ونزل على فرس بسرج ذهب وكنبوش زركش، يف موكب جليل إىل الغاية، . عوضاً عن مشس الدين حممد اهلروي

مما وسد إليه، . لوقد ظهر نقص اهلروي وعجزه، فإنه باشر بتعاظم زائد، مع طمع شديد وجه. فكان يوماً مشهوداً
حيث كان ال حيسن قراءة القصص وال الكتب الواردة فتوىل قراءة ذلك بدر الدين حممد بن مزهر نائب كاتب 

  .السر وصار حيضر اخلدمة، ويقف على قدميه، وابن مزهر هو الذي يتوىل القراءة على السلطان
ان وقفاً على فكاك األسرى ببالد الفرنج، وعلى وك. ابتدئ هبدم ربع احللزون جتاه قبو اخلرنفش: ويف رابع عشرينه

  .وقد خلق من قدم السنني، فعوض بدله مسمط جتاه مصبغة األزرق، وصار من محلة األمالك السلطانية. احلرمني
خلع على الشريف شهاب الدين أمحد نقيب األشراف بدمشق، واستقر قاضي القضاة بدمشق، عوضاً : ويف سلخه

خلع على : يف رابعه: شهر رجب، أوله االثنني. مر بن حجي كاتب السر، على مال كبريعن القاضي جنم الدين ع
شخص قدم من بالد الروم عن قرب، يقال له عالء الدين علي، واستقر يف مشيخة التصوف، وتدريس الفقه، على 

  .مذهب احلنفية باجلامع األشريف
ائع كثرية، وعدة أناس، يزيدون على مائة رجل، فكتب وقدم اخلري بأخذ الفرنج مركبني قريباً من دمياط، فيها بض

بإيقاع احلوطة على أموال التجار اليت ببالد الشام واإلسكندرية ودمياط، واخلتم عليها، وتعويقهم عن السفر إىل 
  .بالدهم

  .شيخ املؤيدية لزيارة القدس -توجه قاضي القضاة مشس الدين حممد الديري : ويف عشرينه
  .مث ركب عائداً إىل القلعة. نزل السلطان إىل اجلامع الذي أنشأه، وجلس به قليال: دي عشرينهويف يوم األحد حا

وفيه قدم الشيخ مشس الدين حممد بن حممد بن اجلزري الدمشقي ، وقد غاب عن مصر والشام حنوا من ثالثني سنة، 
ه به، حىت حاربه تيمورلنك وأسره، فإنه فر من ضائقة نزلت به إىل مدينة برصا، فأكرمه أبو يزيد بن عثمان ونو

  .فتحول ابن اجلزري من بالد الروم إىل مسرقند يف خدمة تيمور، وأقام ببالدهم حىت قدم يف هذه األيام
  .نودي على النيل، وقد جاءت القاعدة ستة أذرع وعشرين إصبعاً: ويف رابع عشرينه

اج، وأن ال يزاد يف مهورهن على أربعمائة درهم من فيه تتبعت البغايا وألزمن بالزو: شهر شعبان، أوله األربعاء
  .ونودي بذلك، فلم يتم منه شيء. الفلوس، تعجل منها مائتان وتؤجل مائتان



وفيه ابتدئ بقراءة صحيح البخاري بني يدي السلطان، وحضرة القضاة، ومشايخ العلم، واهلروي، وابن اجلزري، 
ين حممد بن مزهر، وزين الدين عبد الباسط ناظر اجليش، والفقهاء وكاتب السر جنم الدين بن حجي، ونائبه بدر الد

وكانت العادة من أيام . فاستجد يف هذه السنة حضور كاتب السر ونائبه وحضور ناظر اجليش. الذين رتبهم املؤيد
األشرف شعبان بن حسني أن يبدأ بقراءة البخاري أول يوم من شهر رمضان، وحيضر قاضي القضاة الشافعي، 

وخيتم يف سابع عشرينه، وخيلع على . لشيخ سراج الدين عمر البلقيين، وطائفة قليلة العدد لسماع احلديث فقطوا
قاضي القضاة، ويركب بغلة رائعة بزناري خترج له من االصطبل السلطاين ومل يزل األمر على هذا حىت لسلطن 

وطلب قضاة القضاة األربع . هر رمضاناملؤيد شيخ، فابتدأ القراءة من أول شهر شعبان إىل سابع عشرين ش
ومشايخ العلم، وقرر عدة من الطلبة حيضرون أيضاً، فكانت تقع بينهم حبوث يسيء بعضهم على بعض فيها 

. إساءات منكرة، فجرى السلطان األشرف برسباي على هذا، واستجد كما ذكرنا حضور املباشرين، وكثر اجلمع
  .يسخر منها األمراء وأتباعهموصار اجمللس مجيعه صياحاً وخماصمات، 

  .كثر الوباء بدمياط، فمات عدد كثري: ويف هذا الشهر
  :شهر رمضان، أوله اخلميس

  .أخرج األمري أرغون شاه أستادار واألمري ناصر الدين حممد بن أيب وايف، من القاهرة إىل دمشق، بطالني: ويف رابعه
، وقد قدما منذ أيام، أحدمها من اإلسكندرية، واآلخر من سار غائبان من ساحل بوالق خارج القاهرة: ويف تاسعه

وأنزل فيهما مثانون مملوكاً، وأمروا أن يشريوا يف حبر امللح من جهة طرابلس، . دمياط، وأشحنا باملقاتلة واألسلحة
  .ويأخذوا من سواحل الشام عدة أغربة، عسى أن جيدوا من يتجرم يف البحر من الفرنج

نودي على النيل بزيادة إصبعني لتتمة مخسة عشر ذراعاً وأربعة عشر إلصبعاً ثن : عشرهويف يوم اجلمعة سادس 
نقص من آخر النهار حنو أربعة أصابع فأصبح الناس يف قلق، وطلبوا القمح ليشتروه، فأمسك من عنده شيء منه 

عليه يوم االثنني تاسع عشره ونودي . يده عن البيع، وضن به فاشتد طلبه، إال أن اهللا فرج، وزاد يف آخر يوم األحد
واستمرت الزيادة حىت كان الوفاء يف يوم األربعاء املبارك حادي عشرينه، وهو ثالث . برد ما نقص، وزيادة إصبع

  .عشر من مسرى، ففتح اخلليج على العادة
  .سار مقاتل يف حبر القلزم إىل مكة املشرفة: ويف هذا الشهر

تدئ حبفر صهريج بوسط اجلامع األزهر، فوجدت فيه أثار فسقية قدمية، فلما اب: يف رابعه: شهر شوال، أوله السبت
  .عدة أموات -بعد ما حفر  -أزيلت، وجد 

جهز ابنه املعتمد أبا  -صاحب تونس وبالد إفريقية  -وفيه قدم اخلري بأن أبا فارس عبد العزيز بن أيب العباس أمحد 
تلمسان، فحارب ملكها أبا عبد اهللا عبد الواحد بن أيب حممد عبد اهللا عبد اهللا حممداً، من جباية يف عسكر إىل مدينة 

بن أيب محو موسى حروباً كثرية، حىت ملكها يف مجادى اآلخرة، وخطب لنفسه وألبيه، فزالت دولة بين عبد الواد 
  .من تلمسان بعد ما ملكت مائة ومثانني سنة

ووقفت الزيادة خامسه، ونقص إىل يوم األحد تاسعه، . صبعاًوانتهت زيادة النيل إىل سبعة عشر ذراعاً واثين عشر إ
ونقص يف يوم . زاد إىل يوم األربعاء ثاين عشره، فبلغ سبعة عشر إصبعاً من مثانية عشر إصبعاً من مثانية عشر ذراعاً

، لتأخر اخلميس ثالث عشره وكان قد تأخر فتح سد حبر أيب املنجا عن عادته، هو وغريه مما يفتح يف يوم النوروز
  .فلما فتحت نقص املاء، وقلق الناس من ذلك، وطلبوا القمح ليشتروه فزاد سعر األردب عشرة دراهم. وفاء النيل

وقد استبدل . ابتدئ هبدم الربع املعروف بوقف الشهباين، جتاه اجلامع األشريف، برأس اخلراطني: ويف خامس عشره



  .به لتشعث بنائه، وخوف سقوطه
ورحل الركب . مل احلاج إىل جهة بركة احلجاج، صحبة األمري قرا سنقر كاشف اجليزةخرج حم: ويف عشرينه

  .األول يف ثاين عشرينه، وتبعه احململ ببقية احلجاج يف ثالث عشرينه
حضر األمراء اخلدمة السلطانية على العادة، ونزلوا إىل دورهم، فاستدعى السلطان : ويف يوم السبت تاسع عشرينه

ام عمله، منهم األمري الكبري بيبغا املظفري فلما صار بالقلعة قبض عليه وقيد، وأنزل يف النيل، حىت مجاعة منهم لطع
  .وقد كانت اإلشاعة منذ أيام، بتنكر ما بينه وبني السلطان وأنه صار له حزب. سجن باإلسكندرية
الد الصعيد، حىت عز وجود كان أوان جذاذ النخل، فلم يثمر كبري شيء وأحمل النخل أيضاً بب: ويف هذا الشهر

  .وتلف املوز يف هذه السنة بدمياط، وقل وجوده بأسواق القاهرة، أو فقد. التمر هناك
واستقر أمرياً كبرياً، عوضاً عن بيبغا . خلع األمري قجق أمري سالح: يف رابعه: شهر ذي القعدة، أوله االثنني

وأنعم بإقطاع بيبغا . استقر أمري سالح عوضاً عن قجقوخلع على األمري إينال النوروزي أمري جملس، و. املظفري
على تغري برمش نائب القلعة وعلى أينال اجلكمي وهو  -ومتحصله يف السنة مبلغ ستني ألف دينار  -املظفري 

وتغري برمش هذا من مجلة تركمان هبسين، امسه حسني، خدم حبلب يف األيام . بطال بالقدس، وكتب بإحضاره
وتنقل يف اخلدم حىت صار يف األيام املؤيدية شيخ دوادار األمري . بباب نائبها األمري تغري برمشالظاهرية برقوق، 
  .فلما تسلطن امللك األشرف برسباي اختص به، وجعله من مجلة األمراء. جقمق الدوادار

احلافظ شهاب  خلع على مشس الدين حممد اهلروي، واستقر قاضي القضاة، عوضاً عن الشيخ: ويف يوم االثنني ثامنه
وهذه املرة الرابعة يف تغيري زيه، فإنه كان أوالً يتزيا بزي العجم، فيلبس عمامة . الدين أمحد بن حجر، فغري زيه

. فلما ويل قضاء القضاة لبس اجلبة، وجعل العمامة كبرية، وأرخى العذبة من بني كتفيه. عوجاء بعذبة عن يساره
وترك زي القضاة، فضيق كمه، وجعل عمامته صغرية مدورة، ذات  فلما ويل كتابة السر تزيا بزي الكتاب،

فلما . أضالع، وترك العذبة، وصار على عنقه طوق، ولبس الذهب احلرير، ومل خيش اهللا، وال استخفى من الناس
 بزي القضاة وكان ضخماً، بطيناً، أحلي، فأشبه يف حاالته هذه -أعيد إىل القضاء ثانياً خلع زي الكتاب، وتزيا 

  !!.الصفاعتة من املخايلني، الذين يضحكون أهل اجملانة واهلزو، وماذا مبصر من املضحكات
. قدم األمري أينال اجلكمي من القدس، فخلع عليه واستقر أمري جملس، عوضاً عن أينال النوروزي: ويف يوم االثنني

فلما .  صار إىل األمري شيخ احملموديمث. وهذا اجلكمي من مجلة مماليك األمري جكم، وانتقل إىل األمري سودن بقجة
مث غضب عليه ونفاه، مث أعاده من النفي لرباءته مما رمى به، فرقاه ططر . تسلطن، عمله من مجلة املماليك اخلاصكية

  .مث قبض عليه، ونفي حىت أعاده السلطان يف يوم تارخيه إىل اإلمرة. حىت صار من األمراء املقدمني
وذلك أهنما ملا مرا بدمياط، تبعهما قوم من املطوعة يف . صل الغرابان باألسرى والغنيمةو: ويف يوم السبت عشرينه

سلورة، حىت مروا بطرابلس سار معهم غربان إيل املاغوصة، فأضافهم متملكها، فلم يتعرضوا لبالده، ومضوا عنه 
خرجوا يف سبعني فارساً وثالمثائة إىل بالد يقال هلا اللمسون من جزيرة قربس، وقد استعد أهلها وأبعدوا عياهلم، و

راجل، فقاتلهم املسلمون، وهزموهم وقتلوا منهم فارساً واحداً وعدة رجال، وحرقوا ثالثة أغربة، وغرقوا ثالثة 
وأسروا ثالثة وعشرين رجالً، وغنموا جوخاً . أغربة، وعاثوا فيما وجدوه من ظروف العسل والسمن وغري ذلك

  .ئة وثالث قطع، طرحت على التجار ومل يعط اجملاهدون منها شيئاًكثرياً، رفع للسلطان منه ما
  .نودي خبروج أهل الريف من القاهرة ومصر إىل بالدهم فلم عمل بذلك: ويف تاسع عشرينه
ومع ذلك فاألسعار رخيصة، . هبط ماء النيل، وشرق أكثر النواحي بالصعيد والوجه البحري: ويف هذا الشهر



  .مهاً األردب، والشعري خبمسة ومثانني األردب، والفول بثمانني درمهاً األردبالقمح مبائة ومثانني در
  .وفيه كثرت الفنت، وتعددت بالوجه القبلي والبحري

  .وفيه فتحت كنيسة قمامة بالقدس، وكان قد تأخر فتحها بعد ما رسم به
ق باحلجارة، والسلطان يذبح يف يوم النحر رمى بعض املماليك من أعال الطبا: شهر ذي احلجة، أوله الثالثاء

ودخل السلطان داخل الدور، . األضاحي، واملماليك تنهب حلومها، خبالف العادة، فأصيب بعض األمراء حبجر
وسبب ذلك أنه مل يفرق األضاحي يف املماليك، وأعطى كل واحد منهم ديناراً، فلم يرضهم هذا، و . وكثر الكالم

  .وسكن أمرهم. مل يكن منهم سوى ما ذكر
  .قبض على األمري كمشبغا الفيسي، أحد أمراء الناصر فرج: ويف ثالث عشره
خلع على سعد الدين سعد ابن قاضي القضاة مشس الدين حممد الديري، واستقر يف مشيخة اجلامع : ويف ثامن عشره

  .املؤيدي، بعد موت أبيه بالقدس
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

وكان .  بن أمحد بن يوسف التباين احلنفي يف يوم األربعاء سادس عشر صفرشرف الدين يعقوب بن اجلالل رسوال
وأفىت ودرس . يعرف الفقه والعربية، وله مهة ومكارم ووصلة كبرية باألمراء واختص باملؤيد شيخ اختصاصاً كبرياً

  .وويل نظر الكسوة، ووكالة بيت املال، ومشيخة خانكاة شيخو
يف أول ربيع األول، وهو أحد املماليك الذين مروا من الناصر فرج، وحلق  وقتل بدمشق األمري تنبك البجاسي

بشيخ احملمودي، فرقاه يف سلطته، وويل نيابة محاة وحلب ودمشق، وشكرت سريته، لتنزهه عن قاذورات املعاصي، 
  .كاخلمر والزنا، مع إظهار العدل وفعل اخلري

الدين عبد اهللا ابن كاتب املناخ، يف يوم اجلمعة حادي ومات الوزير الصاحب تاج الدين عبد الرازق بن مشس 
وباشر جده أو جد أبيه النصرانية، . عشرين مجادى األول، وهو متعطل، وابنه كرمي الدين عبد الكرمي يلي الوزارة

واستجد . وكان سيوسا، لينا، ضابطا، مهه بطنه وفرجه. وترقى يف اخلدم بالكتابة، وأثرى منها، حىت ويل الوزارة
  .مكس الفاكهة بعد إبطاله، فما هتين به، وصرف عن الوزارة، فكان كما يقال حىت وصلها غريي، ومحلت عارها

وكان عيباً . بدمشق يف مجادى األوىل، وهو أحد املماليك الذين أنشأهم الناصر فرج -ومات األمري سودن األشقر 
  .لشدة خبله، وكثرة فسقه وظلمه. كله

لدين أمحد ابن قاضيها مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن ظهرية الشافعي، يف ثامن عشر ربيع وتويف مبكة قاضيها حمب ا
  .وكان مشكوراً يف عمله وسريته، له معرفة جيدة بالفقه والفرائض واحلساب، ومشاركة يف غري ذلك. اآلخر

يب الفضل حممد النوبري وتويف خطيب مكة مجال الدين أبو الفضل ابن قاضي مكة حمب الدين أمحد بن قاضي مكة أ
  .الشافعي، يف ربيع األول

وماتت خوند زوجة السلطان، . يف ربيع اآلخر. وتويف إمام مقام املالكية مبكة شهاب الدين أمحد بن علي النوبري
وكان هلا حتكم . ودفنت بالقبة من اجلامع األشريف. وأم ابنه األمري ناصر الدين حممد، يف خامس عشر مجادى اآلخرة

رف يف األمور ومات امللك الناصر أمحد بن األشرف إمساعيل بن األفضل عباس بن اجملاهد علي بن املؤيد داود وتص
بن املظفر حيىي بن املنصور عمر بن علي بن حممد بن رسول متملك زبيد وعدن وتعز وجبلة وحرض واملهجم، 

اليمن، يف سادس مجادى اآلخرة، بصاعقة  واحملالب، واملنصورة، والدملوة، واجلوه، والشحر، وقوارير، من بالد



وأقيم من بعده يف مملكة اليمن ابنه املنصور . سقطت على حصنة قوارير خارج مدينة زبيد، فارتاع، وأقام أيام ملا به
  .عبد اهللا، وكان من شرار ملوك األرض، فسقاً وظلماً وطمعاً

مد بن أيب سامل إبراهيم بن أيب إسحق املريين، يف ومات ملك املغرب صاحب فاس السلطان املنتصر أبو عبد اهللا حم
  .وأقيم بعده ابن أخيه أبو زيد عبد الرمحن. شهر رجب

وتويف الشيخ امللك أبو عبد اهللا املعروف بالعطار، يف ثامن عشرين احملرم، مبدينة النحريرية، وهو آخر من بقي من 
  .أصحاب الشيخ يوسف العجمي

وقد توجه . مد بن عبد اهللا بن سعد العبسي، القدسي، الديري، احلنفي، بالقدسوتويف قاضي القضاة مشس الدين حم
وله معرفة بالفقه واألصول والتفسري والعربية، . ومولده سنة أربع وأربعني وسبعمائة ختميناً. إليه زائراً يف يوم عرفه

ى أموره على السداد حبسب نشأ بالقدس، وويل قضاء احلنفية بديار مصر، فاشتد فيه، وأجر. وفيه شهامة وقوة
  .مث نقل من القضاء إىل مشيخة اجلامع املؤيدي، رمحه اهللا. الوقت

وكان قد ترك أكل . وتويف زاهد الوقت أيب بكر بن عمر بن حممد الطريين الفقيه املالكي، يف يوم النحر، مبدينة احمللة
ا يقيم به أوده من أرض يزرعها، فكان يقتصر يف اللحم مدة أعوام؛ تورعاً ملا حدث من هنب البالد وغارهتا، وقنع مب

ولو قبل من الناس ما حيبوه به لكنز قناطري مقنطرة من الذهب والفضة، لكنه . قوته وملبسه على ما ال يطيقه سواه
أعرض عن زينة احلياة الدنيا ولذاهتا، حىت لعله مات من قلة الغذاء، مع ما اشتمل عليه مع ذلك من آثار مجيلة، 

  .ي مشكورة، وعلم وعمل مرضي، رفع اهللا درجاته يف علينيوأياد
ومات صاحب حصن كيفا امللك العادل فخر الدين أبو املفاخر سليمان بن الكامل شهاب الدين غازي بن العادل 

  .جمري الدين حممد بن الكامل سيف الدين أيب بكر بن شادي
الدين تورانشاه بن السلطان امللك الصاحل جنم الدين وقتل حممد بن املوحد تقي الدين عبد اهللا بن املعظم غياث 

  .أيوب بن حممد الكامل بن أيب بكر العادل بن جنم الدين أيوب بن شادي، وأقيم بعده ابنه األشرف أمحد
  سنة مثان وعشرين ومثامنائة

يس له من اخلالفة إال أهلت و خليفة الوقت املعتضد باهللا أبو الفتح داو بن املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد ول
واألمري الكبري األتابك . وسلطان مصر والشام واحلجاز امللك األشرف برسباي الدقماقي. جمرد االسم بال زيادة

معناه األمري جانبك، فهر صاحب األمر والنهي يف الدوادارية، بل يف  -وهو اسم  -والدوادار الكبري أزبك . قجق
  .وأمري أخور جقمق. وأمري جملس أينال اجلكمي. ل النوروزيسائر أمور الدولة وأمري سالح أينا

وأستادار صالح الدين حممد بن الصاحب بدر . وحاجب احلجاب جرباش قاشق. ورأس نوبة تغري بردي احملمودي
والوزير الصاحب كرمي الدين عبد . وناظر اخلاص الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا. الدين حسن بن نصر اهللا

  .وكاتب السر جنم الدين عمر بن حجي الدمشقي. ن الوزير تاج الدين عبد الرزاق ابن كاتب املناخالكرمي اب
وقاضي . وليس ألحد يف الدولة تصرف غري، واألمري جانبك الدوادار. ناظر اجليش زين الدين عبد الباسط بن خليل
وقاضي القضاة املالكي . رمحن التفهينوقاضي احلنفي زين الدين عبد ال. القضاة الشافعي مشس الدين حممد اهلروي

ونائب . ونائب الشام سودن من عبد الرمحن. مشس الدين حممد البساطي وقاضي احلنبلي عالء الدين علي بن مغلي
ونائب . ونائب طرابلس قصروه ونائب صفد مقبل الدوادار. ونائب محاة جلبان أمري أخور. حلب شار قطلوا

وأسواق القاهرة ومصر ودمشق يف . كة الشريف علي بن عنان واألمري قرقماسومب. اإلسكندرية أقبغا التمرازي



وأرض . ونواب القضاة قد شنعت قالة العامة فيهم من هتافتهم. وظلم والة األمر من الكشاف والوالة فاش. كساد
ا دأهبم إذا خرجوا مصر أكثرها بغري زراعة، لقصور مد النيل يف أوانه، وقلة العناية يعمل اجلسور، فإن كشافها، إمن

. مبصر والشام خموفة من كثرة عبث العربان والعشري.والطرقات . لعملها أن جيمعوا مال النواحي ألنفسهم وأعواهنم
واستوىل عليهم الشح والطمع، فال تكاد جتد إال شاكياَ مهتماً . والناس على اختالف طبقاهتم قد غلب عليهم الفقر

  .وسعر القمح مبائيت درهم األردب. ناصر لهلدنياه وأصبح الدين غريباً ال 
وحلم الضأن السليخ كل رطل بسبعة دراهم ونصف وحلم البقر كل . والفول بنحو ذلك. والشعري مبائة وعشرة
. والفلوس كل رطل بتسعة دراهم، وهي النقد الذي ينسب إليه مثن ما يباع، وقيمة ما يعمل. رطل خبمسة دراهم

  .ين درمهاً من الفلوس والذهب اإلفرجني، املشخص مبائيت ومخسة وعشرين درمهاًوالفضة كل درهم وزنا بعشر
مبكة، وأنه مل يقدم من . قدم مبشرو احلاج وأخربوا بسالمتهم، ورخاء األسعار: يف ثانيه: شهر احملرم، أوله اخلميس

  .العراق حاج
ج، ومعهم الشريف رميثة بن حممد بن مث قدم من الغد احململ ببقية احلا. قدم الركب األول: ويف رابع عشرينه

  .مبكة. عجالن يف احلديد، وقد قبض عليه األمري قرقماس
  .رسم بتجهيز عسكر يتوجه إىل مكة، ونودي بذلك يف القاهرة: ويف هذه األيام

نزل السلطان إىل جامعه، وكشف عمائره، ودخل اجلامع األزهر لرؤية الصهريج وزار به الشيخ : ويف تاسع عشرينه
مث خرج من اجلامع إىل دار . يفة والشيخ سعيد، ومها من املغاربة، هلما باجلامع األزهر عدة سنني، وشهًرا باخلريخل

  .رجل يعرف بالشيخ حممد بن سلطان، فزاره، وعاد إىل القلعة
  .وقع الشروع يف عمل مراكب حربية لغزو بالد الفرنج: ويف هذا الشهر

ي عن نظر اجلوايل، وأضيف نظرها إىل القاضي زين الدين عبد الباسط ناظر وفيه صرف صدر الدين أمحد بن احملجم
  .وكانت اجلوايل قد كثر املرتب عليها للناس من أهل العلم وغريهم، حىت مل تف مباهلم. اجليوش

. ركب السلطان يف طائفة يسرية بثياب جلوسه، كما قد صارت عادته: يف حادي عشرينه: شهر صفر، أوله السبت
لطريدة احلربية اليت تعمل بساحل بوالق وسار وقد تالحق به بعض أهل الدولة حىت مر على جزيرة الفيل وكشف ا
مث سار يف أرض اخلندق إىل خليج الزعفران، . ونزل باملنظرة اليت أنشأها املؤيد شيخ فوق اخلمس وجوه. إىل التاج

  .وتوجه إىل القلعة
خ حمب الدين أمحد بن الشيخ جالل الدين نصر اهللا بن أمحد بن حممد خلع على الشي: ويف يوم االثنني رابع عشرينه

وحمب . واستقر قاضي القضاة احلنابلة بعد موت عالء الدين علي بن مغلي. بن عمر التستري البغدادي احلنبلي
الدين هذا قدم من بغداد بعد سنة مثانني وسبعمائة، فسمع احلديث، وقرأ بنفسه على مشايخ الوقت، والزم 

. وقدم أبوه من بغداد باستدعائه، فنزله الظاهر برقوق يف تدريس احلنابلة. الشتغال حىت برع يف الفقه وغريه
مث نزل ابنه حمب الدين هذا يدرس احلديث فيها مث انتقل إىل تدريس الفقه بعد أبيه، وكتب . مبدرسته بني القصرين

  .من الفقهاء جملس املؤيد يف كل أسبوعوصار ممن حيضر . على الفتوى وناب يف احلكم عن ابن مغلي

ا

وفيه صرف صدر الدين أمحد . غرقت امرأة هلا ولزوجها شهرة، لقالة سيئة عنها: ويف ليلة األربعاء سادس عشرينه
بن العجمي عن نظرة الكسوة، وأضيفت أيضاً إىل القاضي زين الدين عبد الباسط، فعىن هبا، حىت مل ندرك كسوة 

  .عملت للكعبة مثلها
  .عمل املولد السلطاين، كما هي العادة يف عمله كل سنة: يف ليلة اجلمعة خامسه: هر ربيع األول، أوله االثننيش



مائة مملوك وتوجه سعد الدين . جتريدة إىل مكة، ومعه -أحد أمراء العشرات  -سار األمري أرم بغا : ويف سابعه
وجرت العادة من القدمي أن . اصلة من اهلند إىل جدةألخذ مكوس املراكب الو -أحد الكتاب  -إبراهيم بن املرة 

فلما كان سنة مخس وعشرين، خرج من مدينة . مراكب جتار اهلند ترد إىل عدن ومل يعرف قط أهنا تعدت بندر عدن
فلما مر على باب املندب جور إىل جدة بطراده ،حنقًا من صاحب اليمن؛ لسوء . كاليكوت ناخذاه امسه إبراهيم

فقدم إبراهيم . جار، فاستوىل الشريف حسن بن عجالن ما معه من البضائع، وطرحها على التجار مبكةمعاملته للت
املذكور يف سنة ست وعشرين على املندب، ومل يعرب عدن، وتعدى جدة وأرسى مبدينة سواكن مث جبزيرة دهلك 

وكان مبكة األمري . يريد ينبع فعاد يف سنة سبع وعشرين وجور عن عدن، ومر جبدة. فعامله صاحباها أسوأ معاملة
مبركبني، فجامله أحسن جماملة، حىت قويت رغبته، ومضى . قرقمامن، فمازال يتلطف إلبراهيم حىت أرسى على جده

وقد بلغ السلطان خربه، فأحب . وعاد يف سنة مثان وعشرين، ومعه أربعة عشر مركباً موسوقة بضائع. شاكراً ثانياً
ن املرة لذلك، فصارت جدة من حينئذ بندًرا عظيماً إىل الغاية وبطل بندر عدن إال أخذ مكوسها لنفسه، وبعث اب

ومل تكن جدة مرسي إال من سنة ست وعشرين من اهلجرة، فإن عثمان رضي اهللا عنه اعتمر فيها، فكلمه . قليال
راء قديد حيملون من مواليه أن حيول الساحل إىل جدة، وكان يف الشعيبة يف اجلاهلية فحوله إىل جدة، ومن كان و

  .اجلار واألبواء، وكان ما حيمل إىل هذه املواضع قوت أهل احلرمني وعيشهم
  .عدي السلطان النيل يف احلراقه، ونزل بناحية وسيم، وعاد إىل القلعة يف سادس عشره: ويف تاسعه

صطبة، فوقها قبة كمل الصهريج الذي عمله السلطان بصحن اجلامع األزهر، وبنيت بأعاله م: ويف هذا الشهر
  .برسم تسبيل املاء، وغرس بصحن اجلامع أربع شجرات نارنج فلم تفلح، وهلكت من الذباب

  .مبيضات اجلامع األزهر، فعظم النفع هبا. وفيه أيضاً كملت الزيادة اليت توىل عمارهتا األمري تاج الدين الشويكي
سودن من عبد الرمحن نائب الشمام فخلع عليه وجاءته  قدم األمري: يف سابع عشره: شهر ربيع اآلخر، أوله الثالثاء

  .تقادم األمراء، وتوجه إىل نيابته يف سادس عشرينه
الشهر ابتدئ بعمل طريدتني حربيتني، لتتمة أربع طرائد، وأنشئت بساحل بوالق فيما احنسر ماء : ويف هذا الشهر

سرياقوس اليت كان ينزل هبا السالطني أيام  النيل عنه جتاه جامع اخلطريي، وأخذت هلا أخشاب كثرية من قصور
  .السرحة بسرياقوس

وفتح هلا باب كبري من آخر سوق . وفيه أيًضا كمل بناء احلوانيت والربع فوقها، والتربيعة اليت زيدت يف الوراقني
ها جتاه باب وكمل أيًضا بناء احلوانيت وعلو. وقام بعمارة ذلك األمري جانبك، فجاء من أحسن العمائر. املهامزيني

  .املدرسة الصاحلية جبوار الصاغة وهي من العمائر السلطانية
وفيه وقع اهلدم يف قصر األمري صرغتمش اجملاور لبري الوطاويط بالصليبة، خارج القاهرة وفيه كملت عمارة برج 

شحن باألسلحة، حريب بالقرب من الطينة على حبر امللح، فجاء مربع الشكل، مساحة كل ربع منه ثالثون ذراعًا، و
وذلك . فانتفع الناس به" وأنزل حوله مجاعة من عرب الطينة . وأقيم فيه مخسة وعشرون مقاتالً فيهم عشرة فرسان

. أن الفرنج كانت تقبل يف مراكبها إىل بر الطينة، وتتخطف الناس من هناك يف مرورهم من قطيا إىل جهة العريش
وأخذ اآلجر . عبد القادر ابن األمري فخر الدين عبد الغىن بن أيب الفرجوتوىل عمارة هذا الربج األمري زين الدين 

  .الذي بناه به من خراب مدينة الفرما وأحرق حجارة اجلري مما أخذه من الفرما، فسبحان حميل األحوال
  :شهر مجادى األوىل، أوله اخلميس



عوضاً عن ولده األمري صالح !راً، خلع على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، واستقر أستادا: يف عاشره
الدين حممد وخلع يف ثاين عشره على كرمي الدين عبد الكرمي بن سعد الدين بركة املعروف بابن كاتب حكم، 

وخلع على أمني الدين إبراهيم بن جمد . واستقر يف نظر اخلاص، عوضاً عن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا
  .تقر يف نظر الدولة، عوًضا عن ابن كاتب جكمالدين عبد الغين بن اهليصم واس

  .كثرت اإلشاعات حبركة الفرنج، فخرج عدة من األمراء واملماليك حلراسة الثغور: ويف هذه األيام
  .وفيه كان بدمياط حريق شنيع، ابتدأ يوم اجلمعة تاسعه، ذهبت فيه بيوت عديدة، وهلكت مجاعة من الناس

ور من معاملة صفد، فحارهبم املسلمون، وقتلوا كثرياً منهم، واستشهد من وفيه قدمت طائفة من الفرنج إىل ص
  .املسلمني حنو اخلمسني رجالً

خلع على زين الدين عبد القادر بن أيب الفرج، واستقر شاد اخلاص، وأستادار األمري ناصر الدين : ويف ثالث عشره
  .حممد ابن السلطان
من شدة الربد، . يف ليلة واحدة -من دمشق إىل حلب  -ام بأسرها أصيبت عامة فواكه بالد الش: ويف هذا الشهر

  .وكانت الشمس حينئذ يف برج احلمل، فتلفت األعناب وحنوها
قبض على جنم الدين عمر بن حجي، كاتب السر، وسلم إىل األمري : يف عاشره: شهر مجادى اآلخرة، أوله اخلميس

داره، وسبب ذلك أنه التزم عن واليته كتابة السر، حىت وليها جانبك الدوادار، فسجنه يف برج بالقلعة، وأحيط ب
بعشرة آالف دينار، مث تسلم ما كان جارياً يف إقطاع الدين داود بن الكويز باشر معه نيابة كتابة السر، وقام بأمر 

جز من وليها يف ومل يزل قائماً بأمور كنابة السر، لع. فتمشت به األحوال. ديوان اإلنشاء، لبعد ابن الكويز عن ذلك
  .هذه املدد، من اجلمال يوسف بن الصفي ومن اهلروي وغريه، حىت ويل كتابة السر، فكان أنسب املوجودين

من سنني قريبة  -وهذا اخلطري . وفيه خلع على تاج الدين عبد الوهاب املعروف باخلطري، واستقر يف نظر االصطبل
  .رقاه يف سلطنته إىل هناأسلم، وكان يباشر بديوان السلطان وهو أمري، ف -

  .وفيه كتب باإلفراج عن جنم الدين عمر بن حجي وإطالقه من احلديد، وإقامته بدمشق، على أن حيمل مبلغاً ذكر له
  .قبض على السيد الشريف مقبل أمري ينبع، وسجن: ويف ثامن عشرينه
وتقدم إىل كل من األمراء األلوف  .عرض السلطان املماليك الذين عينهم لغزو الفرنج يف البحر: ويف هذا الشهر

  .بتجهيز عشرة مماليك من مماليكه
وفيه خرج األمري قرقماس من مكة مبن معه يف طلب الشريف حسن بن عجالن حىت بلغ حلي من أطراف اليمن، 

 فلم يقابله ابن عجالن مع قوته وكثرة من معه، بل تركه وتوجه حنو جند تنزهاً عن الشر، وكراهة الفتنة، فعاد
  .قرقماس وقدم مكة يف العشرين منه

خلع على قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن حجر وأعيد إىل قضاء القضاة : يف ثالثه: شهر رجب، أوله السبت
  .عوضاً عن حممد اهلروي، لسوء سريته، وقبح سريرته، وفساد طويته، وبعده عن كل خري، واشتماله على مجلة الشر

  .أمري ينبع والشريف رميثة بن حممد بن عجالن يف احلديد إىل اإلسكندرية، وسجنا هبا محل الشريف مقبل: ويف رابعه
  .وارتفعت أسعار الغالل بدمشق. ارتفع سعر الفول من تسعني درمهاً األردب إىل مائة ومخسني: ويف هذه األيام

ب ظلماً، وقطع من أشجار ومل حتسن سرية من ويل عملها فإنه أخذ األخشا. وفيها وقع االجتهاد يف عمل األغربة
  .اجلميز واحلور بغري رضاء أرباهبا، وسخر الناس يف عملها، فأشبه هذا الغزو، من صلى لغري القبلة بغري وضوء عمداً

  .وفيها توقفت أحوال الديوان املفرد، وتأخرت نفقة املماليك



وقد اجتهد القاضي زين الدين . أدير حممل احلاج على العادة، وعرضت كسوة الكعبة على السلطان: ويف عاشره
  .عبد الباسط يف تأنقها، حىت جاءت يف غاية من احلسن، حبيث مل يعمل فيما أدركناه مثلها

كان قطاف عسل النحل، فلم يوجد منه كبري شيء، فارتفع سعره، بلغ سعر الفول مائيت درهم : ويف هذا الشهر
  .األردب

جز يف كل سنة مائة ألف وعشرين ألف دينار، جيبيها أستادار من وفيه اعترب متحصل الديوان املفرد ومصروفه، فع
ويأخذ . النواحي بعد ما عليها من املستقر واحلادث، ويتنوع يف مظامل العباد، ويبالغ يف العسف، حىت يسدها

  .فلذلك خرب إقليم مصر وآلت أحوال الناس إىل التالشي. املباشرون وأعوانه حنواً منها

. يف الغزاة، وهم ستمائة رجل، مبلغ عشرين ديناراً لكل واحد، وجهز األمراء ثالمثائة رجل أنفق: ويف ثالث عشره
  .ونودي من أراد اجلهاد فليحضر ألخذ النفقة

  .وعدهتا ثالمثائة فرس، لتحمل الغزاة من طرابلس يف البحر. سارت اخليول يف الرب إىل طرابلس: ويف عشرينه
ية، قد شحن مبجاديف، حىت حيضرها إىل مصر برسم األغربة اليت أنشئت خرج مركب من الالذق: ويف هذا الشهر

فلما حاذت جزيرة أرواد خرج طائفة من الفرنج يريدون أخذها، فقاتلهم املسلمون حىت . صحبة الريس فاضل
وأخذ الفرنج اجملاديف وغريها، وحرقوا . وأفلت منهم رحل واحد. قتلوا عن آخرهم وعدهتم مخسون رجالً

وفاضل هذا من أهل مدينة أياس، فقدم إىل السلطان يف السنة اخلالية، وحسن له غزو الفرنج، ووعده  .املركب
بغنيمة أموال عظيمة، حىت كان من غزوة اللمسون ما كان، فأخذ يف التعبئة لغزوهم ثانياً، أيده اهللا تعاىل بنصره 

  .عليهم
  .مجادى األوىل ويف شنع الوباء بدمياط وفارسكور، وكان ابتداؤه عندهم من

  .توجه اهلروي عائداً إىل القدس على وظيفة التدريس بالصاحلية: ويف حادي عشره
ركب السلطان بعد صالة اجلمعة بثياب جلوسه كما هي عادته، حىت شاهد األغربة : ويف يوم اجلمعة ثاين عشره

  .بساحل بوالق، وعاد
وقد أقام . طان واألمري جانبك، حىت شاهد توجه األغربةركب األمري ناصر الدين حممد ابن السل: ويف ثالث عشرينه

يف دار القاضي زين الدين عبد الباسط املطلة على النيل، فاحندر يف النيل أربعة أغربة بكل غراب أمري، ومقدم 
مث احندر . اجلميع األمري جرباش حاجب احلجاب، فكان يوماً مشهوداً، حشر فيه الناس من كل جهة ملشاهدة ذلك

  .وم االثنني غراب واحد، واحندر يف يوم الثالثاء غرابان، ويف يوم اخلميس سادس عشرينه غرابيف ي
  .قطع السلطان جرايات املباشرين من القمح، وهي مخسة آالف أردب، فتوفرت للسلطان: ويف هذا الشهر

وعشر أصابع، ونودي علمه  وفيه جاء قاع النيل مخسة أذرع. أحندر غراب ثامن: يف ثالثه: شهر شعبان، أوله االثنني
  .وهي ابتداء النداء على النيل. من الغد مخسة أصابع

حدث عند شروق الشمس زلزلة قدر ما يقرأ اإلنسان سورة اإلخالص، مث زلزلت ثانياً : ويف يوم السبت سادسه
حتركت املباين مثل ذلك، مث زلزلت مرة ثالثة، فلو ال أن اهللا لطف بسكوهنا، لسقطت الدور، فإن األرض مادت، و

وأخربين من ال أهتم أنه كان وقت الزلزلة . وغريها حركة مرعبة، حبيث شاهدت حائطا خرج عن مكانه مث عاد
  .راكباً فرسه فخرع عن السرج حىت كاد يسقط

  .بصوم الناس ثالثة أيام من أجل الزلزلة، فما أنابوا وال سعوا -عن أمر السلطان  -نودي : ويف غده
  .ي بأن ال يباع السكر إال للسلطان وال يشترى إال منه، فعاد األمر كما كاننود: ويف ثامنه



  .وقع احلريق بثالثة أماكن فما طفئ إال بعد جهد: ويف ليلة اخلميس ثامن عشره
وجتاوز القمح املائتني . بلغ الفول ديناراً لكل أردب، بعد ما كان كل ثالثة أرادب ونصف بدينار: ويف هذا الشهر

  .وقل وجود الغالل، وطلبها الناس، فشحت أنفس أرباهبا وخزنتها، هذا مع توايل زيادة النيل. ومخسنيبعد مائة 
اتفقت حادثتان غريبتان إحدامها أن رجالً مر يف سفره ببالد الغربية على أتان له، وحتته خرح فيه : ويف هذا الشهر

باهللا اسقين شربة ماء قبل أن تذحبين : ل لهقماش، فخرج عليه بعض قطاع الطريق وألف إىل األرض ليذحبه، فقا
وفتح خرج الرجل وتناول منه إناء وعرب يف املاء حىت يغترف يف . فألقى اهللا تعاىل يف قلبه عليه رمحة، ملا يريده به

اإلناء منه، فاختطفه متساح، وذهب يف املاء فكسره، وأكله، والرجل يراه وهو مكتوف، وأتانه واقف مع فرس قاطع 
فأقام كذلك حىت مر به أناس عن بعد، فصاح هبم إىل أن أتوه، فأعلمهم مبا جرى له، وما . ق، قائمان قريباً منهالطري

كان من هالك عدوه، فحلوا أكتافه وأتوا به وبالفرس واألتان، واخلرج، إىل الوايل، فقص عليه قصته فأخذ الفرس 
  .ن اتعظ وكفي باهللا نصرياًفمضى بأتانه وخرجه، فكان يف هذا موعظة مل. وخاله لسبيله

أن متويل احلرب بتلك النواحي وسط سبعة رجالة من قطاع الطريق وعلقهم على ممر املسافرين، كما هي : والثانية
وأكد على اخلفراء أرباب الدرك يف حراستهم طول الليل، خوفاً من جميء أهاليهم وأخذهم إياهم، . عادهتم يف ذلك

نهم ليوسطن اجلميع فباتوا حيرسوهنم حىت كاد الليل يذهب، أخذهم النوم مث أنتبهوا يف وحلف بأميانه لئن فقد أحد م
فمن شدة خوفهم أن يطلع النهار ويبلغ الوايل أن املوسطني قد أخذ . السحر، فإذا بعدة املوسطني قد نقصت واحد

، يوسطوه ويعلقوه بدل الذي منهم واحد فيوسطهم بدله، مروا يف الدرس املسلوك ليأخذوا من انفرد من املسافرين
فلما طلع النهار . نقص من العدة فإذا هم برجل على محار وحتته قفتني، فأخذوه، ووسطوه، وعلقوه مع املوسطني

جاءهم مقدم الوايل لكشف حال املوسطني، فإذا عدهتم قد زادت واحداً فأنكر على اخلفراء وأحضرهم إىل الوايل، 
من الصدق وأخربوه أهنم ناموا آخر الليل، وانتبهوا سحراً فرأوا العدة قد نقصوا وأعلمه اخلري، فلم جيدوا بداً 

وحلفوا . واحداً فما شكوا يف أنه أخذه أهله، فأخذوا رجالً على محار من املارة ووسطوه وعلقوه مكان الذي نقص
لى محار املقتول، فإذا يف كل قفة فأمر بفتح القفتني اللتني كانتا ع. أمياناً عديدة أهنم ما رأوهم إال ناقصني واحداً

نصف امرأة قد نقشت، فعلم الوايل ومن حضره أنه كان قد قتل هذه املرأة وسرى هبا سحراً حىت يواريها، فقتله اهللا 
  .وكان يف هذه تذكرة ملن وعي أن اجلزاء واقع. هبا

س ليقيم به غري مضيق عليه، أفرج عن األمري طرباي من سجن اإلسكندرية، ونقل إىل القد: ويف آخر هذا الشهر
  .وأنعم عليه بألف دينار

أهل هذا الشهر وقد احنل سعر الغالل، وكثرت يف العراص والساحل من غري سبب : شهر رمضان، أوله الثالثاء
  .يظهر يف ارتفاعها أوال، مث يف احنطاطها، إن اهللا على كل شيء قدير، وبالناس لرءوف رحيم

على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا أستادار، وعلى ولده األمري صالح الدين  قبض: ويف يوم الثالثاء ثامنه
  .حممد، وعوقا بالقلعة

. خلع على األمري زين الدين عبد القادر ابن األمري فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج: ويف يوم اخلميس عاشره
  .واستقر أستادارا عوضاً عن الصاحب بدر الدين حسن ابن نصر اهللا

أفرج عن الصاحب بدر الدين، ونزل إىل داره، وقد ألزم حبمل نفقة الشهر وعليقه، وذلك حنو : ويف ثاين عشره
  .وترك ابنه األمري صالح الدين بالقلعة رهينة على املال، فأخذ يف بيع أمالكه وخيوله وثيابه وأثاثه. ثالثني ألف دينار
لصفي الكركي، واستقر يف كتابة السر بدمشق، عوضاً عن بدر خلع على مجال الدين يوسف بن ا: ويف رابع عشره



  .الدين حسن
ونزل األمري ناصر . أويف النيل ستة عشر ذراعاً:  -املوافق له رابع عشر مسرى  -ويف يوم الثالثاء ثاين عشرينه 

  .ن ططرالدين حممد ابن السلطان ففتح اخلليج على العادة بعد ختليق املقياس، وركب يف خدمته الصاحل ب
ونودي يف يوم اخلميس بزيادة عشر . نودي على النيل بزيادة عشر أصباع:  -صبيحة الوفاء  -ويف يوم األربعاء 

  .وهذا من نوادر زيادات النيل. أصابع
  .عز وجود اللحم باألسواق: ويف هدا الشهر

  :شهر شوال، أوله األربعاء

لفرنج، فدقت البشائر بالقلعة، ومجع القضاة واألعيان ورد اخلرب من طرابلس بنصرة املسلمني على ا: يف تاسعه
مث قرئ الكتاب من الغد جبامع عمرو بن . باجلامع األشريف، وقرئ عليهم الكتاب ونودي بزينة القاهرة ومصر فزينتا

إذ  وبينما الناس مستبشرين بنصر اهللا على أعدائه. وكتبت البشائر إىل اإلسكندرية والبحرية والوجه القبلي. العاص
وكان من خريهم أهنم ملا توجهوا من . قدم اخلرب يف يوم االثنني ثالث عشره بوصول الغزاة إىل الطينة، فكثر القلق

ساحل بوالق، مروا على دمياط إىل طرابلس، وتوجهوا منها يف بضع وأربعني مركباً إىل جزيرة املاغوصة، فخيموا يف 
لسلطان، فبلغهم هتيؤ صاحب قربس للقائهم، واستعداداً حملاربتهم، برها الغريب، وقد خاف متملكها، وبعث بطاعته ل

الغارات على  -يوم األحد  -وشنو من الغد . فباتوا مبخيمهم على املاغوصة ليلة األحد العشرين من شهر رمضان
بعاء يريدون مث أقلعوا ليلة األر. ما يف غريب قربس من الضياع، وعادوا بغنائم كثرية، بعد ما قتلوا وأسروا وحرقوا

مث ركبوا البحر وقد وافاهم . املالحة، وتركوا يف الرب أربعمائة من الرجال، يسريون حبذائهم، فقتلوا وأسروا وحرقوا
. فأرسى املسلمون بساحل املالحة. صباحا الفرنج يف عشرة أغربة وقرقورة، فلم يثبتوا واهنزموا من غري حرب

وباءوا ليلة اجلمعة خامس . قاتلهم املسلمون قتاالً شديداً، وهزموهموللحال كرت أغربة الفرنج راجعة إليهم، ف
عشرينه، فأقبل بكرة يوه اجلمعة خامس عشرينه عسكر قربس، وعليهم أخو امللك، فقاتله نصف العسكر اإلسالمي 

إىل الرب يف أشد قتال وهزموه بعد ما كادوا أن يؤخذوا، وقتلوا من الفرنج مقتلة كبرية وأخرجوا اخليول من املركب 
ليلة السبت وساروا بكرة يوم السبت يقتلون ويأسرون وحيرقون القرى، حىت ضاقت مراكبهم عن محل األسرى، 

إىل األمري  -حاجب احلجاب ومقدم العساكر اجملاهدة  -وامتألت أيديها بالغنائم، فكتب األمري جرباش الكرميي 
ة ليأتيه خبربهم فكتب األمري قصروه كتاباً إىل السلطان قصروه نائب طرابلس بذلك، صحبة قاصد، بعثة من الغزا

مث إن العسكر خاف من متملك قربس، فإنه قد مجع واستعد، . ويف طيه كتاب حرباش إليه، فقرئ كما تقدم ذكره
  .فرأى جرباش أن يعود هبم، فسار حىت أرسى على الطينة قريباً من قطيا، ومن دمياط

بيبغا املظفري، ونقل من سجن اإلسكندرية إىل دمياط، وجهز إليه فرس لريكبه أفرج عن األمري : ويف ثالث عشره
  .هناك

  .نودي بالقاهرة من أراد اجلهاد فعليه بالنفقة، فكثر قلق الناس: ويف رابع عشره
ا وهذا مم. كان نوروز القبط مبصر، وماء النيل على مثانية عشر ذراعاً ومثانية إصبعا: ويف يوم األربعاء خامس عشره
  .يستعظم قدره يف هذا الوقت

قدم الغزاة بألف وستني أسرياً، فباتوا بساحل بوالق، وصعدوا بكرة يوم األحد سادس عشرينه : ويف خامس عشرينه
إىل القلعة، وبني أيديهم األسرى والغنائم وهب على مائة وسبعني محاالً، وأربعني بغالً وعشرة مجال ما بني خرج، 

حربية، وأواين، فعرض اجلميع على السلطان، فكان يوماً مشهوداً مل يعهد مثله يف الدولة وصناديق، وحديد، وآالت 



التركية واجلركسية، فرسم ببيع األسرى وتقومي األصناف، فابتدئ يف البيع من يوم االثنني سابع عشرينه حبضرة 
، فاشتراهم الناس على اختالف وتويف البيع عن السلطان األمري أينال الششماين. األمري جقمق العالي أمري أخور

وأنفق السلطان يف . ورسم أن ال يفرق بني األوالد وآبائهم، وال بني قريب وقريبه، فكانوا يشتروهنم مجيعاً. طبقاهتم
  .طائفة من الغزاة ثالثة دنانري ونصف لكل واحد، ويف طائفة سبعة دنانري لكل واحد

ماً، وإن وجد فإنه قليل جداً، وغلت أسعار أكثر األقوات إال تعذر وجود اللحم باألسواق أيا: ويف هذا الشهر
  .القمح

وفيه أنشأ زين الدين عبد الباسط، بناحية بركة احلاج بستاناً وساقية ماء، وعمر فسقية كبرية متأل باملاء لريدها 
  .احلجاج، فعظم االنتفاع هبا

يل على عشرين ذراعاً، تنقص إصبعاً واحداً، وقل كان ماء الن. ويوافقه عيد الصليب: شهر ذي القعدة، أوله اجلمعة
  .ما عهد مثل هذا
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امللوك: كتاب  فة دول  ملعر لسلوك    ا
ملقريزي : املؤلف   ا

اتفق بالقاهرة حادثة شنعاء مل ندرك مثلها، وهي أن رجالً من العشري بيربوت من سواحل : ويف يوم االثنني رابعه
قدم ليسعى يف بعض تعلقاته، فخرج سحر هذا اليوم من داره  -يقال له شعث بن أيب بكر بن احلمراء  -الشام 
رسه، ومعه غالمه، وقد سايره رجل من أهل بالده، وأخذ حيادثه حىت وصال بني القصرين عند شروق على ف

وساق الرجل فرسه . الشمس، فأخرج الرجل خنجراً وضرب به ابن احلمراء ضربة وأتبعها بأخرى فسقط عن فرسه
. ان، فطلب القاتل فلم يقدر عليهوبلغ اخلرب السلط. وبقي ابن احلمراء طرحياً عدة ساعات، مث دفن. فلم يتبعه أحد

وكان سبب هذا أن ابن احلمراء قتل والد هذا الرجل من سنني عديدة، وابنه هذا صيب، فتحول إىل القاهرة، وريب 
فلما قدم ابن احلمراء يف هذه األيام القاهرة، تردد إليه هذا الرجل من . هبا، وصار من مجلة األجناد خبدمة األمراء

الده، فأنس به وغفل عما كان منه، إىل أن جاءه الرجل يف هذا اليوم على عادته، وركب معه، أجل أنه من أهل ب
  .فوجد الفرصة قد أمكنته من عدوه، ففعل ما فعل، وأخذ بثأره

  .انتهت زيادة النيل إىل عشرين ذراعاً سواء: ويف هذا الشهر
  .وفيه ارتفع سعر القمح حىت جتاوز األردب مائيت درهم من الفلوس

وفيه هدم السلطان خرائب الططر بقلعة اجلبل، وكانت خطاً كبرياً يشتمل عل مساكن عديدة، فسوى هبا مجيعها 
  .األرض

. نودي على الفلوس أن يتعامل الناس هبا من حساب اثين عشر درمهاً الرطل: ويف يوم األربعاء سادس عشرينه
ن عنده منها شيء، وخسر من له مطالبات، فإنه وكانت قد قلت وعز وجودها لشح الناس بإخراجها، فربح من كا

  .صار درمهه نصفاً
  .شهر ذي احلجة، أوله السبت

 -اتفقت حادثة شنعاء، وهي أن اخلبز قل وجوده يف األسواق، فعنده خرج بدر الدين حممود العينتايب : يف سابعه
باألمراء، وشكوا إليهم احملتسب، فعرج من داره سائراً إىل القلعة صاحت عليه العامة، واستغاثوا  -حمتسب القاهرة 

وكان خيتص به، ويقرأ له يف . عن الشارع وطلع إىل القلعة وهو خائف من رجم العامة له، وشكاهم إىل السلطان
فحنق السلطان وبعث طائفة من األمراء إىل باب زويلة، فأخذوا على . الليل تواريخ امللوك، ويترمجها له بالتركية

. فرجى بعض العبيد أحد األمراء حبجر أصابه، فقبض عليه، وضرب. ك ليقبضوا على الناساملارة أفواه السك
وقبض على مجاعة كبرية من الناس، وأحضروا بني يدي السلطان، فرسم بتوسيطهم مث أسلمهم إىل الوايل فضرهبم 

وعدهتم اثنان  -مث عرضوا من الغد على السلطان فأفرج عنهم . وقطع آنافهم وآذاهنم، وسجنهم ليلة السبت
ما بني شريف وتاجر، فتنكرت القلوب من أجل ذلك، وانطلقت األلسنة بالدعاء  -وعشرون رجالً من املستورين 

  .وغريه
وارتفع سعر القمح أيضاً، وعز وجوده، مع كثرته . ارتفع سعر اللحم، وعدم أياماً من األسواق: ويف هذه األيام

  .بالشون واملخازن، وعلو النيل وثباته
خلع على شهاب الدين أمحد بن صالح الدين بن حممد املعروف بابن احملمرة، واستقر يف : ويف حادي عشرينه

مشيخة اخلانكاة الصالحية سعيد السعداء، بعد وفاة مشس الدين حممد بن أمحد البريي، املعروف بأخي مجال الدين 



بوالق، وعمه طحاناً، وولد هو بظاهر القاهرة، وقرأ وابن احملي هذا كان أبوه مسساراً يف الغالل بساحل . األستادار
. القرآن وقرأ عدة كتب ما بني فقه وحنو وغريه، واشتغل على شيوخ العصر حىت برع يف الفقه على مذهب الشافعي

وشارك يف فنون، وجلس يف حوانيت الشهود زماناً، واستنابه يف احلسبة بالقاهرة بوساطة األمري يلبغا الساملي، وكان 
وأثرى يف . مث ناب يف احلكم بالقاهرة عن قاضي القضاة جالل الدين عبد الرمحن بن البلقيين مدة سنني. ن أصحابهم

  .مث صرف عن احلكم، ودرس الفقه خبانكاة شيخو مبال وزنه يف التدريس، مث ويل اخلانكاة. قضائه، وكثر ماله

حاجباً يتضمن أنه بعث، ملا نزل من عقبة أيلة،  وفيه قدم كتاب األمري تغري بردي احملمودي من مكة وقد توجه
قاصداً إىل الشريف حسن بن عجالن، يرغبه يف الطاعة وحيذره عاقبة املخالفة، فقدم ابنه الشريف بركات بن حسن، 

وقد نزل بطن مر، يف ثامن عشرين ذي القعدة، فسر بقدومه ودخل به معه مكة أول ذي احلجة، وحلف له بني 
مللتزم، أن أباه ال يناله مكروه من قبله وال من قبل السلطان، فعاد إىل أبيه، وقدم به مكة يوم االثنني احلجر األسود وا

ثالث ذي احلجة، وأنه حلف له ثانياً، وألبسه التشريف السلطاين، وقرره يف إمارة مكة على عادته، وأنه عزم على 
  .كةحضوره إىل السلطان صحبة الركب، واستخالف ولده بركات على م

  .ورد إىل ساحل بوالق اثنا عشر غراب من أغربة الغزاة: ويف خامس عشرينه
قدم مبشرو احلاج وأخربوا بسالمة احلجاج، وأن الوقفة بعرفة كانت يوم االثنني، وكانت : ويف ثامن عشرينه
  .بالقاهرة يوم األحد

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

بدر الدين أبو الثناء حممود بن أيب اجلود أيب بكر بن مغلي احلموي  قاضي القضاة عالء الدين أبو احلسن علي بن
احلنبلي، يف يوم اخلميس العشرين مناحملرم، وقد قارب السبعني سنة، وكانت آباؤه من سلمية، يعانون التجارة وولد 

اشتهر بكثرة احلفظ هو حبماة، ونشأ هبا، وعاىن طلب العلم، وقدم القاهرة شاباً سنة إحدى وتسعني يف زي التجار، و
جلودة حافظته، وما زال يدأب حىت صار من أئمة الفقه واحلديث والنحو، ويشارك يف فنون كثرية، وكان حيفظ يف 
كل مذهب من املذاهب الثالثة كتاباً، وحيفظ من مذهبه كثرياً إىل الغاية، وويل قضاء احلنابلة حبماة بعد سنة مثامنائة، 

وكان له ثراء وسعة، ومل خيلف بعده . لقضاة احلنابلة بالديار املصرية، فباشره حىت ماتشيخ قضاء ا. مث واله املؤيد
  .مثله

وقتل األمري تغري بردي خنقاً بقلعة حلب يف ربيع األول، فمستراح منه، ال دين وال عقل وال مروءة، ما هو إال 
  .الظلم والفسق

عشر مجادى اآلخرة، وقد ويل حسبة مصر يف أيام ومات زين الدين شعبان بن حممد بن داود اآلثاري يف سابع 
الظاهر برقوق مبال عجز عنه، ففر إىل اليمن بعد عزله، وصار له هبا حظ، ألنه كان يكتب خطاً جيداً وينظم الشعر، 

وتويف . مث قدم مكة بعد سنني، وقدم القاهرة، وتوجه إىل الشام، مث عاد وهو مريض، فمات يوم قدومه، وورثه أخوه
لدين حممد بن عمر بن أيب بكر الدماميين املالكي، األديب، الشاعر مبدينة كربركا من بالد اهلند، يف شعبان، بدر ا

عن حنو سبعني سنة، وكان قد نشأ باإلسكندرية، وفاق يف األدب، وقال الشعر اجليد، وبرع يف العربية، وعاىن دولبة 
ه من أرض مصر، فصار له يف بالد اهلند ثراء، فلم يتهن به، عمل الثياب احلرير، فاحتج، وأجلأته الضرورة إىل فرار

  .ومات
وتويف األمري ناصر الدين حممد بن أمحد بن عمر بن يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن حممد بن أيب 



، ومولده يف بكر التنوخي الشهري بابن العطار احلموي ناظر القدس، يف ثالث عشر شوال، ببلد اخلليل عليه السالم
وكان أبوه من أعيان أهل محاة، يباشر أستادار األمراء، واختص بالظاهر برقوق أيام . سنة أربع وسبعني وسبعمائة

سجنه بالكرك، وقد كان هبا، وخرج معه منها، فمات قبل عود امللك إليه، فاستدىن الظاهر برقوق ابنه ناصر الدين 
ونوه به ناصر الدين حممد بن البارزي، ملا ويل كتابة السر، . حجوبية محاةهذا، وأنعم عليه بإمرة يف محاة، مث ويل 

صرف عنها مث واله السلطان نظر القدس واخلليل،  -وهو املؤيد  -لقرابته به، وواله نيابة اإلسكندرية ، فلما مات 
  .العلموكان من خري من صحبت ديانة ومالزمة لتالوة القرآن، ومعرفة وخربة ومشاركة، يف فنون من 

ومات الفقيه نور الدين علي بن أمحد بن سالمة السليمي املكي، هبا، يف أخريات شوال، وقد أناف على الثمانني، 
  .وكان فقيهاً شافعياً فاضالً يف فنون، قدم القاهرة ومسع معنا احلديث وتردد إىل سنن بالقاهرة ومكة

البريي احلليب، أخو األمري مجال الدين يوسف األستادار، وتويف مشس الدين حممد بن أمحد بن أمحد بن جعفر بن قاسم 
يف يوم اجلمعة املبارك رابع عشر ذي احلجة، عن حنو الثمانني سنة، وكان يلي قضاء البرية، مث قدم القاهرة وويل 

عد اجلالل قضاء القضاة حبلب مدة مث عزل وعاد إىل القاهرة، ودرس باملدرسة الناصرية اجملاورة لقبة اإلمام الشافعي ب
. حممد أيب البقاء، وويف مشيخة اخلانكاه الركنية بيربس بعد الشريف بدر الدين حسن النسابة، كل ذلك جباه أخيه
فلما قتل أخوه نكب وصرف، مث أفرج عنه وويل يف أيام املؤيد شيخ اخلانكاه الصالحية سعيد السعداء حىت مات 

  .وكان فيه سكون، ويذكر عنه تدين
ذحبا بقلعة املرقب، يف ذي احلجة، وكان من مجلة التراكمني،  -أمري أخور يف أيام املؤيد شيخ  -وغان وقتل األمري ط

خيدم سايس خيل بعض أجنادها، فترقى حىت صار أمري أخور كبري للملك املؤيد، وله به اختصاص، مث نكب بعده 
  .مل أبك منه على دنيا وال يف دين: حىت قتل، وهو كما قيل

  .سيف الدين أبو بكر حاجب طرابلس هبا، وقد تكرر ذكره يف أيام األمري جكم، وكان مشكوراً ومات األمري
  سنة تسع وعشرين ومثامنائة

أهلت وخليفة الزمان املعتضد باهللا أبو الفتح داود بن املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد، وسلطان اإلسالم امللك 
العساكر األمري الكبري قجق، وأمري جملس األمري أينال اجلكمي، وأمري  األشرف أبو العز برسباي الدقماقي، وأتابك

سالح األمري أينال النوروزي، وأمري أخور األمري جقمق، والدوادار األمري أزبك، ورأس نوبة تغري بردي احملمودي، 
ر فخر الدين عبد وحاجب احلجاب األمري جرباش قاشق، وأستادار األمري زين الدين عبد القادر ابن األمري الوزي

الغين ابن الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن أيب الفرج، والوزير كرمي الدين عبد الكرمي ابن الوزير الصاحب تاج 
الدين عبد الرزاق بن مشس الدين عبد اهللا بن كاتب املناخ، وناظر اخلاص كرمي الدين عبد الكرمي بن سعد الدين 

لدين حممد بن حممد بن أمحد بن مزهر، وناظر اجليش زين الدين عبد بركة بن كاتب جكم، وكاتب السر بدر ا
الباسط بن خليل، وقاضي القضاة الشافعي احلافظ شهاب الدين أمحد بن حجر، وقاضي القضاة احلنفي زين الدين 

الدين عبد الرمحن التفهين، وقاضي القضاة املالكي مشس الدين حممد بن عبد البساطي، وقاضي القضاة احلنبلي حمب 
أمحد بن نصر اهللا البغدادي، ونائب الشام األمري سودن من عبد الرمحن، ونائب شارقطوا، ونائب محاة األمري جلبان 

أمري أخور، ونائب طرابلس األمري قصروه، ونائب صفد األمري مقبل الداوادار، ونائب اإلسكندرية األمري أقبغا 
  .ري املدينة النبوية عجالن بن نعريالتمرازي، وأمري مكة الشريف حسن بن عجالن، وأم

وأسعار املبيعات بالقاهرة مع عامة األقوات قليلة، سيما اللحم واللنب واجلنب، مل نعهد مثل قلتهم يف هذا الوقت، 



مبائتني ومخسة وعشرين درمهاً من . والدينار األفرنيت. وقد احنل سعر الغالل، وأبيع األرز بألف درهم األردب
باثين عشر درمهاً الرطل، وأحوال الناس بديار مصر وبالد الشام واقفة، لقلة مكاسبهم، وقد مشل  الفلوس، والفلوس

اخلراب، ال سيما الوجه القبلي، فمن شدة فقر أهله وفاقتهم وسوء أحواهلم ال  -مدينتها وأريافها  -إقليم مصر 
  .من الغىن والسعة يف غايةيتبايعون إال بالغالل، لعدم الذهب والفضة، بعد ما كان ما كانوا فيه 

خسف جرم القمر بأمجعه، ومكث مجيع جرمه منخسفا حنو مثاين : يف ليلة اخلامس عشر: شهر اهللا احملرم، أوله االثنني
  .عشر درجة

هذا خلع على األمري أينال الششماين، واستقر يف حسبة القاهرة، عوضاً عن بدر الدين حممود : ويف يوم االثنني
  .العينتايب

  .قدم الشريف رميثة بن حممد بن عجالن، وقد أفرج عنه من سجنه باإلسكندرية: تاسع عشرهويف 
منع قضاة القضاة األربع من اإلكثار من نواب احلكم بالقاهرة ومصر، وأن ال يزيد الشافعي على : ويف عشرينه

عة، فعمل بذلك مدة أيام، عشرة نواب، وال يزيد احلنفي على مثانية، وال املالك على ستة وال احلنبلي على أرب
  .وعادوا ملا هنوا من االستكثار منهم، ولو كان ذلك من اخلري لنقص

قدم الركب األول من احلجاج، وتتابع قدومهم حىت قدم األمري تغري بردي احملمودي رأس نوبة : ويف ثالث عشرينه
معه أيضاً األمري قرقماس املقيم هذه باحململ، وتبعه ساقة احلاج وهم يف ضر وبؤس شديد، من غالء األسعار، وقدم 

املدة مبكة، وقدم الشريف حسن بن عجالن، فأكرم، مث خلع عليه سابع عشرينه، واستقر يف إمارة مكة على عادته، 
وألزم بثالثني ألف دينار، فبعث قاصده إىل مكة حىت حيصرها، وأقام هو بالقاهرة رهينة، و مل يقع يف الدولة 

  .اإلسالمية مثل هذا
  .كثر موت اجلاموس، ولذلك قلت األلبان واألجبان: يف هذا الشهرو

وفيه جتددت على احلجاج مظلمة مل تعهد من قبل، وذلك أنه منع التجار أيام املوسم أن يتوجهوا من مكة إىل بالد 
س ما مما ابتاعوه من أصناف جتارات اهلند، وألزموا أن يسريوا مع الركب إىل مصر حىت يؤخذ منهم مكو. الشام

معهم، فلما نزل احلجاج بركة احلاج وخرج مباشرو احلاج وأعواهنم، واشتدوا على مجيع القادمني من التجار 
واحلجاج، واستقصوا تفتيش حمايرهم وأمحاهلم، وأخرجوا سائر ما معهم من اهلدية وأخذوا مكسها، حىت أخذوا من 

ا التجار فإنه كان أخرج إليهم يف السنة اخلالية بعض املرأة الفقرية مكس النطع الصغري عشرة دراهم فلوساً، وأم
فوصل إىل مكة، ومضى إىل جدة بأعوانه، فضبط ما وصل يف  -كما تقدم ذكره  -مساملة األقباط من القاهرة 

املراكب من بالد اهلند وهرمز من أصناف املتجر، وأخذ منها العشور، فقدم يف املراكب اهلندية إىل جدة يف هذه 
دة على أربعني مركباً حتمل أصناف البضائع، وذلك أن التجار وجدوا راحة جبدة، خبالف ما كانوا جيدون السنة زيا

بعدن، فتركوا بندر عدن واستجدوا بندر جدة عوضه، فاستمر بندر جدة عظيماً، وتالشى أمر عدن من أجل هذا، 
، ويتوجه يف كل سنة إىل مكة يف وضعف حال متملك اليمن، وصار نظر جدة وظيفة سلطانية خيلع على متوليها

أوان ورود مراكب اهلند إىل جدة، ويأخذ ما على التجار وحيضر إىل القاهرة به، وبلغ ما محل إىل اخلزانة من ذلك 
زيادة على سبعني ألف دينار، سوى ما مل حيمل، فجاء للناس ما ال عهد هلم مبثله، فإن العادة مل تزل من قدمي الدهر 

سالم أن امللوك حتمل األموال اجلزيلة إىل مكة لتفرق يف أشرافها وجماوريها، فانعكست احلقائق، يف اجلاهلية واإل
وصار املال حيمل من مكة، ويلزم أشرافها حبمله، ومع ذلك فمنع التجار أن يسريوا يف األرض يبتغون من فضل اهللا، 

وأين ألذكر أن امللك املؤيد شيخاً نظره مرة يف وكلفوا أن يأتوا إىل القاهرة حىت تؤخذ منهم املكوس على أمواهلم، 



أيام قدوم احلاج فرأى من أعلى قلعة اجلبل خياماً مضروبة بالريدانية خارج القاهرة، فسأل عنها، فقيل عنها، فقيل 
له إن العادة أن ينصب ناظر اخلاص عند قدوم احلاج خياماً هناك ليجلس فيها مباشرو اخلاص وأعوانه، حىت يأخذوا 

واهللا إنه لقبيح أن يعامل احلاج عند قدومه هبذا، واستدعى بعض أعيان : س ما معهم من البضائع، فقالمك
اخلاصكية، وأمره أن يركب ويسوق حىت يأيت تلك اخليام ويهدمها على رءوس من فيها، ويضرهبم حىت حيملوها 

خلاص إذ ذاك الصاحب بدر الدين وينصرفوا، ففعل ذلك، و مل يتعرض أحد يف تلك السنة للحجاج، وكان ناظر ا
حسن نصر اهللا، ولعمري لقد مسعت عجائز أهلنا وأنا صغري يقلن انه ليأيت على الناس زمان يترمحون فيه على فرعون 

  .فربغمي إن مضني وخلفت حىت أدركت وقوع ما أنذرنا به قبل، وهللا عاقبة األمور
ء والقضاة وكثرياً من التجار، وحتدث يف إبطال املعاملة جع السلطان األمرا: يف نصفه: شهر صفر، أوله األربعاء

بالذهب املشخص الذي يقال له األفرنيت، وهومن ضروب الفرنج، وعليه شعار كفرهم الذي ال جتيزه الشريعة 
 وهذا األفرنيت كما تقدم ذكره قد غلب يف زمننا من حدود سنة مثامنائة على أكثر مدائن الدنيا، من القاهرة. احملمدية

ومصر ومجيع أرص الشام، وعامة بالد الروم واحلجاز واليمن، حىت صدر النقد الرابح، فصوب من حضر رأي 
السلطان يف إبطاله، وان يعاد سبكه بدار الضرب، مث يضرب على السكة اإلسالمية، فطلب من الغد صياغ دار 

  .الضرب، وشرع يف سبك ما عنده من الدنانري اإلفريقية

وفقد اللحم أيضاً عدة أيام من . ز وجود اخلبز يف األسواق أحياناً، مع كثرة الغالل وقلة طالبيهاع: ويف هذا الشهر
قلة جلب األغنام، وسبب ذلك أن الوزير حيتاج يف كل يوم إىل اثين عشر ألف رطل من اللحم برسم املماليك 

ه حىت ال يزداد عليه ما يقوم به يف السلطانية، ومطبخ السلطان وحرميه، فحجر على باعة اللحم أن يزيدوا يف سعر
مثن اللحم، واقتين أغناماً كثرية، وصار يشتريها مبا يريد، فال تصل أمثاهنا إىل بائعها إال وقد خبسوا فيها، كما هي 

عادهتم يف خبس الناس أشياءهم، فنفر جتار الغنم وجالبتها من احلضور هبا إىل أسواقها، خوفاً من اخلسارة، وكانت 
صر يف السنة اخلالية حمالً من قلة ماء النيل يف أوانه، وسرعة هبوطه، حىت شرقت األراضي إال قليالً، فقلت أراضي م

املراعي، مث ارتفع سعر الفول والشعري، فشحت األنفس بعلف البهائم واألنعام، خصوصاً الفالحون، فإن أحواهلم 
اموس، وتعذر من نصف شهر رمضان املاضي وجود ساءت فهزلت من أجل هذا هبيمة األنعام من الغنم والبقر واجل

حلم الضأن، وارتفع سعره من سبعة دراهم للرطل إىل عشرة دراهم ونصف، وقلت األلبان واألجبان والسمن، 
وبلغت أمثاناً مل نعهد مثله يف زمن الربيع، واتفق مع هذا كله املوت الذريع يف اجلاموس، حىت فين معظمه، ووقع 

  .األبقار وماتت أيضاً األغنام ومحري وخيل عري كثرية العددالفناء أيضاً يف 
نودي بإبطال املعاملة بالدنانري األفرنتية، وأن يتعامل الناس بالدنانري األشرفية، وزنة الدينار منه : ويف سادس عشرينه

عمل دنانري أشرفية زنة الدينار األفرنيت، وألزم الناس حبمل ما عندهم من األفرنتية إىل دار الضرب، حىت تسبك وت
وخلع على شرف الدين أيب الطب حممد بن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اهللا، واستقر يف نظر دار الضرب، وقد 

  .كان باشر نظر وقف األشراف، ونظر كسوة الكعبة أحسن مباشرة، بعفة وأمانة وهنضة
قل وجود الدقيق يف الطواحني، ووجود ارتفع سعر القمح وجتاوز األردب ثالمثائة درهم و: ويف نصف هذا الشهر

اخلبز باألسواق، وشنع األمر يف تاسع عشرينه، وازدحم الناس باألفران يف طلب اخلبز، وتكالبوا على ابتياع القمح، 
أحدها أن البدر حممود العنتايب كان أيام : فشحت نفوس اخلزان به وأبيع القدح الفول بأربعة دراهم وهلذا أسباب

باعة، حىت كأنه ال حجر عليهم فيما يفعلوه، وال ما يبيعوا بضائعهم به من األمثان، فلما ويل الششماين حسبته يلني لل
أرهب الباعة وردعهم بالضرب املربح، فكادوه، وترك عدة منهم ما كان يعانيه من البيع، واتفق يف هذه األيام هلك 



ون جاموسة فهلكت بأمجعها، ومل يبق منها سوى كثري من اجلاموس والبقر، حبيث أن رجالً كان عنده مائة ومخس
مث هبت يف نصف هذا الشهر رياح . أربع جاموسات، وما ندري ما يتفق هلا، فقلت األلبان واألجبان والسمن

مريسية، وتوالت أياماً تزيد على عشرة، مل تستطع املراكب السفر يف النيل، فانكشف الساحل من الغلة، وجاء اخلرب 
يف بالد غزة والرملة ونابلس والساحل ودمشق وحوران ومحاة، حىت جتاوز سعر األردب املصري بغالء األسعار 

وقدم اخلرب بغالء بالد الصعيد وأهنا بأسرها ال يكاد يوجد هبا قمح وال . عندهم ألف درهم فلوساً، إذا عمل حسابه
ملا بلغ القمح مائتني ومخسني درمهاً  خبز بر، ومع هذه الرزايا كلها شح األعيان وطمعهم، فإن بعض أمراء األلوف

ومنع السلطان أن يباع من حواصله قمح لقلة ما عنده، . ال أبيع قمحي إال بثالمثائة درهم األردب: األردب قال
فظن الناس الظنون، وجاعت أنفسهم، وقوى احلرص، وتزايد الشح، فأمسك خزان القمح ما عندهم منه ضناً به 

جتمعت البلوى علي وحتد : هذا، ومتويل احلسبة بعيد عن معرفتها، فآل األمر إىل ما قيل. لدروأملوا أن يبيعوا الرب با
  .فرد

  .وفيه احنط سعر اللحم من عشرة دراهم ونصف الرطل إىل مثانية ونصف، وهو هزيل لقلة علف البهائم
  :شهر ربيع األول، أوله اجلمعة

وهى مبلغ عشرين درمهاً، والدقيق كل بطة زنة مخسني رطالً  أهل هذا الشهر واألردب القمح بثالمثائة، سوى كلفه،
مبائة وعشرين درمهاً، ومها قليل، وقد خسر الناس يف تفاوت سعر الدينار األفرنيت والدينار األشريف مجلة مال، فإن 

مشي األفرنيت كان يصرف مبائتني ومخسة وعشرين درمهاً، ويف علم السلطان أنه إمنا يصرف مبائتني وعشرين، و
الناس أيضاً فيما بينهم نقصه زنة قمحة، فلما نودي أن ال يتعامل أحد باألفرنيت وضرب السلطان الدنانري األشرفية 

وأنفقها يف جوامك املماليك بالديوان املفرد، كثرت يف أيدي الناس، فصار من عنده شيء من األفرنتية حيتاج أن 
 كل دينار أفرنيت سبعة دراهم ونصف، إن كان نقصه قمحة، وما يتعوض بدله من الصيارفة دنانري أشرفية فيخسر يف

زاد على القمحة فبحسابه، فتلفت أموال الناس بسبب ذلك، ورحبت الصيارفة أرباحاً كثرية، حبيث أخربين من ال 
  .أهتم أنه خسر يف دنانري أفرنتية مخسة آالف درهم

  .تيسر وجود اخلبز يف األسواق: ويف يوم السبت ثانيه
  .ه ابتدأ السلطان بعمل خبز يفرق يف الفقراء كل يوموفي

نودي أن يقطع كل أحد ما حتت حانوته من األرض، ويرمي بالكيمان، وان تصلح الطرقات يف : ويف رابع عشره
من  -سائر أزقة القاهرة ومصر وظواهرمها، ويف مجيع احلارات واخلطط، وهدد من مل يفعل ذلك، فشرع كل أحد 

طلب الفعلة وقطع األراضي، وطلب احلمارة لنقل األتربة ورميها، فجاءهتم كلف ومغارم مع ما  يف -جليل وحقري 
  .هم فيه من غالء األسعار واخلسارة يف الذهب، فلطف اهللا وبطل ذلك بعد يومني، وقد خسر فيه من خسر مجلة

  .وفيه قدم األمري قصروه نائب طرابلس

يعة أحدمها من مسلمة الفرنج الذين يتزيوا بزي األجناد فإنه نصب ظهر رجالن أبديا صنائع بد: ويف هذا الشهر
حبالً أعلى مأذنة املدرسة الناصرية حسن بسوق اخليل حتت قلعة اجلبل، ومده حىت ربطه بأعلى األشرفية من قلعة 

رأس املأذنة، اجلبل، ومسافة ذلك رمية سهم أو أزيد، يف ارتفاع ما ينيف على مائة ذراع يف السماء، مث إنه برز من 
ومشى على هذا احلبل، حىت وصل إىل األشرفية، وهو يبدي يف مشيه أنواعاً من اللعب، وقد جلس السلطان 

لرؤيته، وحشر الناس من أقطار املدينة، فعد فعله من النوادر اليت لو مل تشاهد ملا صدقت، مث خلع عليه السلطان، 



تدب بعد ذلك بقليل شاب من أهل البلد حملاكاة املذكور يف فعله، وبعثه إىل األمراء، فما منهم إال أنعم عليه فان
ونصب حبالً عنده يف داره، ومشى عليه فلما علم من نفسه القدرة على ذلك صعد إىل رأس خنلة، ومد منها حبالً 

ق إىل إىل خنلة أخرى ومشى عليه، فأقدم عند ذلك وأظهر نفسه، ونصب حبالً من رأس مأذنة املدرسة الظاهرية برقو
رأس مأذنة املدرسة املنصورية بني القصرين بالقاهرة، وأرخي من وسط هذا احلبل املمتد حبالً، وواعد الناس حىت 

ينظروا ما يفعله، مما مل يقدر ذلك الرجل على فعله، فجاءوا من كل جهة، وخرج من رأس املأذنة املدرسة الظاهرية، 
صل رأس مأذنة املدرسة املنصورية، ومسافة ما بينهما حنو املائة ذراع ومشى قائما على قدميه، وقامته منتصبة، حىت و

يف ارتفاع أكثر من ذلك، مث إنه نام على احلبل، ومتدد، مث قام ومشى حىت وقف على احلبل الذي أرخاه يف وسط 
ؤيتها، لو ال احلبل الذي هو قائم عليه، ونزل فيه إىل آخره، مث صعد فيه، وهو يبدي يف أثناء ذلك فنوناً تذهل ر

ضرورة احلس ملا صدقت، وتالشى مبا فعله فعل ذلك الرجل، مث إنه نصب حبالً من مأذنة حسن إىل األشرفية 
بالقلعة، كما نصب الرجل األول، وجلس السلطان ملشاهدته، وأقبل الناس يف يوم اجلمعة تاسع عشرينه، وقد هبت 

لشاب وتلك الرياح يف شدة هبوهبا، فمشى على قدميه رياح كادت تقتلع األشجار، وتلقي الدور، فخرج هذا ا
حىت وصل إىل حبل قد أرخاه يف الوسط، وأدىل رأسه، ونزل فيه منكوساً، رأسه أسفل ورجاله أعاله، إىل آخره، مث 

صعد على احلبل املمتد، ومشى قائماً عليه حىت وصل إىل قبة املدرسة، فنزل من احلبل وصعد القبة وهو جيري يف 
جرياً قوياً فوق شكل كرسي من رصاص أملس، حىت وقف بأعالها، والرياح عماله يف طول ذلك، حبيث ال صعوده 

يثبت هلا طري السماء، وال يقدر على املرور لشدة هبوهبا، وهذا الشاب يروح وجييء شاقاً هلا، وماراً فيها، كأمنا خلق 
يف ذلك، وال دربه فيه معلم، وإمنا تاقت إليه نفسه، من الريح، فكان شيئاً عجباً، ال سيما و مل يتقدم له إدمان 

  .فامتحنها فإذا هي متأتية له فيما أراد، فربز وأبدى ما يعجز عنه سواه
احنل سعر الشعري، حىت أبيع األردب بدينار أشريف، واحنل سعر الفول، حىت أبيع األردب : ومن نصف هذا الشهر

  .القمح وكثر، وهللا احلمدبثالمثائة درهم بعد ما بلغ أربعمائة، ووجد 
وفيه قدم األمري أرنبغا املتوجه يف البحر إىل مكة، وكان معه هدية لصاحب اليمن فمضى هبا يف البحر من جدة ومعه 

ومعهما من املماليك السلطانية مخسون نفراً، وقد حسن  -ويل دمياط مراراً  -شخص يقال له ألطنبغا فرجني 
دة، فتأخر فرجني يف مركب على ساحل حلي بين يعقوب باملماليك، وتوجه للسلطان شخص أخا اليمن هبذه الع

أرنبغا ومعه منهم مخسة نفر باهلدية والكتاب، وهو يتضمن طلب مال لإلعانة على جهاد الفرنج، فأخذ متملك 
مرهم، اليمن يف جتهيز اهلدية، فأتاه اخلرب بأن فرجني هنب بعض الضياع، وقتل أربعة رجال فأنكر صاحب اليمن أ

ما هذا خرب خري، فإن العادة أن يقدم يف الرسالة واحد فقدمتم يف مخسني رجالً، وحيضر إيل : وتنبه هلم وقال ألرنبغا
منكم إال أنت يف مخسة نفر، وتأخر باقيكم، وقتلوا من رجايل أربعة وطرده عنه من غري أن جيهز هدية وال وصله 

  .إىل مكة، وقدم أرنبغا خمفاًبشيء، فنجا ومن معه بأنفسهم وعادوا مجيعاً 
  .فيه توجه األمري قصروه عائداً إىل طرابلس على نيابته هبا: شهر ربيع اآلخر، أول السبت

  .خلع على األمري يشبك الساقي األعرج، واستقر أمري سالح بعد موت أينال النوروزي: ويف ثامنه

أذنيت مدرسة حسن ليفعل كما فعل من تقدم نصب تاجر عجمي حبالً فيما بني م: ويف يوم الثالثاء حادي عشره
ذكرمها، وخرج من أعلى أحديهما ومشى على احلبل عدة خطوات مث عاد من حيث ابتدأ، ومشى ثانياً على قدميه 
إىل آخره، وأبدى عجائب، منها أنه جلس على احلبل وأرخى رجليه، وتناول وهو كذلك قوساً كانت على كتفه، 

هبما واحد بعد آخر، مث قام ودخل وهو قائم على احلبل يف طارة كانت معه، وخرج  وأخرج من كنانته سهمني رمى



منها، وكرر دخوله فيها وخروجه منها مراراً، فتارة يدخل رجليه قبل إدخاله يديه، وتارة يدخل يديه قبل رجليه، مث 
لبطن، حىت نزل إىل أسفله  ينزل من احلبل املمدود يف حبل قد أرخاه، وهو حال نزوله يتقلب بطناً لظهر وظهراً

ورأسه منكوسة حنو األرض، وقامته ممتدة، حبيث صارت قدماه توازي السماء، ورمى وهو منكوس بالقوس ثالثة 
سهام واحداً بعد واحد، مث صعد من أسفل احلبل املرخاة حىت قام على قدميه فوق احلبل املمدود، مث ألقى نفسه وهو 

تعلق بإهبامي قدميه، وصار رأسه منكوساً، مث انقلب وهو منكوس، فصار رأسه  قائم إىل جهة األرض، فإذا هو قد
على احلبل املمدود ورجاله إىل السماء، مث انقلب فصارت قدماه على احلبل وهو قائم فوقه، مث رفع إحدى رجليه 

ها، ورفع ووقف فوق احلبل على رجل واحدة، وهو يرفع تلك الرجل، حىت ألصقها بفمه، مث أرخاها ووقف علي
الرجل األخرى اليت كان قائماً عليها حىت ألصقها بفمه، مث أرخاها ووقف على قدميه منتصب القامة، وخر ساجداً 
  .على احلبل حىت صار فمه عليه يشري أنه يقبل األرض بن يدي السلطان، وهو مستقبله، فأنست أفعاله من تقدمه

الدين حممد السيواسي احلنفي يف مشيخة التصوف وتدريس  استقر كمال الدين حممد بن مهام: ويف خامس عشرينه
و مل يكن باملشكور يف علمه . اجلامع األشريف، عوضاً عن عالء الدين علي الرومي، وقد عزم على عودته إىل بالده

  .وال عقله
وضاً عن زين خلع على بدر الدين حممود العينتايب، واستقر قاضي القضاة احلنفية، ع: ويف يوم اخلميس سابع عشرينه

وخلع على التفهين، واستقر يف مشيخة خانكاه شيخو بعد وفاة سراج الدين عمر قارئ . الدين عبد الرمحن التفهين
  .اهلداية

أركب السلطان كثرياً من مماليكه، ونزلوا يف عدة من األمراء إىل القاهرة متقلدي سيوفهم، حىت : ويف يوم اجلمعة
وأحاطوا هبا من مجيع جهاهتا، وفتشوا دورها، وقد وشى للسلطان بأن جانبك  -إحدى احلارات  -طرقوا اجلودرية 

الصويف يف دار هبا، فلم يعثروا عليه، وقبض على فخر الدين بن املرزوق وضرب باملقارع ونفي، لتعلق بينه وبني 
ر هبا، واستمرت جانبك الصويف من جهة املصاهرة، ونودي من الغد بأن ال يسكن أحد باجلودرية، فأخليت عدة دو

  .زماناً خالية، فكانت حادثة شنعة
  .قدم املماليك الذين كانوا جمردين مبكة: ويف سلخه

  .ارتفع سعر الغالل بعد احنطاطها، وبلغ األردب القمح ببالد الصعيد أربعة دنانري: ويف هدا الشهر
انيون، وأخذوا مركب البنادقة مبا فيه، وفيه حتارب الفرنج القطرانيون والبنادقة يف ميناء اإلسكندرية، فغلب القطر

  .بعد ما قتل بينهم مجاعة، مث أسروا طائفة من املسلمني كانوا بامليناء، ومضوا يف البحر
هبدية  -وهي القسطنطنية  -قدم رسول صاحب اسطنبول : يف سابع عشرينه: شهر مجادى األوىل، أوله االثنني
  .وشفع يف أهل قربس أن ال يغزوا

ارتفع سعر القمح حىت بلغ دينارين األردب، مث احنط يف آخره إىل دينار، واحنطت البطة الدقيق من : هرويف هذا الش
  .مائة ومخسني درمها إىل مثانني درمهاً، لكثرة وجود القمح
مما له من املعلوم املقرر على القضاء، يف أنظار األوقاف . وفيه تربع قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن حجر

  .ملدة سنة، فجبيت للسلطان، وباشر بغري معلوم وحنوها،
قدم من عسكر الشام عدة، ومن طوائف العشري مجاعة ليسريوا : يف ثالث عشره: شهر مجادى اآلخرة أوله األربعاء
  .للجهاد، فأنزلوا بامليدان الكبري

احلنابلة بدمشق يف األيام  وفيه خلع على عز الدين عبد العزيز بن علي بن العز البغدادي احلنبلي، الذي ويل قضاء



املؤيدية، واستقر قاضي قضاة احلنابلة عوضاً عن حمب الدين أمحد بن نصر اهللا البغدادي بعد عزله، وقد شنعت فيه 
  .القالة لسوء سرية أخيه وابنه

  .جلس السلطان لعرض اجملاهدين باحلوش من القلعة وأنفق فيهم فكان يوماً مجيالً: ويف ثالث عشرينه
  :ب أوله اخلميسشهر رج

  .فيه أدير حممل بالقاهرة ومصر على العادة يف كل سنة، وعجل عن وقته لتوجه اجملاهدين للغزو
وفيه خلع على عبد العظيم بن صدقة كاتب إبراهيم الربددار، واستقر يف نظر الديوان املفرد، وكان قد شعر عن 

الدين عبد القادر أستادار، وعبد العظيم من مسلمة  الوزير كرمي الدين ابن كاتب املناخ من حني ويل األمري زين
  .النصارى الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون

سار أربعة أمراء إىل اجلهاد، وهم تغري بردي احملمودي رأس نوبة، وقد جعل مقدم عسكر : ويف يوم اجلمعة ثانيه
 تغري برمش، واألمري مراد خجا وتبعهم الرب، واألمري أينال اجلكمي أمري جملس وجعل مقدم عسكر البحر، واألمري

  .اجملاهدين، وتوجهوا يف النيل أرساال، حىت كان أخرهم سفراً يف يوم السبت حادي عشره
نودي مبنع الناس من املعاملة بالدنانري األفرنتية، وأن تقص وحيضر هبا مقصوصة إىل دار : ويف يوم اخلميس عشره

ان العامة بعد النداء األول قد تعاملوا هبا كما هي عادهتم يف الضرب حىت تسبك، وهدد من خالف ذلك، وك
  .املخالفة، لقلة ثبات الوالة على ما يرسم به

قدم اخلرب بأن الغزاة مروا يف سريهم إىل رشيد، وأقلعوا من هناك يوم السبت رابع عشرينه : ويف ثامن عشرينه
أربعة مراكب غرق فيها حنو العشرة أنفس فانزعج وساروا إىل أن كان يوم االثنني سادس عشرينه، انكسر منهم 

السلطان لذلك، وهم بإبطال الغزاة، مث بعث يف يوم اجلمعة آخره األمري جرباش قاشق حاجب احلجاب، لكشف 
خربهم، والعمل يف مسريهم أو عودهم، مبا يقتضيه رأيه، فقوي عنده إمضاء العزم على املسري، فساروا على بركة 

  .اهللا
قدم اخلرب بأن طائفة من الغزاة ملا ساروا من رشيد إىل اإلسكندرية وجدوا يف : يف خامسه: أوله اجلمعة شهر شعبان،

البحر أربع قطع هبا الفرنج، وهي قاصدة حنو الثغر، فكتبوا ملن يف رشيد من بقيتهم بسرعة حلاقهم، وتراموا هم 
ال أن قدمت بقية الغزاة من رشيد، ويل الفرنج والفرنج يومهم، وباتوا يتحارسون، واقتتلوا من الغد، فما هو إ

  .األدبار بعد ما استشهد من املسلمني عشرة
جاء قاع النيل أربعة أذرع وسبعة أصابع، وابتدئ بالنداء بزيادة النيل يف يوم اجلمعة خامس عشره : ويف رابع عشره
  .مخسة أصابع

  .طالبني قربس، أيدهم اهللا على أعدائه بنصره أقلع الغزاة من ميناء اإلسكندرية: ويف يوم األربعاء عشرينه
قدم اخلرب بوصول الغزاة يف أخريات شعبان إىل قلعة اللمسون، وأن صاحب : يف سابعه: شهر رمضان، أوله األحد

  .جزيرة قربس قد استعد، وأقام مبدينة األفقسية، وعزم على اللقاء
جق على األمري يشبك الساقي األعرج أمري سالح وأنعم أنعم بإقطاع األمري الكبري ق: ويف يوم اخلميس ثاين عشره

بتقدميه قرقماس وإقطاعه على األمري بردبك أمري أخور، وأنعم بطبلخاناه بردبك على األمري يشبك أخي السلطان، 
  .ومل يتآمر قبلها، فصار من أمراء الطبلخاناه

أتابك العساكر، عوضاً عن األمري قجق بعد خلع على األمري يشبك الساقي واستقر أمريا كبرياً : ويف رابع عشره
  .موته



كان النيل على ثالث عشر ذراعاً وأربعة :  -املوافق له أول يوم من مسرى  -ويف يوم اخلميس تاسع عشره 
  .أصابع، وهذا املقدار مما يندر وقوعه يف أول مسرى لكثرته

وكان من خرب ذلك أن الغزاة . س وأسر ملكهاقدم اخلرب يف النيل بأخذ جزيرة قرب: ويف يوم االثنني ثالث عشرينه
نازلوا قلعة اللمسون، حىت أخذوها عنوة يف يوم األربعاء سابع عشرين شعبان، وهدموها وقتلوا كثرياً من الفرنج، 

مث ساروا بعد إقامتهم عليها ستة أيام، يف يوم األحد أول شهر رمضان وقد صاروا فرقتني، فرقة يف الرب . وغنموا
البحر، حىت كانوا فيما بني اللمسون واملالحة، إذا هم جبينوس بن جاك متملك قربس قد أقبل يف مجوعه،  وفرقة يف

فكانت بينه وبني املسلمني حرب شديدة، اجنلت عن وقوعه يف األسر بأمر من عند اهللا يتعجب منه لكثرة من معه 
لمون من القتل واألسر، واهنزم بقية الفرنج، وقوهتم، وقلة من لقيه، ووقع يف األسر عدة من فرسانه، فأكثر املس

ووجد معهم طائفة من التركمان، قد أمدهم هبم علي بك بن قرمان فقتل كثري منهم، واجتمع عساكر الرب والبحر 
من املسلمني يف املالحة، يف يوم االثنني ثانيه، وقد تسلم ملك قربس األمري تغري بردي احملمودي، وكثرت الغنائم 

اة، مث ساروا من املالحة يوم اخلميس خامسه يريدون األفقسية، مدينة اجلزيرة، ودار مملكتها فأتاهم اخلرب بأيدي الغز
يف مسريهم أن أربعة عشر مركباً للفرنج قد أتت لقتاهلم، منها سبعة أغربة، وسبعة مربعة القالع، فأقبلوا حنوها 

، حىت لقد أخربين من ال أهتم من الغزاة أنه عد يف املوضع وغنموا منها مركباً مربعاً، وقتلوا عدة كثرية من الفرنج
الذي كان فيه ألفاً ومخسمائة قتيل، واهنزم بقيتهم، وتوجه الغزاة إىل األفقسية وهم يقتلون، ويأسرون، ويغنمون، 

. يومني وليلة حىت دخلوها، فأخذوا قصر امللك، وهنبوا جانباً من املدينة، وعادوا إىل املالحة بعد إقامتهم باألفقسية
فأراحوا باملالحة سبعة أيام، وهم يقيمون شعائر اإلسالم، مث ركبوا البحر عائدين باألسرى والغنيمة، يف يوم اخلميس 

  .ثاين عشره وقد بعث أهل املاغوصة يطلبون األمان
الوارد على الناس  وملا قدم هذا اخلرب دقت البشائر بقلعة اجلبل، ونودي بزينة القاهرة ومصر فزينتا، وقرئ الكتاب

باجلامع األشريف، وندب مجاعة من املماليك، فساروا يف النيل حلفظ مراكب الغزاة، واملسري هبا من دمياط، وقد 
  .قدمت بالغزاة وما معهم، حىت يوقفوها مبيناء اإلسكندرية

بعد موت أبيه قدم الشريف بركات بن حسن بن عجالن من مكة، وقد استدعى : ويف يوم الثالثاء رابع عشرينه
فخلع عليه، واستقر يف إمرة مكة، على أن يقوم مبا تأخر على أبيه وهو مبلغ مخسة وعشرين ألف دينار، فإنه كان 
قد محل قبل موته من الثالثني األلف اليت التزم هبا مبلغ مخسة آالف دينار، وألزم بركات أيضاً حبمل عشرة آالف 

  .ذ جبدة من عشور بضائع التجار الواصلة من اهلند وغريهدينار يف كل سنة، وأن ال يتعرض ملا يؤخ
  .فيه ابتدأ عبور الغزاة، فقدم عدة منهم يف الرب ويف النيل: شهر شوال، أوله االثنني
كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، ففتح :  -املوافق له اليوم اخلامس عشر من مسرى  -ويف يوم اخلميس رابعه 

  .اخلليج على العادة

مبن  -مقدماً الغزاة اجملاهدين  -قدم األمري تغري بردي احملمودي واألمري أينال اجلكمي : م األحد سابعهويف يو
. معهما من العسكر، وصحبتهم جينوس بن جاك متملك قربس، وعاد ومن أسروه وسبوه من الفرنج، وما غنموه

نزلوا بامليدان الكبري، فكان يوماً مشهوداً ومجيعهم يف مراكبهم اليت غزوا قربس فيها، فمروا على ساحل بوالق حىت 
وأصبحوا يوم االثنني ثامنه سائرين مبلك قربس واألسرى والغنائم، وقد اجتمع لرؤيتهم من الرجال . مل ندرك مثله

والنساء خالئق ال حيصى عددها إال اهللا الذي خلقها، فمروا من امليدان على ظهر أرض اللوق، حىت خرجوا من 



ا من باب القنطرة إىل بني القصرين، وشقوا قصبة القاهرة إىل باب زويلة، ومضوا إىل صليبة جامع املقدس، وعربو
ابن طولون، وأقبلوا من سويقة منعم إىل الرميلة، حتت القلعة، وطلعوا إليها من باب املدرج وكانوا يف مسريهم هذا 

هدين يف سبيل اهللا أمام اجلميع، ومن وراء الفرسان الذي ال يبعد أن يقارب الربيد قد قدموا الفرسان من الغزاة اجملا
ومن وراء الرجالة الغنائم حممولة على  -من عشران البالد الشامية وزعر القاهرة ومطوعة البالد  -طوائف الرجالة 

رءوس الرجال، وظهور اجلمال والبغال واحلمري، وفيها تاج امللك وأعالمه ورايته منكسة، وخيله تقاد ومن وراء 
غنائم األسرى من الرجال والسيب من النساء والصبيان، وهم زيادة على ألف إنسان، ومن وراء األسرى جينوس ال

بن جاك امللك، وقد أركب بعالً، وقيد بقيد من حديد، وأركب معه اثنان من خاصته، وركب األمريان تغري بردي 
لقلعة، أنزاله عن البغل، فكشف رأسه، وخر وأينال اجلكمي عن ميني جينوس بن جاك ومشاله، حىت وصال به باب ا

على وجهه إىل األرض، فقبلها مث انتصب قائماً ودخل يرسف يف قيوده، حىت مثل بني يدي السلطان قائماً، وقد 
جلس السلطان باملقعد، ويف خدمته أهل الدولة من األمراء واملماليك واملباشرين، وحضر الشريف بركات بن 

بن عثمان ملك الروم، ورسل صاحب تونس، ورسل أمراء التركمان، ورسل عذراء أمري عجالن أمري مكة، ورسل ا
الغرب، ومماليك نواب البالد الشامية، فعرضت الغنائم مث األسرى، مث جيء جبينوس يف قيوده مكشوف الرأس، فخر 

ما عاينه، وسقط على وجهه يعفره يف التراب، ويقبل األرض، مث قام وقد خارت قواه، فلم يتمالك نفسه هلول 
مغشياً عليه، مث أفاق من غشوته، فأمر به إىل منزل قد أعد له باحلوش من القلعة، فكان يوماً عظيماً مل ندرك مثله، 

  .أعز اهللا تعاىل فيه دينه
  .وفيه نودي هبدم الزينة، فهدمت، وخلع على األمراء األربعة القادمني من الغزاة، وأركبوا خيوال بقماش ذهب

  .مجع التجار لشراء ما حضر من الغنيمة، وهي ثياب وقماش وأثاث وأواين: هويف تاسع
ما يل إال روحي، وهي : وأما جينوس فإنه ملا استقر يف منزله أتته قصاد السلطان لطلب املال، فأظهر جلداً، وقال

: على التجلد، وقال بيدكم، فغضب السلطان من جوابه وبعث إليه من الغد يهدده أن مل يفد نفسه منه باملال، مثبت
فأمر السلطان بإحضاره، فأخرج إىل احلوش، وقد جعلت األسرى فيه، فما هو . أال لعنة اهللا على واحد من النصارى

إال أن شاهدوا جينوس ملكهم قد أخرج أسرياً ذليالً، صرخوا بأمجعهم صرخة مهولة، وحثوا بأكفهم التراب على 
قف جينوس حيث أوقف أمس من حتت املقعد، وقد وقف معه مجاعة من رءوسهم، والسلطان قد جلس باملقعد، وأو

  .قناصلة الفرنج، فالتزموا عنه بفدائه باملال من غري تعيني شيء، وأعيد إىل منزله، ودخل إليه قصاد امللك لتقرير املال
ر دجاج يف كل رسم له ببدلتني من قماشه، ورتب له عشرون رطل حلم وستة أطيا: فلما كان يوم األربعاء، عاشره

يوم، وفسح له يف اإلجتماع مبن خيتاره، وطال الكالم فيما يفدي به نفسه، وطلب منه مخسمائة ألف دينار، فتقرر 
الصلح على مائيت ألف دينار، يقوم منها مائة ألف دينار، فإذا عاد إىل ملكه بعث مبائة ألف دينار ويقوم يف كل سنة 

  .ان أن يكف عنه الطائفة البندقية وطائفة الكيتالنبعشرين ألف دينار، واشترط على السلط
  .سار الشريف بركات بن حسن بن عجالن عائداً إىل مكة أمرياً: ويف حادي عشره
خلع على األمري أينال اجلكمي أمري جملس، واستقر أمري سالح عوضاً عن األمري يشبك، وكانت : ويف خامس عشره

رباش قاشق حاجب احلجاب، واستقر أمري جملس، وخلع على األمري شاغرة يف هذه األيام، وخلع على األمري ج
  .واستقر حاجب احلجاب -الذي كان مبكة  -قرقماس 

قدم أمري املأل عذراء بن علي بن نعري بن حيار بن مهنا، فأنزل بامليدان الكبري على : ويف يوم الثالثاء سادس عشره
امه الظاهر ططر بعد موت امللك املؤيد شيخ، عوضاً عن عادة جده نعري، وأجريت له الرواتب، وعذراء هذا أق



وحديثة استقر بعد حسني بن نعري بن حيار بن مهنا، وحسني استقر بعد قتل أخيه . حديثة بن مانع من آل فضل
  .واألمري املأل عدة سنني مل يقدم إىل مصر. العجل ابن نعري
حلسيين واستقر يف إمرة املدينة النبوية عوضاً عن خلع على الشريف خشرم بن دوغان بن جعفر ا: ويف ثامن عشره

  .الشريف عجالن بن نعري بن منصور بن مجاز بن شيحة، على أن يقوم خبمسة آالف دينار
  .خرج حممل احلاج على العادة إىل ظاهر القاهرة: ويف عشرينه

وفيه كان نوروز . لع عليهتوجه األمري عذراء عائداً إىل بالده على إمرة العرب، بعد ما خ: ويف خامس عشرينه
  .القبط مبصر، وماء النيل قد بلغ مثانية عشر ذراعاً وإصبعاً واحداً

  .تعطلت أسواق القماش من البيع عدة أيام الشتغال التجار بشراء الغنائم: ويف هذه األيام
  .وفيها قل وجود اللحم باألسواق لقلة األغنام

جنم الدين عمر بن حجي من دمشق بسعيه يف ذلك، وكان منذ  قدم: يف نصفه: شهر ذي القعدة، أوله األربعاء
  .أخرج بعد عزله من كتابة السر مقيماً بدمشق

  .انتهت زيادة النيل إىل عشرين ذراعاً ومخسة أصابع، وثبت:  -وهو رابع بابه  -ويف ثامن عشرينه 
  .احنط سعر الغالل: ويف هذا الشهر

وفيه وقع . أيديهم من األوقاف، وانطلقت األلسن بقالة السوء فيهموفيه كثر تتبع القضاة والفقهاء فيما حتت 
باملدينة النبوية حادث شنيع، وهو أن خشرم بن درغان قدم املدينة وقد رحل عنها عجالن ملا بلغه أنه عزل، فلم 

دورها، يلبث غري ليلة حىت صبحه عجالن يف مجع من العربان، وحصره ثالثة أيام، مث دخل عربه املدينة وهنبوا 
وشعثوها وخربوا مواضع من سورها، وأخذوا ما كان للحجاج الشاميني من ودائع، وقبضوا على خشرم، مث خلوه 

  .لسبيله، واستهانوا حبرمة املسجد، وارتكبوا عظائم
. قدم األمري شارقطلوا نائب حلب، خلع عليه وأتته تقادم األمراء: ويف ثاين عشرينه: شهر ذي احلجة، أوله اخلميس

وهذا ثبات . يف هذه املدة احنط ماء النيل قليالً حبيث دخل شهر هتور يف سادس عشرينه واملاء يف تسعة عشر ذراعاًو
  .جيد نفعه، إن شاء اهللا

وفيه قدم قاضي دمشق الشريف شهاب الدين أمحد بن علي بن إبراهيم احلسيين، وقدم مبشروا احلاج وأخربوا 
  .بسالمتهم

لطان مبنع األمراء واألعيان من احلمايات، وحميت رنوكهم عن الطواحني واحلوانيت رسم الس: ويف هذه األيام
واملعاصر، حىت يتمكن مباشرو السلطان من رمي البضائع، فرميت، وهي ما بني سكر وأرز وغري ذلك، فشمل 

  .الضرر كثرياً من الناس، ملا يف ذلك من اخلسارة يف أمثاهنا، واملغرم لألعوان
  سنة ممن له ذكرومات يف هذه ال

الشيخ املعتقد خليفة بن املغريب، يف حادي عشرين احملرم، من غري تقدم مرض، بل عرب إىل احلمام فأتاه أجله هناك، 
  .وكان قد انقطع باجلامع األزهر نيفاً وأربعني سنة، وصار للناس فيه اعتقاد، وترك ماالً وأثاثاً له قدر

أمري سالح، يف أول شهر ربيع اآلخر، قد أناف على الثالثني سنة، فوجد ومات األمري سيف الدين أينال النوروزي 
  .له من الذهب مخسون ألف دينار، وكان ظاملاً فاسقاً، ال يوصف بشيء من اخلري

يف ثامن شهر ربيع اآلخر، وقد ويل  -املعروف بابن املكلله وبابن مجاعة  -ومات تاج الدين حممد بن أمحد بن علي 
  .م ينجب ومخل حىت ماتحسبة القاهرة فل



وقد انتهت إليه رئاسة احلنفية، ملعرفته . وتويف الشيخ سراج الدين عمر بن علي بن فارس املعروف بقارئ اهلداية
باألصول والعربية، ومشاركته يف فنون عديدة، بعد ما تصدى لإلفتاء والتدريس عدة سنني، وصار له ثراء وسعة، 

ة خانكاه شيخو، وكان مقتصداً يف ملبسه، يتعاطى شراء حوائجه من وآخر ما ويل مشيخ. من كثرة وظائفه
  .ومل خيلف بعده مثله يف إتقان فقه احلنفية واستحضاره. األسواق بنفسه، مع مجيل سريته

وتويف الشريف حسن بن عجالن بن رميثة بن أيب مني حممد بن أيب سعد حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن 
ن عيسى بن حسني بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن موسى بن عبد اهللا بن مطاعن بن عبد الكرمي ب

احلسن املثىن بن حممد احلسن السبط ابن أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، يف يوم اخلميس 
باته، وويل إمارهتا يف ومولده ومر. سادس عشر مجادى اآلخرة بالقاهرة، ودفن خارجها، وقد أناف على الستني

وويل سلطة احلجاز . أوائل سنة مثان وتسعني وسبعمائة، فحسنت سريته، مث كلفه السالطني محل املال إليهم فجار
كله يف شهر ربيع األول سنه إحدى عشرة ومثامنائة، واستناب عنه باملدينة الشريفة وخطب له على منربها، وعارك 

  . يعفو عنه مبنهواهللا. خطوب الدهر حىت مضى لسبيله
وتويف قاضي القضاة مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن خالد بن نعيم بن مقدم بن حممد بن حسن بن غامن بن حممد 

بن علي الطائي البساطي املالكي، يف يوم االثنني عشرين مجادى اآلخرة، عن مثان ومثانني سنة، وهو مصروف، وكان 
  .ودربة بالقضاءفقيهاً مشاركاً يف فنون، وفيه سياسة 

، عن حنو  -املعروف بابن كاتب السمسرة، وبالعمري  -وتويف مشس الدين حممد بن مجال الدين عبد اهللا بن حممد 
وقد كتب يف اإلنشاء عدة سنني، ووقع يف الدست، وناب عن . سبعني سنة، يف يوم األربعاء العشرين من شعبان
  .كاتب السر، وكان فاضالً ماهراً يف صناعته

ات األمري الكبري األتابك سيف الدين قجق الشعباين أحد املماليك الظاهرية برقوق، يف تاسع شهر رمضان، وكان وم
  .ال معىن له يف دين وال دنيا

ومات شهاب الدين أمحد بن حممد بن مكنون الشافعي، قاضي دمياط، ليلة األحد ثاين عشرين شهر رمضان، عن 
  .كان فاضالً يعرف الفقه، ويشارك يف غريهو. وقد قدم إىل القاهرة. ستني سنة

ومات مشس الدين حممد بن عطاء اهللا بن حممد بن حممود بن أمحد بن فضل اهللا بن حممد الرازي اهلروي الشافعي 
وقد ويل قضاء القضاة، وكتابة السر، فلم . ومولده هبراة سبع وستني وسبعمائة. بالقدس، يف ثامن عشر ذي احلجة

مذهب الشافعي، ومذهب أيب حنيفة، ويعرف العربية، وعلم املعاين والبيان، ويذاكر باألدب وكان يقرئ . ينجب
  .والتاريخ، ويستحضر كثرياً من األحاديث، والناس فيه بني عال ومقصر، وأرجو أن يكون الصواب ما ذكرته

  سنة ثالثني ومثامنائة

برسباي الدقماقي، واألمري الكبري أتابك أهلت وسلطان اإلسالم ببالد مصر والشام واحلجاز امللك األشرف 
العساكر سيف الدين يشبك الساقي األعرج، ورأس نوبة النوب األمري تغري بردي احملمودي، وأمري سالح األمري 

أينال اجلكمي، وأمري جملس األمري جرباش الكرميي، وأمري أخور األمري جقمق، والدوادار الكبري األمري أزبك، 
 قرقماس، وأستادار األمري زين الدين عبد القادر بن األمري فخر الدين عبد الغين بن األمري وحاجب احلجاب األمري

الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن أيب الفرج، والوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي ابن الصاحب تاج الدين عبد 
دين عبد الكرمي بن سعد الدين بركة املعروف الرزاق بن عبد اهللا، املعروف بابن كاتب املناخ، وناظر اخلاص كرمي ال



بابن كاتب جكم، وكاتب السر بدر الدين حممد بن بدر الدين حممد بن أمحد بن مزهر، وناظر اجليش زين الدين 
عبد الباسط بن خليل، وقاضي القضاة الشافعي احلافظ شهاب الدين أمحد بن حجر، وقاضي القضاة احلنفي بدر 

وقاضي القضاة املالكي مشس الدين حممد البساطي، وقاضي القضاة احلنبلي عز الدين عبد  الدين حممود العنتايب،
العزيز البغدادي، ونائب الشام األمري سودن من عبد الرمحن، ونائب حلب شارقطلوا، ونائب محاة األمري جلبان أمري 

مكة الشريف بركات بن حسن بن أخور، ونائب طرابلس األمري قصروه، ونائب صفد األمري مقبل الدوادار، وأمري 
  .عجالن، وأمري املدينة النبوية الشريف خشرم بن دوغان بن جعفر، ونائب اإلسكندرية األمري أقبغا التمرازي

واألسعار خمتلفة فالقمح من مائة ومخسني درمهاً األردب إىل ما دوهنا، والشجر مبائة درهم األردب وما دوهنا، 
ألردب، وقد كثر وجوده بعد ما كان قليالً، واحلمص خبمسمائة درهم األردب، والفول مبائة ومخسني درمهاً ا

واللحم متعذر الوجود يف األحيان، فإن الوزير مينع من الزيادة يف سعره من أجل ما حيتاج إليه من راتب السلطان 
باهبا بالثمن على جهات، ومماليكه، وإذا حضر معاملوا اللحم أسواق الغنم، أخذوا األغنام كيفما شاءوا، وأحالوا أر

فيغبنوا فيما يصل إليهم من أمثان أغنامهم، فقل جلب األغنام ألجل ذلك، واألسواق كاسدة، واجلور فاش، وقد 
كل الناس الفاقة، وعمت الشكاية، وال يزداد الناس إال إعراضاً عن اهللا، فال جرم أن حل هبم ما حل، وال قوة إال 

  .باهللا
  .فيه سار األمري شارقطلوا حبلب: شهر احملرم، أوله السبت

أخرج األمري أزدمر شاية أحد األمراء األلوف إىل حلب، على إمرة، وكان من أقبح الناس سرية، يرمي : ويف سادسه
  .بعظائم

خلع على جنم الدين عمر بن حجي، وأعيد إىل قضاء دمشق عوضاً عن الشريف شهاب : ويف يوم السبت ثامنه
  .عيناً وأهدى أصنافاً بنحو عشرة آالف دينار، فلم يفد وعزل الدين أمحد، بعد ما محل

منع األمراء وحنوهم من محاية أحد على مباشري السلطان، ورميت البضائع على مجاعات، فكثرت : ويف هذا الشهر
  .خسائرهم فيها مع الغرامة

م، وقد سافروا به، فكلف قناصلتهم وفيه أبيع باإلسكندرية فلفل للديوان على جتار الفرنج، مث رسم بزيادة مثنه عليه
  .القيام عنهم بذلك

وفيه قدم التجار الذين تبضعوا مبكة ليسافروا ببضائعهم إىل الشام، فمنعوا من ذلك، ألزموا مبجيئهم إىل مصر، حىت 
  .يؤخذ منهم مكسها للخاص، وحىت يباع بالشام متجر الديوان، فأصابتهم بذلك باليا عديدة

  .هل اخلراج مبا عليهم من اخلراج واملغارموفيه اشتدت مطالبة أ
  .وفيه حصل العنت على الذمة يف إلزامهم بأشياء حرجة، فلم يتم ذلك الختالف اآلراء

  .سافر قاضي القضاة جنم الدين عمر بن حجي، بعد ما خلع عليه خلعة السفر: ويف سابع عشره
  .قدم بوادر احلاج: ويف ثاين عشرينه

  .وقدم الركب األول من الغد، مث قدم احململ يف رابع عشرينه ببقية احلاج. حيث نفي وفيه سار أزدمر شاية إىل
توجه الشريف شهاب الدين أمحد عائداً إىل دمشق بغري وظيفة، على أن يقوم خبمسة : ويف يوم اجلمعة ثامن عشرينه

ا محله غرميه جنم الدين عمر آالف دينار، سوى ما محل أوالً وآخراً، وهو مبلغ سبعة وعشرين ألف دينار، ومجلة م
  .بن حجي يف تلك املدد ستون ألف دينار، وهذا الشيء مل نعهد مثله، وإن هذا حملض الفساد، وال قوة إال باهللا

حدثت زلزلة جبزيرة درحت اجملاورة الرمز من البحرين فخسف ببعض إصطبل السلطان، وبدار : ويف هذا الشهر



روي فيما انفرج منه فريان يف قدر الكالب، وورد اخلرب بذلك إىل دمشق يف القاضي، وانفرج جبل بالقرب منهم، ف
  .كتاب من يوثق به

خلع على مشس الدين حممد بن عبد الدامي بن موسى الربماوي الشافعي واستقر : يف سادسه: شهر صفر، أوله األحد
وهذا الربماوي كان . نذ وفاتهيف تدريس الصالحية بالقدس، عوضاً عن مشس الدين حممد اهلروي، وكان شاغراً م

أبوه يتعيش بتعليم الصبيان القراءة، ونشأ ابنه هذا يف طلب العلم، فربع يف الفقه واألصول والنحو وغري ذلك، 
وتعلق بصحبة اجلالل حممد ابن قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب البقاء، وحاول أن يكون من نواب القضاة يف 

لبلقيين، فأذن له يف احلكم، مث عزله، وطالت مدته يف اخلمول صغرياً وشاباً وكهال، فتحول أيام اجلالل عبد الرمحن ا
إىل دمشق، فنوه به جنم الدين عمر بن حجي واستنابه واختص به، فحسنت حاله وحتول يف النعم إىل أن قدم مع ابن 

  .اس قدره، حىت استقر يف الصالحيةحجي، وويل كتابة السر، رفع من مقداره، ورتب له ما يقوم به فارتفع بني الن
نودي مبنع الناس من املعاملة بالدراهم البندقية، وهي فضة عليها شخوص من ضروب الفرنج، تعامل : ويف سابعه

الناس هبا من سنة مثان عشرة ومثامنائة وبالعدد وبالوزن، ورسم حبمل ما يف أيدي الناس منها إىل دار الضرب لتسبك 
صكة اإلسالم، فجرى الناس على عادهتم يف اإلصرار واالستهانة مبراسيم احلكام، وتعاملوا هبا، دراهم أشرفية عليها 

  .إال قليالً منهم

قدم األمري سودن من عبد الرمحن نائب الشام، فخلع عليه، وقدم للسلطان مبلغ مخسة عشر ألف دينار : ويف ثامنه
  .ئداً إىل حمل كفالته على عادته، يف ثالث عشرينهأفرنتية، وقماشاً وفرواً بثالثة آالف دينار، وتوجه عا

من مكة مببلغ ثالثة عشر ألف دينار، مما ألزم به  -مقدم املماليك  -وفيه قدم الطواشي افتخار الدين ياقوت 
  .الشريف بركات بن حسن بن عجالن، وكان قد تأخر بعد احلج مبكة حىت استخرج ذلك منه

ألسواق، وفقد أياماً، وقل وجود اللنب واجلنب، وغال سعر احلطب حىت أبيع مبثلي عز وجود اللحم با: ويف هذه األيام
هذا والوقت شتاء والبهائم مرتبطة على الربيع، وعادة مصر يف زمن ربيعها أن يكثر وجود اللنب . مثنه منذ شهر

  .اقتضى ذلك غري أن سرية والة األمور، وقلة معرفتهم مبا ولوه، وفساد الرعية. واجلنب، ويرخص مثنها
جاء جراد سد األفق لكثرته، وانتشر إىل ناحية طرا، وقد أضر ببعض الزروع، فأرسل اهللا : ويف يوم االثنني سلخه

  .عليه رحياً مريسية ألقته يف النيل ومزقته حىت هلك عن آخره، وهللا احلمد
شية يف الناس، حبيث ال خيلو بيت أهل واألمراض من النزالت والسعال واجلدري فا: شهر ربيع األول، أوله الثالثاء

وقدم اخلرب بكثرة الوباء . هذا والوقت شتاء. من عدة مرضى، إال أهنا سليمة العاقبة يف الغالب، يزول بعد أسبوع
  .ببالد صفد

كان املولد النبوي بالقصر عند السلطان، وحضر األمراء والقضاة ومشايخ العلم ومباشروا : ويف ليلة اجلمعة رابعه
والدولة على العادة، فكان الذي عمل يف السماط عشرة كباش، ذحبت مث طبخ حلمها، ومد بعد مساط الطعام العلم 

  .مساط احللوى
أفرج عن جينوس بن جاك متملك قربس من سجنه بقلعة اجلبل، وخلع عليه، : ويف يوم السبت سادس عشرينه

دار أعدت له، وصار مير يف الشوارع ويزور وأركب فرساً بقماش ذهب، ونزل إىل القاهرة يف موكب، فأقام يف 
  .كنائس النصارى ومعابدهم، وميض يف أحواله بغري حجر عليه، وقد أجرى له راتب يقوم به ومبن معه

كثرت الرياح العاصفة، فقدم اخلرب بغرق ثالثة عشر مركباً يف حبر امللح، قد ملئت ببضائع، من : ويف ها الشهر
  .و دمياطناحية صيدا وبريوت، وأقبلت حن



وفيه ألقى البحر دابة بشاطئ دمياط، أخربين من ال أهتم، أهنا ذرعت حبضوره فكان طوهلا مخسة ومخسني ذراعاً، 
  .وعرضها سبعة أذرع

فيه قدم اخلرب بتشتت أهل املدينة النبوية، وانتزاحهم عنها، لشدة اخلوف وضياع : شهر ربيع اآلخر، أوله اخلميس
ة االهتمام بإقامة شعائر اهللا فيه، منذ كانت كائنة املدينة، فرسم األمري بكتمر السعدي أحوال املسجد النبوي، وقل

  .أحد أمراء العشرات إىل املدينة فأخذ يف جتهيز حاله
وقدم اخلرب بتجمع التركمان وإفسادهم يف اململكة احللبية، فرسم يف يوم االثنني عشرينه بتجريد مثانية أمراء مقدمي 

  .مراء الطبلخاناه والعشرات، فأخذوا يف أهبة السفر، مث بطل ذلكألوف، وعدة من أ

وقدم اخلرب بأن صاحب أغرناطة ومالقة واملرية ورندة ووادي آش وجبل الفتح من األندلس، وهو أبو عبد اهللا حممد 
وسف ابن امللقب باأليسر ابن السلطان أيب احلجاج يوسف ابن السلطان أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن حممد بن ي

لشيخ السلطان أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن نصر األنصاري اخلزرجي األرجوين الشهري بابن األمحر، خرج من 
يف حنو مائيت فارس يف مستهل ربيع  -يعين مرج غرناطة  -يريد النزهة يف فحص غرناطة  -دار ملكه  -غرناطة 

ج يوسف حمبوساً يف احلمراء، وهي قلعة أغرناطة، فخرج اآلخر هذا وكان ابن عمه حممد بن السلطان أيب احلجا
فظنوا . ختلو عن الدار حىت تأيت أم موالي تزوره وتتفقد أحواله: اجلواري السود إىل احلراس املوكلني به، وقالوا هلم

ظهروه أن األمر كذلك، فخلوا عن الدار، فخرج يف احلال شابان من أوالد صنايع أيب احملبوس، وأطلقوه من قيده وأ
من احلبس، وأغلقوا أبواب احلمراء، وذلك كله ليالً، وضربوا الطبول واألبواق على عادهتم، فبادر الناس إليهم 

قد ملكنا السلطان أبا عبد اهللا حممد ابن السلطان، فأقبل أهل املدينة : ليالً، وسألوا عن اخلرب، فقيل هلم من احلمراء
ه، وكرهاً يف األيسر، فما طلع النهار حىت استوسق له األمر، وبلغ اخلرب إىل وأهل األرباض فبايعوه حمبة فيه ويف أبي

. األيسر فلم يثبت وتوجه حنو رندة وقد فر عنه من كان معه من جنده، حىت مل يبق معه منهم إال حنو األربعني
غرناطة يف ذلك فآل وخرجت اخليل من غرناطة يف طلبه، فمنعه أهل رندة، وأبوا أن يسلموه، وكتبوا إىل املنتصب ب

وقدم تونس مترامياً على متملكها أيب فارس . األمر إىل أن ركب سفينه وسار يف البحر، وليس معه سوى أربعة نفر
عبد العزيز احلفصي، وبلغ ألفنش متملك قشتلة ما تقدم ذكره، فجمع جنوده من الفرنج، وسار يريد أغرناطة يف 

رناطة، وحاربه، فنصره اهللا على الفرنج، وقتل منهم خلقاً كثرياً، وغنم ما جيل جع موفور، فربز إليه القائم املذكور بغ
  .وصفه

خلع على األمري جرباش قاشق أمري جملس، واستقر نائب طرابلس، : يف سابعه: شهر مجادى األوىل، أوله اجلمعة
. ب حبضور شارقطلواوكت. عوضاً عن األمري قصروه، ونقل قصروه إىل نيابة حلب، عوضاً عن األمري شارقطلوا

وقدم رسول صاحب رودس يسأل األمان، وأن يعفي من جتهيز العسكر إليه، وأنه يقوم مبا يطلب منه، فأركب 
فرساً، ويف صدره صليب من ذهب وطلع القلعة، وقبل األرض بني يدي السلطان، وأدى رسالة، مث نزل إىل 

  .القاهرة
العدل من قلعة اجلبل، وجيء برسل رودس، فقدموا هدية قومت  عملت اخلدمة بدار: ويف يوم االثنني ثامن عشره
  .بستمائة دينار، وقرئ كتاهبم
وكان ميخائيل هذا أحد الرهبان . قدم ميخائيل بطركا لليعاقبة، عوضاً عن غربيال: ويف يوم الثالثاء تاسع عشره

  .بدير شعران من طرا
  .قربس خلعة السفرخلع على ملك : يف خامسه: شهر مجادى اآلخرة، أوله األحد



  .قدم مجال الدين يوسف بن الصفي الكركي كاتب السر بدمشق معزوالً: ويف تاسعه
قبض على األمري تغري بردي احملمودي رأس نوبة، وأخرج مقيداً إىل اإلسكندرية ليسجن هبا، فاتفق أمر : ويف عاشره

ة، فوايف نزول أستاذه مقيداً، فجعل يصيح عريب، وهو أن رجالً من مباشريه ملا بلغه القبض عليه خرج إىل القلع
  .ويبكى وهو ماش معه حىت وصل إىل ساحل النيل، وأحضر أستاذه يف احلراقة، أشتد صراخه حىت سقط ميتاً

خلع على األمري أركماس الظاهري، واستقر رأس نوبة، عوضاً عن تغري بردي احملمودي، وأنعم : ويف خامس عشره
وأنعم بطبلخاناه البهلوان على سودن ميق، . أركماس وتقدمته على قاين باي البهلوان عليه بإقطاعه، وأنعم بإقطاع

وهذا احملمودي من مجلة املماليك الناصرية فرج بن برقوق، ريب عنده صغرياً، مث خدم بعد قتل الناصر عند األمري 
مسجوناً هبا حىت تنكر املؤيد على نوروز احلافظي بدمشق، فلما قتل نوروز سجنه املؤيد شيخ بقلعة املرقب، فما زال 

األمري برسباي الدقماقي نائب طرابلس وسب باملرقب مع احملمودي وأينال الششماين، فرأى تغري بردي احملمودي 
يف ليلة من الليايل مناماً يدل على أن برسباي يتسلطن، فأعلمه به، معاهده على أن يقدمه إذا تسلطن، و يعترضه 

لطة األشرف برسباي ما كان، وتقدمته للمحمودي ما ذكر فيما مضى، ومتادى احلال إىل مبكروه، فلما كان من س
أن بات على عادته بالقصر، فقال لبعض من يثق به من املماليك ما تقدم من منامه وهو باملرقب، وأنه وقع كما رأى 

سلطان، فحرك منه كوامن، منها أن فوشى ذلك اململوك به إىل ال. وأنه أيضاً رأى مناماً يدل على أنه يتسلطن وال بد
أنا ملا حجبت أحضرت ابن عجالن، : احملمودي غره منامه وحتدث مبا كان جيب كتمانه حىت أشيع عنه وصار يقول

وينقل . وملا مضيت إىل قربس أسرت ملكها، أين كان األشرف حىت يقال هذا لسعده؟ واهللا ما كان هذا إال بسعدي
  .يبدو منه يف حال لعبه بالكرة مع السلطان دالة، وقدمياً قيل امللك ملولكل ذلك إىل السلطان ومع هذا 

سار ملك قربس ورسل رودس يف النيل إىل اإلسكندرية ليمضوا منها إىل بالدهم، فكان هذا من : ويف سادس عشره
  .الفرج بعد الشدة

  .شهر رجب، أوله االثنني
  .ر صاحب اليمن، ومتلك أخيه األشرف إمساعيل بن أمحد الناصرفيه قدم اخلرب مبوت املنصور عبد اهللا بن أمحد الناص

وفيه استقر القسيس أبو الفرج بطركاً للنصارى اليعاقبة، عوضاً عن ميخائيل بعد صرفه لطعن النصارى فيه، وكان 
  .يعلم أوالد النصارى باملقيس، فرغبوا يف واليتا وتسمى ملا ويل يوحنا

ن حلب فخلع عليه واستقر أمري جملس عوضاً عن جرباش قاشق املنتقل لنيابة قدم األمري شارقطلوا م: ويف ثامنه
  .طرابلس، وقد كانت شاغرة هذه املدة

  .أدير حممل احلاج، ومحلت كسوة الكعبة على العادة، حىت شاهدها السلطان: ويف حادي عشره
جن إىل بالد الشام لعمارة سور توجه زين الدين عبد الباسط ناظر اجليش وزعيم الدولة على اهل: ويف تاسع عشره

  .حلب، وغري ذلك من املهمات السلطانية، بعد ما قدم خيوله وأثقاله بني يديه، قبل ذلك بأيام
احنط سعر الغالل عند دخول الغالل اجلديدة حىت أبيع األردب القمح من مائة وعشرة دراهم : ويف هذه األيام

أرادب ونصف بدينار، وأبيع الرطل من حلم الضأن السليخ بستة دراهم فلوساً إىل مثانني درمهاً، والشعري كل ثالثة 
فلوساً، وحلم البقر بأربعة دراهم، والرغيف اخلبز بنصف درهم فلوساً، فيشتري بالدرهم الفضة أربعون رغيفاً، ومل 

  .نعهد مثل ذلك فلله احلمد
جبامعه، وهي الصغرى اليت تشرف على  هدمت إحدى املآذن الثالثة الاليت أنشأهن املؤيد شيخ: ويف هذا الشهر

  .صحن اجلامع، مليلها وخوف سقوطها، مث جددت



وفيه كثر عبث الفرنج يف البحر، وأخذوا مراكب مشحونة بضائع للمسلمني، يقال عدهتا مثاين مراكب، أخرها 
  .مركبان قدمتا من بالد العاليا حىت قاربتا ميناء اإلسكندرية أخذتا، وال قوة إال باهللا

فيه ابتدئ بقراءة احلديث النبوي بالقصر السلطاين من القلعة، على العادة اليت : ر شعبان، أوله األربعاءشه
استجدت، ورسم أن ال حيضر أحد من القضاة املعزولني، وأن ال يكون من احلاضرين حبث يف حال القراء، وقد كان 

  .يقع بينهم يف حبوثهم ما ال يليق
قضاة، وأن يقتصر الشافعي من نوابه على عشرة، واحلنفي واملالكي كل منهما على وفيه رسم بعزل نواب قضاة ال

  .مث عادوا ملا هنوا عنه، كما هي عادهتم. مثانية، واحلنبلي على ثالثة، فهموا بذلك أو كادوا
  .أخذ قاع النيل باملقياس، فكان مخسة أذرع، ومخسة عشر إصبعاً: ويف رابع عشره

  .ابتدئ بالنداء يف الناس بزيادة النيل ثالثة أصابع:  -وسابع عشرين بؤونة  -نه ويف يوم السبت خامس عشري

وفيه أيضاً اتفق حادث فظيع، وهو أن بعض املماليك السلطانية اجلراكسة انكشف رأسه بني يدي السلطان، فإذا 
ه عليهم، فأجابه إىل هو أقرع، فسخر منه من هنالك من اجلراكسة، فسأل السلطان أن جيعله كبري القرعان، ويولي

ذلك، ورسم أن يكتب له به مرسوم سلطاين، وخلع عليه، فنزل وشق القاهرة باخللعة يف يوم االثنني سابع عشرينه، 
وصار يأمر كل أحد بكشف رأسه حىت ينظر إن كان أقرع الرأس أو ال، وجعل على ذلك فرائض من املال؛ فعلى 

وعلى املسلم مبلغ، حبسب حاله ورتبته، ومل يتحاش من فعل ذلك مع اليهودي مبلغ عينه، وعلى النصراين مبلغ، 
أحد، حىت لقد فرض على األمري األقرع عشرة دنانري، وجتاوز حىت جعل األصلع واألجلح يف حكم األقرع ليجبيه 

األمان ماالً فكان هذا من شنائع القبائح، وقبائح الشنائع، فلما فحش أمره نودي بالقاهرة يا معشر القرعان لكم 
  .فكانت هذه مما يندر من احلوادث

كثر رخاء األسعار حىت أبيع كل أربعة أردب شعري بدينار، ويف الريف كل مخسة أرادب بدينار، : ويف هذا الشهر
وأبيع الفول كل ثالثة أرادب بأقل من دينار، وأبيع القمح كل أردبني بأقل من دينار، وأقبلت الفواكه إقباالً زائداً 

فإنك مع هذه النعم . ونسأل اهللا حسن العاقبة. ود يف هذه األزمنة، وكثرت اخلضروات، وهللا احلمدعلى املعه
الكبرية ال تكاد جتد إال شاكياً لقلة املكاسب، وتوقف األحوال، وفشو الظلم، واإلعراض عن العمل بطاعة اهللا، 

  .سبحانه وتعاىل سيما من يقيم احلدود
ح اجلامع الذي أنشأه األمري جانبك الدوادار قريباً من صليبة جامع ابن طولون، فيه فت: شهر رمضان، أوله اخلميس

  .وأقيمت به اجلمعة ثانية، وجاء من أهبج العمارات وأحسنها
قدم زين الدين عبد الباسط ناظر اجليش، بعد ما انتهى يف سفره إىل مدينة حلب، ورتب عمارة : ويف سابع عشره

وم واحد ألف ومائتا حجر، وبعد صيته، وانتشر ذكره، وعظم قدره، وفخم أمره، يف سورها، فعمل به بني يديه يف ي
فلما نزل ظاهر القاهرة خرج األمري . هذه السفرة، حبيث مل ندرك يف هذه الدولة املتأخرة صاحب قلم بلغ مبلغه

د القلعة، وخلع عليه، جانبك الدوادار وطائفة من األمراء وسائر مباشري الدولة، وعامة األعيان إىل لقائه، فصع
ونزل إىل داره يف موكب جليل، وقد زينت له األسواق، وأشعلت له الشموع وجلس الناس ملشاهدته، فسبحان 

  .املعطي ما شاء من شاء
قبض على عبد العظيم ناظر الديوان املفرد، وأسلم إىل األمري زين الدين عبد القادر أستادار : ويف حادي عشرينه
  . أفرج عنه بعد أيامعلى مال حيمله، مث
طلع عظيم الدولة زين الدين عبد الباسط هبدية إىل السلطان، وفيها مائتا فرس وحلي ما بني : ويف ثالث عشرينه



زركش ولؤلؤ برسم النساء، وثياب صوف، وفرو مسور، وغريه مما قيمته حنو العشرين ألف دينار، وعم املباشرين 
  .واألمراء بأنواع اهلدايا

نودي على النيل بزياداً إصبع واحد لتتمة عشر أذرع :  -وسابع عشرين أبيب  -ثنني سادس عشرينه ويف يوم اال
وتسعة عشر إصبعاً، فنقص من الغد أربعة أصابع إال أن اهللا تدارك العباد بلطفه، ورد النقص، وزاد، فنودي يوم 

  .اخلميس تاسع عشرينه بزيادة سبعة أصابع وهللا احلمد
يف أثناء هذا الشهر قدم اخلرب بأن مراد بن حممد كرشجي بن بايزيد بن عثمان، صاحب : لسبتشهر شوال، أوله ا

وواقعهم، عدة من عسكره، وهزموا  -من طوائف الروم املتنصرة  -برصا من بالد الروم، مجع حملاربة األنكرس 
خسف هبا ومبا حوهلا حنو ثالمثائة  -مما غلبوا عليه من بالد األندلس  -وأن مدينة بلنسية اليت تغلب عليها الفرنج 

ميل، فهلك هبا من النصارى خالئق كثرية، وأن مدينة برشلونة زلزلت زلزاالً شديداً، ونزلت هبا صاعقة، فهلك هبا 
  .أمم كثرية، وخرج ملكها فيمن بقي فارين إىل ظاهرها، موقع هبم وباء كبري

، ظاهر القاهرة، ورفع منها ليالً إىل بركة احلاج على خرج حممل احلاج إىل الريدانية: ويف يوم اخلميس عشرينه
  .العادة، فتتابع خروج احلجاج

كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، فركب األمري ناصر :  -املوافق له ثاين مسرى  -ويف يوم اجلمعة حادي عشرينه 
 تزين احلراريق يف هذه السنة، الدين حممد ابن السلطان حىت خلق عمود بني يديه، مث فتح اخلليج على العادة، و مل

وال كان للناس من االجتماعات مبدينه مصر والروضة على شاطئ النيل ما جرت به عادهتم يف ليايل الوفاء، وذلك 
أن النيل توقفت زيادته من أوائل مسرى، وأقام أياماً عديدة ال ينادي عليه يف كل يوم سوى إصبع أو إصبعني، 

لب من السنني أن تكون زيادة النيل املبارك منذ يدخل شهر مسرى يف كل يوم عدة وأجرى اهللا العادة يف الغا
فجاء األمر يف نيل هذه السنة . يف أبيب يدب املاء يف دبيب، ويف مسرى تكون الدفوع الكربى: أصابع، فيقال

لغالل خوفاً من خبالف ذلك، حىت ظن الناس الظنون، وتوقف خزان الغالل عن بيعها، وأخذ غالب الناس يف شراء ا
أال يطلع النيل، فمنع السلطان من تزيني احلراريق، ومن اجتماع الناس بشاطئ النيل النتظار الوفاء، فانكف عن 

  .منكرات قبيحة، كانت تكون هناك وهللا احلمد، فإنه تعاىل أغاث عباده وأجرى النيل بعد ما كادوا يقنطوا
اليك اجللب الذين استجدهم السلطان، وتعدى فسادهم إىل كثر عبث املم:  -والذي قبله  -ويف هذا الشهر 

  .وهذا أمر له ما بعده. احلرم
نودي على النيل بزيادة إصبع واحد، لتتمة ستة عشر ذراعاً ومخسة عشر إصبعاً، فما أصبح : ويف سادس عشرينه

  .يوم اخلميس إال وقد نقص
ة من يوم اخلميس، والناس على ترقب مكروه، وإن وكان النيل قد توقف عن الزياد: شهر ذي القعدة، أوله األحد

مل يتدارك اهللا بلطفه فإنه نقص ثالثة أصابع، ومجع السلطان القضاة واملشايخ عنده، وقرئت سورة األنعام أربعني مرة 
  .يف ليلة األحد

الرصد ووقف  هذا ودعوا اهللا أن جيري النيل، مث ركب السلطان من يوم الثالثاء ثالثه إىل اجلرف الذي يقال له
فلما كان يوم اخلميس خامسه، نودي بزيادة إصبع بعد رد الثالثة . بفرسه ساعة، وهو يدعو، مث عاد إىل القلعة

األصابع الاليت نقصت، فسر الناس ذلك، ألن الغالل ارتفع سعرها، وشره كل أحد يف طلبها، وشحت أنفس 
  .خزاهنا ببيعها
وجد مدبوحاً يف بستانه بالنريب خارج  -جنم الدين عمر بن حجي  -قدم اخلرب بأن قاضي دمشق : ويف عاشره



  .دمشق، ومل يعرف قاتله
واستقر يف نيابة ملطية، عوضاً عن  -أحد مقدمي األلوف  -خلع على األمري قاين باي البهلوان : ويف رابع عشره

عوناً له على قتال التركمان، وأن األمري أزدمر شاية وعني معه عدة من املماليك، وأن يتوفر له إقطاعه بديار مصر، 
وقانباي هذا أحد املماليك الناصرية فرج، وخدم بعد قتل الناصر عند أمراء دمشق، . يستقر أزدمر شاية أمرياً حبلب

مث اتصل خبدمة األمري ططر فلما تسلطن بدمشق أنعم على قاين باي هذا بإمرة طبلخاناه مبصر، وقدم معه، مث نقل إىل 
  .ويل نيابة ملطية إمرة مائة حىت
أخذ النيل يف النقصان، بعد ما انتهت زيادته إىل سبعة عشر ذراعاً، وستة أصابع، ويوافق هذا اليوم : ويف هذا اليوم

  .ثامن توت، وهذا هبوط يف غري أوانه، فما مل يقع اللطف اإلهلي بعباد اهللا، وإال عظم اخلطب
ى شراء القمح وحنوه من الغالل، وارتفع األردب إىل مائيت من هذا الشهر تكالب الناس عل: ويف العشر األخري

درهم، والشعري والفول إىل مائة ومخسني، وتعذر وجود ذلك لشح األنفس ببيع الغالل، مع كثرهتا بالقاهرة 
واألرياف، فرسم السلطان لألمري أينال الششماين احملتسب أن ال ميكن أحداً من الناس بيع القمح بأزيد من مائة 

سني درمهاً األردب، وأن ال يشتري أحد أكثر من عشرة أرادب، وسبب ذلك أن الناس ترقبوا الغالء، فأخذ ومخ
أرباب األموال يف االستكثار من شراء الغالل ظناً منهم أن يبيعوها إذا طلبها احملتاجون بأغلى األمثان، حىت أن بعض 

  .القمح، وكم أمثال هذا، فاهللا حيسن العاقبة من مل يكن شيئاً مذكور اشترى يف هذه األيام ألف أردب من
ونودي . كمل نقص النيل مما زاده ستة عشر إصبعاً، مث أغاث اهللا عباداً بعد ما كادوا أن يقنطوا: ويف سابع عشرينه

واستمرت الزيادة يف يوم األحد واالثنني، فسكن قلق الناس . يف يوم السبت ثامن عشرينه بزيادة إصبعني من النقص
  .قليالً

التركمان، ونائب طرسوس وأذنة، : هذا قدم األمري صارم الدين إبراهيم بن رمضان أحد أمراء: ويف يوم اجلمعة
ونائب امللك، وقد عزل وفر إىل ابن قرمان ليحميه، فأسلمه إىل قصاد السلطان خوفاً من معرة العسكر، فقيد ومحل 

  .من بالد قرمان حىت قدم به كذلك، فسجن
واستقر يف قضاء القضاة بدمشق، . خلع على هباء الدين حممد بن جنم الدين عمر بن حجي: ني سلخهويف يوم االثن

عوضاً عن أبيه، وهو شاب صغري مل يستتر عذاريه بالشعر، لكن قام مبال كبري، فلم يلتفت مع ذلك حلداثة سنه، وال 
  :لكونه ما قرأ وال درى، وقدمياً قيل

  لغين رب غفورولكن ا... تعد ذنوبه والذنب جم 
  .شهر ذي احلجة

  .أهل بيوم الثالثاء، ووافقه من شهور القبط خامس عشرين توت
وهبط شيئاً بعد شيء، فكثر شراقي . وفيه انتهت زيادة ماء النيل إىل سبعة عشر ذراعاً وإصبعني، بعد تراجع نقصه
  .األراضي بالوجه القبلي والوجه البحري لقصور زيادة النيل وسرعة هبوطه

خلع أياس أحد املماليك، واستقر نائب السلطة بالعاليا، ورسم أن جيهز معه طائفة من العسكر : سابع عشره ويف
ليسريوا يف البحر، وسبب ذلك أن صاحب العاليا األمري قرمان بن صوجي بن مشس الدين أجلأته الضرورة إىل أن 

منه، وأن يقيم خبدمة السلطان حىت تدخل يف احلوزة قدم منذ شهر بأهله مترامياً على السلطان يف أخذه بالد العاليا 
  .السلطانية

وفيه جهز تشريف إىل األمري صارم الدين إبراهيم بن قرمان وقد ورد كتابه يرغب فيه أن يدخل يف الطاعة 



 السلطانية وينتمي إىل أبواهبا، والتزم بإقامة اخلطة للسلطان ببالد الروم وضرب الصكة بامسه، ويستمر يف نيابة
  .السلطة ببالد قرمان، فأجيب إىل ذلك، وكتب له التقليد، وجهز معه التشريف

إىل األمري ناصر الدين حممد بن خليل بن دلغار نائب أبلستني، ليجهز عدد  -أحد الدوادارية  -وفيه جهز أماج 
  .أغنام التركمان، على ما جرت به العوايد القدمية، وإال داست العساكر بالده

اتضع سعر الغالل، وقل طالبها، وكثر كسادها، مع كثرة الشراقي يف أراضي مصر لقصور زيادة : رويف هذا الشه
النيل، وسرعة هبوطه، وعدم العناية بعمل اجلسور فكان هذا من مجيل صنع اهللا تعاىل وخفي لطفه، إن اهللا بالناس 

  .لرءوف رحيم
، فأخذوا يف االستعداد لذلك، وطلب األسلحة رسم بعرض املماليك على السلطان بآلة احلرب: ويف تاسع عشره

  .بعد كسادها مدة وبوار أرباهبا وصناعها، فنفقت سوقها ورحبت جتارهتم، واشتغل بعملها صناعهم
وفيه ركب السلطان بثياب جلوسه، وشق القاهرة من باب زويلة، وخرج من باب النصر عائداً إىل القلعة، ونظر يف 

زهومة ليؤخذ له، وهو من مجلة األوقاف اليت ينصرف فيها القاضي الشافعي ويصرفها ممره وقف الشهايب خبط باب ال
على ما يراه من وجوه الرب، إال أنه تشعث واحتاج إىل العمارة، فإنه قدم عهده مع كثرة مساكنه، وضاق احلال عن 

من احلوانيت وعلوها  إصالحه، فوجدوا ارتفاعه يف الشهر عن الفندق الذي يعرف خبان احلجر وعلوه وما جاوره
يف الشهر ثالثة آالف درهم فلوساً، عنها حنو أربعة عشر ديناراً أشرفية، فقومت أنقاضه كلها بألفي دينار، وصارت 
للسلطان بالطريقة اليت صار يعمل هبا، ومل يقبض املبلغ املذكور للمتويل، بل وعد أنه إذا عمر هذا الوقف للسلطان 

  .الف درهم جلهة األوقاف اجلكمية فمشى احلال على ذلكجعل منه يف كل شهر ثالثة آ

قدم مبشرو احلاج وأخربوا بسالمة احلجاج ورخاء األسعار مبكة، وأنه قرئ مرسوم السلطان : ويف سابع عشرينه
مبكة مبنع الباعة من بسط البضائع أيام املواسم يف املسجد احلرام، ومن ضرب الناس اخليام باملسجد على مصاطبه 

ها، ومن حتويل املنرب من مكانه إىل جانب الكعبة، ألنه عند جره على عجالته يزعج الكعبة إذا أسند إليها، فأمر وأمام
أن يترك مكانه مسامتا ملقام إبراهيم عليه السالم، وخيطب اخلطيب عليه هناك، وأن تسد أبواب املسجد بعد انقضاء 

تسد األبواب الشارعة من البيوت إىل سطح املسجد، فامتثل املوسم إال أربعة أبواب، من كل جهة باب واحد، وأن 
عجباً لكم يا أهل : ذلك، وأشبه هذا قول عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه وقد سأله رجل عن دم الرباغيث فقال

وذلك أن مكة استقرت دار مكس حىت أنه يوم عرفة . العراق، تقتلون احلسني بن علي وتسألون عن دم الرباغيث؟
شاعلي والناس بذلك املوقف العظيم يسألون اهللا مغفرة ذنوهبم، فنادى معاشر الناس كافة من اشترى بضاعة قام امل

وسافر هبا إىل غري القاهرة حل دمه وماله للسلطان، فأخر التجار القادمون من األقطار حىت ساروا مع الركب 
م مكوس بضائعهم، مث إذا ساروا من القاهرة املصري على ما جرت به هذه العادة املستجدة منذ سنني، لتؤخذ منه

وهذا لينكر وتلك األمور يعتين . إىل بالدهم من البصرة والكوفة والعراق أخذ منهم املكس ببالد الشام وغريها
ولقد كان السبب يف كتابة هذا املرسوم أن . بإنكارها ويسعى أهل البالد يف إزالتها، فيا نفس جدي إن دهرك هازل

وقد أذكرين هذا ما كتب . جم يظهر للناس النسك، وألمراء الدولة فيه اعتقاد، أمرهم بذلك، فأمتروارجالً من الع
أما بعد فإنكم بلغتم، باإلقتداء واإلتباع، فال تلفتنكم : به أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، ملا ويل اخلالفة

اع بعد اجتماع ثالث فيكم، تكامل النعم، وبلوغ أوالدكم من الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه األمة صائر إىل االبتد
الكفر يف العجمة، فإذا استعجم : " فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. السبايا، وقراءة األعاجم واألعراب القرآن

ا أقامت مدة ومل يعرف قط أن أبواب املسجد احلرام أغلقت إال يف هذه احلادثة، فإهن" . عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا 



أشهر مغلقة ضج الناس وفتحوا مجيع أبواب املسجد على عادهتا، واستمر املنع يف بقية ما رسم مبنعه إال جر املنرب، 
  .فإنه أيضاً جر على عادته إىل جانب الكعبة يف يوم اجلمعة

ن الغايل بغا، وقدم من اهلند إىل مكة رسوالن أحدمها من صاحب كلربجه وامسه حممود، واسم رسوله مشس الدي
وصحبته هدية ألمري مكة، وهدية السلطان، ومبلغ ستة آالف دينار ليشتري به داراً عن الصفا، وتعمر مدرسة، 

  .والرسول اآلخر من صاحب بنكالة هبدية للسلطان وهدية للخليفة
ل، فنهب وكان هلما مدة هبا، وصحبتهما مال جزي. ووصل من العراق أمحد وعلي ولدا الشريف حسن بن عجالن

مجيعه يف الركب العقيلي قريب مكة، وهنبت أموال كثرية، منها لتاجر واحد مائة مجل حمملة بضائع ما بني شاشات 
  .وأرز وهبار، وغري ذلك

قبض باملدينة النبوية على أمريها الشريف خشرم بن دوغان بن جعفر بن هبة اهللا بن مجاز بن : ويف رابع عشرينه
فإنه مل يقم باملبلغ الذي وعد به، وقرر عوضه الشريف مانع بن علي بن عطية بن منصور منصور بن مجاز بن شيحة، 

بن مجاز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن حسني بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبد اهللا بن طاهر بن حيىي بن 
  .احلسني بن جعفر بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

  السنة ممن له ذكرومات يف هذه 

  .األمري قشتمر الذي توىل نيابة اإلسكندرية، مث أخرج إىل حلب، فقتل يف وقعة التركمان يف احملرم، ومستراح منه
. وتويف بدر الدين حممد بن حممد بن حممد القرقشندي الشافعي، أمني احلكم، يف يوم االثنني رابع عشرين احملرم

 وسبعمائة، وكان فقيهاً فاضال ناب يف احلكم بالقاهرة سنني، وبرع يف ومولده أول احملرم سنة إحدى وأربعني
  .احلساب والفرائض، وعمي قبل موته

وتويف زاهد الوقت الشيخ أمحد بن إبراهيم بن حممد اليمين، املعروف بابن عرب، يف ليلة األربعاء ثاين ربيع األول، 
ونزل السلطان للصالة عليه، فتقدم قاضي القضاة بدر  .ومحل من الغد حىت صلى عليه حتت القلعة مبصلى املرمين

الدين حممود العنتايب احلنفي فصلى عليه مبن حضر، وكان اجلمع موفوراً، مث أعيد إىل خانكاه شيخو بالصليبة خارج 
ل ومن خربه أن أباه كان من أه. وهناك كان سكنه، ووجد له مبلغ ألفني وسبعمائة درهم فلوساً. القاهرة، فدفن هبا

اليمن، وسكن مدينة برصا من بالد الروم، وتزوج هبا، فولد أمحد هذا، ونشأ بربصا، مث قدم القاهرة شاباً، ونزل 
خانكاه شيخو، وقرأ على إمام اخلمس هبا، خري الدين سليمان بن عبد اهللا فقرياً مملقاً، يتصدق عليه مبا عساه يقيم 

د مدة يف مجلة صوفيتها مببلغ ثالثني درمهاً الشهر فقط، فتعفف رمقه، ويسد من خلته، وينسخ باألجرة، مث نزل بع
عند ذلك عن أخذ ما كان يتصدق به عليه، وانقطع عن جمالسة الناس يف بيت باخلانكاه، وترك خمالطتهم وأعرض 

عن كل أحد، واقتصر على ملبس خشن حقري إىل الغاية، وتقنع بيسري القوت، وصار ال ينزل من بيته إال ليالً 
فلما عرف بذلك . يشتري قوته، مث يطلع إليه، فإذا حاباه أحد من الباعة فيما يشتريه من قوته تركه، وما حاباه بهل

تربك الباعة به، ووقفوا عند ما يشري هلم به، مث صار ال ينزل من بيته إال كل ثالث ليال مرة، بعد عشاء اآلخرة، 
شيئاً، حبيث أن رجالً دس يف قفته قليل موز وهو ال يشعر فلما فيشتري قوته، ويعود إىل منزله، وال يقبل من أحد 

رآه عند طلوعه إىل منزله مل يزل يفحص عنه حىت عرفه، فألقى إليه موزه ومل يزرأ منه شيء، وكان يغتسل باملاء 
ة، البارد شتاء وصيفاً يف كل يوم مجعة، وميضي إىل صالة اجلمعة من أول النهار، ويظل يصلي حىت تقام الصال

فيكون قيامه يف تركعه هذا بنحو ربع القرآن، من غري أن تسمع له قراءة، إال أنه يطل قيامه، حىت جيوز أنه يقرأ يف 



ومع حمبة الناس له وكثرة تعظيمهم له، صانه اهللا من إقباهلم إليه، فكان مير إىل اجلمعة، وال يرى . كل ركعة حبزبني
ليالً إال كل ثالث ليايل إذا نزل لشراء ما يتقوت به، وال جيسر أحد أن يدنو  هناراً إال إذا راح إىل اجلمعة، وال يرى

منه، فإن دنا منه أحد وكلمه ال جييبه، أقام على ذلك حنو الثالثني سنة، ويف أثناء ذلك ترك النسخ باألجرة، واقتصر 
يف الليل، وقد قام على قدميه، على الثالثني درمهاً فلوساً يف كل شهر، وأفضل منها ما وجد بعد موته، وكان يرى 

وقرأ ربع القرآن، وكان يعرف القراءات، ورؤى مرة بسطح اخلانكاه، وقد مد يده وفيها فتات اخلبز، والطيور 
تأكل مما يف يده، وكان إذا احتاج إىل خياطة خيشة ليلبسها، أو إعانة أحد عند عجزه يف آخر عمره عن محل اجلرة 

وكانت متر به األعوام الكثرية ال يتلفظ بكلمة، . هذا أجرتك: اه من الفلوس شيئاً ويقولاملاء اليت يتوضأ منها، أعط
ويف كل شهر خادم اخلانكاه حيمل إليه الثالثني درهم، فال يأخذها إال عدداً ال وزناً، . سوى قراءة القرآن، وذكر اهللا

  .أحداً على قدمه يف هذا الزماناملعاملة بالفلوس وزناً حدثت بعد انقطاعه، وباجلملة فال نعلم . فإن
وتويف شهاب الدين أمحد بن موسى بن نصري املتبويل املالكي، موقع احلكم يف يوم األربعاء ثاين شهر ربيع األول عن 

وقد حدث عن حممد بن أزبك، وعمر بن أميلة، وزغلس، وست العرب ومجاعة، وناب يف احلكم . مخس ومثانني سنة
ين أمحد بن يوسف بن حممد الزعيفريين الدمشقي، الشاعر يف يوم األربعاء ثاين شهر ربيع وتويف شهاب الد. بالقاهرة
وكان يقول الشعر ويكتب خطاً حسناً، ويزعم علم احلرف، ويستخرج من القرآن الكرمي ما يريد معرفته . األول

لناصر فرج، فتحرك له حظ راج من األخبار باملغيبات، وخدع بذلك طائفة من املماليك يف أيام الفنت ألوائل دولة ا
به مديدة؛ مث ركدت رحيه، وامتحن يف سنة اثنيت عشرة ومثامنائة، فإنه عثر على أبيات خبطه قد نظمها لألمري مجال 

الدين يوسف األستادار يومهه أهنا ملحمة فيها أنه سيملك مصر وميلك بعده ابنه، فقطع الناصر لسانه، وعقدتني من 
لقطع، فلم مينعه ذلك من النطق، ولزم داره، وأظهر اخلرس مدة أيام الناصر، مث تكلم بعد أصابعه ورفق به عند ا

  .ذلك، وأخذ يف الظهور أيام املؤيد شيخ، فلم يربح هبرجه، فانقطع حىت مات كمداً

مث ترقى وكان أوالً من مجلة الكتاب، . وهلك بطرك النصارى اليعاقبة غربيال، يف يوم األربعاء ثاين شهر ربيع األول
ولقي هو شدائد، وأهني مراراً، وصار ميشي يف الطرقات . وكانت أيامه شر أيام مرت بالنصارى. حىت ويل البطركية

على قدميه، وإذا دخل إىل جملس السلطان أو األمراء يقف، وقلت ذات يده، وخرج إىل القرى مراراً يستجدي 
والفاقة، وكانت للبطاركة عوائد على احلطي ملك احلبشة،  النصارى، فلم يظفر منهم بطائل، ملا نزل هبم من القلة

حيمل إليهم منه األموال العظيمة، فانقطعت يف أيام غربيال هذا، الحتقارهم له وقلة اكتراثهم به، وطعنهم فيه، بأنه 
  .ركةوباجلملة فما أدركنا بطركاً أمخل منه حركة، وال أقل منه ب. كان كاتباً، وذمته مشغولة مبظامل العباد

ومات األمري الطواشي كافور الصرغتمشي، شبل الدولة، زمام الدار، وقد قارب الثمانني سنة، يف يوم األحد خامس 
عشرين شهر ربيع اآلخر، وكان من عتقاء األمري منكلي بغا الشمسي، وخدم دهراً عند زوجته خوند األشرفية، 

، فواله الناصر فرج زمام الدار، وعزل منها بعد أخت األشرف شعبان ابن حسني مدة، مث خدم يف بيت السلطان
أنشأ حبارة الديلم جامعاً، وأنشأ بالصحراء خانكاه، وله عدة مواضع . موت املؤيد شيخ، مث أعيد، وكان قليل الشر

وضرب عنق نصراين يف يوم االثنني سادس عشرين شهر . وخلف ماالً مثرياً. أنشأها بالقاهرة، ما بني رباع غريها
  .آلخر، على أنه ساحر، وقد حكم بعض نواب احلكم املالكية بقتله، واهتم أنه قتله لغرض، وهللا العلمربيع ا

وجد يف . وتويف الشيخ بدر الدين حممد بن إبراهيم بن حممد البشتكي يف يوم االثنني ثالث عشرين مجادى اآلخرة
وكان أحد أفراد الزمان يف كثرة . سبعمائةحوض احلمام ميتاً، ومولده يف أحد الربيعني، من سنة مثان وأربعني و

فكتب ما ال . الكتابة، ينسخ يف اليوم مخس كراريس، فإذا تعب اضطجع على جنبه، وكتب كما يكتب وهو جالس



يدخل حتت حصر، ومن النسخ كانت معيشته، مع نزاهة النفس، وحدة املزاج، واإلقتداء بالسنة، والتمذهب البن 
ولقد أوحشنا فقده، و مل خيلف . لشعر، ويذاكر مبا شئت من أنواع العلوم، فاهللا يرمحهحزم الظاهري، وكان يقول ا

  .مثله بعده
ومات جنم الدين عمر بن حجي بن موسى بن أمحد بن سعد السعدي احلسباين الدمشقي الشافعي، قاضي القضاة 

 سنة، وقد نقب عليه بستانه بدمشق، وكاتب السر بديار مصر، يف ليلة األحد مستهل ذي القعدة، عن ثالث وستني
بالنريب خارج دمشق، ودخل عليه وهو نائم عدة رجال فقتلوه، وخرجوا من غري أن يأخذوا له شيئاً فلم يرع 

. وكان أبوه من فقهاء دمشق، ونشأ هبا، وويل قضاءها بعد اخلراب يف واقعة مترلك. زوجته إال به وهو يضطرب
ر فلم ينجح، وخرج منها بأسوأ حال، مث أعيد إىل قضاء دمشق، فمات وهو وعزل وأعيد مراراً، مث ويل كتابة الس

  .وكان يسري غري سرية القضاة، ويرمي بعظائم، ومل يوصف بدين قط. قاض
ومات بعدن من بالد اليمن التاجر شهاب الدين بركوت بن عبد اهللا املكيين، موىل احلاج سعيد موىل املكني، يف 

  .اهرة سننيوقد سكن الق. سادس ذي احلجة
وتويف تقي الدين حممد بن الزكي عبد الواحد بن العماد حممد ابن قاضي القضاة علم الدين أمحد األخناي املالكي، 

وكان بالنسبة إىل . أحد نواب احلكم بالقاهرة عن املالكية، وهو مبكة يف ثالث ذي احلجة، عن ثالث وستني سنة
  .سواه مشكوراً

صور عبد اهللا بن الناصر أمحد بن األشرف إمساعيل بن األفضل عباس بن اجملاهد علي ومات متملك اليمن امللك املن
بن املؤيد داود بن املظفر حيىي بن املنصور عمر بن علي بن رسول يف مجادى األوىل، وأقيم من بعده أخوه األشرف 

  .ل يف ثالث شهر رجبإمساعيل، مث خلع بعده وأقيم بدله امللك الظاهر هزبر الدين حيىي بن األشرس إمساعي
  سنة إحدى وثالثني ومثامنائة

أهلت وخليفة الزمان املعتضد باهللا أبو الفتح داود بن املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد العباسي، وسلطان اإلسالم 
مري مبصر والشام واحلجاز امللك األشرف أبو العز برسباي الدقماقي الظاهري اجلركسي، ثامن امللوك اجلركسة، واأل

وأمري جملس . الكري األتابك يشبك األعرج الساقي، وأمري أخور األمري جقمق العالي وأمري سالح أينال اجلكمي
األمري شارقطلوا، ورأس نوبة األمري أركماس الظاهري، والدوادار األمري أزبك، وحاجب احلجاب األمري قرقماس 

الدين عبد الغين ابن األمري الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن وأستادار األمري زين الدين عبد القادر ابن األمري فخر 
أيب الفرج، والوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي ابن الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن حممد، املعروف بكاتب 

حممد بن املناخ، وناظر اخلاص كرمي الدين عبد الكرمي بن بركة، املعروف بابن كاتب جكم، وكاتب السر بدر الدين 
وناظر اجليش القاضي زين الدين عبد الباسط، وقاضي القضاة الشافعي احلافظ . حممد بن أمحد بن مزهر الدمشقي

شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر، وقاضي القضاة احلنفي بدر الدين حممود العنتايب، قاضي القضاة 
لي عز الدين عبد العزيز البغدادي، وحمتسب القاهرة ومصر املالكي مشس الدين حممد البساطي، وقاضي القضاة احلنب

األمري أينال الششماين، ووايل القاهرة التاج الشويكي، ونائب الشام سودن من عبد الرمحن، ونائب حلب األمري 
قصروه، ونائب طرابلس األمري جرباش قاشق، ونائب محاة األمري جلبان، ونائب صفد األمري مقبل الزيين، ومتويل 

الشريف بركات بن حسن بن عجالن احلسين، ومتويل املدينة النبوية الشريف مانع بن  -شرفها اهللا تعاىل  -كة م
علي بن عطية بن منصور بن مجاز احلسيين، ومتويل ينبع الشريف عقيل بن وبري بن خمتار بن مقبل بن راجح بن 

  .إدريس احلسين، ونائب اإلسكندرية األمري أقبغا التمرازي



ر الغالل رخيصة، أما القمح فمن مائة وسبعني درمهاً فلوساً األردب إىل ما دوهنا، وأما الشعري فمن مائة وأسعا
  .وثالثني درمهاً األردب إىل ما دوهنا، وأما الفول فبنحو ذلك

والناس بالنواحي يف شغل بزراعة األراضي، وقد كثر الشراقي يف أعمال القاهرة ومصر، لقصور مد النيل، وسرعة 
والعسكر يف االهتمام للعرض على السلطان، والناس قد غلب عليهم . هبوطه، على ما تقدم ذكره يف السنة احلالية

  .يف عامة أرض مصر القلة والفاقة، وعدم املباالة بأمور الدين، والشغل بطلب املعيشة، لقلة املكاسب
من قربس، ومبلغه مخسون ألف يف ينار، فرسم بضرهبا  قدم احلمل: يف يوم اجلمعة ثالثه: شهر اهللا احملرم، أوله األربعاء

  .دنانري أشرفية، فضربت بقلعة اجلبل، حيث يشاهد السلطان احلال يف ضرهبا
  .يعوده وقد مرض. ركب السلطان من القلعة إىل دار األمري جانبك الدوادار: ويف يوم السبت حادي عشره
ن احلج، وقدم من الغد يوم اخلميس ثالث عشرينه احململ ببقية قدم الركب األول م: ويف يوم األربعاء ثالث عشرينه

احلاج، ومعهم الشريف خشرم أمري املدينة الشريفة يف احلديد، وقدم األمري بكتمر السعدي من املدينة النبوية، وقدم 
حنو  احلمل من عشور التجار الواردين من اهلند إىل جدة وهو أصناف، ما بني هبار، وشاشات، يكون قيمة ذلك

  .اخلمسني ألف دينار
ابتدئ يف هدم خان احلجر وقف الشهايب الششماين وقد أخذه السلطان وألزم : ويف يوم األحد سادس عشرينه

وكانوا أمة كبرية، قد مرت هبم وبآبائهم فيه عدة سنني، فنزل هبم مكاره كبري، لتعذر وجود . سكانه بالنقلة منه
  .مساكن يسكنون هبا

نت فتنة بني آل مهنا عرب الشام، قتل فيها األمري عذراء بن علي بن نعري، واستقر أخوه مدجل كا: ويف هذا الشهر
  .عوضه يف إمرة آل فضل
فيه رسم أن ال يزرع أحد من الناس قصب السكر، وأن يبقى صنفاً مفرداً للسلطان يزرعه : شهر صفر، أوله اجلمعة

راً، ويبيعه من غري أن يشاركه يف ذلك أحد، مث بطل هذا يف مزارعه جبميع اإلقليم، ويعصره عسالً وقنداً وسك
أكل الدود للزراعات؛ من الربسيم األخضر والقمح  -والذي قبله  -املرسوم ومل يعمل به، وكثر يف هذا الشهر 

وحنو ذلك، وسببه شدة احلر يف فصل اخلريف، وعدم املطر، ومع هذا فأسعار الغالل منحطة، فالقمح مبائة وأربعني 
  .اً األردب، والشعري والفول بتسعني درمهاً األردبدرمه

خلع على حمب الدين أمحد بن نصر اهللا، وأعيد إىل قضاء القضاة احلنابلة، عوضاً عن عز : ويف يوم الثالثاء ثاين عشره
  .الدين عبد العزيز البغدادي، وقد عزل لتنكر كاتب السر عليه وسعايته به

على سعد الدين إبراهيم بن املرة، واستقر يف نظر الديوان املفرد، عوضاً عن عبد خلع . ويف يوم االثنني ثامن عشره
  .واستقر عبد العظيم كاشف اجلسور بالبهنساوية. العظيم

ركب السلطان من قلعة اجلبل بثياب جلوسه، وشق من باب زويلة شارع : ويف يوم الثالثاء املبارك تاسع عشره
خليج الزعفران، فرأى البستان الذي أنشأه هناك، وعاد على تربته اليت  القاهرة، حىت خرج من باب النصر إىل

  .أنشأها جبوار تربة الظاهر برقوق وصعد إىل القلعة
كان املولد النبوي الذي يعمله السلطان، وحيضره بقلعة : ففي ليلة اجلمعة: شهر ربيع األول، أوله يوم السبت

  .اجلبل، على عادته يف كل سنة
  .أنعم بطبلخاناه األمري بكتمر السعدي، على األمري قجقار جقطاي، أحد أمراء العشرات :ويف ثالث عشره
قدم قاضي القضاة احلنفي بدمشق، شهاب الدين أمحد بن حممود ابن الكشك، وقد ألزم حبمل : ويف تاسع عشره



  .عشرة آالف دينار
لدين أمحد بن علي بن إبراهيم بن قدم قاضي القضاة الشافعي، ونقيب األشراف بدمشق، شهاب ا: ويف عشرينه

  .وقد ألزم أيضاً حبمل مال كبري. عدنان احلسيين
  .وفيه ركب السلطان وشق القاهرة بثياب جلوسه، على عادته

حتركت أسعار الغالل، وسببه خسة الزرع باجليزية والوجه البحري لعدم املطر، وتواىل : ويف أخريات هذا الشهر
  .على ثالثني يوماً، فلم تسر فيها املراكبهبوب الرياح املريسية زيادة 
أهل والناس على ختوف من سوء حال الزرع، وانكشاف ساحل النيل من الغالل، : شهر ربيع اآلخر، أوله االثنني

  .وقلة وجود القمح مع هذا عدة أيام، وقدمت األخبار بكثرة أمراض أهل الشام، وكثرة موت اخليول بدمشق ومحاة
لع على القاضي شهاب الدين أمحد بن الكشك خلعة االستمرار يف قضاء احلنفية بدمشق وقد خ: ويف ثالث عشرينه

  .محل مبلغ ألفي دينار بعناية بعض األمراء به، وكان قد ألزم مبال كثري
تتبعت أماكن الفساد، وأريقت منها اخلمور الكثرية، وشدد يف املنع من عصري الزبيب، ومنع الفرنج : ويف هذه األيام

  .بيع اخلمر اجمللوب من بالدهممن 
  .توجه الشهاب بن الكشك إىل حمل واليته: ويف سادس عشرينه

تشكى التجار الشاميون من محلهم البضائع اليت يشتروهنا من جدة إىل القاهرة، فوقع االتفاق على : ويف هذه األيام
من محل ما يتبضعونه من جدة إىل  أن يؤخذ منهم مبكة عن كل محل قل مثنه أو كثر ثالثة دنانري ونصف، ويعفوا

  .مصر، فإذا محلوا ذلك إىل دمشق أخذ منهم مكسها هناك، على ما جرت به العادة
غضب السلطان على الطواشي فريوز الساقي، وضربه وأخرجه إىل : يف خامسه: شهر مجادى األوىل، أوله الثالثاء

  .املدينة النبوية
وكانت يف . يارف وبالسيوفيني، فيما بني الصاغة ودرب السلسلةهدمت احلوانيت املعروفة بالص: ويف سادسه

  .أوقاف املدارس الصاحلية، فأخذت باسم ولد األمري جانبك الدوادار، لتعمر له مما ورثه من أبيه
برز من القاهرة طائفة من العمار، ونزلوا بركة احلجاج، وساروا منها يريدون مكة يف رابع : ويف ثاين عشرينه

  .عشرينه
توجه السيد الشريف شهاب الدين أمحد بن عدنان إىل دمشق، بعد ما محل ثالثة آالف دينار، :  سادس عشرينهويف

  .وألزم حبمل مخسة آالف دينار من دمشق، سوى ما أهدي إىل أرباب الدولة، وهو مبال جم
  .احنلت أسعار الغالل وكسدت: ويف هذا الشهر

وذلك أن امللك األشرف إمساعيل ابن امللك األفضل عباس بن . بالد اليمن مبدينة تعز من. وفيه كانت الفتنة الكبرية
اجملاهد علي بن املؤيد داود بن املظفر يوسف بن املنصور عمر بن علي بن رسول ملا مات قام من بعده ابنه امللك 

بن أمحد، يف مجادى الناصر أمحد بن األشرف إمساعيل، وقام بعد امللك الناصر أمحد ابنه امللك املنصور عبد اهللا 
اآلخرة سنة سبع وعشرين ومثامنائة، ومات يف مجادى األوىل سنة ثالثني، فأقيم بعده أخوه امللك األشرف إمساعيل بن 

أمحد الناصر بن امللك األشرف إمساعيل بن عباس فتغريت عليه نيات اجلند كافة من أجل وزيره شرف الدين 
عمر العلوي، نسبة إىل علي بن بوالن العكي، فإنه أخر صرف جوامكهم إمساعيل بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن 

ومرتباهتم، واشتد عليهم، وعنف هبم، فنفرت منه القلوب، وكثرت حساده، الستبداده على السلطان، وانفراده 
 مشد وكان يليه يف الرتبة األمري مشس الدين علي بن احلسام، مث القاضي نور الدين علي احملاليب. بالتصرف دونه



االستيفاء، فلما اشتد األمر على العسكر وكثرت إهانة الوزير هلم، وإطراحه جانبهم، ضاقت عليهم األحوال حىت 
كادوا أن ميوتوا جوًعا، فاتفق جتهيز خزانة من عدن، وبرز األمر بتوجه طائفة من العبيد واألتراك لنقلها، فسألوا أن 

ليمضوا غصًبا إن كان هلم : ا، فامتنع الوزير ابن العلوي من ذلك، وقالينفق فيهم أربعة دراهم لكل منهم، يرتفق هب
غرض يف اخلدمة، وحني وصول اخلزانة يكون خري، وإال ففسح اهللا هلم، فما للدهر هبم حاجة ،والسلطان غين 

السلطان، فهيج هذا القول حفائظهم، وحتالف العبيد والترك على الفتك بالوزير، وإثارة فتنة، فبلغ اخلرب . عنهم
  .ما يسوءوا شيئاً، بل نشق كل عشرة يف موضع، وهم أعجز من ذلك: فأعلم الوزير، فقال

قبيل املغرب، هجم مجاعة من العبيد والترك دار العدل بتعز، : فلما كان يوم اخلميس تاسع مجادى اآلخرة هذا
ة وقفت حتت الدار، وفرقة وافترقوا أربع فرق، فرقة دخلت من باب الدار وفرقة دخلت من باب السر، وفرق

أخذت جبانب آخر فخرج إليهم األمري سنقر أمري جندار، فهربوه بالسيوف حىت هلك، وقتلوا معه علي احملاليب مشد 
فأخذوه ومضوا إىل الوزير  -وقد اختفى بني نسائه وتزيا بزيهن  -املشدين، وعدة رجال، مث طلعوا إىل األشرف 

قتلى فائدة؟ أنا أنفق على العسكر نفقة شهرين فمضوا إىل األمري مشس الدين علي  ما لكم يف: ابن العلوي فقال هلم
بن احلسام بن الجني، فقبضوا عليه، وقد اختفى، وسجنوا األشرف وأمه وحظيته يف طبقة املماليك، ووكلوا به 

ع، وصار كبري هذه وسجنوا ابن العلوي الوزير وابن احلسام قريباً من األشرف، ووكلوا هبما، وقد قيدوا اجلمي
الفتنة برقوق من مجاعة الترك، فصعد هو يف مجاعة ليخرج الظاهر حيىي بن األشرف إمساعيل بن عباس من ثعبات 

فامتنع أمري البلد من الفتح ليالً، وبعث الظاهر إىل برقوق بأن يتمهل إىل الصبح، فنزل برقوق ونادى يف البلد 
هذا وقد . ألخذ والعطاء، وأن السلطان هو امللك الظاهر حيىي بن األشرفباألمان واالطمئنان والبيع والشراء، وا

هنب العسكر عند دخوهلم دار العدل مجيع ما يف دار السلطان، وأفحشوا يف هنبهم، فسلبوا احلرمي ما عليهن، 
الدار وقت وانتهكوا ما حرم اهللا، و مل يدعوا يف الدار ما قيمته الدرهم الواحد، وأخذوا حىت احلصر، وامتألت 

  .اهلجمة بالعبيد والترك والعامة

اجتمع بدار العدل الترك والعبيد، وطلبوا بين زياد وبين السنبلي واخلدم، وسائر : فلما أصبح يوم اجلمعة عاشره
ما مت غري حيىي، فاطلعوا : أمراء الدولة واألعيان، فلما تكامل مجعهم، ووقع بينهم الكالم فيمن يقيموه، قال بنو زياد

فقام األمري زين الدين جياش الكاملي واألمري برقوق، وطلعا إىل ثعبات يف مجاعة من اخلدام . هذه الساعة له
واألجناد، فإذا األبواب مغلقة، وصاحوا بصاحب البلد حىت فتح هلم، ودخلوا إىل القصر، فسلموا على الظاهر حيىي 

ففكوا القيد من رجليه، وطلبوا . يصل العسكر أمجعحىت : بالسلطنة وسألوه، أن ينزل معهم إىل دار العدل، فقال
العسكر بأسرهم، فطلعوا بأمجعهم، وأطلعوا معهم بعشرة جنائب من االصطبل السلطاين يف عدة بغال فتقدم الترك 

ال نبايعك حىت حتلف لنا أنه ال حيدث علينا منك سوء بسبب هذه الفعلة، وال ما سبق : والعبيد وقالوا للظاهر
لف هلم وجلميع العسكر، وهم يعددون عليه األميان، ويتوثقون منه، وذلك حبضرة قاضي القضاة موفق فح. قبلها،

الدين علي بن الناشري، مث حلفوا له على ما حيب وخيتار، فلما انقضى احللف، وتكامل العسكر، ركب ونزل إىل 
وعندما استقر بالدار أمر بإرسال ابن . دار العدل يف أهبة السلطنة، فدخلها بعد صالة اجلمعة، فكان يوماً مشهوداً

أخيه األشرف إمساعيل إىل ثعبات، فطلعوا به، وقيدوه بالقيد الذي كان الظاهر حيىي مقيداً به، وسجنوه بالدار اليت 
كان مسجوناً هبا، مث محل بعد أيام إىل الدملوه، ومعه أمه وجاريته، وأنعم السلطان امللك الظاهر حيىي على أخيه 

  .مبا كان له، وخلع عليه، وجعله نائب السلطة كما كان يف أول دولة الناصر، ومخدت الفتنة. األفضل عباسامللك 
وكان الذي حرك هذا األمر بنو زياد، فقام أمحد بن حممد بن زياد الكاملي بأعباء هذه الفتنة، حلنقه على الوزير ابن 



األخذ بثأره وصار ميتهن بين زياد، مث ألزم الوزير ابن العلوي، فإنه كان قد ماأل على قتل أخيه جياش، وخذل عن 
العلوي وابن احلسام حبمل املال، وعصرا على كعاهبما وأصداغهما، وربطا من حتت إبطهما، وعلقا منكسني، وضربا 

مثانون ألف دينار، ومن ابن  -ما بني نقد وعروض  -بالشيب والعصا، ومها يوردان املال، فأخذ من ابن العلوي 
سام مبلغ ثالثني ألف دينار، واستقر برقوق أمري جندار، واستقر األمري بدر الدين حممد الشمسي أتابك العسكر، احل

واستقر ابنه العفيف أمري أخور، مث استقر األمري بدر الدين املذكور أستادارا، وشرع يف النفقة على العسكر، وظهر 
سكر، بأمجعهم فإن له قوة وشجاعة، حىت أن قوسه يعجز من من السلطان نبل وكرم وشهامة ومهابة، حبيث خافه الع

  :عندهم من الترك عن جره، مدحه الفقيه حيىي بن رويك بقصيدة، أوهلا
  بلغنا ما نريد من األماين... بدولة ملكنا حيىي اليماين 

  أناس أدركتهم موتتان... سيحىي بابن إمساعيل حيىي 
: وكانت عدة هذه القصيدة أحد وأربعني بيتا، فقال. املنصور واألشرف،فكتب خبطه على احلاشية املوتتان هي دولة 

  .وأجاز عليها بألف دينار أحضرت له يف اجمللس وهبذه الكائنة اختل ملك بين رسول. مثنوها
أنعم علي األمري شارقطلوا، وخلع عليه، فاستقر أمرياً كبرياً أتابك : يف خامسه: شهر مجادى اآلخرة، أوله اخلميس

  .اكر، عوضاً عن يشبك الساقي، حبكم وفاتهالعس

أحضرت هدية ملك كلربجة من اهلند، وهي أربعة سيوف، وستة عشر مجاالً، عليها شاشات وأزر، وقد : يف سادسه
أهدى إىل غري واحد من أعيان الدولة، وسأل أن متكن رسله من بناء رباط بالقدس، وكان من خرب اهلند أن بالد 

وكان ملك اهلند صاحب مدينة دله، وهي . أهل الكفر وهم األكثر، وقسم بأيدي املسلمني اهلند قسمان، قسم بيد
وكان ملكها فريوز شاه بن نصرة شاه من عظماء ملوك اإلسالم، فلما مات، ملك دله بعده مملوكه . قاعدة امللك

ب مدينة دله، وعاد إىل بالده، ملو وعليه قدم األمري تيمور لنك بعد سنة مثامنائة، وأوقع باهلند وقيعة شنعاء، وخر
وكان ملو قد فر منه، فعاد مسري تيمور لنك إىل دله، ومضى منها إىل ملطان فخرج عليه . فأتى بالد الشام بعد ذلك

وكان قد ملك دله دولة يار، فنازله خضر خان وحصره مدة، ففر . خضر خان بن سليمان، وحاربه فقتل يف احلرب
مات، فقام من بعده ابنه مبارك شاه بن خضر خان هذا، وقد انقسمت بعد أخذ منه، وملك خضر خان دله حىت 

فأما بنجالة . تيمور مدينة دله مملكة اهلند، وصار هبا عدة ملوك، أجلهم ملك بنجالة، وملك كلربجة، وملك بزرات
ابنه غياث الدين  فقام هبا رجل من أهل سجستان يقال له مشس الدين، فلما مات قام من بعده ابنه اسكندر شاه مث

أعظم شاه بن اسكندر شاه بن مشس الدين، ومات سنة مخس عشرة ومثامنائة فملك بعده ابنه سيف الدين محزة، فثار 
عليه مملوكه شهاب الدين وقتله، فلم يتهن بعد أستاذه، وأخذه الكافر فندو، وملك بنجالة وما معها، فثار عليه ولده 

مبحمد، وتكىن بأيب املظفر، وتلقب جبالل الدين، مث جدد ما دثر أيام . ، وتسمىوقتله، وملك بنجالة -وقد أسلم  -
  .أبيه فندو من املساجد، وأقام معامل اإلسالم

فأما كلربجة فإن حممد شاه صاحب مدينة دله، بعث إليها حسن هبمن، فأخذها له، وأقام نائبها عن حممد شاه حىت 
بعد أمحد ابنه فريوز شاه بن أمحد بن حسن هبمن مث قام بعده أخوه  مات، فقام ابنه أمحد بن حسن هبمن، مث قام

  .شهاب الدين أمحد أبو املغازي بن أمحد بن حسن هبمن، وهو الذي بعث اهلدية املذكورة
وأما بزرات وكنباية فإن ظفر خان كان ساقًيا عند امللك فريوز شاه بن نصرة شاه صاحب دله، فواله كنباية على 

وكان ظفر هذا كافراً، وله أخ . راء عنها من الذهب ثالثة آالف ألف مثقال ومخسمائة ألف مثقالألف ألف تنكة مح
ويف واليته خرب تيمور دله، فقام عليه ابنه تتر خان وسجنه، وصانع تيمور فأقره، فلما سار تيمور عن . امسه الكه



ىل ملكه، فوثب أمحد خان بن تتر خان بن اهلند، خرج الكه على ابن أخيه تتر خان وقتله، وأعاد أخاه ظفر خان إ
وما . وقد أسلم وتلقب بالسلطان. ظفر خان على جده، وقتله، وأحرق عم أبيه الكه، وذلك بعد سنة عشر ومثامنائة

  .عدا هذه املماليك الثالثة، فإهنا دوهنا كديوه ومهامي وتانه وحنو ذلك مما هو بأيدي املسلمني
لى األمري الكبري شارقطلوا، واستقر يف نظر املارستان املنصوري بالقاهرة، ونزل املذكور خلع ع: ويف ثامن مجادى
  .إليه على العادة

كتب حبضور األمري صرماش قاشق نائب طرابلس، ليستقر أمري جملس، وكتب إىل األمري طرباي املقيم : ويف عاشره
سم ملن يف خدمة األمراء من مماليكه أن بالقدس بطاالً أن يستقر يف نيابة طرابلس، وجهز إليه خيل لريكبها، ور

  .يتوجهوا إليه
قدمت رسل ملك الروم مبدينة برصا، مراد بك بن كرشجي حممد بن بايزيد، بكتاب وهدية : ويف تاسع عشرينه

ومن خرب ملوك الروم أن خوندكار بايزيد بن مراد بن . فاحتفل السلطان لقدومهم، وأركب العسكر إىل لقائهم
سلمان وهو أكربهم، وحممداً، وعيسى، وموسى، فقام باألمر سلمان، وأقام برب قسطنطنية : ة أوالدعثمان ترك أربع

مملكة أبيه، فثار . مبدينة برصا، وحتاربا، فقتل عيسى، واستبد سلمان. يف مدينة أدرنة وكايل بويل، وقام أخوه عيسى
وقام بربصا أخوه حممد كرشجي وقاتله، عليه أخوه موسى وحاربه، فقتل سلمان، وملك بعده موسى برب أدرنة، 

  .فقتل موسى، واستبد باململكة حىت مات فأقيم من بعده ابنه مراد بك بن حممد كرشجي
اتضع سعر الغالل بديار مصر وكسدت، فأبيع األردب القمح مبائة وأربعني فلوساً إىل ما دون : ويف هذا الشهر

  .ذلك، والشعري بتسعني درمهاً األردب

لسلطان خان مسرور والرباع اليت تعلوه، وذلك أنه قومت أنقاضه باثين عشر ألف ديناراً، رصد منها وفيه أخذ ا
حتت يد مباشري السلطان تسعة آالف دينار لعمارة الربع، فصار النصف والربع للسلطان، وأقبض قاضي القضاة 

حتت نظر احلكم العزيز الشافعي،  عن مثن أنقاض الربع ثالثة آالف دينار، على أنه إذا كملت يكون ريعه جارياً
  .يصرف ريعه فيما كان يصرف فيه ريع األصل

فيه عملت اخلدمة باإليوان من دار العدل من القلعة، وأحضرت رسل مراد بن عثمان : شهر رجب، أوله السبت
  .وكان موكباً جليالً أركب فيه األمراء ومماليك السلطان، وأجناد احللقة. ملك الروم بريصا

  .ابتدئ هبدم خان مسروروفيه 
خلع علي القاضي كمال الدين حممد ابن القاضي ناصر الدين حممد بن البارزي، واستقر يف كتابة السر : ويف سابعه

وكان القاضي كمال الدين منذ من عزل نظر اجليش بعد كتابة . بدمشق عوضاً عن بدر الدين حسني حبكم وفاته
ثل طريقة، من الصيانة والديانة والوقار والسكينة، وتردد األكابر واألعيان السر مالزماً لداره على أمجل حالة وأم

  .إىل بابه، وكثرت مداراته، وبسط يده باإلحسان
خلع علي عز الدين عبد السالم بن داود بن عثمان العجلوين القدسي أحد خلفاء احلكم الشافعية، : ويف عاشره

وعز الدين هذا قدم . س الدين حممد بن عبد الدامي الربماويواستقر يف تدريس الصالحية بالقدس، عوضاً عن مش
القاهرة بعد كائنة تيمور، فبلونا منه فضيلة ومعرفة باحلديث وغريه، وصحب كاتب السر فتح اهللا، وناب يف احلكم 

حول بقوة فاشتهر، مث نوه به ناصر الدين حممد بن البارزي كاتب السر، وصار يزاحم األكابر يف احملافل، ويناطح الف
  .أدير حممل احلاج على العادة يف كل سنة: ويف حادي عشره. حبثه وشهامته وغزارة علمه، ونعم الرجل هو

كتب باستقرار السيد الشريف شهاب الدين أمحد بن عدنان يف نظر اجليش بدمشق، عوضاً عن : ويف تاسع عشره



  .بدر الدين حسني، ومحلت إليه اخللعة والتوقيع على يد جناب
ولقد استوحشنا لغيبته، فاهللا مين علينا . سار القاضي كمال الدين حممد بن البارزي إىل حمل واليته:  ثاين عشرينهويف

  .جبميل عودته
  .قدم األمري جرباش قاشق من طرابلس، واستقر أمري جملس: ويف ثالث عشرينه
  .ملديوننياستدعى السلطان من يف سجن القضاة، وأفرج عن عدة من ا : ويف سابع عشرينه
حترك سعر الغالل فأبيع الشعري كل أردب مبائة ومخسة وعشرين بعد تسعني وأبيع الفول مبائة : ويف هذا الشهر

هذا مع دخول الغالت اجلديدة، إال . وستني، وأبيع القمح مبائة وستني، وأبيع القمح مبائة وستني بعد مائة وأربعني
 عاشر طوبة من أشهر القبط ببالد الصعيد، تلف هبا أكثر الفول وهو أن الفأر كثر عبثه يف الغالل، ووقعت صقعة يف

أخضر، وكانت الشراقي كثرية، فلم يزرع ما شرق من األراضي وأكلت الدودة مواضع مزروعة و مل يزل الغالء 
 بالناس لرءوف إن اهللا" يترقب يف هذه السنة منذ هبط النيل سريعاً، إال أن اهللا تعاىل أرخى األسعار لطفاً منه بعباده 

وقدمت األخبار بأن أراضي حوران بالشام مل تزرع لعدم املطر، وأن الغالء قد اشتد "  ٦٥احلج، اآلية " " رحيم 
وفيه فشت أمراض حادة يف الناس ببالد الصعيد، وكثر املوتان، السيما مبدينة هو، وبوتيج، . باحلجاز لعدم الغيث به
  .ومنشية أمخيم وما حوهلا

. أهل وأسعار الغالل أخذة يف االرتفاع، ومل يكد يوجد عند قطاف عسل النحل منه شيء: ، أوله األحدشهر شعبان
  .وهلك النحل من قلة املراعي، وعز وجود الفول لقلة ما حتصل منه عند الدراس، وقل احلمص أيضاً، وخس الكنان

  .توجهت جتريدة عدهتا مخسون مملوكاً إىل ينبع: ويف سادس عشره
  .وباء يف هذا الشهر بصعيد مصر، فمات بشر كثريوكثر ال

نودي على النيل ثالثة أصابع بعد ما أخذ :  -املوافق لسابع عشرين بؤونة  -يف ثانيه : شهر رمضان، أوله االثنني
  .القاع فكان ثالثة أذرع وعشر أصابع

لدين حيىي، قريب األمري فخر الدين وفيه عزل سعد الدين إبراهيم بن املرة من نظر الديوان املفرد، وويل عوضه زين ا
  .بن أيب الفرج
. لنيابة طرسوس، وأضيف إقطاعه إىل الديوان املفرد -أحد أمراء الطبلخاناه  -أخرج قانصوه : ويف عشرينه

وقانصوه هذا أحد مماليك األمري نوروز احلافظي، وصار إىل املؤيد شيخ بعد قتل نوروز، فرقاه حىت صار أمري 
  .أحد الفرسان املشهورين، وكبري الطائفة النوروزيةطبلخاناه، وهو 

بلغ القمح إىل مائتني وستني درمهاً األردب، وأناف األردب من الشجر والفول على املائتني، : ويف هذا الشهر
  .مثانني درمهاً -وهي مخسون رطال  -وبلغت البطة الدقيق 

قطالن ألخذ املدينة، فإذا الناس على يقظة وأهبة هلم، وفيه قدم إىل اإلسكندرية مركبان من مراكب طائفة الفرنج ال
  .وفيه قدم احلمل من قربس. فإن متملك قربس كان قد بعث حيذر منهم، فردهم اهللا خائبني

ركب السلطان من قلعة اجلبل، فشق القاهرة، ونظر إىل عمارته، ونزل : يف حادي عشره: شهر شوال، أوله األربعاء
  .فعاد املرضي، وعاد إىل القلعةإىل املارستان املنصوري، 

نودي على النيل بزيادة أربعة وعشرين إصبعاً، لتتمة اثين عشر ذراعاً :  -املوافق ألول مسرى  -ويف ثاين عشره 
  .وعشر أصابع، وهذا مما يستكثر من زيادة النيل

وكانت يف وقف . امللك الصاحلهدمت احلوانيت اليت جتاه شبابيك املدرسة الصاحلية اليت جبوار قبة : ويف هذه األيام



  .اجلو كندار، وكان هدمها يف رابعه
توجه سعد الدين إبراهيم بن املرة إىل جدة ألخذ مكوس التجار الواردين من اهلند، وقد أعيد إىل : ويف سادسه

  .واليته
ها أن اخلرب وسبب -أحد أمراء العشرات  -سارت جتريدة مخسون مملوكاً، عليها األمري أرنبغا : ويف حادي عشره

ورد من مكة بأن بين عجالن أخوة الشريف بركات بن عجالن متويل مكة طلبوا من شاهني املتوجه إىل جدة أن 
يأخذوا مما يتحصل ما كانت عادهتم أخذه يف أيام أبيهم الشريف حسن بن عجالن، فمنعهم من ذلك، فهددوه 

  .دة تقوية البن املرة على حفظ املالبالقتل، وأن كثرياً من القواد قد قام معهم، فأخرج التجري
خرج حممل احلاج على العادة، إال أنه أناخ بربكة احلجاج، و مل ينزل بالريدانية خارج القاهرة، وخرج : ويف عشرينه

معه أمري احلاج األمري قرا سنقر الذي كان كاشف اجليزة، وقد خرج أمري الركب األول األمري أينال الششماين 
  .واستناب عنه يف احلسبة دواداره -ءوس النوب أحد ر -احملتسب 

كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، وركب املقام الناصري :  -املوافق له رابع عشر مسرى  -ويف خامس عشرينه 
  .حممد بن السلطان، ومعه األتابك شارقطلوا وغريه من األمراء، حىت خلق املقياس، وفتح اخلليج على العادة

أمسك األمري قطش أحد أمراء األلوف، واألمري جرباش قاشق أمري جملس، ومحل قطش يف احلديد : ويف ثامن عشرينه
  .إىل اإلسكندرية، فسجن هبا وأخرج األمري جرباش قاشق الكرميي بغري قيد إىل دمياط

وأنعم وفيه خلع على األمري أينال اجلاليل األجرود، واستقر يف نيابة غزة، عوضاً عن األمري متراز الدقماقي، 
بطبلخاناته على األمري متراز الدوادار، وكتب بإحضار األمري بيبغا املظفري من القدس، وقد نقل إليها من دمياط من 

  .حنو شهر
  .احنل سعر الغالل، وقل طالبها، وعز وجود اللحم باألسواق، أحياناً: ويف هذا الشهر

صة، فأخذت يف االرتفاع، وعز وجود التنب، فبلغ أهل وأسعار الغالل رخي: شهر ذي القعدة احلرام، أوله اجلمعة
احلمل مائيت درهم، وعز وجود اللحم أيضاً، وفقد من األسواق، وصارت املماليك خترج إىل الضواحي يف طلب 

التنب خليوهلا، فتأخذ بالعسف على عادهتا، فامتنع الناس من جلبه من األرياف، ومل يقدر عليه أحد بعد ذلك، فندب 
فة من غلمانه للخروج إىل األرياف باجلمال السلطانيه، وشراء التنب من النواحي، وأن يكون مبائة السلطان طائ

درهم احلمل، وتوقف اجلمال احململة التنب حتت القلعة، ويباع احلمل منه مبائة وأربعني درمهاً، ومنع املماليك من 
  .من حتت القلعة، فتمشي احلال يف وجودهاخلروج إىل الضواحي يف طلب التنب، وأن ال يشتري أحد التنب إال 

تعدى سعر القمح ثالمثائة درهم األردب، والفول مائتني وستني، والشعري مائتني وثالثني، وفقدت : ويف هذه األيام
مثانية  -وهو يوم األحد سابع عشره  -الغالل من الغراس مع كثرهتا، وتوفر زيادة النيل، فإنه بلغ إىل يوم النوروز 

وهذا مما يستكثر من زيادة النيل، إال أن األمراء واألعيان شرهوا يف الفوائد، . اً وأربعة عشر إصبعاًعشر ذراع
وشاركوا من دوهنم يف إدخار الغالل وغريها من البضائع، رجاء الفائدة، فعز وجود الغالل، وارتفع سعرها وفقد 

معرفة طرق املصاحل، فإن غاية مقاصدهم إمنا هي  اخلبز من األسواق أحياناً، وصارت والة األمور مع ذلك بعيدة عن
  .أخذ املال على كل وجه أمكن أخذه، فلهذا اختلت األحوال، وضاعت املصاحل

  .قدم األمري بيبغا املظفري من القدس، وأنعم عليه بإمرة جرباش قاشق وإقطاعه: ويف حادي عشرينه
ود، مع كثرهتا يف الشون واملخازن، وإمساك أرباهبا أهل والغالل عزيزة الوج: شهر ذي احلجة احلرام أوله السبت

أيديهم عن بيعها ألملهم فيها غاية الربح، فبلغ القمح أربعمائة درهم األردب، والبطة الدقيق مائة وثالثني درمهاً، 



احنل والشعري ثالمثائة درهم األردب، والفول بنحو ذلك، وأبيع الفدان الربسيم بألف درهم، ففرج اهللا عن عباده، و
  .السعر، حىت أبيع القمح بثالمثائة ومخسني درمهاً األردب وما دوهنا، وكسدت الغالل حىت ال جيد من يطلبها

قبض على األمري أزبك الدوادار، وأخرج من ليلته إىل القدس بطاال، وقبض على عدة من : ويف ليلة اخلميس سادسه
بلغ السلطان أن مجاعة من خاصكيته ومماليكه يريدون اخلاصكيته، وسبب ذلك أنه يف أخريات ذي القعدة احلرام 

الفتك به وقتله ليال، فقبض على عدة منهم يف أيام متفرقة، ونفي مجاعة منهم إىل الشام وقوص، وعاقب طائفة 
منهم، فكثرت القالة، واشتد اإلرجاف، وأخذ السلطان يف االستعداد واحلذر، وسقط عليه مراراً سهام من طباق 

  .وبلغه أن املماليك كانت جتتمع بأزبك. سلمه اهللا تعاىل منهااملماليك، 
واستقر دواداراً كبرياً عوضاً عن أزبك، وخلع على األمري . خلع على األمري أركماس الظاهري رأس نوبة: ويف ثامنه

خاناه متراز القادم من غزة، واستقر رأس نوبة عوضاً عن أركماس، وأنعم على األمري يشبك املشد، وأنعم بطبل
يشبك على أقبغا اخلازندار، واستقر الطواشي صفي الدين جوهر السيفي قنقباي الالال خازنداراً عوضاً عن أقبغا، 

  .فبلغ االختصاص بالسلطان مبلغاً كبرياً
نودي على النيل بزيادة إصبع لتتمة زيادته عشرين ذراعاً سواء، :  -املوفق ثالث عشر توت  -ويف ثاين عاشره 

  .صه من الغدوابتدأ نق
مضافاً مبا  -خلع على األمري تاج الدين الشويكي وايل القاهرة، واستقر مهمنداراً عوضاً عن حرز : ويف سابع عشره

  .وهو من جمالسي السلطان يف جمالسه اخلاصة -بيده من الوالية وشد الدواوين واحلجوبية 
خاء، وأنه قدم حممل من العراق معه أربعمائة مجل قدم مبشرو احلاج وأخربوا بسالمة األمن والر: ويف سابع عشرينه

حتمل احلاج، جهزه حسني بن علي ابن السلطان أمحد بن أويس من احللة، وكان قد استوىل على ششتر وصاهر 
  .العرب، فقوي هبم، وناهض شاه حممد بن قرا يوسف صاحب بغداد

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

الدمشقي، يف يوم اجلمعة ثالث احملرم، وهو من عامة دمشق، تشفع يب ملا مشس الدين حممد بن يعقوب النحاس 
قدمت دمشق يف سنة عشر ومثامنائة، أن يلي حسبة الصاحلية، مث قدم القاهرة يف سنة اثين عشرة، وويل حسبة 

  .القاهرة مث وزارة دمشق، فلم حتمد سريته، وال شكرت طريقته
  .بن حيار بن مهنا، مقتوال، يف احملرمومات أمري املأل عذراء بن علي بن نعري 

ومات األمري بكتمر السعدي، يف يوم اخلميس ثالث عشر شهر ربيع األول، وكان قد رباه األمري سعد الدين 
إبراهيم بن غراب صغرياً يف حجور نسائه، فنشأ على أمجل طريقة من الديانة وطلب العلم، وترقى بعد أستاذه حىت 

  .، ومل خيلف يف أبناء جنسه مثله، ديناً وعلماً وشجاعة ومعرفةصار من أمراء الطبلخاناه
وكان جماوراً باجلامع األزهر عدة سنني، . ومات الشيخ سعيد املغريب يف يوم األربعاء تاسع عشر شهر ربيع األول

س، وقد وللناس فيه اعتقاد، ويؤثرون عنه كرامات، وترك ماال يبلغ األلفي دينار ذهباً، ما بني ذهب وفضة وفلو
  .علت سنه وطال مرضه

ومات األمري سيف الدين جانبك الدوادار، يف يوم اخلميس سابع عشرين شهر ربيع األول وكان قد رباه السلطان 
فلما تسلطن رقاه حىت صار أجل األمراء وعذقت به أمور الدولة كلها فاعتبط قبل . صغرياً، وتقلب معه يف تقلباته

وتوىل السلطان متريضه، ونزل إليه وحضر وفاته، ودفنه وله جامع هبج  -كياً شهماً وكان فطناً ذ -بلوغ الثالثني 
  .الذي يف الشارع خارج باب زويلة بالقرب من اليانسية



ومات األمري أزدمر شايه يف سادس شهر ربيع اآلخر حبلب، وهو أحد املماليك الظاهرية الذين خرجوا من القاهرة 
شيخ، وتقلبت به األحوال معه، فرقاه ملا تسلطن حىت صار من أمراء األلوف، مث خرج  يف أيام الفنت، والتحق باألمري

يف األيام األشرفية من القاهرة، و مل يشكر يف دينه، وال يف أمر دنياه، بل كان من الظلم والشح واإلعراض عن اهللا 
  .مبكان

حد املماليك الظاهرية، ومن مجلة أمراء وهو أ. ومات األمري كمشبغا اجلمايل يف يوم اجلمعة رابع مجادى األوىل
  .الطبلخاناه، وشهرته مجيلة

وهو أحد . ومات األمري الكبري األتابك سيف الدين يشبك الساقي األعرج، يف يوم السبت ثالث مجادى اآلخرة
حلافظي يف املماليك الظاهرية الذين خرجوا يف أيام الفنت وممن له يف تلك الفنت ذكر، وكان أوال من أتباع نوروز ا

قيامه بالشام، مث صار مع األمري شيخ، فلم يقبل عليه، ونفاه إىل مكة، مث محله منها إىل القدس، فأحضره األمري ططر 
بعد موت املؤيد شيخ، وانعم عليه بإمرة، فرقاه السلطان إىل أن صار األتابك، وهو الذي أثار الفتنة مبكة حنقا على 

وكان يقرأ القرآن ويشدو شيئاً من الفقه، ويؤثر عنه ديانه وعفة، . ا ما وقعالشريف حسن بن عجالن، حىت وقع هب
  .إال عن املال فإن له يف الشح والطمع أخبار سيئة

ومات جنم الدين حسني بن عبد اهللا السامري األصل كاتب السر وناظر اجليش، بدمشق يوم األربعاء رابع عشر 
بة الديونة، وخدم عند األمري بكتمر شلق، وقدم إلينا القاهرة معه يف مجادى اآلخرة وكان من مسرة دمشق، يعاين كتا

األيام الناصرية، وهو بزي املسلمني، فلما كانت األيام األشرفية مجع له بني كتابة السر ونظر اجليش بدمشق، ومل 
  .جيتمعا ألحد قبله، وطالت أيامه وكثر ماله حىت أتاه محامه، ومل يشهر بفضل وال دين

س الدين حممد بن عبد الدامي بن موسى الربماوي، مدرس الصالحية بالقدس، يف يوم اخلميس ثاين عشرين ومات مش
كان أبوه يؤدب األطفال، فنشأ ابنه هذا وطلب العلم . مجادى اآلخرة، وقد أناف على الستني بل قارب السبعني

ب يف احلكم بالقاهرة قليال، مث خرج حىت برع يف الفقه على مذهب الشافعي، ويف األصول واحلديث والنحو، ونا
إىل دمشق لضيق حاله، فأكرمه قاضي القضاة جنم الدين عمر بن حجي، ورفع من مقداره، مث نوه به ملا ويل كتابة 

  .وويل الصالحية بالقدس، حىت مات هبا، وله مصنفات مفيدة. السر بديار مصر
ء احلكم الشافعي يف يوم االثنني خامس عشرين شهر ومات بدر الدين حسن بن أمحد بن حممد الربديين أحد خلفا

ومل يوصف بعلم وال دين، صحبناه . وكانت فيه عصبية وحمبة لقضاء حوائج الناس. رجب، وقد أناف على الثمانني
  .سنني، ومستراح منه

خ، وسار يف وهو أحد أمراء الطبلخاناه الذين أنشأهم املؤيد شي. ومات األمري قجقار جقطاي، يف يوم االثنني هذا
  .إقطاعه سرية مجيلة، حىت أنه عمر اخلراب، ورفق بالفالحني، فزرع يف أيامه ما كان بوراً

ومات األمري جانبك ابن األمري حسني ابن السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون، يف يوم اخلميس سادس عشرين 
ام أخيه األشرف شعبان بن حسني، وأقام بقلعة الطبلخاناه يف أي. شعبان، عن حنو مثانني سنة، وكان من مجلة أمراء

اجلبل سنني بطاال، حتر أنزل السلطان األسياد بين قالوون إىل القاهرة، فنزل فيمن نزل، ومات وهو قعدد بين 
  .قالوون

ومولده . ومات مشس الدين حممد بن أمحد بن علي العسقالين الشامي احلنبلي، يف يوم السبت ثامن عشرين شعبان
  .وكان مفيداً. حدث عن العرضي وغريه بالسماع، وناب يف احلكم بالقاهرة سنني. ع وأربعني وسبعمائةسنة أرب

يف يوم اخلميس ثامن عشرين ذي القعدة، وقد قدم مع األمري  -ويقال له حرز  -ومات األمري سيف الدين إبراهيم 



  .ر املهمنداريةشيخ من الشام، فواله والية القاهرة، مث عمله مهمندار فمات وهو يباش
  سنة اثنتني وثالثني ومثامنائة

حدث مع غروب الشمس برق متوال، تبعه رعد : ففي ليلة االثنني خامس عشره: شهر اهللا احملرم، أوله االثنني
شديد، مث مطر غزير، واستمر معظم الليل، فلم يدرك مبصر مثله برقاً ورعداً، وال عهدنا مثل غزارة هذا املطر يف 

وقدم اخلرب بأهنا أمطرت وقت العشاء من ليلة االثنني ثامنه بناحية بين عدي من البهنساوية برداً . خلريفأثناء فصل ا
يف قدر بيضة الدجاجة وما دوهنا كبيضة احلمامة، فهلك به من الدجاج والغنم والبقر شيء كثري، فهلك لرجل 

اوز هذا الربد بين عدي، وكان مع الربد واملطر ستون رأساً من الضأن، وهلك آلخر مخسون رأساً من املعز، و مل يتج
  .راعد مرعب من شدته، وبرق متوال ورياح عاصفة

تتبع األمري قرقماس حاجب احلجاب مواضع الفساد، فأراق من اخلمور وحرق من احلشيشة املغرية : ويف هذا الشهر
  .للعقل شيئاً كثرياً، وهدم مواضع، ومنع من االجتماع يف مواضع الفساد

  .قدم ركب احلاج األول صحبة األمري أينال الششماين، وقدم من الغد حممل احلاج ببقيتهم: ثاين عشرينه ويف
أنه كان قد تقرر يف العام املاضي مع الفاضي كرمي الدين عبد الكرمي : ثالث مظامل، إحداها: وحدث يف هذا الشهر

لبصرة، الذين يتبضعون من متاجر اهلند، من بن بركة ناظر اخلاص أن تعفي جتار الشام ومشهد علي والكوفة وا
القدوم من مكة إىل القاهرة بضاعتهم، وأن يقوموا عن كل مجل بثالثة دنانري ونصف، فانتقض ذلك يف املوسم مبكة، 

وألزم سائر التجار أن حيضروا من مكة ببضائعهم صحبة الركب، وتتبعوا، حبيث مل يقدر أحد منهم أن يتأخر مبكة 
 الشام، بل حضروا بأمجعهم، وأقيمت عليهم األعوان يف طول الطريق بتفقدهم وبعد أمجاهلم، حىت وال يتوجه إىل

  .قدموا صحبة احلاج فحل هبم من البالء ما ال يوصف
أنه منع باإلسكندرية أن ينصب قبان لوزن بضاعة أحد من التجار، فامتنع الكافة من بيع النهار على الفرنج، : ثانيها

شراء فلفل السلطان احملضر من جدة مبائة وعشرين ديناراً احلمل، وكانت قيمته مع التجار مثانني وألزم الفرنج ب
ديناراً، فأخذ الفرنج منه ما وصلت قدرة مباشري السلطان أن يبيعوه عليهم، وامتنعوا من أخذ بقيته، ورجعوا بكثري 

  .ر كبريمما محلوه من بضائعهم إىل بالدهم، فشمل التجار وغريهم من ذلك ضر
أنه بلغ السلطان أن التجار الواردة إىل القاهرة من املوصل ومحاة ودمشق تربح فيما جتلبه من الثياب : ثالثها

املنسوجة من القطن ماالً كثرياً فألزم السماسره أن ال تبيع ألحد من هذا الصنف شيئاً، بل يكون بأمجعه متجراً 
آخر ومعه عشرة ثياب، وقومت، بأقل من مثنها يف بالدها، وكتب إىل  للسلطان، فأخذ تاجر ومعه مثانون ثوباً، وأخذ

بالد الشام بأن ال متكن التجار من محل شيء من ذلك إىل القاهرة، فصادف قدوم قفل من املوصل إىل مدينة محاة 
تج عليهم واح. مما معهم وعربوا إىل الربية عائدين إىل بالدهم. بثياب موصلية، فرسم عليهم حىت رحلوا من محاة

بأهنم ردوهم ألن طول الثياب نقص عن ثالثني ذراعاً كل ثوب، وأنه ال ميكن أحد منهم أن يبيع ثوباً حىت يكون 
ثالثني ذراعاً يف عرض ذراع ونصف، وأن ال يكون فيها ثوب يغلو مثنه، فحل بالناس بالء ال ميكن حكايته، وخربت 

وقدم مع ذلك احلمل من جزيرة . يت ذكره إن شاء اهللا تعاىلاملوصل بعد ذلك، وبطل عمل الثياب هبا، كما سيأ
قربس وفيه ثياب صوف، فحملت إىل دمشق، وهي مثامنائة ثوب، مطرح الثوب بثمانية عشر ديناراً، وحيتاج إىل 

دينار آخر كلفه، فأبيع أحسنها باثين عشر ديناراً، فخسر كل ثوب سبعة دنانري، وطرح هبا أيضاً السكر املعمول 
  .غوار على الناس، فلم يكد يسلم أحد من األخذ منه، وهللا عاقبة األمورباأل



  .فيه جبيت أمثان البضائع بالعسف: شهر صفر، أوله الثالثاء
  .كتب على يد جناب حبضور الطواشي فريوز الساقي من املدينة النبوية: ويف حادي عشرينه
  .بحريةخرجت جتريدة ألخذ خيول أهل الغربية وال: ويف رابع عشرينه

فيه ترك طائفة كبرية من مماليك السلطان اجللب الذين يسكنون الطباق بقلعة اجلبل : شهر ربيع األول، أوله اخلميس
إىل بيت األمري زين الدين عبد القادر بن أيب الفرج أستادار، وتسوروا اجلدران حىت دخلوه فنهبوا ما فيه، وكان 

ذوا ما قدروا على أخذه، مث مضوا إىل بيت ناظر الديوان املفرد، مث إىل غائباً عنه، وعبثوا يف طريقهم بالناس، فأخ
بيت الوزير، فأدركهم مقدم املماليك والزمام، وتلطفا هبم، حىت انصرفوا عن بيت الوزير وسبب ذلك تأخر 

وكان يوماً فنزلوا . جوامكهم بالديوان املفرد لشهرين، فلما شكوا ذلك إىل السلطان قال هلم امضوا إىل املباشرين
  .شنعاً

نودي مبنع الناس من املعاملة بالدراهم البندقية والدراهم اللنكية، فامتنعوا وتصدى مجاعة ألخذها بأقل : ويف خامسه
  .من قيمتها، لعلمهم بأن الدولة ال ميضي هلا أمر وال تثبت على حال، فخسر طوائف من الناس مجلة، وربح آخرون

زين الدين عبد القادر أستادار، وضرب، مث خلع عليه من الغد، واستقر على  قبض على األمري: ويف حادي عشره
  .عادته

  :شهر ربيع اآلخر، أوله اجلمعة

أهل وقد ارتفع سعر القمح من أربعمائة درهم األردب إىل أربعمائة ومخسني والشعري من مائة ومثانني درمهاً األردب 
ن الدقيق مبائة وأربعني درمهاً، هذا والبهائم مرتبطة على الربسيم والفول بنحو ذلك، وأبيعت البطة م. إىل ثالمثائة
ومن العادة احنطاط أسعار الغالل يف مثل هذا الوقت، غري أن االحتكار على الغالل متزايد، والطمع يف . األخضر

  .غالء أمثاهنا كثري
ضرروا من قلة وجود الفلوس، فإن نودي أن تكون الفلوس بثمانية عشر درمهاً الرطل، وقد كان الناس ت: ويف ثامنه

  .التجار أكثرت من محلها إىل بالد اهلند وغريها لرخصها بالنسبة إىل سعر النحاس األمحر الذي مل يضرب
وكب السلطان بثياب جلوسه ونزل من قلعة اجلبل إىل بيت القاضي زين الدين عبد : ويف يوم السبت سادس عشره

  .، وعاد إىل القلعة، فحمل إليه عبد الباسط من الغد ألفي دينار، وخيالً وبغاالًالباسط ناظر اجليش، فأقام عنده قليال
  .تكرر ركوب السلطان مراراً: ويف هذا الشهر

  .وفيه ارتفع القمح إىل مخسمائة درهم األردب، وأبيع األرز بألف درهم األردب، بعد مخسمائة
الفضل أمحد بن علي ابن حجر إىل الشهود اجلالسني تقدم أمر قاضي القضاة شهاب الدين أيب : ويف سادس عشرينه

باحلوانيت للتكسب بتحمل الشهادات بني الناس أن ال يكتبوا صداق امرأة إال بأحد النقدين، الدراهم الفضة أو 
فلما راجت الفلوس . وأدركناهم يكتبون الصداقات من الذهب والفضة اليت هي الدراهم النقرة. الدنانري الذهب
يف سنة ست ومثامنائة أن ال تكتب  -رمحه اهللا تعاىل  -لقضاة جالل الدين عبد الرمحن البلقيين رسم قاضي ا

صداقات النساء، وأجاير الدور، وسجالت األراضي، وعهد الرقيق من العبيد واإلماء، ومساطري الديون، إال من 
  .الفلوس اجلدد معاملة القاهرة، فاستمر ذلك إىل اآلن

  .احلجر على السكر، ورسم أن ال يشتريه أحد وال يبيعه إال السلطان، مث بطل ذلك أعيد: ويف هذا الشهر
وفيه عثر على بعض جتار العجم املنتمني إىل اإلسالم وقد توجه من عند احلطي ملك احلبشة إىل الفرنج حيثهم على 

يسري من بالد احلبشة يف الرب  القيام معه إلزالة دين اإلسالم وأهله، وإقامة امللة العيسوية، فإنه قد عزم على أن



بعساكره، فتالقوه جبموعكم يف البحر إىل سواحل بالد املسلمني، فسلك هذا التاجر الفاجر يف مسريه من احلبشة 
الربية حىت صار من وراء الواحات إىل وراء املغرب، وركب منها البحر إىل بالد الفرنج، ودعاهم للثورة مع احلطي 

وأهلها، واستعمل بتلك البالد عدة ثياب مذهبة باسم احلطي، ورقمها بالصلبان، فإنه على إزالة ملة اإلسالم 
شعارهم، وقدم من بالد الفرنج يف البحر إىل اإلسكندرية ومعه الثياب املذكورة وراهبان من رهبان احلبشة، فنم 

  .عليه بعض عبيده، فأحيط مبركبه، ومحل هو والراهبان ومجيع ما معه إىل السلطان
كشف عن أمر الديوان املفرد واعترب متحصله يف السنة ومصروفه، فإذا هو يعجز مبلغ ستني ألف : هذا الشهر ويف

دينار عن مجيع ما يرد إليه من خراج النواحي، واحلمامات، واملستأجرات، ورماية البضائع، وغرامات البالد، فعني 
دأ به من ذلك حتكري صنف السكر، فال يدولب زراعة له مبلغ ثالثني ألف دينار برسم املتجر السلطاين وأول ما ب

القصب واعتصاره وعمل القند سكر مث بيع السكر إال السلطان، وأن توزع الثالثني ألف األخرى على الكشاف 
  .والوالة، مث أمهل و مل يتم، وهللا احلمد

  .د الناس، مث بطل ذلكألزم داللو اخليل أن ال يبيعوا فرساً ملتعمم وال جلندي من أوال: ويف هذا الشهر
  .قدم الطواشي فريوز الساقي من املدينة النبوية باستدعاء، فأعيد على ما كان عليه من اخلدمة: ويف سادس عشرينه

احنل سعر الغالل واحنط القمح عن مخسمائة درهم األردب، وفرقت احلمال على األمراء برسم : ويف هذه األيام
  .التجريدة إىل بالد الشام وحلب

كثر اإلرجاف بأخذ خيول الناس من مرابطها على الربسيم بالنواحي، فسارع كل أحد إىل : يوم السبت سلخه ويف
أخذ خيله، وقودها من الربيع إىل االصطبالت فمنهم من جنا هبا ومنهم من عوجل، فأخذت خيله وسلمت إىل أمري 

األلفي فرس، مث وقف مجاعة للسلطان  أخور، وسبب ذلك أن اخليول شنع هالكها، فنفق للسلطان ومماليكه حنو
  .فأفرج هلم عن خيوهلم فأخذوها

هدم علو بيت األمري منجك خبط رأس سويقة منعم، قريباً من مدرسة السلطان حسن، وأبيعت : ويف هذا الشهر
أنقاضه لرجل بألفي دينار، فباعها هو يف الناس، وكان من مجلة أوقاف صهريج منجك، وسبب هدمه أن األمراء 

انت تسكنه، وال تعطي له أجره، فإذا هتدم فيه موضع ألزموا مباشري الوقف بعمارته، ورأى الناس أن هذا فأل ك
  .رديء فإنه قيل وقع اخلراب يف بيوت األمراء

برز ركب يريد املسري إىل مكة املشرفة، صحبة سعد الدين إبراهيم بن : يف ثامنه: شهر مجادى األوىل، أوله األحد
  .دة، فيه مجاعة كبريةاملرة ناظر ج

استدعى قضاة القضاة للنظر يف أمر نور الدين علي بن اخلواجا، التاجر التوريزي املتوجه برسالة : ويف رابع عشرينه
احلطي ملك احلبشة إىل الفرنج، فاجتمعوا بني يدي السلطان، وندب قاضي القضاة مشس الدين حممد البساطي 

اهللا فيه فنقله من سجن السلطان إىل سجنه، فقامت عليه بينة مبا أوجب املالكي للكشف عن أمره، وإمضاء حكم 
عنده إراقة دمه، فشهر يف يوم األربعاء خامس عشرينه على مجل مبصر وبوالق، ونودي عليه هذا جزاء من جيلب 

وكان . قهمث أقعد حتت شباك املدرسة الصاحلية بني القصرين، وضربت عن. السالح إىل بالد العدو ويلعب بالدينني
  .يوماً مشهوداً، نعوذ باهللا من سوء العاقبة

سار األمري زين الدين عبد القادر بن أيب الفرج أستادار، إىل النواحي، ففرض على كل بلد ماالً : ويف هذا الشهر
ن يأخذ من مساه الضيافة، ليستعني بذلك على عجز الديوان املفرد لنفقة املماليك السلطانية فجيب ماالً كثرياً، فإنه كا

البلد مائة دينار، ويأخذ من أخرى دون ذلك، على حسب ما يراه، فاختل حال الفالحني خلالً يظهر أثره فيما بعد، 



  .واهللا املستعان
املعروف بابن احملمرة  -فيه استدعى شيخ الشيوخ شهاب الدين أمحد بن الصالح : شهر مجادى اآلخرة، أوله االثنني

سعيد السعداء إىل جملس السلطان، وعرض عليه قضاء القضاة بدمشق فقبله، فخلع عليه شيخ اخلانكاه الصالحية  -
وكان السلطان قد استدعى قاضي القضاة علم الدين . عوضاً عن هباء الدين حممد بن جنم الدين عمر بن حجي

ضاء مالزماً صاحل ابن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين وسأله بذلك فلم يقبل، وكان منذ صرف عن الق
  .لداره، وهو مقبل على امليعاد يف كل يوم مجعة مبدرسة أبيه، وعلى التدريس واإلفتاء

خلع على مجال الدين يوسف بن الصفي الكركي، واستقر يف نظر اجليش بدمشق، عوضاً عن : ويف يوم الثالثاء ثانيه
  .ابة السر مقيماً بالقاهرةوكان اجلمال منذ عزل عن كت. السيد الشريف شهاب الدين أمحد بن عدنان

وفيه كتب بانتقال شهاب الدين أمحد بن الكشك من قضاء احلنفية بدمشق إىل قضاء طرابلس، عوضاً عن مشس 
  .الدين حممد الصفدي، مث بطل ذلك، واستقر الصفدي عوضاً عن ابن الكشك يف قضاء احلنفية بدمشق

ن احملمرة، والقاضي مجال الدين يوسف بن الصفي إىل حمل توجه قاضي القضاة شهاب الدين أمحد ب: ويف ثامن عشره
واليتهما بدمشق، وعني أحد اخلاصكية مسفراً معهما، وأن حيضر الصفدي من طرابلس إىل قضاء دمشق، على أن 

صفي يأخذ من الثالثة ألف وثالمثائة دينار ذهباً، خيص ابن احملمرة منها ثالمثائة دينار، وتبقى األلف نصفني على ابن ال
  .والصفدي، ومل جتر العادة بأن خيرج مسفر مع متعمم

وأبيع مبائة وثالثني درمهاً األردب بعد . نزل القمح إىل مائتني ومثانني درمهاً األردب، بعد مخسمائة: ويف هذا الشهر
  .أن كان بثالمثائة، وأبيعت البطة من الدقيق بتسعني درمهاً بعد ما بلغت مائة ومخسني درمهاً

بع وايل القاهرة العبيد السود، وقبض على عدة منهم، لكثرة فسادهم، ونفاهم من القاهرة وفيه رسم بأخذ وفيه تت
  .الشعري من النواحي لعجز الديوان عن عليق خيول املماليك السلطانية، فأخذ من شعري الناس ما قدر عليه

ب إىل ما دوهنا، والشجر مبائة وثالثني درمهاً أهل والقمح من مائتني وأربعني درمهاً األرد: شهر رجب، أوله األربعاء
األردب إىل ما دوهنا، والذهب عزيز الوجود، وقد بلع الدينار األشريف إىل مائتني ومخسني درمهاً، ورخص اللحم 

  .حىت أبيع حلم الضأن بستة الرطل وحلم البقر بأربعة دراهم الرطل

وله من العمر حنو . مد بن مزهر بكتابة السر، عوضاً عن أبيهخلع على جالل الدين أمحد بن بدر الدين حم: ويف ثامنه
مخس عشرة سنة، وخلع على شرف الدين أيب بكر ابن سليمان األشقر احلليب، واستقر نائب كاتب السر، وألزم 

ابن مزهر حبمل تسعني ألف دينار من تركة أبيه، فشرع يف بيع موجوده وهو أصناف كثرية ما بني بضائع للمتجر، 
  .ب علمية، وثياب بدنه وخيول ومجال ورقيق، ومحل ما ألزم بهوكت

أدير حممل احلج، فكان فيه من هنب املماليك السلطانية ملآكل الباعة، والتعرض للنساء والشباب يف ليايل : ويف تاسعه
  .الزينة شناعات، اقتضت جتمع السودان وقتاهلم املماليك عدة مرار، فقتل بينهم رجالن

قدم عدة جتار من املوصل، فأخذ منهم ما معهم من الثياب املوصلية، وقومت مبا مل يرضيهم، ورسم : مويف هذه األيا
  .أن يكون صنف البعلبكي والعاتكي واملوصلي للسلطان، ال يشتريه ممن جيلبه إىل القاهرة ويبيعه يف الناس إال هو

اين، وحكر بيع غالت النواحي بأسرها، وفيه حكر بيع احلطب من بالد الصعيد، وجعل من أصناف املتجر السلط
  .وجعلت أيضاً من مجلة املتجر السلطاين مث بطل ذلك كله، وهللا احلمد

وفيه طرحت بضائع من املتجر السلطاين على الناس، ومل يعف أحد من التجار عن أخذها فارتفعت الغلة من مائتني 
  .وعشرين درمهاً األردب، إىل ثالمثائة



على مشس الدين حممد بن يوسف بن صاحل احلالوي الدمشقي، واستقر يف وكالة بيت املال،  أيضاً خلع: ويف ثامنه
  .عوضاً عن نور الدين علي الصفدي وكان قد وليها يف األيام الناصريه فرج، مع نظر الكسوة

لبارزي قدم األمري سودن من عبد الرمحن نائب الشام، وصحبته القاضي كمال الدين حممد بن ا: ويف ثالث عشرينه
كاتب السر بدمشق، فحمل النائب تقدمته يف ثالث عشرينه، وفيها مبلغ مخسة عشر ألف دينار، وخيل وثياب 

وقدم الكمال ثياب . حرير، وفرو مسور، وغريه، فأخذ السلطان الذهب، وأعاد ما عداه إعانة له على تقادمه لألمراء
  .حرير وفرو مسور بنحو مخسمائة دينار

نزل من مماليك السلطان سكان الطباق بالقلعة مجاعة إىل : يف يوم اجلمعة ثانيه: ، أوله اخلميسشهر شعبان املكرم
  .بيت الوزير كرمي الدين ابن كاتب املناخ، وهنبوه لتأخر حلمهم املرتب هلم كل يوم

ل منها مخسة وفيه توجه نائب الشام ومن معه إىل دمشق على حاهلم، بعد ما ألزم النائب حبمل مخسني ألف دينار، مح
  .وعشرين، ووعد أن يرسل من دمشق مخسة وعشرين

وكان قد قدم . خلع على نظام الدين عمر بن إبراهيم بن حممد بن مفلح واستقر يف قضاء احلنابلة بدمشق: ويف ثالثه
  .القاهرة، وعمل باجلامع األزهر عدة مواعيد، دلت على حفظه وتفننه

اليك السلطان اجللب وبني طائفة من مماليك األمري الكبري شارقطلوا، فباتوا ثارت فتنة بني طائفة من مم: ويف سادسه
وهي جتاه باب السلسلة  -على ختوف وأصبح اجللب حتت القلعة يف مجع كبري، وقد امتنع األمري الكبري منهم بداره 

اخلبز والدقيق، فماج الناس، وخشوا من النهب، فكانت حركة مزعجة بالقاهرة، من تكالب الناس على شراء  -
وانتشار أهل الفساد يف الشوارع للنهب، مث سكن احلال، وأقام اجللب يومهم ال يقدرون على األمري الكبري، 

لعجزهم وقلة دريتهم باحلرب، وعدم السالح، فطلب السلطان ثالثة من مماليك األمري الكبري وضرهبم وسجنهم من 
  .مدأجل أهنم أصل هذه الفتنة، فخمد الشر، وهللا احل

ورد إىل ميناء اإلسكندرية مخسة أغربة للفرنج، وباتوا وقد استعد هلم املسلمون مث واقعوهم من الغد، : ويف خامسه
وكان بتروجة ومعه مجع كبري من العرب، فلما . وقد أدركهم األمري زين الدين ابن أيب الفرج أستادار يف سابعه

توا، يف يوم األحد حادي عشره، ومل يقتل سوى فارس واحد من اشتد األمر على الفرنج، اهنزموا وردوا من حيث أ
  .مجاعة ابن أيب الفرج

أنفق السلطان يف ثالمثائة وتسعني من املماليك، كل واحد مخسني ديناراً، ويف أربعة من أمراء : ويف ثاين عشره
ل واحد ألفي ك -وهم أركماس الدوادار، وقرقماس حاحب احلجاب، وتغري بردي، ويشبك املشد  -األلوف 

دينار، وأنفق يف عدة من أمراء الطبلخاناه والعشرات، فبلغت النفقة حنو الثالثني ألف ديناراً، ورسم بسفرهم إىل 
  .الشام، فتوجهوا يف سادس عشرينه

  .وفيه سقط موضع مبين على كتاب أطفال، فمات منهم اثين عشر طفالً، وأصيب تسعة خياف عليهم
  .ء بغزة والرملة، من أرض فلسطنيكثر الوبا: ويف هذا الشهر

  :شهر رمضان، أوله اجلمعة

فيه ابتدئ هبدم حوانيت الصيارف، وسوق الكتب، وحوانيت النقليني واألمشاطيني، فيما بني الصاغة واملدرسة 
  .الصاحلية، وهي جارية يف وقف املارستان املنصوري، لتجدد عمارهتا

  .بد الرزاق بن اهليصم، وأعيد نظر الديوان املفرد، وكان شاغراًخلع على الصاحب تاج الدين ع: ويف رابع عشره
وفيه محلت نفقة املماليك السلطانية إىل القلعة لتنفق فيهم على العادة، فامتنعوا من قبضها، وطلبوا زيادة ستمائة 



  .درهم لكل واحد
ان مخسة عشر ذراعاً وسبعة أخذ قاع النيل وك:  -املوافق لسادس عشرين بؤونة  -ويف يوم االثنني ثامن عشره 

وفيه زيد يف جوامك عدة من شرار املماليك، فسكن شرهم، . أصابع، ونودي عليه من الغد بزيادة مخسة أصابع
  .وأخذوا مجيعاً النفقة
  .استعفي ابن اهليصم من نظر الديوان املفرد، فأعفي، ولزم على عادته: ويف حادي عشرينه

يك اجللب، وكثر عيثهم وعبثهم بالناس، وأخذهم ما قدروا عليه من مال وحرمي، اشتد فساد املمال: ويف هذه األيام
أهل : شهر شوال، أوله األحد. فتجمع السودان وقاتلوهم، فقتل بينهم عدة، وصاروا مجعني، لكل مجع عصبة

ثني إىل ما دوهنا واألسعار قد ارتفعت، فالقمح من مائتني ومخسني درمهاً األردب إىل ما دوهنا والشعري من مائة وثال
  .وسببه هيف الزرع يف كثري من النواحي عند توايل رياح حارة فقل وقوع الغلة عند الدراس

اشتد بالء من املمالك، وعظم الضرر هبم، حىت أن السلطان منع الناس من عمل األعراس والوالئم، : ويف هذه األيام
ء وهن جمتمعات، وتبني قصور اليد عن ردعهم، وال وهتدد من عمل ذلك، خوفاً من املماليك أن هتجم على النسا

  .قوة إال باهللا
نودي مبنع الناس من أخذ الدراهم البندقية والقرمانية واللكنية، فعاد الضرر يف خسارة قوم وربح : ويف عاشره

حبجة أن  آخرين، ونودي أيضاً أن تكون الدنانري مبائتني وثالثني وكانت العامة قد رفعت سعره إىل مائتني وستني،
الذهب قليل الوجود بأيدي الناس، وأن الدراهم األشرفية كثر فيها البندقية واللكنية والقرمانية، وكل ذلك من 

  .إعراض والة األمور عن عمل املصاحل، لبعدهم عن معرفتها، مع طلبهم املال بكل وجه يذم ويستقبح
ول من بركة احلجاج يف ثاين عشرينه، ورحل برز حممل احلاج على العادة، فرحل الركب األ: ويف تاسع عشره

ويوافقه أول  -وانتهت زيادة النيل يف هذا اليوم . احململ ببقية احلاج يف ثالث عشرينه، صحبة األمري قرا سنقر
  .وهذا مقدار كبري، وهللا احلمد. إىل عشرة أذرع ومخسة عشر إصبعاً -مسرى 

  .ه إن شاء اهللا تعاىلخربت مدينة الرها، كما سيأيت ذكر: ويف هذا الشهر
نودي بزيادة سبعة أصابع لتتمة مخسة :  -املوافق لثاين عشر مسرى  -يف رابعه : شهر ذي القعدة، أوله الثالثاء

وذلك أنه نقص أربعة أصابع، . عشر ذراعاً وتسعة عشر إصبعاً، و مل يناد عليه من الغد، وتوقفت الزيادة إىل تاسعه
، فغرق عدة جرون، تلف فيها ما شاء اهللا من الغالل، فتكالب الناس على شراء لتقطع عدة جسور من فساد عملها

الغلة، خوفاً من الشراقي، فنزل السلطان يف يوم الثالثاء ثامنه إىل رباط اآلثار النبوية، ودعا اهللا تعاىل، فأغاث اهللا 
 -املوافق له سابع عشر مسرى  -عباده، ووىف النيل ستة عشر ذراعاً، ونودي عليه بالوفاء يوم األربعاء تاسعه 

  .فنزل املقام الناصري حممد بن السلطان لتخليق املقياس وفتح اخلليج على العادة
وذلك أن العسكر سار من القاهرة ألخذ قلعة خرت برت، وقد مات متوليها، . وفيه قدم اخلرب بأخذ مدينة الرها

لب، ورد إليهم اخلرب بأخذ قرا يلك قلعة خرت برت ونازهلا عسكر قرا يلك صاحب آمد، فلما وصلوا إىل مدينة ح
وحتصينها، وتسليمها لولده، فتوجه العسكر وقد انضم إليه األمري سودن من عبد الرمحن نائب الشام، ومجيع نواب 
املماليك الشامية، ومضوا بأمجعهم إىل الرها، فأتاهم بالبرية كتاب أهل الرها بطلب األمان، وقد رغبوا يف الطاعة، 

أمنوهم، وكتبوا هلم به كتاباً، وساروا من البرية، وبني أيديهم مائتا فارس من عرب الطاعة كشافة، فوصلت ف
الكشافة إىل الرها يف تاسع عشر شوال، فإذا األمري هابيل قد وصل إليها من قبل أبيه األمري عثمان بن طور علي، 

الضياع مبواشيهم وعياهلم وأمواهلم، فناولوها وهم املعروف بقرا يلك صاحب آمد، وحصنها، ومجع فيها عامة أهل 



يرموهنم بالنشاب من فوق األسوار مث برز إليهم األمري هابيل يف عسكر حنو ثالمثائة فارس، وقاتلهم، وقتل منهم 
  مجاعة، وعلق رءوسهم على

ورموا . جال السورقلعة الرها، فأدركهم العسكر، ونزلوا على ظاهر الرها يف يوم اجلمعة عشرينه، وقد ركب الر
باحلجارة، فتراجع العسكر املصري والشامي عنهم، مث ركبوا بأمجعهم بعد نصف النهار وأرسلوا إىل أهل قلعة الرها 

فجعلوا اجلواب رميهم بالنشاب، فزحف العسكر وأخذوا . بتأمينهم، وإن مل تكفوا عن القتال وإال أخربنا املدينة
فانتشر العسكر وأتباعهم يف املدينة ينهبون ما وجدوا، ويأسرون . أهل القوة بالقلعةاملدينة يف حلظة، وامتنع األكابر و

وكان فعلهم هذا كفعل أصحاب تيمور ملا . من ظفروا به، فما تركوا قبيحاً حىت أتوه وال أمراً مستشنعاً إال فعلوه
ألمان فلم يقبلوا، ورموا بالنشاب وأصبحوا يوم السبت حماصرين القلعة، وبعثوا إىل ما فيها با. أخذوا بالد الشام

وباتوا ليلة األحد يف أعمال النقوب على القلعة، وقاتلوا من الغد . واحلجارة، حىت مل يقدر أحد على أن يدنو منها
فكفوا عن قتاهلم حىت أتت رسلهم األمري . يوم األحد حىت اشتد الضحى، فلم يثبت من بالقلعة، وصاحوا األمان،

على أهنم ال يؤذوهم وال يقتلون  -هو واألمري قصروه نائب حلب  -قدم العساكر، فحلف هلم نائب الشام، وقدم م
ونزل األمري هابيل بن قرا يلك ومعه تسعة من أعيان دولته عند دخول وقت الظهر . إىل أمياهنمأحد منهم فركنوا 

من يوم األحد املذكور، فتسلمه األمري أركماس الدوادار، وتقدم نواب املماليك إىل القلعة ليتسلموها فوجدوا 
حشوا يف الرد على النواب، ومهوا املماليك السلطانية قد وقفوا على باب القلعة ليدخلوا إليها، فمنعوهم فأف

مبقاتلتهم،، وهجموا القلعة، فلم تطق النواب منعهم، ورجعوا إىل خميماهتم فمد املماليك أيديهم ومن تبعهم من 
التركمان والعربان والغلمان، وهنبوا مجيع ما كان هبا، وأسروا النساء والصبيان، وألقوا فيها النار، فأحرقوها بعد ما 

صامت وناطق، وبعد ما أسرفوا يف قتل من كان هبا وباملدينة حىت جتاوزوا احلد، وخربوا املدينة  أخلوها من كل
ولقد أخربين من ال أهتمه أنه شاهد املماليك، وقد أخذوا النساء، وفجروا هبن فكانت . وألقوا النار فيها فاحترقت

هي وولدها، إىل موضع كان به تنب  -إن كان هلا ولد  -الواحدة منهن إذا قامت من حتت واحد منهم، مضت 
قال فاجتمع بذلك املوضع حنو الثمانني امرأة، ومعهن أو مع غالبهن أوالدهن، وقد زنوا هبن مجيعاً، مث . لتختفي فيه

وأخربين الثقة أنه كان يدوس يف املدينة القتلى لكثرهتم هبا، وأنه . أضرموا النار عليهن، فاشتعل التنب فاحترقن مجيعاً
مث رحلوا من الغد يوم االثنني ثالث عشرينه، وأيديهم قد امتألت بالنهوب . ملاء الذي هلم أن ميتلئ جبيف القتلىكاد ا

وكانت هذه الكائنة . والسيب، فتقطعت منهم عدة نساء من التعب، فمنت عطشاً، وبيعت منهن حبلب وغريها عدة
  .من مصائب الدهر

  قبل الطبيب فجاء الداء من... وكنا نستطيب إذا مرضنا 
فأما بالعهد من قدم، لقد عهدنا ملك مصر إذا بلغه أحد من ملوك األقطار أنه قد فعل ما ال جيوز أو فعل ذلك 

  .رعيته، بعث منكر عليه ويهدده، فصرنا حنن نأيت من احلرام بأشنعه، ومن القبيح بأفظعه وإىل اهللا املشتكى
النيل بزيادة إصبع، لتتمة سبعة عشر ذراعاً وأربعة عشر إصبعاً،  نودي على: ويف يوم الثالثاء ثاين عشر ذي القعدة

  .و مل يناد عليه من الغد
وفيه كتب باستدعاء السيد الشريف قاضي القضاة بدمشق، وكاتب السر هبا، وناظر اجليش، ونقيب األشراف 

ه إلحضاره من دمشق أحد شهاب الدين أمحد بن علي بن إبراهيم بن عدنان احلسيين، ليستقر يف كتابة السر، وتوج
  .اخلاصكية

نودي على النيل بزيادة إصبعني، بعد رد ما نقصه، لتتمة ستة عشر إصبعاً من : وهى يوم اجلمعة خامس عشره



الذراع الثامنة عشر، وكان قد انقطع بعض جسور النواحي لفساد عملها، فقل وجود الغالل، وارتفع األردب من 
ستمرت زيادة النيل إىل يوم الثالثاء تاسع عشرينه، وقد بلغ مثانية عشر ذراعاً إال مائتني وسبعني إىل ثالمثائة، وا

إصبعني، ونقص من يومه مخسة أصابع، لتقطع اجلسور، فتكالب الناس على شراء الغلة، وشحت األنفس ببيعها، 
  .حىت قل وجودها وارتفع مثنها
عن الزيادة، وقد نقص، فمن اهللا تعاىل، ونودي يف أهل هذا الشهر والنيل متوقف : شهر ذي احلجة، أوله اخلميس

  .يوم السبت ثالثه برد النقص وزيادة تتمة مثانية عشر ذراعاً

قدم السيد الشريف شهاب الدين أمحد من دمشق وقد خرج األعيان إىل لقائه، وهو موعوك : ويف ليلة اخلميس ثامنه
  .فلزم الفراش

نودي بزيادة إصبعني لتتمة مثانية عشر ذراعاً وعشرين إصبعاً مث :  -املوافق خلامس عشر توت  -ويف ثاين عشره 
  .نقص من الغد لقطع الصليبيات

خلع على الشريف شهاب الدين أمحد بن عدنان، واستقر يف كتابة السر عوضاً عن اجلالل : ويف يوم اخلميس نصفه
إىل الغاية، ركب بني يديه األمراء حممد بن مزهر، وعملت للطرحة اخلضراء برقمات ذهب، فكان موكباً جليالً 
  .والوزراء وقضاة القضاة األربع، واألعيان، فابتهج الناس به، وسروا بقدومه

  .نودي على النيل برد النقص وزيادة إصبع: ويف يوم اجلمعة سادس عشره
  .ان يف أيام أبيهوفيه خلع على اجلالل حممد بن مزهر، واستقر يف توقيع املقام الناصري حممد ابن السلطان، كما ك

قدم األمري هابيل بن األمري قرا يلك ومن معه يف احلديد فشهروا، بالقاهرة إىل القلعة، وسجنوا : ويف رابع عشرينه
  .وفيه قدم مبشرو احلاج. هبا

وفيه نودي على النيل بزيادة إصبع لتتمة تسعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعاً ووافق ذلك ثامن عشرين توت، مث مل 
كانت حرب بنواحي املدينة النبوية بني بين : ويف هذا الشهر. عليه، فكانت هذه زيادة ماء النيل يف هذه السنةيناد 

  .حسني، قتل فيها غري واحد من أعياهنم
وسبب ذلك أن متملكها اسكندر بن قرا يوسف قرا حممد بني بريم خجا، زحف على . وفيه كان خراب مدينة توريز

متوليها من جهة ملك املشرق شاه رخ بن تيمور كركان يف عدة من أعياهنا، وهنب وأفسد، مدينة السلطانية، وقتل 
فسار إليه مجوع كبرية فخرج اسكندر من توريز، ومجع حلربه، ولقيه وقد نزل خارج توريز، فانتدب حملاربته األمري 

يوم اجلمعة سابع عشره،  قرا يلك صاحب آمد، وقد حلق بشاه رخ، وأمده بعسكر كبري، وقاتله خارج توريز يف
وقد هنبت . قتاالً شديداً، قتل فيه كثري من الفئتني، واهنزم اسكندر وهم يف إثره يطلبونه ثالثة أيام، ففاهتم هذا

مث إن شاه رخ ألزم أهل توريز مبال كبري . جقطاي عامة تلك البالد، وقتلوا وسبوا وأسروا وفعلوا ما يشنع ذكره
مل يدع هبا ما متتد إليه العني، مث جالهم بأمجعهم إىل مسرقند، فما ترك إال ضعيفاً عاجزاً ال  احتاجهم فيه أمواهلم، حىت

خري فيه، ورحل بعد مدة يريد بالده، وقد اشتد الغالء معه، فأعقب رحيله عن توريز جراد عظيم، مل يترك هبا وال 
ت األقوات، حىت أبيع اللحم الرطل بعده جبميع أعماله خضرا وانتشرت األكراد بتلك النواحي تعبث وتفسد، ففقد

وصار فيما بني توريز وبغداد مسافة عشرين يوماً وأزيد خراباً يباباً وأما اسكندر فإنه جال يف بالد األكراد، . دنانري
  .وقد رقعت هبا الثلوج مدة، مث صار إىل قلعة سلماس فحصره هبا األكراد فنجا وتشتت يف البالد

  األعيانومات يف هذه السنة من 



. العبد الصاحل مشس الدين حممد بن إبراهيم بن أمحد الصويف، بعد ما عمي سنني، يف ليلة الثالثاء ثالث عشر احملرم
واتصل . ورأس مدة. وهو أحد من صحبته من أهل العبادة والنسك. ومولده يف سنة تسع وأربعني وسبعمائة

  .األقطار، فدخل بغداد واحلجاز واليمن واهلند، رمحه اهللا وجال يف. بالظاهر برقوق وويل نظر املارستان املنصوري
كان أبوه عبداً . ومات مشس الدين حممد بن سعيد املعروف بسويدان أحد أئمة السلطان، يف يوم االثنني سابع صفر

وحفظ هو القرآمنع األجواق، فأعجب الظاهر برقوق صوته، فجعله أحد أئمته، واستمر، . أسوداً يسكن القرافة
مث عزل فعاد كما كان يقرأ يف األجواق عند الناس، ويأخذ األجرة على ذلك، . اله الناصر فرج حسبة القاهرةفو

  .وكان أسود اللون. وصار رئيس جوقة حىت مات على ذلك
ومات ناصر الدين حممد بن عبد الوهاب بن حممد البارنباي الشافعي، يف ليلة األحد حادي عشر شهر ربيع األول، 

وقد برع يف الفقه وأصوله ويف العربية، واحلساب، ودرس وخطب عدة سنني بدمياط، . على الستني وقد أناف
  .والقاهرة

وقد قدم إىل زياريت على . ومات الشيخ حممد بن عبد اهللا بن حسن بن املواز، يف يوم األحد حادي عشر ربيع األول
ع إحدى نعليه، خر على وجهه، مث رفع رأسه، ونزل وطلع إىل سلماً كنت يف بيت بأعاله، فما هو إال أن خل. عادته

إىل األرض، وأنا أستدنيه إىل، وأعتبه على انقطاعه أياماً عين، فزحف قدر ذراعني وسقط إىل األرض، فإذا هو قد 
فلقد كان يل به أنس وله يف اعتقاد كبري، وبلوت منه تأهلاً وديانة وعبادة مرضية، فرأيته سحر يوم . مات، رمحه اهللا

اجلمعة العشرين من صفر سنة ثالث وثالثني، وقد اضطجعت بعد الوتر، وكأنه قدم علي على عادته لزياريت فقمت 
: أسلمت من عذاب القرب قال: فقلت له. كيف دار البالء فهش: وقلت كاملباسط له. فرحاً به وأنا أذكر أنه ميت

فأيقظين صوت رجل قريب مين . فلقيت اهللاقلت . نعم: قلت وأنت اآلن ال تعذب وال يشوش عليك؟، قال. نعم
  .قبل أن خيربين، رمحه اهللا تعاىل

ومات الشيخ مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا الشطنويف الشافعي، يف ليلة االثنني سادس عشرين شهر ربيع 
  .فانتفع به مجاعة ودرس سنني عديدة،. األول، وقد قارب الثمانني، وبرع يف الفقه والفرائض والعربية وغري ذلك

ومات بدر الدين حممد بن حممد بن أمحد بن مزهر الدمشقي، يف ليلة األحد سابع عشرينه مجادى اآلخرة، عن حنو 
واشتهرت . ويل أبوه كتابة اإلنشاء بدمشق. وهو من بيت رياسة. ولد سنة ست ومثانني وسبعمائة. مخسني سنة

شق، واتصل، بنائبها األمري شيخ احملمودي، فلما قدم بعد قتل الناصر رياسته ومكارمه، وباشر هو كتابة اإلنشاء بدم
مث ناب عن القاضي كمال الدين حممد بن البارزي يف . فرج إىل القاهرة، كان ممن قدم معه، وواله نظر االصطبل

استبد بتدبري كتابة السر، وقام بأعباء الديوان يف أيام العلم داود بن الكويز ومن بعده، واستقل بكتابة السر، ف
ومات نور الدين علي السفطي، وكيل بيت املال املعمور يف ليلة الثالثاء سلخ شهر . اململكة وكثر ماله، رمحه اهللا

  .مجادى اآلخرة، وكان مشكور السرية
ومات السيد الشريف عجالن بن نعري بن منصور بن مجاز بن منصور بن مجاز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا 

بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبيد اهللا بن طاهر بن حيىي بن احلسني بن جعفر بن احلسني بن علي بن  بن حسني
وقد ويل إمرة املدينة النبوية مراراً، وقبض عليه . احلسني بن علي بن أبو طالب، رضي اهللا عنه، مقتوال يف ذي احلجة

قاهرة، فسجن بربج يف قلعة اجلبل، مث أفرج عنه يف موسم سنة إحدى وعشرين ومثامنائة، ومحل يف احلديد إىل ال
وهم أن عز الدين عبد العزيز بن علي بن العز البغدادي احلنبلي . وكان يف اإلفراج عنه ذكرى من كان له قلب

وإذا بالقرب قد فتح،  -صلى اهللا عليه وسلم  -قاضي القضاة ببغداد مث بدمشق رأى يف منامه كأنه مبسجد الرسول 



وجلس على شفريه، وعليه أكفانه، وأشار بيده الكرمية إىل عبد  -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا وخرج منه رس
وكان من . قل للمؤيد يفرج عن عجالن، فانتبه وصعد إىل قلعة اجلبل: العزيز هذا فقام إليه حىت دنا منه، فقال له

لسه وحلف له باألميان احلرجة أنه ما رأى مجلة جلساء السلطان امللك املؤيد شيخ احملمودي، وجلس على عادته مبج
مث قص عليه رؤياه فسكت مث خرج بنفسه بعد انقضاء اجمللس إىل مرماة النشاب اليت قد . عجالن قط وال بينه معرفة

وقد حدثين قاضي . استجدها بطرف الدركاه، واستدعى بعجالن من سجنه بالربج، وأفرج عنه، وأحسن إليه
رؤيا غري مرة، وعنه كتبتها وعندي مثل هذا اخلرب يف حق بين حسني عدة أخبار صحيحة، القضاة عز الدين هبذه ال

فإياك والوقيعة يف أحد منهم فليست بدعة املبتدع منهم، أو تفريط املفرط منهم يف شيء من العبادات، أو ارتكابه 
  .لى حال، عق أو فجرحمرماً من احملرمات، مبخرجه من بنوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فالولد ولد ع

ومات الشريف خشرم بن دوغان بن جعفر بن هبة بن مجاز بن منصور بن مجاز بن شيحة، احلسني مقتوالً يف ذي 
  .احلجة أيضاً، يف احلرب

ومات الواعظ املذكر باهللا شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عمر بن عبد اهللا املعروف بالشاب التائب بدمشق، يف 
وكان من مجلة طلبة العلم الشافعية، مث . عشر رجب عن حنو سبعني سنة ، ومولده ومنشأه بالقاهرة يوم اجلمعة ثامن

صحب يف أثناء عمره رجالً من الفقراء يعرف بأيب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد اهللا بن عمر ابن الزياب أحد 
مث قدم وعمل امليعاد، ونظم الشعر  .أصحاب الشيخ حيىي الصنافريي، فمال إىل طريقة التصوف، ورحل إىل اليمن

ومسعت ميعاده باجلامع األزهر، وقد تكلم . على طريق القوم، وبىن زواية خارج القاهرة، فحصل له قبول من العامة
وحج مراراً، مث رحل إىل دمشق . يف تفسري آية من كتاب تعاىل فأكثر من النقل اجليد بعبارة حسنة، وطريقة مليحة

  .ونعم الرجل كان. مل امليعاد، فأقبل عليه الناس، وزاد اعتقادهم فيه مبصر والشام، حىت تويفوبىن هبا زاوية وع
ومات بالنحريرية األديب املعتقد نور الدين علي بن عبد اهللا الشهري بابن عامرية، يف يوم اخلميس سادس عشر شهر 

  .يف املدائح النبوية -رمحه اهللا  -ربيع اآلخر، وأكثر شعره 
  وثالثني ومثامنائة سنة ثالث

  .والشمس يف نصف برج امليزان، والوقت فصل اخلريف: أهلت هذه السنة بيوم اجلمعة، املوافق له ثاين بابة
خلع على األمري زين الدين عبد القادر أستادار خلعة اإلستمرار، مث خلع عليه ثانياً : يف يوم السبت ثانيه: شهر احملرم

األمري أقبغا اجلمايل كاشف الوجه القبلي خلعة االستمرار، وقد أرجف باستقراره  يف يوم االثنني رابعه، وخلع على
  .أستادارا وألزم حبمل عشرين ألف دينار

خلع على الصاحب كرمي الدين الوزير، واستقر يف نظر الديوان املفرد، مضافاً إىل الوزارة، ليتقوى به : ويف تاسعه
  .األمري زين الدين أستادار

أمطرت مدينة محص مطراً وابالً، ونزل معه ضفادع خضر حىت امتألت هبا أزقة : عة تاسعه أو عاشرهويف ليلة اجلم
  .املدينة وأسطحة الدور

محلت نفقة املماليك السلطانية من حاصل األستادار إىل قلعة اجلبل، لتنفق يف : ويف العشر الثاين من هذا الشهر
قبضها وطلبوا أن يزاد كل واحد على ماله مبلغ ثالمثائة درهم يف كل املماليك على العادة يف كل شهر، فامتنعوا من 

شهر وكانوا قد فعلوا ذلك يف نفقة ذي احلجة، حىت زيد كل منهم أربعمائة درهم يف كل شهر فبلغت الزيادتان يف 
خافهم وكان قبل رضائهم بذلك قد استطار شرهم، وتعدوا يف العتو طورهم حىت . الشهر حنو اخلمسة آالف دينار



  .أعيان أهل الدولة، ووزعوا ما يف دورهم خوف وقوع الفتنة
قدم ركب من احلاج تقدم أوال، مث قدم الركب األول من الغد، وقدم احململ ببقية احلاج يف : ويف حادي عشرينه

  .ثالث عشرينه
ي للحافظ قاضي بكتابه يطلب فيه شرح البخار -شاه رخ بن تيمور  - قدم رسول ملك املشرق : ويف رابع عشرينه

القضاة شهاب الدين، أمحد بن حجر، وتارخيي السلوك للدول امللوك ويعرض فيه بأنه يريد أن يكسو الكعبة وجيري 
  .العني مبكة

أسطوالً فيه مائتا فرس، ومخسة  -أبو فارس عبد العزيز  -بعث صاحب تونس وإفريقية وتلمسان : ويف ثامن عشره
طوعة، ألخذ جزيرة صقلية، فنازلوا مدينة مارز حىت أخذوها عنوة، ومضوا إىل عشر ألف مقاتل من العسكرية وامل

وحصروها حىت مل يبق إال أخذها فاهنزم من مجلتهم أحد األمراء من العلوج، فاهنزم املسلمون هلزميته، . مدينة مالطة
توا وقبضوا على العلج الذي فركب الفرنج أقفيتهم، فاستشهد منهم يف اهلزمية مخسون رجالً من األعيان، مث إهنم ثب

  .كادهم هبزميته، وبعثوا به إىل أيب فارس، فأمدهم جبيوش كثرية
خلع على السيد الشريف شهاب الدين كاتب السر ونزل إىل اجلامع : يف رابع عشره: شهر صفر، أوله األحد

نشأة القاضي شرف الدين أبو املؤيدي، وقد استقر ناظره على العادة، فقرئ به تقليده بكتابة السر، توىل قراءته م
وقد حضر قضاة القضاة الثالث، ومل حيضر احلنفي، وحضر األمري أركماس . بكر األشقر نائب كاتب السر

  .الدوادار، وكثر من األعيان، فكان من اجملامع احلفلة احلشمة
  .تفع أيضاً سعر الغاللارتفع سعر الذهب حىت بلغ الدينار األفرنيت مائتني وستني درمهاً، وار: ويف هذه األيام

  .وقدم اخلرب بغالء األسعار مبدينة حلب ودمشق، وأن بدمشق ومحص طاعون فاش يف الناس

خلع على قاضي القضاة علم الدين صاحل ابن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر : ويف يوم اخلميس سادس عشرينه
د بن حجر، وخلع على قاضي القضاة زين البلقيين، وأعيد إىل قضاء القضاة عوضاً عن احلافظ شهاب الدين أمح

الدين عبد الرمحن التفهين، وأعيد إىل قضاء القضاة احلنفية، عوضاً عن بدر الدين حممود العيين، ورسم باستقراره 
صدر الدين أمحد بن حممود العجمي يف ميشخة خانكاه األمري شيخو، عوضاً عن قاضي القضاة زين الدين التفهين، 

الشافعي على عشرة نواب، واحلنفي على مثانية، واملالكي على ستة، واحلنبلي على أربعة فكان ورسم أن ال يزيد 
  .حسناً أن مت

  .فيه خلع على صدر الدين أمحد بن العجمي، واستقر يف ميشخة الشيخونية: شهر ربيع األول، أوله االثنني
عبد الكرمي ابن سعد الدين بركة كاتب جكم، خلع على سعد الدين إبراهيم بن كرمي الدين : ويف يوم الثالثاء سلخه

  .واستقر يف نظر اخلاص، عوضاً عن أبيه بعد وفاته، وألزم حبمل ستني ألف دينار، فشرع يف محلها
احنل سعر الغالل، وسبب ذلك أن احملتسب أينال الششماين منع كل من ورد بغلة إىل ساحلي : ويف هذا الشهر

ك، فامتنعوا وأخذوا يف بيع الغالل السلطانية، على أن كل أردب من القمح مصر وبوالق من بيعها، وتشدد يف ذل
بثالمثائة وستني درمهاً، فتوفرت الغالل يف مدة بيعه، مث أذن هلم يف بيعها، وقد تكفي الطحانون بغالل السلطان، 

  .فاحنل السعر وهللا احلمد، ورمبا صحت األجسام بعد العلل
خلع على قاضي القضاة بدر الدين حممود العيين احلنفي، واستقر يف : يف رابعه :شهر ربيع اآلخر، أوله األربعاء

  .احلسبة بالقاهرة ومصر، عوضاً عن األمري أينال الششماين، مضافاً ملا معه من نظر األحباس
غا خلع على األمري شهاب الدين أمحد الدوادار، واستقر يف نيابة اإلسكندرية، عوضاً عن األمري أقب: ويف تاسعه



  .التمرازي، ورسم بإحضاره
خلع على الصاحب تاج الدين عبد الرزاق بن اهليصم، وأعيد إىل نظر الديوان املفرد، عوضاً عن : ويف ثالث عشره

خلع على األمري عالء الدين أقبغا : الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ ويف خامس عشرينه
داراً، عوضاً عن األمري زين الدين عبد القادر بن أيب الفرج، على أن حيمل مائة ألف اجلمايل الكاشف، واستقر أستا

  .دينار بعد تكفية الديوان، فلم ينهض هبا
احنل سعر الغالل، فأبيع القمح مبائتني ومخسني درمهاً األردب، والشعري مبائة وعشرة دراهم : ويف هذا الشهر

  .األردب
ري، سيما يف التحريرية ودمنهور، فمات خلق كثري جداً حبيث أحصي من مات وفيه فشى الطاعون يف الوجه البح

ومن ناحية صا زيادة على ستمائة إنسان وكان قد وقع بغزة والقدس . من أهل احمللة زيادة على مخسة آالف إنسان
ن الوقت شتاء، وعد هذا من النوادر، فإ. وصفد ودمشق يف شعبان يف السنة املاضية طاعون، واستمر إىل هذا الشهر

ويعلل األطباء ذلك بسيالن األخالط يف الربيع، ومجودها . وما عهد فيما أدركناه وقوع الطاعون إال يف فصل الربيع
وقدم اخلرب بشناعة الطاعون مبدينة برصا من بالد الروم، وأنه زاد عدد من ميوت . يف الشتاء ولكن اهللا يفعل ما يريد
وأما القاهرة فإنه جرى على ألسنة غالب الناس منذ أول العام أنه يقع يف . ئة إنسانهبا يف كل يوم على ألفي ومخسما

كانت عدة من : فلما أهل شهر ربيع اآلخر هذا. الناس عظيم، حىت لقد مسعت األطفال تتحدث هبذا يف الطرقات
ن ورد الديوان بالقاهرة ورد الديوان فيه من األموات اثين عشر إنساناً، وأخذ يتزايد يف كل يوم حىت بلغت عدة م

ومجلة من أحصاه ديوان القاهرة يف الشهر كله أربعمائة وسبعة وسبعون . يف يوم األربعاء سلخه مثانية وأربعني إنساناً
هذا سوى من مات باملارستان، ومن جهز من ديوان الطرحاء . وبلغ ديوان املواريث مبدينة مصر دون ذلك. إنساناً

  .وهم كثري على الطرقات من الفقراء،
فيه برز سعد الدين إبراهيم بن املرة ناظر جدة إىل خارج القاهرة، وقد توجه معه : شهر مجادى األوىل، أوله اخلميس

وفيه بلغت عدة من ورد الديوان بالقاهرة مائة، على أهنم ال يرفعون يف . كثري من الناس يريدون العمرة واحلج
  .د، ال كلهمأوراقهم إىل الوزير وغريه إال بعض من ير

وخيرجوا من املظامل، مث خيرجوا يف يوم . وفيه نودي يف الناس بصيام ثالثة أيام، وأن يتوبوا إىل اهللا تعاىل من معاصيهم
  .هذا واحلكام والوالة على ما هم عليه. األحد رابعه إىل الصحراء

  عار عليك إذا فعلت عظيم... ال تنه عن خلق وتأيت مثله 
خرج قاضي القضاة علم الدين صاحل يف مجع موفور إىل الصحراء خارج باب النصر، وجلس : ويف يوم األحد رابعه

جبانب تربة الظاهر برقوق فوعظ الناس على عادته يف عمل امليعاد، فكثر ضجيج الرجال والنساء وكثر بكاؤهم يف 
  .دعائهم وتضرعهم مث انفضوا قبيل الظهر، فتزايدت عدة األموات عما كانت

ورد كتاب اسكندر بن قرا يوسف، بأن شاه رخ عاد إىل بالده وأنه هو رجع إىل توريز، وقصده أن ميشي : ويف ثامنه
  .بعد انقضاء الشتاء حملاربة قرا يلك صاحب آمد

وقدم كتاب قرا يلك يسأل العفو عن . وقدم كتاب مراد بن عثمان صاحب برصا بأنه هادن الفرنح ثالث سنني
  .ولده هابيل وإطالقه

قبض على األمري زين الدين عبد القادر بن أيب الفرج وكثري من إلزامه، وسلموا إىل األمري أقبغا : ادي عشرينهويف ح
  .أستادار، مث أفرج عنه يف رابع عشرينه على مال حيمله



حضر جتار اإلسكندرية وقد طلبوا منها، فأوقفوا بني يدي السلطان، وألزموا مجيعهم أن ال يبع : ويف سادس عشرينه
أحد منهم شيئاً من أصناف البضائع اليت جتلب من اهلند، كالفلفل وحنوه، ألحد من التجار الفرنج، وهددوا على 

وسبب هذا أن السلطان أقام طائفة تشتري له البضائع وتبيعها، فإذا أخذت جبدة املكوس من التجار اليت ترد . ذلك
الطور، مث محلت من الطور إىل مصر، مث نقلت يف النيل إىل  من اهلند، محلت فلفالً وغريه يف حبر القلزم من جدة إىل

فبلغ . هذا وسعره بالقاهرة مخسون ديناراً. اإلسكندرية، وألزم الفرنج بشراء احلمل من الفلفل مبائة وثالثني ديناراً
ا أن يأخذوه إال السلطان أن بعض التجار سأل الفرنج باإلسكندرية أن يبتاعوا منه احلمل بأربعة وستني ديناراً، فأبو

بتسعة ومخسني، فأحب السلطان عند ذلك الزيادة يف الفوائد، وأن يأخذ ما عند التجار من الفلفل بسعر ما دفع هلم 
مما تقدم ذكره، فمنعهم من يبيعهم على الفرنج ليبور عندهم، فيأخذه حينئذ . فيه الفرنج، ليبيعه هو على الفرنج

  .منهم مبا يريد
مري أقبغا األستادار الباعة بالقاهرة ومصر ليطرح عليهم السكر فأغلقوا احلوانيت، وفروا منه وفيه أيضاً طلب األ

  .فأعيا الناس شراء األدوية للمرضى ومل يكادوا أن جيدوا ما يعللوهم به
شنع املوتان الوحي السريع بالطاعون، والنزالت اليت تنحدر من الدماغ إىل الصدر، فيموت : ويف هذا الشهر

وكان أكثر يف األطفال والشباب، مث يف العبيد واإلماء، وأقله يف النساء . ان يف أقل من ساعة، بغري تقدم مرضاإلنس
وجتاوز يف القاهرة الثالمثائة . وجتاوز يف مدينة مصر الفسطاط املائتني يف كل يوم، سوى من مل يرد الديوان. والرجال

ليات اجلنائز فبلغت عدهتم تزيد على ما أوردوه يف ديوان وضبط من صلى عليه يف مص. سوى من مل يرد الديوان
إىل هذا الوقت تسعة آالف، سوى من مل  -خاصة  -وبلغت عدة من مات بالنحريرية . املواريث زيادة كثرية
ومشل الوباء عامة البحرية الغربية . وبلغت عدة األموات باإلسكندرية يف كل يوم حنو املائة. يعرف، وهم كثر جداً

  .ليوبيةوالق
وجد بالنيل والربك اليت بني القاهرة ومصر كثري من السمك والتماسيح، قد : ويف العشر األخر من هذا الشهر

ووجد يف الربية ما بني . طفت على وجه املاء ميتة، واصطيدت بنية كبرية، فإذا هي كإمنا صبغت بدم من شدة محرهتا
  .وقدم اخلرب بوقوع الوباء ببالد الفرنج. تىالسويس والقاهرة عدة كثرية من الظباء والدياب مو

ضبطت عدة األموات اليت صلي عليها، فبلغت ألفني ومائة، ومل يورد يف أوراق الديوان : ويف يوم اخلميس سلخه
  .سوى أربعمائة ونيف

انوا وشنع املوتان حىت أن مثانية عشر من صيادي السمك ك. وفيه مات ببوالق سبعون مل يورد منهم سوى اثين عشر
يف موضع فمات منهم يف يوم واحد أربعة عشر، ومضى األربعة ليجهزوهم إىل القبور، فمات منهم وهم مشاة ثالثة 

وركب أربعون رجالً يف مركب، وساروا من . فقام الواحد بشأن السبعة عشر، حىت وصل هبم إىل املقربة مات أيضاً
ومرت امرأة من مصر تريد القاهرة وهي راكبة . م امليمونمدينة مصر حنو بالد الصعيد، فماتوا بأمجعهم قبل وصوهل

على محار مكاري، فماتت وهي راكبة، وصارت ملقاة بالطريق يومها كله، حىت بدأ تغري رحيها، فدفنت، ومل يعرف 
ت وشنع املوت خبانكاه سريا قوس، حىت بلغ. وكان اإلنسان إذا مات تغري رحيه سريعاً، مع شدة برد الزمان. هلا أهل

العدة يف كل يوم حنو املائتني، وكثر أيضاً باملنوفية والقليوبية، حىت كاد ميوت يف الكفر الواحد يف كل يوم ستمائة 
  .إنسان

فيه تزايدت عدة األموات عما كانت فأحصي يف يوم االثنني رابعه من أخرج من : شهر مجادى اآلخرة، أوله اجلمعة
يت ميت، سوى من خرج عن القاهرة من أهل احلكورة واحلسينية وبوالق أبواب القاهرة، فبلغت عدهتم ألفاً ومائ



ومل يورد بديوان املواريث بالقاهرة سوى ثالمثائة . والصليبة ومدينة مصر والقرافتني والصحراء، وهم أكثر من ذلك
الديوان وتسعني وذلك أن أناساً عملوا توابيت للسبيل فصار أكثر الناس حيملون موتاهم عليها، وال يردون 

  .أمساءهم
ارتفعت أسعار الثياب اليت تكفن هبا األموات، وارتفع سعر ما حتتاج إليه املرضى كالسكر وبذر : ويف هذه األيام

الرجلة والكمثرى، على أن القليل من املرضى هو الذي يعاجل باألدوية، بل معظمهم ميوت موتاً وحيا سريعاً يف 
الذين كثر فسادهم وشرهم، وعظم  -سكان الطباق بالقلعة  -ليك السلطانية ساعة وأقل منها وعظم الوباء يف املما

عتوهم وضرهم، حبيث كان يصبح منهم أربعمائة ومخسون مرضى فيموت يف اليوم زيادة على اخلمسني مملوكاً، 
يرية، وكثر وانقطع الوباء من البحرية والنحر. مبدينة فوه ومدينة بليبس، ووقع ببالد الصعيد األدىن. وشنع املوت
  .مبدينة احمللة

أحصي من صلى عليه من األموات يف املصليات املشهورة خاصة، فكانوا حنو األلف ومائيت : ويف يوم اخلميس سابعه
ومل يورد يف ديوان القاهرة سوى ثالمثائة ومخسني، ويف ديوان . ميت، وصلى بغري هذه املصليات على ما شاء اهللا

وضبط يف يوم السبت تاسعه من صلى عليه بالقاهرة، فكانوا ألفاً ومائتني . على مائةوصلى هبا . مصر دون الثالثني
وثالثاً وستني، مل يرد الديوان سوى ما دون األربعمائة، فكان عدد من صلى عليه مبصلى باب النصر يف هذا اليوم 

ومات ولد . ابوت من السبيلأربعمائة ومخسني ومات بعض األمراء األلوف، فلم يقدر له على تابوت، حىت أخذ له ت
وبلغ . على تابوت له، حىت أخذ له تابوت من املارستان -مع كثرهتم وشدهتم  -لبعض الوزراء فلم يقدر األعوان 

. عدد من صلى عليه مبصلى باب النصر يف يوم األحد عاشره مخسمائة ومخسة، وهي من مجلة أربع عشرة مصلى
حادي عشره يف املصليات املشهورة بالقاهرة وظواهرها ألفني ومائتني  وبلغت عدة من صلى عليه يف يوم االثنني

وانطوى عن الذي ضبط الكثري، ممن مل يصل عليه فيها، وبلغت عدة من صلى عليه فيها، وبلغت عدة . وستة أربعني
 حتت من صلى عليه مبصلى باب النصر خاصة يف يوم واحد زيادة على مثامنائة ميت، ومثل ذلك يف مصلى املؤمين

القلعة، وكان يصلي على أربعني ميتاً معاً، فما تنقضي الصالة على األربعني مجيعاً، حىت يؤيت بعدة أموات وبلغت 
واتفق يف هذا الوباء غرائب منها أنه . عدة من خرج من أبواب القاهرة من األموات اثنا عشر ألفاً وثالمثائة ميت

سودان حنو ثالثة آالف، ما بني رجل وامرأة، صغري وكبري، ففنوا كان بالقرافة الكربى والقرافة الصغرى من ال
ففروا إىل أعلى اجلبل، وباتوا ليلتهم سهارى ال يأخذهم نوم لشدة ما نزل هبم . بالطاعون، حىت مل يبق منهم إال قليل

، وأصبحوا، فإىل أن من فقد أهليهم وظلوا يومهم من الغد باجلبل، فلما كانت الليلة الثانية مات منهم ثالثون إنساناً
واتفق أن إقطاعاً باحللقة انتقل يف أيام قليلة إىل تسعة نفر، وكل منهم . يأخذوا يف دفنهم مات منهم مثانية عشر

ميوت، ومن كثرة الشغل باملرضى واألموات، تعطلت أسواق البز وحنوه من البيع والشراء، وتزايد ازدحام الناس يف 
ألموات على األلواح واألقفاص وعلى األيدي وعجز الناس عن دفن أمواهتم، طلب األكفان والنعوش، فحملت ا

فصاروا يبيتون هبا يف املقابر، واحلفارون طول ليلتهم حيفرون، وعملوا حفائر كثرية، تلقى يف احلفرة منها العدة 
يف طلب الغسال الكثرية من األموات وأكلت الكالب كثرياً من أطراف األموات، وصار الناس ليلهم كله يسعون 

واحلمالني واألكفان، وترى نعوش األموات يف الشوارع كأهنا قطارات اجلمال، لكثرهتا واملرور هبا متواصلة بعضها 
  .يف إثر بعض، فكان هذا من األهوال اليت أدركناها

أربعني مجع السيد الشريف شهاب الدين أمحد بن عدنان كاتب السر بأمر السلطان : ويف يوم اجلمعة خامس عشره
شريفاً، اسم كل شريف منهم حممد، وفرق فيهم من ماله هو مخسة آالف درهم، وأجلسهم باجلامع األزهر، فقرءوا 



على أرجلهم، فدعوا اهللا تعاىل، وقد غص  -هم والناس  -ما تيسر من القرآن الكرمي بعد صالة اجلمعة مث قاموا 
ل وقت العصر، فصعد األربعون شريفاً إىل أعلى اجلامع وأذنوا الناس باجلامع األزهر فلم يزالوا يدعون اهللا حىت دخ

مجيعاً، مث نزلوا فصلوا مع الناس صالة العصر، وانفضوا، وكان هذا مما أشار به بعض العجم، وأنه عمل هذا ببالد 
 املشرق يف وباء حدث عندهم فارتفع عقيب ذلك، فلما أصبح الناس يوم السبت أخذ الوباء يتناقص يف كل يوم

ووجد يف بعض بساتني القاهرة سبعة . حىت انقطع وفشا ببالد الصعيد، وببوادي العرب، ومبدينة محاة، ومدينة محص
وكان . ومات عند رجل أربع دجاجات، وجد يف كل واحدة منهن كبة يف ناحية من بدهنا. دياب قد ماتوا بالطاعون

م إذا وضع هلا املاء واألكل ال تتناول الغداء وتشرب عند رجل نسناسة فأصاهبا الطاعون برأسها وأقامت ثالثة أيا
  .مرة واحدة يف اليوم، مث هلكت بعد ثالث

منه خرج بعد غروب الشمس بقليل كوكب يف هيئة الكرة، بقدر جرم القمر يف : ويف ليلة اجلمعة التاسع والعشرين
  . من ورائهليلة البدر، فمر بني املشرق والقبلة إىل جهة املغرب، وتفرق منه شرر كثري

  :شهر رجب، أوله األحد

أهل هذا الشهر والوباء قد تناقص بالقاهرة، إال أنه منذ نقلت الشمس إىل برج احلمل يف ثامن عشر مجادى اآلخرة، 
ودخل فصل الربيع، فشا املوت يف أعيان الناس وكربائهم ومن له شهرة، بعد ما كان يف األطفال واخلدم، وقد 

وذلك أن األمراض طالت مدهتا، بعد ما كان املوت وحيا . ا حتتاح إليه املرضى أضعاف مثنهابلغت أمثان األدوية وم
وشنع يف هذا الوباء ما مل يعهد مثله إال يف النادر، وهو خلو دور كثرية جداً من . فال ختلو دار من ميت أو مريض

وشنع أيضاً املوت .  يستحقهامجيع من كان هبا، حىت أن األموال املخلفة عن عدة من األموات أخذها من ال
واألمراض يف املماليك السلطانية، حبيث ورد كتاب من طرابلس فلم جيد الشريف عماد الدين أبو بكر بن علي بن 

وكان السيد أبو بكر إذ ذاك يباشر بعد موت أخيه السيد . إبراهيم ابن عدنان من يتناوله حىت يفتحه السلطان
أنه خرج من بني يدي السلطان حىت وجد واحداً من  -رمحه اهللا  -ر، فأخربين شهاب الدين، وقد عني كتابة الس

  .املماليك خارج القصر، فدخل به حىت أخذ الكتاب من القادم به وفتحه مث قرأه هو على السلطان
ين خلع على الطواشي زين الدين خشقدم، واستقر مقدم املماليك بعد موت األمري فخر الد: ويف يوم االثنني تاسعه

وخشقدم هذا رومي اجلنس، رباه األمري يشبك وأعتقه، واشتهر يف األيام املؤيدية شيخ، وترقى حىت عمل . ياقوت
  .نائب املقدم، وعرف باملهابة واحلرمة الوافرة

قدم األمري تغري بردي احملمودي من سجنه بدمياط، فرسم أن يتوجه من قليوب إىل دمشق، : ويف سادس عشره
  .ساكر هبا، فتوجه إليهاليكون أتابك الع
خلع على بدر الدين حسن بن القدسي، واستقر يف مشيخة الشيخونية بعد موت صدر الدين : ويف ثالث عشرينه

  .أمحد بن حممود العجمي
احنل سعر الغالل وقد دخلت سعر الغلة اجلديدة، فأبيع الشعري بتسعني درمهاً األردب، والقمح : ويف هذه األيام
ا، وكثر اإلرجاف حبركة قرا يلك على البالد الفراتية وأن شاه رخ بن تيمور شتا على قرا باغ، مبائتني وما دوهن

  .فأخذ السلطان يف جتهيز العسكر للسفر
منع نواب القضاة من احلكم، ورسم أن يقتصر الشافعي على أربعة نواب، : يف ثالثه: شهر شعبان، أوله األربعاء

  .نبلي كل منهما على نائبني، فما أحسن هذا إن متواحلنفي على ثالثة، واملالكي واحل
أدير حممل احلاج على العادة، و مل نعهده أدير قط يف شعبان، وإمنا يدار دائماً يف حنو نصف من : ويف يوم االثنني ثامنه



شهر رجب، غري أن الضرورة مبوت املماليك الرماحة اقتضت تأخري ذلك، حىت أن معلمي اللعب بالرماح أخذوا 
  .تعليم من بقي من املماليك ما عرفوا منه كيف ميسك الرمح، فكان اجلمع فيه دون العادة يف

أحد فضالء الشافعية،  -املعروف بابن اجملري  -خلع على مجال الدين يوسف بن أمحد التزمنيت : ويف ثالث عشرينه
دين أمحد بن احملمرة قد استنابه وكان قاضي القضاة شهاب ال. واستقر يف مشيخة اخلانكاه الصالحية سعيد السعداء

أحد خلفاء احلكم الشافعي يف تدريس  -املعروف بابن األمانة  -واستقر أيضاً بدر الدين حممد بن عبد العزيز . فيها
الشافعية بالشيخونية، وكان ابن احملمرة قد استنابه عنه، فاستقل كل منهما بالوظيفة عوضاً عن مستنيبه حبكم إقامته 

وخلع أيضاً على أمني الدين حيىي بن حممد األقصراي، واستقر يف مشيخة األشرفية املستجدة، . شقعلى قضاء دم
  .وتدريس احلنفية هبا، عوضاً عن كمال الدين حممد بن اهلمام لرغبته عنها، تعففاً وزهادة

 بتسعني فما دوهنا، مبائة ومخسني درمها األردب فما دوهنا، والشعري. احنطت األسعار فأبيع القمح: ويف هذا الشهر
  .وبلغ الدينار األشريف إىل مائتني ومثانني درمهاً، واألفرنيت إىل مائتني وستني. والفول بسبعني درمهاً فما دوهنا

  .وفيه كثر اإلستعداد لسفر السلطان
ة دروساً قرر السلطان يف جامعه املستجد جبوار قيسارية العنرب من القاهر: يف تاسعه: شهر رمضان، أوله األربعاء

وقرر عنده عشرين طالباً، . ثالثة، فجعل مدرس الشافعية مشس الدين حممد بن علي بن حممد بن يعقوب القايايت
وجعل مدرس املالكية عبادة بن علي بن صاحل الزرزاري، مولده سنة مثان وسبعني وسبعمائة وعنده عشرة من الطلبة 

. د بن عبد اهللا املعروف بابن الزركشي، ومعه عشرة من الطلبةوجعل مدرس احلنابلة زين الدين عبد الرمحن بن حمم
  .ومولد عبد الرمحن الزركشي يف تاسع عشر شهر رجب سنة مثان ومخسني وسبعمائة

قدم كاتب السر حبلب، شهاب الدين أمحد : ومسع علي بن إبراهيم البناين صحيح مسلم ويف يوم السبت ثامن عشره
ليستقر يف كتابة السر بديار مصر، ويستقر عوضه يف كتابة السر حبلب ابنه زين بن صاحل ابن السفاح، باستدعاء 

وكانت كتابة السر قد شغرت بعد موت السيد الشريف شهاب . الدين عمر، على أن حيمل عشرة آالف دينار
حىت يلي أحد، الدين، فباشر أخوه عماد الدين أبو بكر أياماً قالئل، ومات فباشر شرف الدين أبو بكر األشقر نيابة 

  .وسعى فيها مجاعة، فاختار السلطان ابن السفاح، وبعث يف طلبه وخلع عليه يف عشرينه
بكتاب شاه رخ ابن تيمور، ومعه هدية هي عدة  -امسه هاشم  -قدم رجل أدعى أنه شريف : ويف ثالث عشرينه

أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب " : قطع فريوزج، و مل خيتم الكتاب، وال كتب فيه بسملة بل ابتدأه بقوله تعاىل
  .إىل آخر السورة وخاطب السلطان فيه باألمري برسباي، وأبرق وأرعد" الفيل 

ابتدئ بالنداء على النيل، وقد بلغت القاعدة ستة أذرع وثالثة أصابع شهر شوال، أوله : ويف تاسع عشرينه
  .ه رخيصة جداأهل هذا الشهر وعامة املبيعات من الغالل واللحوم والفواك: اخلميس

برز حممل احلاج وكسوة الكعبة إىل الريدانية خارج القاهرة فرحل الركب األول يف ثاين : ويف يوم الثالثاء عشرينه
نودي على النيل بزيادة : عشرينه، ورحل احململ من بركة احلاج يف ثالث عشرينه ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه

لذراع التاسعة، ومل يناد عليه من الغد، فتوقفت الزيادة، مث نودي عليه إصبع واحد لتتمة مخسة وعشرين إصبعاً من ا
  .من يوم األحد

قدم املماليك السلطانية من التجريدة إىل الرها وخلع علي سليمان بن عذراء بن علي : ويف يوم السبت رابع عشرينه
  .حنو مخس عشرة سنة بن نعري بن حيار بن مهنا، واستقر أمري املأل عوضاً عن مدجل بن نعري، وعمره

  .قدم رسول شاه رخ أيضاً بكتابه: يف ثانيه: شهر ذي القعدة، أوله السبت



خلع على الوزير الصاحب كرمي الدين ابن كاتب املناخ، واستقر أستاداراً عوضاً عن األمري عالء الدين : ويف ثالثه
  .أقبغا اجلمايل مضافاً إىل الوزارة

  .مايل، وعوقب على املالقبض على أقبغا اجل: ويف سادس عشره
كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، فركب السلطان حىت :  -وخامس عشر مسرى  -ويف يوم الثالثاء ثامن عشره 
  .و مل يركب لذلك منذ تسلطن إال هذه السنة. خلق املقياس، وفتح اخلليج

  .خلع على أقبغا اجلمايل وأخرج لكشف اجلسور: ويف رابع عشرينه
وفيه نقص النيل . نودي على النيل بزيادة ثالثة أصابع لتتمة سبعة عشر ذراعاً، وتسعة أصابع: ينهويف سادس عشر

  .لتقطع اجلسور، من فساد عماهلا، فتوقفت الزيادة
كوكب يرتفع ويعظم، مث  -وهم سائرون من جهة البحر امللح  -ظهر للحجاج : ويف ليلة السبت خامس عشره
فلما أصبحوا اشتد عليهم احلر فهلك من املشاة مث من الركبان عامل كثري، وتلف  .يفرع منه شرر كبار، مث اجتمع

من محاهلم ومحريهم عدد عظيم، وهلك أيضاً يف بعض أودية ينبع مجيع ما كان فيه من اإلبل والغنم، كل ذلك من 
  .شدة احلر والعطش

الثة أصابع، لتتمة سبعة عشر ذراعاً فيه نودي على النيل برد النقص وزيادة ث: شهر ذي احلجة، أوله االثنني
  .ونصف

نزل السلطان من قلعة اجلبل إىل بيت ابن البارزي املطل على النيل، وقدم بني يديه يف النيل : ويف يوم الثالثاء ثامنه
  .غرابان حربية، فلعبا كما لو حاربا الفرنج، مث ركب سريعاً، وعاد إىل القلعة

  .ي زين الدين عبد الباسط ناظر اجليوش ومدبر الدولة يف مجاعته لزيارة القدستوجه عظيم الدولة القاض: ويف عاشره
نودي على النيل بزيادة إصبع واحد، لتتمة تسعة عشر ذراعاً وعشر :  -املوافق لثاين عشر توت  -ويف عشرينه 

  .أصابع ومل يناد عليه من الغد، ونقص عشر أصابع لتقطع اجلسور
  .احلاج، وأخربوا هبالك من هلك من العطشقدم مبشرو : ويف سابع عشرينه
  .زين الدين عبد الباسط من القدس. قدم القاضي: ويف تاسع عشرينه

  .نودي على النيل برد النقص وزيادة إصبعني: ويف سلخه
توجه األمري قصروه نائب حلب واألمراء اجملردون من مصر مبن معهم حملاربة قرقماس بن حسني بن : ويف هذا الشهر

فلقوا مجائعه جتاه قلعة جعرب وقد أخلى اجلليل، فأخذ العسكر يف هنب البيوت، فخر عليهم العرب فقتلوا كثرياً نعري، 
  .منهم، وفيهم أتابك حلب، وسلبوهم، فعادوا إىل حلب بأسوأ حال

 -حبريها وقبليها  -فكانت هذه السنة ذات مكاره عديدة من أوبئة شنعة، وحروب وفنت، فكان بأرض مصر 
مائة ألف إنسان واجملازف يقول املائة ألف من  -على أقل ما قيل  -قاهرة ومصر وظواهرمها، وباء مات فيه وبال

القاهرة فقط، سوى من مات بالوجه القبلي والوجه البحري، وهم مثل ذلك، وغرق ببحر القلزم يف شهر ذي 
نهم سوى ثالث رجال، وهلك باقيهم، القعدة مركب فيه حجاج وجتار يزيد عددهم على مثامنائة إنسان، مل ينج م

باحلر والعطش ثالثة آالف ويقول املكثر مخسة  -فيما بني األزمل وينبع  -وهلك يف ذي القعدة أيضاً بطريق مكة 
وكان بغزة . آالف، وغرق بالنيل يف مدة يسرية اثنتا عشرة سفينة، تلف من البضائع والغالل ما قيمته مال عظيم

. دمشق ومحص ومحاة وحلب وأعماهلا وباء، هلك فيه خالئق ال حيصى عددها إال اهللا تعاىلوالرملة والقدس وصفد و
وكان ببالد املشرق بالء عظيم، وهو أن شاه رخ بن تيمور ملك املشرق، قدم إىل توريز يف عسكر يقول اجملازف 



دم عليه األمري عثمان بن فأقام على خوي حنو شهرين، وقد فر منه اسكندر بن قرا يوسف، فق. عدهتم سبعمائة ألف
صاحب آمد يف ألف فارس، فبعثه على عسكر حملاربة اسكندر، وسار يف  -املعروف بقرا يلك التركماين  -طر علي 

إثره، وقد مجع اسكندر مجعاً يقول اجملازف إهنم سبعون ألفاً، فاقتتل الفريقان خارج توريز، فقتل بينهما آالف من 
أثره يقتلون ويأسرون وينهبون فأقام اسكندر ببالد الكرج، مث نزل بقلعة سلماس،  الناس، واهنزم اسكندر وهم يف

وحصرته العساكر مدة، فنجا منهم، ومجع حنو األربعة آالف، فبعث إليه شاه رخ عسكراً أوقعوا به وقتلوا من معه، 
  .فنجا بنفسه جرجياً

وهنب تلك األعمال، وقتل وأفسد فساداً ويف مدة هذه احلروب ثار أصبهان بن قرا يوسف، ونزل على املوصل 
متملك بغداد  -كبرياً، وكانت بعراقي العرب والعجم هنوب وغارات ومقاتل، حبيث أن شاه حممد بن قرا يوسف 

من عجزه ال يتجاسر على أن يتجاوز سور بغداد، وخال أحد جانيب بغداد من السكان، وزال عن بغداد اسم  -
، وجف أكثر النخل من أعماهلا، ومع هذا كله، فوضع شاه رخ على أهل توريز التمدن، ورحل عنها حىت احلياك

مال األمان، حىت ذهبت يف جبايته نعمهم، مث جالهم بأمجعهم إىل بالده، وكثر اإلرجاف بقدومه إىل الشام، فأوقع 
هنب ملطية وما حوهلا إىل اهللا يف عسكره الغالء والوباء حىت عاد إىل جهة بالده، وعاد قرا يلك إىل ماردين فنهبها، و

  .عينتاب وحرقها

وكان ببالد السراي والدشت وصحاري يف هذه السنة واليت قبلها قحط شديد، ووباء عظيم جداً، هلك فيه عامل 
وكان ببالد احلبشة بالء ال ميكن وصفه، وذلك أنا . كبري، حبيث مل يبق منهم وال من أنعامهم إال أقل من القليل

فلما . ملك أحمرة، وهو وهم نصاري يعقوبية -ويقال له احلطي  -بن سيف أرعد بن قسطنطني  أدركنا ملكها داود
فملك بعده أخوه أبرم، . مات يف سنة اثنيت عشرة ومثامنائة، قام من بعده ابنه تدرس بن داود، فلم تطل مدته، ومات

مري بزالر نائب الشام ترقى يف ويقال له إسحاق بن داود بن سيف أرعد، وفخم أمره، وذلك أن بعض مماليك األ
اخلدم، وعرف بألطنبغا مغرق، حىت باشر والية قوص من بالد الصعيد، مث فر إىل احلبشة واتصل باحلطي هذا، وعلم 

 -أتباعه لعب الرمح، ورمي النشاب وغري ذلك من أدوات احلروب، مث حلق باحلطي أيضاً بعض املماليك اجلراكسة 
يقال  -د خاناه ملوكية، وتوجه إليه مع ذلك رجل من كتاب مصر األقباط النصارى فعل له زر -وكان زرد كاشا 

فرتب له مملكته، وجىب األموال وجند له اجلنود، حىت كثر ترفه، حبيث أخربين من شاهده وقد  -له فخر الدولة 
بني ويظهر ركب يف موكب جليل ويف يده صليب من ياقوت أمحر، وقد قبض عليه ووضع يده على فخذه، فصار ي

هلذا الصليب الياقوت طرفان كبريان من قبضته، فشرهت نفسه إىل أخذ ممالك اإلسالم لكثرة ما وصف له هؤالء 
من حماسنها، فبعث بالتوريزي التاجر ليدعو الفرنج للقيام معه، وأوقع يف مبن مملكته من املسلمني، فقتل منهم وأسر 

 -وحممداً، ولدى سعد الدين حممد بن أمحد علي بن ولصمع اجلربيت وكان ممن أسر منصوراً . وسيب عاملاً عظيماً
ملك املسلمني باحلبشة، فعاجله اهللا بنقمته، وهلك يف شهر ذي القعدة، فأقيم بعده ابنه اندراس بن إسحاق، فهلك 

أقيم ألربعة أشهر، فأقيم بعده عمه حزبناي بن داود بن سيف أرعد، فهلك يف شهر رمضان سنة أربع وثالثني، ف
  .بعده ابن أخيه سلمون بن إسحاق بن داود بن سيف أرعد، فكانت على أحمرة أربعة ملوك يف أقل من سنة

وذلك أن سعد . ثار مجال الدين ابن امللك سعد الدين حممد بن أمحد بن علي بن ولصمع اجلربيت: ويف هذه املدة
تسعت مملكته، وحارب احلطي غري مرة حىت استشهد الدين حممد ملا قام بأمر املسلمني أكثر من حماربة النصارى، وا

بعد سنة عشر ومثامنائة، فتمزق أصحابه، وذهب ملكه، وحلق أوالده بزبيد، فأكرمهم ملك اليمن، مث عادوا إىل 



احلبشة بعد سنني، فقام باألمري صرب الدين علي بن سعد الدين مدة مثاين سنني ومات، فقام من بعده أخوه منصور بن 
ن بأمر املسلمني يف بالد احلبشة، وحارب احلطي مراراً آخرها يف سنة مثان وعشرين ومثامنائة، وقد سار إليه سعد الدي

يف عدد جم، وأوقع بالنصارى واقعة شنعاء، قتل فيها وأسر وسيب عاملاً كبرياً، حبيث كان عدد من أسر عشرة 
واقعه، فقتل من أحمرة أتباع احللي خلق كبري، ومل آالف، ورجع مظفراً منصوراً، فسار عليه احلطي يف آالف كثرية و

يقتل من املسلمني سوى دون العشرين رجالً، إال أنه وقع يف قبضة احلطي إسحاق بن داود بن سيف أرعد منصور 
بن سعد الدين، وأخوه حممد، واهنزم املسلمون، فقيدمها ورجع إىل مقر ملكه، وقد كاد يطري فرحاً، فلما قرب من 

لك، أركب امللك املنصور كهيئته يف مملكته، وسار يف العساكر به حىت دخل املدينة، فأنزله وأخاه حممداً مدينة امل
بدار وأجري هلم ما يليق هبما، ووكل هبما احلرس، فقام بأمر املسلمني بعد منصور أخوه مجال الدين بن سعد الدين، 

أغار على بالد أحمرة، فدوخ تلك البالد، وقتل وأسر فلما مات احلطي إسحاق بن داود مجع مجال الدين املسلمني و
وسيب عاملاً عظيماً، واستسلم منهم أمماً كثرية، فأقر كل من أسلم ببالده، ووىل عليهم من قبله، فاتسع نطاق مملكته، 

ند وقويت عساكره، وكثرت أمواهلم، وبعث بالسيب إىل اآلفاق، فكثر الرقيق من العبيد واإلماء ببالد اليمن واهل
وهرمز واحلجاز ومصر والشام والروم، وظهر من ثبات مجال الدين وشجاعته وصرامته ومهابته وعدله ما يتعجب 
منه، حبيث أن بعض أوالده الصغار لعب مع صبيان من احلبشة، فضرب منهم صبياً كسر يده، فكتموا ذلك عنه 

ه عنه، مث أمر بولده فجيء به حمموالً على مدة مث بلغه اخلرب، فجمع أعيان الدولة والمهم على كتمان خرب ولد
الكتف لصغره حىت يقتص به، فقام إليه األعيان بأمجعهم يشفعون فيه ويلتزمون بإحضار أولياء الغرمي، فلم يقبل 

شفاعتهم فيه، فأحضروا أبا الصيب وأهله، فأسقطوا حقهم، وتضرعوا إليه جهدهم يف العفو عن ولده، فلم جيبهم، 
، ومد يده على حجر، وضرب عضده حبديده، فكسره، واألعيان قيام يبكون لبكاء الصغري، وهو وأخذ ابنه بيده

مث سار به اخلدم وهو يصيح من األمل إىل أمه، حىت مترضه فكان يوماً مهوالً، ومل . تأمل كما آملت هذا الصغري: يقول له
أخبار، مع العفة والنسك واإلستبداد جبميع وله من هذا النمط عدة . جيسر بعد ذلك أحد يف مملكته أن يظلم أحداً

  .أموره، وأمور مملكته، ووفور احلرمة، وقمع أهل الفساد، وإزالة املنكرات، فاهللا يؤيده بعونه
وأما بالد املغرب، فإن متملك فاس أبا زيد عبد الرمحن حفيد السلطان أيب سامل إبراهيم، ثار عليه السعيد أبو عبد 

بلي ابن أيب عامر عبد اهللا بن أيب سعيد عثمان بن أيب العباس أمحد بن أيب سامل إبراهيم بن أيب اهللا حممد املعروف باجل
احلسن، يف أوائل سنة مثان وعشرين، وملك فاس، وقتله، وخرج إىل الشاوية فقتلوه، وأقيم ولده أبو عبد اهللا حممد، 

أبو عمرو بن السعيد حممد بن عبد العزيز بن أيب  فقام الوزير صاحل وبايع الناصر أيب علي بن أيب سعيد عثمان، فقدم
احلسن من إفريقية، وملك فاس، مث فر، فأعيد الناصر أبو علي، فعاجله أخوه أبو حممد عبد احلق بن أيب سعيد وملك 

  .فاس بعد قتال يف آخر، شهر رجب، سنة ثالث وثالثني
  ومات يف هذه السنة من األعيان

ليلة الثالثاء ثاين شهر ربيع األول، وقد جتاوز الثمانني، وىل وكالة بيت املال ونظر  وىل الدين حممد بن الدمياطي يف
ومات شرف الدين أبو الطيب بن تاج الدين عبد . الكسوة يف األيام الناصرية، مث تعطل حىت مات، وكان قليل الشر

لة السبت خامس عشرين شهر ذي الوهاب بن نصر اهللا يف ليلة األربعاء سابع عشر شهر ربيع األول، ومولده يف لي
وكتب يف اإلنشاء، وويل نظر وقف األشراف ونظر الكسوة، ودار الضرب، . القعدة، سنة سبع وتسعني وسبعمائة

  .فشكرت سريته



ومات كرمي الدين عبد الكرمي بن سعد الدين بركة، املعروف بابن كاتب جكم، ناظر اخلاص، يف ليلة اجلمعة 
خدم أبوه بكتابة الديونة حىت باشر ديوان األمري جكم، وترقى ابنه كرمي الدين يف . لالعشرين من شهر ربيع األو

وكان مشكوراً، فيه خري وبر، وله صدقات . اخلدم الديوانية، وباشر استيفاء البولة مث نظر الدولة مث نظر اخلاص
األول، وهو أحد مماليك الظاهر ومات األمري أزبك الدوادار بالقدس، يف يوم الثالثاء سادس عشر شهر ربيع . كثرة
  .وكان غري مشهور بارتكاب الفواحش. برقوق

وكان هبا . ومات األمري كمشبغا القيسي بدمشق يف رابع عشر شهر ربيع اآلخر، وهو أحد األمراء الناصرية فرج
امللك املظفر أمحد ومات . أمري أخور، مث احنطت رتبته يف األيام املؤيدية، وأخرج إىل الشام ومل يشهر بشيء من غري

بن املؤيد شيخ احملمودي بثغر اإلسكندرية، يف ليلة اخلميس آخر شهر مجادى األوىل، هو وأخوه إبراهيم، ومحال إىل 
القاهرة، بعدما دفنا بالثغر، يف يوم االثنني نصف شعبان، ودفنا جبوار أبيهما يف القبة من اجلامع املؤيدي، ومل يبق 

  .للمؤيد بعدمها ولد ذكر
مات الشريف علي بن عنان بن مغامس بن رميثة بن أيب مني حممد بن حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن و

مطاعن بن عبد الكرمي بن عيسى بن حسن بن سليمان ابن علي بن عبد اهللا بن حممد بن موسى بن عبد اهللا بن 
أمري مكة، وهو بالقاهرة، مطعوناً، يف  موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه،

وكان قد توجه بعد عزله إىل بالد املغرب، فأكرمه أبو فارس عبد العزيز صاحب . يوم األحد ثالث مجادى اآلخرة
  .وكان مجيل احملاضرة، له معرفة باألدب. تونس، مث عاد فطالت عطلته وإقامته بالقاهرة

وهو أحد املماليك الظاهرية، وترقي يف اخلدم . بعاء سادس مجادى اآلخرةومات األمري بيبغا املظفري، يف ليلة األر
حىت صار من أمراء األلوف يف األيام الناصرية فرج، ونكب وسجن مراراً، وعمل أتابك العساكر، وكان تركي 

  .اجلنس، قوي النفس، مل يبك منه على دين وال دنيا
  .شر مجادى اآلخرةومات األمري برد بك أحد األلوف، يف يوم األحد، عا

ومات األمري صارم الدين إبراهيم ابن األمري الوزير ناصر الدين حممد بن احلسام الصقري، يف ليلة الثالثاء ثامن 
وكان يتزيا بزي األجناد، ويكتب اخلط املنسوب، وحيب األدب وأهل الفضائل، وباشر . عشر مجادى اآلخرة

 ناصر الدين حممد بن السلطان امللك الناصر فرج بن الظاهر برقوق ومات األمري. احلسبة يف األيام املؤيدية شيخ
  .باإلسكندرية يف يوم االثنني حادي عشره؛ وله من العمر إحدى وعشرون سنة، وأمه أم ولد، امسها عاقولة

  .ومات األمري زين الدين قاسم ابن األمري الكبري كمشبغا احلموي، أحد احلجاب، يف ليلة الثالثاء تاسع عشره
ومات الشيخ حيىي سيف الدين يوسف بن حممد بن عيسى السريامي، احلنفي، شيخ الظاهرية املستجدة، بني 

  .وكان من أعيان الفقهاء احلنفية، وفضالئهم، أفىت ودرس عدة سنني. القصرين
مد بن املعتضد باهللا أيب ومات اخلليفة أمري املؤمنني املستعني باهللا أبو الفضل العباس بن املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حم

الفتح أيب بكر بن املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان ابن احلاكم أيب العباس أمحد بن أيب علي احلسن بن أيب بكر 
. العباسي باإلسكندرية، يف يوم األربعاء العشرين من مجادى اآلخرة، و مل يبلغ األربعني وترك ولداً ذكراً امسه حيىي

  .هيناً ليناً، حشماً، وقوراً، إال أن األيام مل تسعده، واألقدار، مل تساعدهوكان خرياً ديناً 
وقد ترشح . مات األمري ناصر الدين حممد بن السلطان امللك األشرف برسباي، يف يوم الثالثاء سادس عشرينه

  .للسلطنة بعد أبيه، فدفن على أمه باألشرفية املستجدة بالقاهرة
هلندي اخلازندار، يف سادس عشرين مجادى اآلخرة، بلغ يف أيام السلطان امللك املؤيد مات األمري الطواشي مرجان ا



  .شيخ مبلغاً كبرياً من التمكن يف الدولة، مث احنط بعد موته
ومات األمري زين الدين عبد القادر أستادار ابن األمري الوزير أستادار فخر الدين عبد الغين بن األمري الوزير أستادار 

ق بن أيب الفرج، يف يوم األربعاء سابع عشرينه، ودفن على أبيه مبدرسته، وكان ساكناً ليناً حمباً ألهل عبد الرزا
  .اخلري

  .ومات السلطان امللك الصاحل حممد بن الظاهر ططر، يف ليلة اخلميس ثامن عشرينه، وانقرض مبوته عقب ططر

رهان الدين إبراهيم بن عدنان بن جعفر بن حممد ومات السيد الشريف شهاب الدين أمحد بن عالء الدين علي بن ب
ومولده يف سابع شوال سنة أربع . بن عدنان احلسيين كاتب السر، يف ليلة اخلميس ثامن عشرين مجادى اآلخرة

ونشأ هبا، وويل كتابة السر، وقضاء القضاة الشافعية، ونظر اجليش هبا، مث طلب وويل . وسبعني وسبعمائة بدمشق
  .ار مصر، فسار فيها أمجل سرية، رمحه اهللاكتابة السر بدي

ومات تقي الدين حيىي بن العالمة مشس الدين حممد الكرماين الشافعي، يف يوم اخلميس ثامن عشرين مجادى اآلخرة، 
وكان فاضالً يف عدة فنون، قدم من بغداد قبل سنة مثامنائة، وأشهر شرح أبيه على البخاري، وصحب األمري شيخ 

فر معه إىل طرابلس ملا ويل نيابتها، وتقلب معه يف أطوار تلك الفنت، وقدم معه القاهرة، فلما تسلطن، احملمودي، وسا
  .وكان ثقيل السمع. عمله ناظر املارستان املنصوري

ومات الشريف سرداح بن مقبل بن خنبار بن مقبل بن حممد بن راجح بن إدريس بن حسن بن أيب عزيزة قتادة بن 
عبد الكرمي بن عيسى بن حسن بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن  إدريس بن مطاعن بن

موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف آخر مجادى اآلخرة، وويل أبوه مقبل 
بأهل الدولة يف سنة مخس وعشرين  ابن خنبار إمرة ينبع مدة، مث وثب عليه ابن أخيه عقيل بن وبري بن خنيار وحاربه

ومثامنائة، مث قبض عليه ومحل إىل سجن اإلسكندرية، فمات به، وكحل ابنه سرداح هذا حىت تفقأت حدقتاه وسالتا، 
  .وورم دماغه، ننت

فتوجه بعد مدة من عماه إىل املدينة النبوية، ووقف عند قرب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وشكا ما به، وبات تلك 
وذلك أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمسح عينيه بيده املقدسة، . ليلة، وأصبح وعيناه أحسن ما كانتاال

فانتبه وهو يبصر، واشتهر ذلك عند أهل املدينة، مث قدم القاهرة، فشق ذلك على السلطان وأغضبه، واستدعى 
مبشاهدة امليل وقد أمحي يف النار مث كحل به . هفأقاما عنده من أخرب. الذين تولوا كحله، ومسل عينيه، وضرهبما

فسألت حدقتاه حبضورهم، وكذلك أخرب أهل املدينة أهنم رأوه ذاهب احلدقتني، وأنه أصبح عندهم وهو يبصر، 
هذه إىل قضية عجالن بن نعري وأخواهتا،  -أعزك اهللا  -وقص عليهم رؤياه، فترك حاله حىت مات بالطاعون، فضم 

ام اهللا تعاىل آلل بيت نبيه صلى اهللا عليه وسلم عساك تقوم هلم ببعض ما جيب من حقوقهم، إن وفقك وتنبه هبا إلكر
  .اهللا لذلك

ومات الطبيب الفاضل مجال الدين يوسف بن الربهان إبراهيم بن عبد اهللا بن داود ابن أيب الفضل بن أيب املين بن أيب 
  .د أناف على التسعنيالبيان الدواداري اإلسرائيلي يف أول شهر رجب، وق

وكان حبشي اجلنس، . ومات األمري الطواشي فخر الدين ياقوت مقدم املماليك، يف يوم االثنني ثاين شهر رجب
  .وشهرته مجيلة

ومات األمري سيف الدين يشبك أخو السلطان، يف رابع رجب، وهو أحد األمراء األلوف وماتت خوند هاجر ابنة 
رابع رجب، وأمها خوند فاطمة بنت امللك األشرف شعبان بن حسني بن حممد بن األمري منكلي بغا الشمسي، يف 



  .وهي آخر نسائه موتاً، و مل تعقب. قالوون وتزوجها الظاهر برقوق بكراً، وحظيت عنده حىت مات
 وكان قدم القاهرة. ومات الشيخ نصر اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل العجمي، يف ليلة اجلمعة سادس رجب

بعد الثمامنائة على قدم التجريد، فصحب األمراء حىت كثر ماله، وعني لكتابة السر، وكان يكتب اخلط املنسوب، 
  .ويتكلم يف علم التصوف على طريقة ابن العريب، وله مشاركة يف فنون وعدة مصنفات
ف بابن املزوق يف ليلة ومات فخر الدين ماجد، ويدعى عبد اهللا بن السديد، أيب الفضائل بن سناء امللك املعرو

وويل كتابة السر ونظر اجليش يف األيام الناصرية، مث ويل نظر اإلصطبل، وتعطل بعد ذلك . اخلميس ثاين عشر رجب
  .مدة

ومات الشريف عماد الدين أبو بكر بن إبراهيم بن عدنان احلسيين يف ليلة اجلمعة ثالث عشر رجب، و مل يبلغ 
ه السيد شهاب الدين أمحد، فوقع الوباء ومات أخوه، فباشر بعده، وتعني لكتابة وكان قد قدم على أخي. األربعني

  .السر، فقافصته املنايا، وعاجله ريب املنون، ومات رمحه اهللا
ومات الشيخ زين الدين أبو بكر بن عمر بن عرفات بن عوض القمين، يف ليلة اجلمعة ثالث رجب، عن حنو 

  .ء الشافعية وفضالئهم، مع الديانة والنسك، رمحه اهللالثمانني، وقد صار من أعيان الفقها

يف يوم اجلمعة ثالث عشر  -املعروف بقرا يلك التركماين  -ومات أبو مسلم هابيل بن األمري عثمان بن طر علي 
  .رجب، وهو مسجون

يف يوم  - املعروف بابن العجمي -ومات صدر الدين أمحد بن مجال الدين حممود بن حممد بن عبد اهللا القيصري 
وقد ويل احلسبة بالقاهرة مراراً، وويل نظر اجليش بدمشق، وكان من فضالء احلنفية، وله . السبت رابع عشر رجب

  .معرفة جيدة بالنحو
ومات جالل الدين حممد بن بدر الدين حممد بن حممد بن مزهر، يف ليلة االثنني سادس عشرين رجب، عن حنو 

  .أبيه، فكان حظه منها االسموويل كتابة السر بعد . عشرين سنة
. ومات زين الدين حممد بن مشس الدين حممد بن حممد بن أمحد بن عبد امللك الدمريي، يف يوم األربعاء ثالث شعبان

  .وكان من الفقهاء املالكية، وله معرفة بالعربية. وويل حسبة القاهرة ونظر البيمارستان املنصوري
  .حيار بن مهنا، أمري آل فضل، مقتوالً، يف ثاين عشر شوال، بظاهر حلب ومات األمري مدجل بن علي بن نعري بن

  .ومات شيخ الرفاعية الشيخ نور الدين علي يف العشرين من مجادى اآلخرة عن مخس وستني سنة
  .وويل حسبة القاهرة. ومات مشس الدين حممد بن املعلمة السكندري، يف سابع شعبان

  سنة أربع وثالثني ومثامنائة

بدينار، والشعري والفول كل  -وشيء  -واألسعار رخيصة؛ القمح كل أردبني : هر اهللا احملرم بيوم األربعاءأهل ش
  .أربعة أرادب بدينار هرجة
انتهت زيادة النيل إىل تسعه عشر ذراعاً وعشرين إصبعاً، ونقص من :  -وثاين بابة  -ويف يوم اخلميس عاشره 

  .الغد
  .ردون، وهم قرقماش حاجب احلجاب، وأركماس الدوادار، وبقية األمراءقدم األمراء اجمل: ويف ثامن عشره

ومن  -قدم ركب احلاج األول، وقدم احململ ببقية احلاج يف رابع عشرينه، وقد هلك كثري منهم : ويف ثالث عشرينه
  .عطشاً فيما بني أكره وينبع، وهم متوجهون إىل مكة -مجاهلم ومحريهم 



مراء اجملردون إىل ظاهر القاهرة، وهم األمري الكبري شارقطلوا، واألمري أينال اجلكمي، برز األ: ويف سابع عشرينه
واألمري متراز الدقماقي، واألمري أقبغا التمرازي، واألمري مراد خجا، يف عدة من أمراء الطبلخاناه والعشرات، ومن 

هذا الشهر على معاملة ملطية فنهبها  املماليك السلطانية مخسمائة مملوك، وسبب جتردهم أن قرا يلك نزل يف أول
وحرقها، وحصر ملطية، فخرج إليه األمري سودن من عبد الرمحن نائب الشام بالعساكر الشامية، وأردف بالعسكر 

  .املذكور
فيه رسم بعود األمراء واملماليك اجملردين فرجعوا من خانكاه سريا قوس، واستعيدت منهم : شهر صفر، أوله اجلمعة

يت أنفقت فيهم، فاحتاجوا إىل رد األمتعة واألزواد على من ابتاعوها منهم، واحتاجوا إىل استعادة ما النفقات ال
أنفقوه على غلماهنم، وقد تصرف الغلمان فيما أخذوه، فاشتروا منه احتياجهم، ودفعوا منه إىل أهاليهم، فنزل من 

درمهاً األردب، والشعري إىل ستني درمهاً  نزل الفول إىل مخسني: ويف هذا الشهر. أجل هذا بالناس ضرر كبري
ويف يوم االثنني حادي . مبائتني ومثانني درمهاً الدينار. هذا والذهب. األردب، والقمح إىل مائة وثالثني درمهاً األردب

عشره ركب السلطان من قلعة اجلبل يف موكب جليل ملوكي، احتفل له، ولبس قماش الركوب كما كان يلبس 
مبقلب أمحر، وعلى رأسه كلفتاه، وجر اجلنائب، وصاحت اجلاويشية وهو سائر، . وهو قباء أخضر الظاهر برقوق،

وحوله الطربدارية، حىت عرب من باب زويلة، فشق القاهرة وخرج من باب الشعرية يريد الصيد، فبات ليلة الثالثاء 
  .بةو مل يركب منذ تسلطن للصيد سوى هذه الرك. وعاد يوم الثالثاء آخر النهار

 -وكانت الدراهم األشرفية اليت يتعامل الناس هبا يف القاهرة ومصر، ويصرف كل درهم منها بعشرين من الفلوس 
قد كثر فيها أنواع من الدراهم، وهي البندقية ضرب الفرنج، والقرمانية ضرب  -زنتها رطل وأوقية وثلث أوقية 

ربسية ضرب قربس، واملؤيدية اليت ضربت يف األيام بين قرمان أصحاب الروم، واللنكية ضرب بالد العجم، والق
املؤيدية شيخ، والدراهم الزغل وهي عمل الزغلية فترد عند النقد لكثرة ما فيها من الغش، فنودي يف يوم األحد 

مبثل ذلك فيما تقدم، وعمل به . وكان قد نودي. رابع عشرينه أن ال يتعامل بشيء من الدراهم سوى األشرفية
مث ترخصت الباعة يف التعامل هبا كلها، ملا مجعوه منها يف أيام النهي عنها، حىت مشت يف أيدي الناس، الناس مدة، 

وتعاملوا هبا، فلما نودي باملنع منها عاد األمر كما كان، فخسر أناس عدة خسارات، وأخذت الباعة وغريها يف 
  .ة ال تثبت على حال، وأن أوامرها ال متضيمجعها لتتربص هبا مدة، مث خترجها شيئاً فشيئاً، لعلمهم أن الدول

  .وتكرر ركوبه لذلك مراراً. ركب السلطان للصيد، ورمي اجلوارح، وعاد من الغد: يف خامس عشرينه
توقف التجار يف أخذ الذهب، من كثرة اإلشاعة بأنه ينادي عليه، فنودي يف يوم السبت سلخه أن : ويف هذا الشهر

ائتني ومخسة وثالثني، واملشخص مبائتني وثالثني، وهدد من زاد على ذلك بأن يسنبك مب. يكون سعر الدينار األشريف
  .يف يده، فعاد الضرر يف اخلسارة على كثري من الناس، الحنطاط سعر الدينار مخسني درمهاً

القرمانية، مجع الصيارفة والتجار، وأشهد عليهم أن ال يتعاملوا بالدراهم : يف رابعه: شهر ربيع األول، أوله السبت
وال الدراهم اللنكية، وال القربسية، وأن هذه الثالثة أنواع تباع بالصاغة على حساب وزن كل درهم منه بستة 

عشر درمهاً من الفلوس، حىت يدخل هبا إىل دار الضرب، وتعمل دراهم أشرفية خالصة من الغش، ونودي بذلك 
دية، والدراهم البندقية، فإن هذه الثالثة فضة خالصة ليس فيها وأن تكون املعاملة بالدراهم األشرفية والدراهم املؤي

واستقر . حناس خبالف الدراهم اليت منع من املعاملة هبا، فإن عشرهتا إذا سبكت جتيء ستة، ملا فيها من النحاس
كثرة ما يسبك منها مبائتني وسبعني، وأخذت الدنانري األفرنتية يف القلة، ل. مبائتني ومثانني، واألفرنيت. الذهب األشريف

  .يف دار الضرب، وتعمل دنانري أشرفية، فإهنا بوزن األفرنتية، وسعرها عشرة دراهم على األفرنيت



  .ركب السلطان للصيد، وعاد من الغد: يف تاسعه
أهل هذا الشهر والسلطان واألمراء يف االهتمام حبركة السفر حملاربة قرا يلك : شهر ربيع اآلخر، أوله األحد

  .ار رخيصة جداًواألسع
ليسري إىل طريق احلجاز، ومعه كثري من البناة  -أحد األمراء العشرات  -برز األمري شاهني الطويل : ويف سادسه

واحلجارين واآلالت واألزواد واألمتعة، إلصالح املياه اليت فيما بني القاهرة ومكة، وحفر آبار يف املواضع املعطشة، 
  .فساروا يف حنو املائة بعري

نودي بأن الفضة على ما رسم به، وأن ال يتعامل بالقرمانية وال اللنكية، وأن الدينار األشريف مبائتني : سابعه ويف
وحذر من خالف ذلك، فتزايدت املضرة لكثرة التناقض، وعدم الثبات . وثالثني، واألفرنيت مبائتني ومخسة وعشرين

  .ا يرسم بهعلى األمر، واستخفاف العامة براعيها، وقلة االهتمام مب
برز سعد الدين إبراهيم بن املرة ناظر جدة يريد التوجه إىل مكة فسار : يف سابعه: شهر مجادى األوىل، أوله الثالثاء

معه ركب فيه مجاعة ممن يريد احلج والعمره، تبلغ عدة مجاهلم حنو األلف ومخسمائة مجل، مث رفعوا من بركة احلاج يف 
وجدنا فيما بني الوجه وأكره عدة موتى، ما بني رجال  -وكنت فيهم بأهلي  -جه ثاين عشره، فلما وصلوا إىل الو

  .ونساء، ممن هلك يف عطشة احلاج، فدفن منهم حنو األلف، وترك ما شاء اهللا
خلع على قاضي القضاة شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن حجر، وأعيد إىل قضاء القضاة بديار : ويف رابع عشرينه

  .ضي القضاة علم الدين صاحل ابن البلقيينمصر، عوضاً عن قا
  :شهر مجادى اآلخرة، أوله األربعاء

عارض ركب املعتمرين رفقة ابن املرة عرب زبيد، فاحننا يف غري وقت النزول، وكادت الفتنة أن : يف تاسع عشره
ما نزلنا رابغ أهلينا تثور، حىت صوحلوا على مائة دينار، قام هبا ابن املرة من ماله، ومل يكلف أحد وزن شيء، فل

بالعمرة، وحنن على ختوف وسرنا، فبينما حنن فيما بني اجلرينات وقديد أغار علينا، وحنن سائرون ضحى، الشريف 
زهري بن سليمان بن زيان بن منصور بن مجاز بن شيحة احلسيين، يف حنو مائة فارس وعدة كثرية من املشاة، وقاتلنا 

واجلمال مناخة بأمحاهلا، فقتل منا رجالن، ومن العرب حنو العشرة، وجرح كثري، مث فقاتله القوم صدراً من النهار، 
وقع الصلح معه على ألف ومائة دينار أفرنتية، وعلى ثياب جوخ وصوف وعيب بنحو أربعمائة دينار، فكف الناس 

ل أحد حبسب حاله، فمنهم عن القتال بعد ما تعني الظفر لزهري، وبتنا بأنكد ليلة من شدة اخلوف، واملال جيىب من ك
من جيب منه مائة دينار، ومنهم من أخذ منه دينار واحد، ومحل ذلك من الغد، وسرنا فقدمنا مكة وهللا احلمد يف يوم 

  .ستة وأربعني يوماً -شرفها اهللا تعاىل  -الثالثاء ثامن عشرينه، فكانت مدة سرينا من القاهرة إىل مكة 
صري اإلسكندرية، بعد موت األمري شهاب الدين أمحد الدوادار، وأصله من استقر جانبك النا: ويف هذا الشهر

مماليك األمري يلبغا الناصري، مث عمل يف األيام املؤيدية رأس نوبة املقام الناصري إبراهيم ابن السلطان، وصار من 
  .مجلة األمراء وويل كشف اجلسور بالغربية

هرة أن يصوم الناس ويفعلوا اخلري، فلم يظهر الكسوف، ووقع وفيه أندر املنجمون بكسوف الشمس، فنودي بالقا
اإلنكار على من أنذر به، مث قدم اخلرب حبدوث كسوف الشمس جبزيرة األندلس، حىت استوىل على جرم الشمس 

  .كله، إال مقدار الثمن منه، وذلك بعد نصف النهار من ثامن عشرينه
  .احلاج على العادة أدير حممل: يف سابع عشره: شهر رجب، أوله السبت
  :شهر شعبان، أوله االثنني



كانت زلزلة عظيمة شديدة، بعد صالة الظهر، جبزيرة األندلس، ومبرج أغرناطة، سقطت هبا أبنية : يف حادي عشره
وهي بلد مهدان وبلد أوطورة وبلد  -كثرية على سكاهنا فهلكوا، وخسف بثالث بالد كبرية يف مرج أغرناطة 

ألرض هذه البالد بأناسها وبقرها وغنمها وسائر ما فيها، حىت صار من مير من حوهلا يقول كان فابتلعت ا -دارما 
هنا بلد كذا وبلد كذا، واخنسف يف كثري من البالد عدة مواضع، وسقط نصف قلعة أغرناطة، وهتدم كثري من 

فاعه حنو عشرة أذرع، ارتفع اجلامع األعظم، وسقط أعلى منارته، ورؤى حائط اجلامع يرتفع مث يرجع، ومقدار ارت
كذلك مرتني، وخاف رجل عند حدوث الزلزلة، فأخذ ابنه وأراد أن خيرج من باب داره، فالتصق جانبا الباب، 

وانفرج احلائط فخرج من ذلك الفرج هو وابنه وامرأته، فعاد احلائط كما كان، وتراجع جانبا الباب إىل حاهلما قبل 
حنو مخسة وأربعني يوماً هتتز، حىت خرج الناس إىل الصحراء ونزلوا يف اخليم خوفاً  الزلزلة، وأقامت األرض بعد ذلك

من املدينة أن تسقط مبانيها عليهم، وكان هذا كله بعد وصول السلطان املخلوع أيب عبد اهللا حممد األيسر من 
العدد واألموال، فبلغ  تونس إىل األندلس، وحصره قلعة أغرناطة سبعة أشهر، وقتله األجناد والرجال حىت فنيت

ذلك ملك قشتالة الفنشي فجمع عساكره من الفرنج، وركب البحر إىل قرطبة يريد أخذ أغرناطة من املسلمني، 
فاشتد البالء عليهم لقلة املال بأغرناطة، وفناء عسكرها يف الفتنة، وموت من هلك يف الزلزلة، وهم زيادة على ستة 

لقوهم يف يوم اجلمعة عاشر رمضان من هذه السنة، وقاتلوهم يومهم ومن آالف إنسان، ونزل الفرنج عليهم، ف
الغد، قتل من املسلمني حنو اخلمسة عشر ألف، وأجلأهم العدو إىل دخول املدينة، وعسكر بإزائها على بريد منها، 

ضرع إىل اهللا، وهم حنو مخسمائة ومثانني ألف، وقد اشتد الطمع يف أخذها، فبات املسلمون ليلة األحد يف بكاء وت
ففتح عليهم اهللا تعاىل، وأهلمهم رشدهم، وذلك أن الشيخ أبا زكريا حيىي بن عمر ابن حيىي بن عمر بن عثمان بن 

خرج من مدينة أغرناطة يف مجع ألفني من األجناد، وعشرين ألفاً من املطوعة، وسار  -شيخ الغزاة  -عبد احلق 
سكر الفرنج إىل جهة بالدهم، ورفع إمارة يف اجلبال يعلم هبا حىت أبعد عن مع. نصف الليل على جبل الفخار

السلطان بأغرناطة، فلما رأى تلك العالمات من الغد خرج يوم األحد، جبميع من بقي عنده إىل الفرنج، فثاروا 
رفعوا  حلرهبم، فوىل السلطان مبن معه من املسلمني، كأهنم قد اهنزموا، والفرنج، تتبعهم، حىت قاربوا املدينة، مث

األعالم اإلسالمية، فلما رآها الشيخ أبو زكريا نزل مبن معه إىل معسكر الفرنج، وألقي فيه النار، ووضع السيف 
فيمن هنالك، فقتل وأسر وسىب، فلم يدع الفرنج إال والصريخ قد جاءهم، والنار ترتفع من معسكرهم، فتركوا 

معه أقفيتهم، يقتلون ويأسرون، فبلغت عدة من قتل من أهل أغرناظة ورجعوا إىل معسكرهم، فركب السلطان مبن 
  .الفرنج ستة وثالثون ألفاً، وحلق باقيهم ببالدهم، بعد ما كادوا أن ميلكوا أغرناطة

وبلغت عدة من أسر املسلمون من الفرنج حنو اثين عشر ألفاً، ويقول املكثر إنه قتل ومات وأسر من الفرنج يف هذه 
وكان سبب هذه احلادثة أنه وقع بني ملك القطالن صاحب برجلونة، وبني ملك . لفاًالكائنة زيادة على ستني أ

قشتالة صاحب أشبيلية وقرطبة، فجمع القشتيلي، وسار حلرب القطالين، حىت تالقى اجلمعان، فمشى األكابر بني 
ما أنفقه من املسلمني، بأن امللكني يف الصلح، فاعتذر القشتيلي بأنه أنفق يف حركته ماالً كثرياً، فأشري عليه بأخذ 

  .يغزوهم فإهنم قد ضعفوا، وما زالوا حىت تقرر الصلح، ونزل على أغرناطة، وكان ما تقدم ذكره
هذا ابتدأت يف إمساع كتاب إمتاع األمساع مبا للرسول من األبناء واألحوال واحلفدة واملتاع : ويف شهر رمضان

احملدث الفاضل تقي الدين حممد بن حممد بن فهد اهلامشي، باملسجد  -صلى اهللا عليه وسلم من أول يوم فيه بقراءة 
املوافق لسادس عشرين  -يف يوم األربعاء تاسعه : شهر شوال، أوله الثالثاء. احلرام جتاه امليزاب، وكان مجعاً موفوراً



أصابع، واستمرت أخذ قاع النيل، فجاء ستة أذرع وثالثة أصابع، ونودي عليه من الغد بزيادة ثالثة :  -بؤونة 
  .الزيادة

خرج حممل احلاج إىل الريدانية خارج القاهرة، صحبة األمري قرا سنقر، ورفع منها إىل بركة : ويف حادي عشرينه
احلجاج، وحج القاضي زين الدين عبد الباسط ناظر اجليش، عظيم الدولة ومدبرها، وحجت خوند جلبان زوجة 

  .وقتالسلطان أم ولده، يف جتمل كبري حبسب ال
اتفقت حادثة غريبة، وهو أنه اجتمع بأجران كوم النجار بالغربية، من الفريان، عدد ال حيصيه إال : ويف هذا الشهر

اهللا تعاىل، واقتتلوا من العصر إىل قريب عشاء اآلخرة، فوجد من الغد حنو مخسة آالف فار ميت، فجمعوا، 
غالل وهي يف سنبلها، وأكلوا أكثر ما يف جرون نواحي وأحرقوا، وأفسد الفار مقايت البطيخ وحنوه، وأكلوا ال

  .الغربية، حبيث أن بعض النواحي مل ترد بذارها وكان جيتمع يف املواضع الواحد أكثر من ثالمثائة فأر
كان وفاء النيل ستة :  -املوافق له تاسع عشرين أبيب  -يف يوم االثنني ثاين عشره : شهر ذي القعدة، أوله اخلميس

  .وركب األمري قرقماس حاجب احلجاب حىت خلق املقياس وفتح اخلليج على العادة. اًعشر ذراع
وفيه زاد النيل اثين عشر إصبعاً من الذراع السابعة عشر، ويف هذا نادرتان من نوادر النيل، إحدامها الوفاء قبل 

درك مثل ذلك، واستمرت زيادة والثانية زيادة هذا القدر يف يوم الوفاء ومل ي. مسرى، وقد أدركنا ذلك وقع مرتني
  .النيل والنداء عليه يف كل يوم

استجد بعيون القصب من طريق احلجاز بئر حفرت بإشارة القاضي زين الدين عبد الباسط، فعظم : ويف هذا الشهر
وذلك أنين أدركت عيون القصب، وخترج من بني اجلبلني ماء يسيح على األرض، فينبت فيه القصب . النفع هبا
سي وغريه شيء كثري، ويرتفع يف املاء حىت يتجاوز قامة الرجل يف عرض كبري، فإذا نزل احلاج عيون القصب الفار

أقاموا يومهم على هذا املاء يغتسلون منه ويردون مث انقطع هذا املاء، وجفت تلك األعشاب فصار احلاج إذا نزل 
يف القرب ننت فأغاث اهللا العباد هبذه البئر، وخرج هناك، احتفروا حفائر خيرج منها ماء رديء إذا بات ليلة واحدة 

وكان قبل ذلك بنحو شهرين قد حفر األمري شاهني الطويل بئرين مبوضع يقال له زعم وقبقاب وذلك . ماؤها عذباً
 فلما هلك الناس من العطش يف السنة املاضية، بعث. أن احلاج كان إذا ورد الوجه، تارة جيد فيه املاء، وتارة ال جيده

السلطان بشاهني هذا كما تقدم ذكره، فحفر البئرين بناحية زعم، حىت ال حيتاج احلاج إىل ورود الوجه، فريوي 
  .احلاج منهما، وعم االنتفاع هبما، وبطل سلوك احلاج على طريق الوجه من هذه السنة

ري، واستقر يف نظر خلع على تاج الدين عبد الوهاب بن اخلط: يف ثاين عشرينه: شهر ذي احلجة، أوله السبت
وابن اخلطري هذا من نصارى . الديوان املفرد، عوضاً عن الصاحب تاج الدين عبد الرزاق بن اهليصم بعد موته

كان امسه جرجس، وتلقب بالشيخ التاج، وترقى يف اخلدم الديوانية، وباشر ديوان . القبط، وله بيتوته مشهورة
زمه باإلسالم، فأسلم وتسمى تاج الدين عبد الوهاب، وخدم بديوان األمري برسباي يف األيام املؤيدية شيخ، فأل

اخلاص وبالديوان املفرد، فلما تسلطن األشرف برسباي، رقاه، وواله نظر االصطبل، عوضاً عن بدر الدين حممد بن 
ريته من مزهر ملا واله كتابة السر، وأضاف إليه عدة رتب، منها أستادار املقام الناصري ابن السلطان، فشكرت س

عفته وأمانته ورفقه بالفالحني، ولني جانبه، وحسن سياسته، مع كثرة بره وإحسانه، حبيث ال يوجد يف أبناء جنسه 
  .وإن أراد اهللا عمارة البالد جعل إليه تدبري أمرها. من يدانيه فكيف يساويه
مبكة على طائفة من . ان جمرداًقدم مبشرو احلاج، وقد مات كبريهم األمري فارس بينبع، وك: ويف يوم السبت سلخه



  .املماليك، وهو أحد أمراء العشرات
  ومات يف هذه السنة من األعيان

. جمد الدين إمساعيل بن أيب احلسن بن علي بن عبد اهللا الربماوي الشافعي، يف يوم األحد خامس عشر ربيع اآلخر
ون، وتصدى لألشغال سنني كثرية، وخطب مهر يف الفقه والعربية، وعدة فن. ومولده يف حدود اخلمسني وسبعمائة

  .جبامع عمرو بن العاص مبصر
ومات األمري شهاب الدين أمحد الدوادار بن األقطع نائب اإلسكندرية، يف يوم األحد تاسع عشر مجادى اآلخرة 

 وترقى أمحد هذا يف اخلدم حىت اتصل باألمري برسباي، وعمل. كان أبوه من األوشاقية يف االصطبل السلطاين
  .دواداره، فرقاه يف سلطته، وعمله من مجلة األمراء، مث واله نيابة اإلسكندرية

ومات برهان الدين إبراهيم بن علي بن إمساعيل بن الظريف أمني احلكم، يف يوم السبت خامس عشر شوال، عن 
  .حنو ستني سنة

ع يف الفقه والنحو، وناب يف ومات سراج الدين عمر بن منصور البهادري يف يوم السبت ثاين عشر شوال وقد بر
  .احلكم عن القضاة احلنفية، وانفرد بالتقدم يف علم الطب، فلم خيلف بعده مثله

وقد ويل أستادار وويل . ومات الصاحب تاج الدين عبد الرزاق بن اهليصم، يف يوم اخلميس العشرين من ذي احلجة
  .الوزارة، ونكب غري مرة
  سنة مخس وثالثني ومثامنائة

انتهت زيادة النيل إىل عشرين ذراعاً واثين :  -املوافق لعشرين مسرى  -يف عاشره :  احملرم، أوله األحدشهر اهللا
مث مل يناد عليه الستمرار . عشر إصبعاً، مث نقص مخسة عشر إصبعاً، وزاد ونقص إىل حادي عشرينه، وهو أول بابه

  .النقص
  .مه السلطان وأعاده إىل حمل كفالته، فسار بعد مخسة أيامقدم األمري طرباي نائب طرابلس، فأكر: ويف ثاين عشرة

قدم القاضي زين الدين عبد الباسط، وصحبته خوند جلبان، وبقية الركب األول، وقدم بعدهم : ويف ثالث عشرينه
من الغد حممل احلاج صحبة األمري قرا سنقر، وقدمت معهم، وقد عسف األمري الناس يف املسري، مع ما أصاهبم من 

  .عطش يف توجههمال
  .انتشر بآفاق السماء جراد كثري، كفى اهللا شره: يف خامسه: شهر صفر، أوله الثالثاء

خلع على األمري أقبغا اجلمايل، وأعيد إىل كشف الوجه القبلي، عوضاً عن مراد خجا، وقد ساءت : ويف نصفه
  .سريته، ومبالغته يف ظلم الناس

وريز إىل بغداد، مسرية مخسة وعشرين يوماً باألثقال، وأن اجلراد وقع بتلك وقدم اخلرب بأن اخلراب مشل البالد من ت
البالد حىت مل يدع هبا خضراً، مع شدة الوباء وانتهاب األكراد ما بقي، وأن الغالء شنع عندهم حىت أبيع املن من 

كثر الوباء ببغداد  بدينار ذهب، وأبيع حلم الكلب كل من بستة دراهم، وقد -وهو رطالن باملصري  -حلم الضأن 
  .واجلزيرة وديار بكر، ومع ذلك فقد عظم البالء بأصبهان بن قرا يوسف بناحية احللة واملشهد

من قلعة  -سكان الطباق  -نزل عدة من املماليك السلطانية : يف سابع عشره: شهر ربيع اآلخر، أوله اجلمعة
، يريدون الفتك به، وكان علم من الليل، فتغيب واستعد، اجلبل، إىل دار الوزير كرمي الدين بن كاتب املناخ أستادار



فلم يظفروا به وال بداره، وعادوا، وقد أفسدوا فيما حوله فسأل اإلعفاء من األستادارية، فأعفى واستدعى الوزير 
فكان يف . صاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا يف يوم السبت ثالث عشرينه، وخلع عليه، وأعيد إىل األستادارية

لك موعظة، وهي أن املماليك كانت جراياهتم وحلومهم وجوامكهم وعليقهم مصروفة، وال خيطر ببال أحد عزل ذ
ابن كاتب املناخ لثباته وسداد أمور الديوان يف مباشرته، وانقطاع ابن نصر اهللا يف بيته منذ نكب عدة سنني، فألقى 

ب اإلعفاء، وأهلم اهللا السلطان ذكر ابن نصر اهللا، فبعث اهللا يف نفس ابن كاتب املناخ اخلوف من املماليك، حىت طال
إليه بالقاضي زين الدين عبد الباسط، والوزير كرمي الدين، وسعد الدين ناظر اخلاص يف يوم األربعاء يسلمون عليه 

لقبول، من قبل السلطان، ويعلموه بأنه عينه أستاداراً، فاعتذر بقلة ماله، وتغري أحواله، وهم يرددون سؤاله يف ا
ويشريون عليه بذلك، وحيذرونه من املخالفة، فاستمهلهم حىت يستخري اهللا، فتركوه وانصرفوا، فأشار عليه من يثق 

  .به أن يقبل فأجاب، وأرسلوا إليه، فوافقهم على رأيهم
م نودي بأن ال يسافر أحد صحبة ابن املرة إىل مكة، فشق ذلك على الناس لتجهز كثري منه: ويف سابع عشرينه

  .للسفر
خلع على سعد الدين إبراهيم بن املرة خلعة السفر إىل جدة وحذر من : يف ثامنه: شهر مجادى األوىل، أوله السبت

  .أخذ أحد معه، خوفاً عليهم من العرب
  .خسف جرم القمر مجيعه مدة ثالث ساعات من أول الليل: ويف ليلة اجلمعة رابع عشره

  .ي بني القصرين، وكان قد أخذ رخامه وعمل يف داير األشرفية املستجدةابتدئ هبدم قصر بيسر: ويف سادس عشره
ركب السلطان من القلعة، وعرب القاهرة من باب زويلة، ونزل يف بيت عظيم الدولة القاضي : ويف خامس عشرينه

الً، وعاد زين الدين عبد الباسط، مث ركب منه بعد ساعة إىل بيت سعد الدين إبراهيم ناظر اخلاص، فجلس عنده قلي
من الركوب وعبور القاهرة، وإىل الصيد والنزهة، خبالف ما  -بل يف هذه السنة  -إىل القلعة، وأكثر يف هذا الشهر 

  .كان عليه أوالً

محل القاضي زين الدين عبد الباسط، والقاضي سعد الدين ناظر اخلاص إىل السلطان تقادم : ويف سادس عشرينه
  .جليلة

ريم التركماين الصويف صاحب هيت فاراً من أصبهان بن قرا يوسف، وقد قتل السلطان قدم ب: ويف هذه األيام
حسني، وملك احللة، فخرج بريم من هيت يف ستمائة من أصحابه، فيهم ثالمثائة فارس، فلقيته غزية عرب تلك 

كرمه السلطان، وأنزله البالد، فأخذوا من كان معه، وكان مجعاً غفرياً ما بني جتار وغريهم وجنا يف طائفة معه، فأ
  .وأجرى له راتباً يليق به، مث أقطعه بناحية الفيوم إقطاعاً معترباً

عزل الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، ورسم ألقبغا اجلمايل : يف ثانيه: شهر مجادى اآلخرة، أوله االثنني
وسبب . ولزم ابن نصر اهللا دارهكاشف الوجه القبلي أن يتحدث يف وظيفة األستادارية، مث خلع عليه من الغد، 

ذلك ملا بلغ أقبغا عزل ابن كاتب املناخ من األستادارية سأل يف احلضور، فأجيب، وقدم، فسعى يف األستادارية على 
أن حيمل عشرة آالف دينار، إن سافر السلطان إىل الشام محل معه نفقة شهرين، وهي مبلغ أربعني ألف دينار، 

  .معه، وأضيف إليه كشف الوجه البحري فأجيب، وأبقى الكشف أيضاً
برز سعد الدين بن املرة يريد السفر إىل جدة، مث رحل يف ثاين عشره، ومل ميكن أحداً من السفر معه، : ويف عاشره

  .فلم يتمكن إال إلزامه وحاشيته
عن زين الدين عبد  خلع على بدر الدين حممود العينتايب، وأعيد إىل قضاء القضاة احلنفية، عوضاً: ويف سابع عشرينه



  .الرمحن التفهين، وقد طالت مدة مرضه، فباشر القضاء واحلسبة ونظر األحباس مجيعاً
فيه خلع على األمري صالح الدين أستادار ابن األمري الوزير الصاحب بدر الدين حسن : شهر رجب، أوله الثالثاء

وكان األمري صالح . ر الدين حممود العنتايبابن نصر اهللا، واستقر حمتسب القاهرة، عوضاً عن قاضي القضاة بد
  .مالزماً لداره، وعمل مع احلسبة حاجباً -منذ نكب هو ووالده  -الدين 

أدير حممل احلاج على العادة، إال أنه عجل به يف أول الشهر ألجل حركة السلطان إىل سفر الشام، فإنه : ويف ثالثه
  .جتهز لذلك هو وأمراؤه

سودن من عبد الرمحن نائب الشام باستدعاء، وقدم معه قاضي كمال الدين حممد بن  قدم األمري: ويف عشرينه
البارزي كاتب السر بدمشق، فباتا يف تربة الظاهر برقوق خارج القاهرة، وصعدا من الغد إىل قلعة اجلبل، وقبال 

عليه من الغد واستقر أمرياً  األرض، فلما انقضت اخلدمة نزل النائب إىل بيته ومل خيلع عليه، فعلم أنه معزول، وخلع
كبرياً عوضاً عن األمري شارقطلوا، وخلع على شارقطلوا واستقر عوضه يف نيابة الشام، ورسم بإبطال احلركة إىل 

  .السفر، فبطلت
فيه خلع على األمري شارقطلوا نائب الشام خلعة السفر، وتوجه إىل خميمه خارج : شهر شعبان، أوله األربعاء

على القاضي كمال الدين بن البارزي خلعة السفر، مث خلع عليه من الغد يوم اجلمعة ثالثه، واستقر القاهرة، وخلع 
قاضي القضاة الشافعية بدمشق، عوضاً عن شهاب الدين أمحد بن احملمرة، مضافاً ملا بيده من كتابة السر، ومل يعهد 

أن والده املرحوم ناصر الدين حممد  -م اهللا رفعته أدا -مثل ذلك يف اجلمع بني القضاء وكتابة السر، إال أنه أخربين 
  .بن البارزي مجع بني قضاء محاة وكتابة السر هبا

خلع على األمري أقبغا اجلمايل أستادار، وسبب ذلك أنه : يف يوم الثالثاء ثالث عشره: شهر رمضان، أوله اخلميس
فصادر أهلها وعاقبهم أشنع عقوبة، حىت أخذ  سافر إىل بالد الصعيد، فعاث يف البالد عيث الذئب يف زريبة غنم،

أمواهلم، وتعتع ما بقي من اإلقليم، فشنعت القالة فيه، فوعد ملا قدم أن حيمل عشرين ألف دينار، فحاققه القاضي 
تاج الدين عبد الوهاب بن اخلطري ناظر الديوان املفرد على ما أخذ من أموال النواحي، حىت تسابا بني يدي 

مبحاسبته، فحقق يف جهته مخسة عشر ألف دينار، فخلع عليه تقوية له، ونزل على أنه حيمل ما  السلطان، فرسم
  .وجب عليه

أوقعت احلوطة على فلفل التجار بالقاهرة ومصر واإلسكندرية، ليشتري للسلطان من حساب : ويف هذه األيام
سنة بسبعني ديناراً احلمل، ورسم بأن يكون مخسني ديناراً احلمل، وكان قد أبيع عليهم فلفل السلطان يف أول هذه ال

الفلفل خمتصاً مبتجر السلطان، ال يشتريه من جتار اهلند الواردين إىل جدة غريه، وال يبيعه لتجار الفرنج القادمني إىل 
  .ثغر اإلسكندرية سواه، فنزل بالتجار من ذلك بالء كبري

. القاهرة، عوضاً عن التاج الشويكي وأخيه عمرخلع على دوالت خجا، واستقر يف والية : ويف سادس عشرينه
ودوالت هذا أحد املماليك الظاهرية، وويل كشف الوجه القبلي فتعدى احلدود يف العقوبات، وصار ينفخ بالكري يف 

دبر الرجل حىت تنذر عينيه وتنفلق دماغه إىل غري ذلك من سيء العذاب، مث ويل كشف الوجه البحري، وكان 
مباشرة الوالية، وأقام فيها أخاه عمر، فشره يف املال، حىت كان كلما أتاه أحد بسارق أخذ منه  التاج قد ترفع عن

ماالً وخلى عنه، فأمن السراق يف أيامه على أنفسهم، وصاروا له رعية جيىب منهم ما أحب، فلما ويل دوالت خجا 
منهم وقد سرق ليوسطنه، رهب إرهاباً بدأ باإلفراج عن أرباب اجلرائم من سجنهم، وحلف هلم أنه مىت ظفر بأحد 

  .زائداً، وركب يف الليل، وطاف، وأمضى وعيده يف السراق، فما وقع له سارق إال وسطه، فذعر الناس منه



  .وفيه خلع على عمر أخي التاج، واستقر من مجلة احلجاب، لريتفق مبطالع العباد على بلوغ أغراضه ونيل شهواته
يالً وهناراً بفرسانه ورجالته، وألزم الباعة بكنس الشوارع، مث رشها باملاء، وعاقب وأكثر دوالت خجا من الركوب ل

  .على ذلك، ومنع النساء من اخلروج إىل الترب يف أيام اجلمع
أجريت العني حىت دخلت إىل مكة، بعد ما مألت الربك داخل باب املعاله، ومرت على سوق الليل : ويف هذا الشهر

باب إبراهيم، وساحت من هناك فعم النفع هبا، وكثر اخلري، لشدة احتياج الناس مبكة، إىل إىل الصفا وانتهت إىل 
املاء، وقلته أحياناً، وغالء سعره وتوىل ذلك سراج الدين عمر بن مشس الدين حممد بن املزلق الدمشقي، أحد التجار 

  .وأنفق فيه من ماله مجلة وافرة
نجاب من دمشق جبواب األمري شارقطلوا نائب الشام يعتذر عن حضور قدم ال: يف ثالثه: شهر شوال، أوله السبت

وكان قد كتب حبضوره ليستقر يف كتابة السر، عوضاً عن شهاب . قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن الكشك
الدين أمحد بن السفاح بعد موته، وحيمل عشرة آالف دينار، فامتنع من ذلك واحتج بضعف بصره وآالم تعتريه، 

  .عى السلطان عند ذلك الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ، ورسم له بكتابة السرفاستد
خلع عليه خلعة الوزارة، واستقر يف كتابة السر مضافاً إىل الوزارة، ومل يقع مثل ذلك : فلما أصبح يوم الثالثاء رابعه

يل إىل الغاية، وباشر مع بعده عن صناعة اإلنشاء وقلة يف الدولة التركية أهنما اجتمعا لواحد، فنزل يف موكب جل
دربته بقراءة القصص واملطالعات الواردة من األعمال، غري أن الكفاءة غري معتربة يف زماننا، حبيث أن بعض السوقة 

تاب وهو ممن نعرفه ويل كتابة السر حبماة على مال قام به، وهو ال حيسن القراءة وال الكتابة، فكان إذا ورد عليه ك
بني يدي النائب ال يقرأه مع شدة احلاجة إىل قراءته، ليعلم ما تضمنه، مث ميضي إىل داره حىت يقرأه له رجل أعده 

عنده لذلك، مث يعود إىل النائب فيعلموه مبضمون الكتاب، وتداعى بالقاهرة خصمان عند كبري من قضاهتا، فقضي 
غري احلق، فأمر بإخراجهما حىت ينظر يف مسألتهما، مث طلع بعض كتب على املدعي عليه، فقال له ما معناه أنه حكم ب

وجدنا يف الكتاب الفالين األمر كما : مذهبه، فوجد األمر على ما ادعاه الرجل من خطأ القاضي، فردمها، وقال
جاب قلت، ومل يبال مبا تبني من جهله، وهلذا نظائر لو عددنا ما بلغنا منها، لقام من ذلك سفر كبري مع احل

  .وإعجاب، وفرط الرقاعة، وإىل اهللا املشتكى
وكان قد ترك من بعد الظاهر . ابتدأ السلطان باجللوس يف اإليوان بدار العدل من القلعة: ويف اخلميس ثالث عشره

برقوق اجللوس به يف يوم االثنني واخلميس، إال يف النادر القليل، سيما يف األيام املؤيدية شيخ، فتشعث ونسبت 
مث جلس فيه، وعزم . ده ورسومه، إىل أن اقتضى رأى السلطان أن جيدد عهده، فأزيل شعثه وتتبعت رسومهعوائ

  .على مالزمته يف يومي اخلدمة، مث ترك ذلك
وفيه قدم ركب احلجاج املغاربة، وقدم ركب احلاج التكرور أيضاً، وفيهم بعض ملوكهم، فعوملوا مجيعاً بأسوأ 

  .ملكوس مما جلبوه من اخليل والرقيق والثياب، وكلفوا مع ذلك محل مال، فشنعت القالةمعاملة من التشدد يف أخذ ا
  .خرج حممل احلاج إىل بركة احلجاج: ويف عشرينه

  .أخذ قاع النيل،، فكان ستة أذرع، وعشرين إصبعاً: ويف حادي عشرينه

دة النيل، فغلت الغالل، فيكون رسم بشراء الغالل للسلطان، فإهنا رخيصة، ورمبا توقفت زيا: ويف هذه األيام
السلطان أحق بفوائدها، فخرجت املراسيم إىل أعمال مصر بشراء غالل الناس، وألزم مساسرة الغلة بساحل مصر 
وساحل بوالق أن ال يبيعوا ألحد شيئاً من الغالل، حىت يتكفي السلطان، فكثر من أجل هذا تطلع الناس إىل شراء 

كاسدة، وسعر القمح من مائة وثالثني درمهاً األردب إىل ما دوهنا، والفول والشعري الغلة، ما كان عدة أشهر وهي 



  .من مثانني درمهاً األردب إىل ما دوهنا، وسائر أسعار املبيعات رخيصة جداً، فاهللا حيسن العاقبة
شرفة بأن عدة زنوك ابتدئ بالنداء على النيل، فنودي بزيادة أربعة أصابع، وقدم اخلرب من مكة امل: ويف ثاين عشرينه

قدمت من الصني إىل سواحل اهلند، وأرسى منها اثنان بساحل عدن، فلم تنفق هبا بضائعهم من الصيين واحلرير 
واملسك وغري ذلك الختالل حال اليمن، فكتب كبري هذين الزنكني إىل الشريف بركات بن حسن بن عجالن أمري 

ة، يستأذن يف قدومهم إىل جدة، فاستأذنا السلطان يف ذلك، ورغباه مكة وإىل سعد الدين إبراهيم بن املرة ناظر جد
  .يف كثرة ما يتحصل يف قدومهم من املال، فكتب بقدومهم إىل جدة وإكرامهم

فيه استدعى قضاة القضاة األربع، جبميع نواهبم يف احلكم بالقاهرة ومصر إىل القلعة، : شهر ذي القعدة، أوله االثنني
سلطان، وقد ساءت القالة فيهم، فدخل القضاة األربع إىل جملس السلطان، وعوق نواهبم عن لتعرض نواهبم على ال

العبور معهم، فانفض اجمللس على أن يقتصر الشافعي على مخسة عشر نائباً، واحلنفي على عشرة نواب، واملالكي 
  .على سبعة، واحلنبلي على مخسة، وقد تقدم مثل هذا كثري وال يتم

  .على األمري تاج الدين الشويكي، وأعيد إىل والية القاهرة عوضاً عن دوالت خجاخلع : ويف سابعه
  .ورد اخلرب مبوت جينوس بن جاك صاحب قربس: ويف ثامن عشرينه

وفيه خلع على عز الدين عبد العزيز بن علي بن العز البغدادي، واستقر يف قضاء القضاة احلنابلة بدمشق، عوضاً 
ح، وخلع عليه من بيت الوزير كاتب السر كرمي الدين، ومل يعهد قضاة القضاة خيلع عن نظام الدين عمر بن مفل

عليهم إال من عند السلطان، غري أن الوزير أعاد لكنابة السر بعض ما كان من رسومها لوفور حرمته واستبداده، 
  .وكان مع ذلك القضاة والفقهاء قد احنط جانبهم، واتضع قدرهم

. فيه نودي بوفاء النيل ستة عشر ذراعاً وثالثة أصابع، ووافق ذلك خامس مسرى: ثاءشهر ذي احلجة، أوله الثال
  .وهذا مما يندر وقوعه، فركب األمري جقمق أمري أخور لفتح اخلليج على العادة

سارت سرية عدهتا ستون مملوكاً مع بعض أمراء العشرات إىل قربس، ومعهم خلعة جلوان بن : ويف خامس عشرينه
قراره يف مملكة قربس، عوضاً عن أبيه، نيابة عن السلطان، ومطالبته مبا تأخر على أبيه، وهو أربعة جينوس باست

  .وعشرون ألف دينار، وما التزم به يف كل سنة، وهو مخسة آالف دينار
  .قدم مبشرو احلاج: ويف سادس عشرينه

اء إىل كثري من البالد قبل أوانه، كثر تقطع اجلسور بالنواحي، فغرقت بالد عديدة، ودخل امل: ويف هذا الشهر
فغرقت اجلرون وهي مآلنة بالغالل، وتلف من املقايت والسمسم والنيلة ما يبلغ قيمته آالف دنانري، وشرقت عدة 

  .بالد، وكل ذلك من فساد عمل اجلسور وأخذ األموال يف النواحي عوضاً عن رجال العمل وأبقارها
املفرد على مجاعة ليعمروها، فإهنا خربت من سوء والية األستادارية وفيه فرقت عدة بالد من بالد الديوان 

وعسفهم، وكثرة املغارم، فسلم إىل القاضي زين الدين عبد الباسط وإىل الوزير كرمي الدين، وإىل سعد الدين ناظر 
  .اخلاص، وإىل التاج بن اخلطري، كل منهم بلد من البالد، وسلم إىل آخرين دون هؤالء عدة بالد

  .يه رسم أن يعلق على كل حانوت من حوانيت الباعة باألسواق قنديل يضيء الليل، فعمل ذلكوف
وفيه كثرت زيادة ماء النيل، فانسلخ ذو احلجة بيوم األربعاء رابع أيام النسىء، واملاء على مثانية عشر ذراعاً 

  .وعشرين إصبعاً
  .وز، فحولت سنة ست إىل سنة سبع وثالثنيحتول اخلراج فيها من أجل أنه مل يقع فيها نور: وهذه السنة



وفيها نزل الطاغية النشو بن دون فرنادو بن أندريك بن جوان قتيل الفرس بن فدريك بن أندريك ملك الفرنج 
القطالن، وصاحب برشلونة، على جزيرة صقلية، يف شهر رمضان، وسار ومعه صاحب صقلية يف حنو مائيت قطعة 

وكان ملك املغرب أبو فارس عبد العزيز غائباً عن . سابع عشر ذي احلجة وملكهاحبرية حىت أرسى على جربة يف 
تونس يف جهات تلمسان، فلما بلغه ترك معظم عسكره وسار على الصحراء حىت دنا من جربة، وكانت بينه وبني 

ريك، وملك وهذا الطاغية النشو مات جده أند. الفرنج وقعة كاد يؤخذ فيها، وقتل من الفريقني مجاعات كثرية
خرج فرناندو بن أرندريك من بلد أشبيلية يريد حماربة القطالن أهل . بعده ابنه جوبان بن أندريك بن جوبان

  .وقد مات ملكهم مرتني، فغلبهم، وملك برشلونة وأعماهلا، حىت مات، فملك بعده ابنه النشو هذا -برشلونة 
وكان . ب البحر إىل مكة، فمات بالطور ودفن جبامعهوفيه قدم أحد ملوك التكرور للحج، فسار إىل الطور لريك

  .خرياً كثري التالوة للقرآن، فيه بر وإحسان
  ومات يف هذه السنة من األعيان

وكان قد أقيم بعد أمحد بن أويس يف السلطة . السلطان حسني بن عالء الدولة بن القان غياث الدين أمحد بن أويس
مث قتل بعد ستة أشهر بتدبري زوجته تندو ابنة السلطان حسني بن أويس، ببغداد شاه ولد بن شاه زاده بن أويس، 

وقامت بالتدبري، مث خرجت من بغداد بعد سنة فراراً من شاه حممد بن قرا يوسف، ونزلت ششتر يف عدة من 
بعد  العسكر، وملك شاه حممد بغداد، فأقيم مع تندو يف السلطنة السلطان حممود بن شاه ولد؛ فدبرت عليه وقتلته

مخس سنني، وانفردت مبملكة ششتر، وملكت البصرة، بعد حرب شديدة، مث ماتت بعد انفرادها بثالث سنني، 
فأقيم ابنها أويس بن شاه ولد، وقتله أصبهان بن قرا يوسف يف احلرب بعد سبع سنني، وأقيم بعده بششتر أخوه 

عالء الدولة وملك البصرة، وواسط، وعامة شاه حممد بن شاه ولد، فمات بعد ست سنني وقام من بعده حسني بن 
ومل يزل حمارباً ألصبهان بن قرا يوسف حىت نزل عليه . العراق ما عدا بغداد، فإهنا بيد شاه حممد بن قرا يوسف

أصبهان وحصره باحللة مدة سبعة أشهر، حىت أخذه وقتله يف ثالث صفر من هذه السنة، فانقرضت مبهلكه دولة 
 -أوالد قرا يوسف  -العراق، وصار عراقا العرب والعجم بيد اسكندر وشاه حممد وأصبهان األتراك بين أويس من 
  .وقد خرب على بأيديهم

ومات شرف الدين عيسى بن حممد بن عيسى األقفهسي الشافعي، أحد نواب احلكم، يف ليلة اجلمعة سادس عشرين 
وناب يف احلكم عن العماد أمحد الكركي، ومن وبرع يف الفقه، . مجادى اآلخرة، ومولده يف سنة مخسني وسبعمائة

  .بعده من سنة اثنني وتسعني، وكان كثري االستحضار للفروع
ومات شهاب الدين أمحد بن صالح الدين صاحل بن أمحد بن عمر املعروف بابن السفاح احلليب، يف ليلة األربعاء 

تابة السر حبلب، وهلم هبا رياسة ومتكن رابع عشر شهر رمضان، عن ثالث وستني سنة، وباشر هو وأخوه وأبوه ك
  .وأموال، مث باشر كتابة السر بديار مصر، فلم يسعد ومل ينجب، وكان فيه هوج وطيش

ومات الصاحب علم الدين حيىي أبو كم األسلمي، يف ليلة اخلميس ثاين عشرين رمضان، وقد أناف على السبعني، 
أليام الناصرية فرج، وكان يريد االنتفاء من النصرانية، فحج فباشر نظر األسواق، وتنقل حىت ويل الوزارة يف ا
  .مبا كانوا عاملني. وجاور مبكة، وأكثر من زيارة الصاحلني، واهللا أعلم

ومات قاضي القضاة زين الدين عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن التفهين احلنفي، بعد مرض طويل، يف ليلة األحد 
وقد برع يف الفقه واألصول والعربية . ومولده سنة أربع وستني سبعمائة ختميناً. نيثامن شوال، وقد أناف على السبع

وويل قضاء القضاة فحسنت سريته، ومل يترك يف احلنفية مثله، ويقال إن بعض جواريه مسعته وقد أوصى خبمسة 



  .وقراءة ختماتآالف درهم ملائة فقري يذكرون اهللا، قدام جنازته، وسبعة آالف درهم لكفنه وجهازه ودفنه 
ومات جينوس بن جاك يربوس بن أنطون بن جينوس ملك قربس، وملك بعده ابنه يف حدود سنة مثامنائة، وقدم إىل 

  .القاهرة مأسوراً، مث أعيد إىل مملكته، وصار نائباً عن السلطان حيمل إليه املال كل سنة
ية، بسبب وقوعه يف حق نيب اهللا داود بعد ما وقتل نصراين يف سابع شوال، ضربت رقبته حتت شباك املدرسة الصاحل

  .سجن مدة، وعرض عليه اإلسالم، فامتنع
  سنة ست وثالثني ومثامنائة

أهلت هذه السنة واخلليفة املعتضد باهللا أبو الفتح داود بن املتوكل، وسلطان مصر والشام واحلجاز وقربس امللك 
دن من عبد الرمحن، وأمري سالح أينال اجلكمي، وأمري األشرف أبو الفرج برسباي، واألمري الكبري األتابك سو

جملس أقبغا التمرازي، ورأس نوبة األمري متراز القرمشي، وأمري أخور جقمق، والدوادار األمري أركماس الظاهري، 
والوزير كاتب السر كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ، وناظر اجليش عظيم الدولة ومدبرها القاضي زين 

ن عبد الباسط وناظر اخلاص سعد الدين إبراهيم ابن كاتب اجلكمي، وقاضي القضاة الشافعي احلافظ شهاب الدي
الدين أبو الفضل أمحد بن حجر، وقاضي القضاة احلنفي ناظر األحباس بدر الدين حممود العينتايب، وقاضي القضاة 

ن أمحد بن نصر اهللا البغدادي، واحملتسب األمري املالكي مشس الدين حممد البساطي، وقاضي القضاة احلنبلي حمب الدي
احلاجب صالح الدين حممد بن نصر اهللا، والوايل التاج الشويكي، ونائب الشام األمري شار قطلوا، ونائب حلب 
األمري قصروه، ونائب طرابلس األمري طرباي، ونائب محاة األمري جلبان، ونائب صفد األمري مقبل الزيين، ونائب 

الشريف بركات بن حسن بن عجالن، ومتويل مدينة  -شرفها اهللا تعاىل  -أينال األجرود، ومتويل مكة  غزة األمري
الشريف مانع بن علي بن عطية، ومتويل ينبع الشريف عقيل بن وبري بن خنبار،  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

شاه رخ بن تيمورلنك، ومتملك بغداد  وملك املغرب أبو فارس عبد العزيز بن أيب العباس احلفصي، وملك املشرق
شاه حممد بن قرا يوسف، وملك الروم مراد بن حممد كرشجي بن عثمان، وملك اليمن الظاهر حيىي بن األشرف 

  .إمساعيل بن العباس بن رسول
ن ونيل مصر متزايد، واألسعار رخيصة، القمح من مائة وثالثني درمهاً األردب إىل ما دون ذلك والشعري والفول م

والدينار األشريف مبائتني وستني درمهاً من الفلوس اليت كل رطل منها بثمانية عشر . مثانني درمهاً األردب إىل ما دوهنا
درمهاً، ومصر الدرهم األشريف بعشرين درمهاً من الفلوس، والدينار األفرنيت مبائتني ومخسني درمهاً من الفلوس، 

  .واألسواق كاسدة
  .كان نوروز القبط بأرض مصر، وهو أول توت: يف يوم اجلمعة ثانيه: اخلميسشهر اهللا احملرم، أوله 

واتفق من الغرائب أن يوم اخلميس أول السنة . وقد صار ماء النيل على مثانية عشر ذراعاً، وثالثة وعشرين إصبعاً
ويوم اجلمعة وافقه  وافقه أول يوم من تشرين وهو رأس سنة اليهود، فاتفق أول سنة اليهود مع أول سنة املسلمني،

فتوالت أوائل سنني امللل الثالث يف يومني متوالني واتفق ذلك أن  -وهو أول سنة النصارى القبط  -أول توت 
طائفة اليهود الربانيني يعملون رءوس سنينهم وشهورهم باحلساب، وطائفة القرائني يعملون رءوس سنينهم 

  .وشهورهم برؤية األهلة
، فيقع بني طائفيت اليهود يف رءوس السنني والشهور اختالف كبري، فاتفق يف هذه السنة كما هو عند أهل اإلسالم

وهذا من النوادر اليت ال . مطابقة حساب الربانيني والقرائني للرؤيا، فعمل الطائفتان مجيعاً رأس سنتهم يوم اخلميس
  .تقع إال يف األعوام املتطاولة



ونودي فيه على النيل . ت، وهو يوم عيد الصليب عند أقباط مصروافقه سابع عشر تو: يوم األحد ثامن عشره
  .وهذا أيضاً مما يندر من كثرة ماء النيل. بزيادة إصبع لتتمة عشرين ذراعاً، تنقص إصبعاً واحداً

  .قدم الركب األول من احلجاج، وقدم احململ من الغد ببقية احلاج: ويف ثالث عشرينه
مري أقبغا اجلمايل أستادار، وأنزله على محار إىل ييت األمري التاج وايل ضرب السلطان األ: ويف سادس عشرينه

وخلع من الغد يوم الثالثاء سابع عشرينه على الوزير كرمي الدين ابن كاتب . القاهرة ليعاقبه على استخراج املال
ألستادارية، ورسم لشرف ورفعت يده من مباشرة كتابة السر، فاستقل بالوزارة وا. املناخ، وأعاده إىل األستادارية

الدين األشقر نائب كاتب السر مبباشرة كتابة السر، حىت يستقر أحد، وعني مجاعة لكتابة السر، فوقع االختيار 
  .منهم على قاضي القضاة كاتب السر بدمشق كمال الدين حممد بن البارزي

إصبع لتتمة عشرين ذراعاً ومخسة نودي على النيل بزيادة :  -املوافق لسابع عشرين توت  -ويف ثامن عشرينه 
  .أصابع

طرق الفرنج ميناء طرابلس الشام، يف يوم السبت عاشره، وأخذوا مركباً فيه عدد كثري من : ويف هذا الشهر
وبينا هم يف ذلك إذ قدمت مركب من دمياط فأخذوها أيضاً مبا فيها وساروا، . املسلمني، وبضائع هلا قيمة جليلة

تب بإيقاع احلوطة على أموال الفرنج اجلنوية والقطالن دون البنادقة، فأحيط بأمواهلم اليت فلما ورد اخلرب بذلك ك
  .بالشام واإلسكندرية

مبن معه من مجائع . وفيه أقلع الطاغية صاحب برشلونة عن جزيرة جربة يف عاشره، ومضى إىل جزيرة صقلية
  .القطالن، وأهل صقلية
القاصد الستدعاء القاضي كمال الدين حممد بن البارزي ليستقر يف كتابة توجه : يف ثانيه: شهر صفر، أوله السبت

وأن يستقر عوضه يف كتابة السر . السر، وأن يستقر عوضه يف قضاء القضاة بدمشق هباء الدين حممد بن حجي
بدمشق قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن الكشك احلنفي، ويستقر ولده مشس الدين حممد بن الكشك يف قضاء 
القضاة احلنفية، ويستقر مجال الدين يوسف بن الصفي يف نظر اجليش بدمشق عوضاً عن هباء الدين حممد بن حجي؛ 

  .كل ذلك مبال
وكان من خربهم أهنم ركبوا البحر من دمياط يف شينني، فوصلوا إىل . قدمت الرسل املتوجهة إىل قربس: ويف سابعه

م يف الرب يريدون مدينة األفقسية دار مملكة قربس، فتلقاهم وزير امللك املالحة يوم السبت عاشر احملرم، وسار أعياهن
جوان بن جينوس بن جاك يف وجوه أهل دولته، وأنزهلم خارج املدينة، وعربوا املدينة من الغد يوم االثنني ثاين 

السلطان وهو يف قصره، فإذاهو قائم على قدميه، فسلموا عليه وأوصلوه كتاب . عشره، ودخلوا على امللك جوان
أنا مملوك السلطان، ونائب عنه، وقد كنت على عزم : قائم وبلغوه الرسالة، فأذعن وأجاب بالسمع والطاعة وقال

فطلبوا منه أن حيلف، فأجاهبم إىل ذلك، واستدعى القسيس، وحلف على الوفاء واالستمرار على . أن أرسل التقدمة
  .عليه التشريف السلطاين اجملهز لهالطاعة، والقيام مبا جيب عليه من ذلك، فأفيض 

وخرجت الرسل من عنده، فداروا باملدينة وهو ينادي بني أيديهم باستمرار امللك جوان يف نيابة السلطنة، وأن 
للناس األمان واالطمئنان، وأمروا بطاعته وطاعة السلطان، مث أنزلت الرسل يف بيت قد أعد هلم، وأجرى هلم ما 

ل إليهم سبعمائة ثوب صوف قيمتها عشرة آالف دينار مما تأخر على أبيه أظهر خصم أربعة يليق هبم من املأكل، ومح
آالف دينار ووعد حبمل العشرة آالف دينار بعد سنة، وبعث إليهم أيضاً بأربعني ثوباً صوفاً برسم اهلدية للسلطان 

  .اً يليق به على قدرهامللك، املالك األشرف أبو النصر برسباي الدقماقي، وأرسل لكل من الرسل شيئ



وساروا بعد عشرة أيام من قدومهم إىل اللمسون، وركبوا البحر ستة أيام حىت أرسوا على دمياط، وعربوا يف النيل 
إىل القاهرة فقبل السلطان ما محلوه إليه وقرئ كتابه، فإذا هو يتضمن السمع والطاعة، وأنه نائب السلطنة فيما حتت 

  .يده، وحنو هذا
خلع على حسن باك بن سامل الذكري أحد أمراء التركمان، وابن أخت قرا يلك، واستقر يف نيابة  :ويف ثامنه

البحرية، ورسم أن يكون ملك األمراء، عوضاً عن أمري علي، وأنعم عليه مبائة قرقل، ومائة قوس، ومائة تركاش، 
  .وثالثني فرساً

ن خربه أنه كان نصرانياً، فوجده بعض الناس وكان م. ضربت رقبة رجل ارتد عن اإلسالم: ويف سادس عشرينه
عند زوجته، فاتقي من القتل بأن أظهر اإلسالم، ومضى لسبيله، فلم يقم سوى أشهر وجاء يوم مجعة إىل بعض 

  .القضاة وذكر له أنه كان نصرانياً وأسلم، مث أنه رغب أنه يعود إىل النصرانية
دح يف دين اإلسالم وتعظيم دين النصرانية وصرح مبا يعتقد من وقصد أن يطهر بالسيف، وتكلم مبا ال يليق من الق

إالهية املسيح وأمه، فتلطف به القاضي ومن عنده، وهو يلح ويعاند ويفحش يف القول، فأمر به فسجن، وعرض 
عليه اإلسالم مراراً يف عدة أيام وهو متماد يف غيه، فلما أعياهم أمره، وملت األمساع من فحش كالمه، وجهره 

  .لسوء، ضربت رقبته مث أحرقت جثتهبا
يف كتابة  -أحد موقعي الدست بدمشق  -كتب باستقرار تاج الدين عبد الوهاب بن أفتكني : ويف سابع عشرينه

وكتب أيضاً باستقرار حميي الدين حيىي . السر هبا، المتناع قاضي القضاة شهاب الدين أمحد ابن الكشك من واليتها
ياين املغريب يف قضاء املالكية بدمشق، عوضاً عن شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن حسن بن عبد الواسع احل

  .األموي بعد موته
  :شهر ربيع األول، أوله يوم االثنني

فيه قدم رسول ملك القطالن من الفرنج بكتابه، وقد نزل على جزيرة صقلية، يف ثاين رمضان، مبا ينيف على مائيت 
إلنكار على الدولة ما تعتمده من التجارة يف البضائع، وأن رعية الفرنج ال يشترون من قطعة حبرية، فتضمن كتابه ا

  .السلطان وال من أهل دولته بضاعة، فرد رسوله رداً غري مجيل
فتحت القيسارية املستجدة خبط باب الزهومة من القاهرة، وسكنها الكتبيون؛ وكان سوق الكتب املقابل : ويف رابعه

ا حوله يف سنة ثالث وثالثني، وبين قيسارية يعلوها ربع، وبدائرها حوانيت، حيث كانت للصاغة قد هدم وم
الصيارف جتاه الصاغة، وحيث كانت النقليون وسوق الكتب واألمشاطيني جتاه شبابيك املدرسة الصاحلية، بالقاهرة 

نوا بالقفيصات حتت شبابيك والصليبة، وسكن يف القيسارية اليت عملت جبوار الكتبيني أرباب األقفاص الذين كا
القبة املنصورية وشبابيك املدرسة املنصورية، وصارت هذه القيسارية سوقاً يضاهي الصاغة، وأسكن يف مقاعد 

فلما كملت القيسارية . وطائفة من أرباب املعايش -بياعي اخلرز  -القفيصات ودككها قوم من اخلريزاتية 
  .ة، حتول إليها الكتبيون، وجاءت من أحسن ما بين بالقاهرةاملستجدة بباب الزهومة، جتاه درب السلسل

سرح السلطان إىل جهة أطفيح، برسم الصيد، وقدم من الغد آخر النهار، وسرح قبل هذا إىل : ويف ثامن عشره
  .جهة شيبني، وإىل بركة احلجاج أربع سرحات

ل يدي السلطان، وقد خرج الناس إىل قدم القاضي كمال الدين حممد بن البارزي من دمشق، ومث: ويف تاسع عشره
لقائه، مث نزل يف داره وخلع عليه من الغد يوم السبت عشرينه، واستقر يف كتابه السر ونزل يف موكب جليل، فسر 

  .الناس به سروراً كثرياً حلسن سريته وكفايته ومجيل طويته وكرمه، وكثرة حيائه، يؤيده



ألمري مقبل الزيين نائب صفد، وكان السلطان قد ركب إىل خارج فيه قدم ا: شهر مجادى األوىل، أوله اخلميس
  .القاهرة، فركب يف اخلدمة إىل القلعة، مث نزل يف دار أعدت له

واستقر يف كشف الوجه القبلي، عوضاً عن طوغان العثماين، على مبلغ اثين عشر ... خلع على ابن : ويف خامسه
  .ألف دينار حيملها من البالد

على األمري أسنبغا الطياري، أحد أمراء العشرات، واستقر يف نظر جدة، عوضاً عن سعد الدين  خلع: ويف ثامنه
  .إبراهيم بن املرة، وأذن البن املرة أن يتوجه معه

نودي للناس باإلذن يف السفر صحبة الطياري إىل مكة، فسروا بذلك سروراً زائداً، وجتهزوا : ويف حادي عشره
  .للسفر

  .قبل نائب صفد إىل حمل كفالته على عادته، بعد ما قدم ماالً وغريه بنحو اثين عشر ألف ديناروفيه توجه األمري م
بالرؤية ورابع عشره باحلساب، خسف مجيع جرم القمر يف الساعة احلادية عشر، : ويف ليلة الثالثاء ثالث عشره

  .وأقام يف اخلسوف ثالث ساعات ونصف ساعة
مري أستادار كرمي الدين ابن كاتب املناخ إىل الوجه البحري، لتحصيل ما يقدر توجه الوزير األ: ويف سابع عشرينه

  .عليه من اجلمال واخليل والغنم واملال، ألجل سفر السلطان إىل الشام
ورد كتاب شاه رخ بن تيمور ملك املشرق على يد بعض التجار، يتضمن أنه يريد كسوة : ويف تاسع عشرينه

ال باألمري برسباي وقد تكررت مكاتبته بسبب كسوة الكعبة مراراً عديدة، ومل يظهر ومل خياطب السلطان إ. الكعبة
  .لذلك أثر

أنفق السلطان يف املماليك اجملردين إىل مكة صحبة األمري أسنبغا : يف خامسه: شهر مجادى اآلخرة، أوله يوم اجلمعة
  .الطياري، وهم مخسون مملوكاً، كل واحد مبلغ ثالثني ديناراً

  .برز الطياري مبن معه: ن عشرهويف ثام
  .وفيه خلع على سعد الدين بن املرة ليكون رفيقاً للطياري

  .وفيه ابتدئ بصر نفقة السفر إىل الشام
أنفق يف األمراء نفقة السفر، فحمل إىل األمري الكبري األتابل سودن من عبد الرمحن فضة عن : ويف حادي عشره

ألفا دينار، وإىل كل من أمراء الطبلخاناه مخسمائة  -وهم عشرة  -األلوف  ثالثة آالف دينار، وإىل كل من األمراء
  .دينار، كل ذلك فضة
  .استقل الطياري باملسري من بركة احلجاج يف ركب يزيد على ألف ومائة مجل: ويف ثالث عشرينه

درهم أشريف، ومخسون  ابتدئ بنفقة املماليك السلطانية، وهم ألفاً وسبعمائة، لكل منهم صرة فيها ألف: ويف سلخه
درمهاً أشرفية، عنها من الفلوس اثنان وعشرون ألف درهم؛ وهي مصارفة مائة دينار، من حساب كل دينار مبائتني 

وكذلك نفقات األمراء اليت تقدم ذكرها، إمنا محلت . وعشرين درمهاً فلوس والدينار يومئذ يصرف مبائتني ومثانني
  .إليهم دراهم على هذا احلساب

  .نزل بأهل الوجه البحري من نزول األستادار على بالء عظيم: هذا الشهرويف 
قدم الوزير أستادار من الوجه البحري، وقد احتاج أهله بأخذ خيوهلم وأغنامهم : يف ثالثه: شهر رجب أوله، األحد

  .وأمواهلم، هو وأتباعه، فما عفوا وال كفوا
يعمل ما جرت العادة به من التجمل، بل أوقف حتت القلعة،  أدير حممل احلاج، ومل: ويف يوم اخلميس ثاين عشره



  .وأعيد، و مل يتوجه إىل مصر، وهذا شيء مل يعهد مثله
  .نصبت خيام السفر خارج القاهرة، بطرق الريدانية، جتاه مسجد تري: ويف رابع عشره

ري سالح أينال اجلكمي، وهم األمري الكبري سودن من عبد الرمحن، وأم -خرج أمراء اجلاليش : ويف سادس عشره
ونزلوا باملخيمات، ورسم بإخراج البطالني من  -وحاجب احلجاب قرقماس، وقانباي احلمزاوي وسودن ميق 

واألمري أيتمش اخلضري  -صاحب احلجاب يف األيام املؤيدية  -األمراء واملماليك، فتوجه األمري ألطنبغا املرقيب 
نني مالزماً لداره، ومنع من بقي من األسياد أوالد امللوك من ذرية وكان كل منهما عدة س. أستادار إىل القدس

الناصر حممد بن قالوون من سكن القلعة وطوعها، وأخرجوا من دورهم هبا، وكانوا ملا منعوا من سنني، سكن 
، وتنزل أكثرهم بالقاهرة وظواهرها، فذلوا بعد عزهم، وتبذلوا بعد حتجبهم، وبقي من أعياهنم طائفة مقيمة بالقلعة

بالقاهرة حلاجاهتا، مث تعود إىل دورها، فأخرجوا بأمجعهم يف هذه األيام، ومنعوا من القلعة، فتفرقوا شذر مذر، كما 
فعل أبوهم الناصر حممد بن قالوون بأوالد امللوك بين أيوب، وكذلك فعل اهللا ببين أيوب كما فعل أبوهم الكامل 

  " . ٤٩الكهف، " " وال يظلم ربك أحداً " اخللفاء الفاطميني، حممد بن العادل أبو بكر بن أيوب بأوالد 
أعيد دوالت خجا إىل والية القاهرة، عوضاً عن التاج، لسفره يف اخلدمة السلطانية مهمندار : ويف سابع عشره

ويعرف بابن النسخة شاهد القيمة  -وخلع على شهاب الدين أمحد ابن حممد بن علي . وأستادار الصحبه، وجليساً
  .واستقر يف حسبة مصر، عوضاً عن مشس الدين أمحد بن العطار -

أيب فارس عبد العزيز، يتضمن واقعته مع ملك الفرنج القطالن،  -وعامة بالد املغرب  -وقدم كتاب متملك تونس 
  .على جزيرة جربة

ركب  -ل وانتقال الشمس إىل برج احلم:  -املوافق له أول فصل الربيع  -ويف يوم اخلميس تاسع عشره 
السلطان، وعىب أطالبه، وتوجه يف أثناء الساعة الثالثة من النهار، فسار يف ركب جليل إىل الغاية، وقد جتمع الناس 
لرؤيته، حىت نزل مبخيمه، وصحبته األمري جقمق العالي أمري أخور، واألمري أركماس الظاهري الدوادار، واألمري 

ن أخي السلطان، واألمري يشبك املشد، واألمري جانبك احلمزاوي، هؤالء متراز القرمشي رأس نوبة، واألمري جامن اب
أمراء األلوف، ومن الطبلخاناه األمري مترباي الدوادار الثاين، واألمري قراخجا الشعباين، واألمري قرا سنقر من عبد 

حد األلوف، واستقر بالقلعة الرمحن، واستقر يف نيابة الغيبة بباب السلسلة من القلعة األمري تغري برمش التركماين أ
املقام اجلمايل ولد السلطان أحد األلوف، واألمري خشقدم الزمام أحد الطبلخاناه، واألمري تاين بك وايل القلعة، يف 

واستقر خارج القلعة األمري أقبغا التمرازي أمري جملس، وقد رسم حبضوره من عمل اجلسور بعد . عدة من املماليك
أينال الششماين أحد الطبلخاناه أن يكون أمري احلاج يف املوسم، ورسم بإقامة األمري ورسم لألمري . فراغها

  .اإلمساعيلي أحد الطبلخاناه وحاجب امليسرة، وإقامة األمري الوزير كرمي الدين أستادار
ة وقضاة سار السلطان من الريدانية ومعه من ذكرنا من األمراء واملماليك، ومعه اخلليف: ويف يوم اجلمعة عشرينه

القضاة األربع، وسافر يف الصحبة ناظر الدولة أمني الدين إبراهيم بن جمد الدين عبد الغين بن اهليصم، وندمي 
  .السلطان ويل الدين حممد بن قاسم الشيشيين

فيه وصل السلطان إىل غزة، ورحل منها يف رابعه، وقدم النجاب بذلك يف ثامنة، فنودي : شهر شعبان، أوله االثنني
  .لقاهرة يف الناس باألمان، ورفع الظلم، ومنع الرمايات على الباعةبا

وصل السلطان إىل دمشق، وسار عنها يريد حلب يف يوم السبت عشرينه، وقدم : ويف يوم االثنني خامس عشره
  .النجاب بذلك يف سادس عشرينه، فدقت البشائر بقلعة اجلبل، ونودي يف القاهرة وظواهرها بذلك



وصل السلطان إىل حلب، فنزل بظاهرها يف املخيمات، ورحل يريد مدينة : ويف خامسه: له الثالثاءشهر رمضان، أو
  .آمد يف حادي عشرينه

وفيه قدم اخلرب بذلك إىل قلعة اجلبل، فدقت البشائر، ونودي بإعالم الناس، فنزل السلطان إىل البرية يف سادس 
  .عشرينه، وكتب منها إىل القاهرة على يد جناب

قدم النجاب برحيل السلطان من البرية، بعد تعدية الفرات يف سادس عشرين : يف تاسعه: شوال، أوله اخلميسشهر 
  .رمضان

خرج حممل احلاج صحبة األمري أينال الششماين إىل الريدانية خارج القاهرة، ورفع : ويف يوم االثنني تاسع عشره
ثالث عشرينه، واحلاج ركب واحد لقلتهم، و مل نعهد احلاج  منها إىل بركة احلجاج، مث استقل باملسري من الربكة يف

  .فيما سلف هبذه القلة
تعدد وقوع احلريق يف أماكن، فظهرت نار يف اجلرون بناحية شيبني القصر، وأحرقت غالت كثرية، : ويف هذا الشهر

ووقف بساحل  وكان وقت الدراس، واجترت فارة فتيلة سراج يف خن مركب قد أوسق بثياب وسريج وغري ذلك،
مدينة مصر ليسري إىل الصعيد، فأحرقت النار مجيع ما كان يف الركب، وسرت إليها فاحترقت بأمجعها، وهي يف املاء 

  .حىت صارت فحماً، ووقعت النار يف دور متعددة بالقاهرة ومصر
ر بزيادة على كسف من جرم الشمس حنو الثلثني يف برج السرطان، بعد العص. ويف يوم األربعاء ثامن عشرينه

  .ساعة، فما غربت حىت بدأ الكسوف ينجلي، ويف مدة الكسوف اعتمت اآلفاق، وظهر بعض الكواكب
فيه أخذ قاع النيل، فجاء ستة أذرع وثالثة أصابع، ونودي من الغد بزيادة مخسة : شهر ذي القعدة، أوله السبت

  .أصابع، واستمر النداء بزيادة ماء النيل
خسف أكثر جرم القمر، فطلع من األفق الشرقي منخسفاً، واجنلى اخلسوف وقت : عشره ويف ليلة اجلمعة رابع

  .وهذا من النوادر، وقوع اخلسوف القمري بعد كسوف الشمس خبمسة عشر يوماً. العشاء
قدم ساع على قدميه من حلب بكتاب السلطان من آمد بأنه نزل عليها وقد خرج عنها عثمان : ويف خامس عشره

  .املعروف بقرا يلك، وأشحنها باملقاتلة، فحصرها العسكر بن ططر علي
قدم جناب بكتاب السلطان من آمد مؤرخ بعشرين شوال، بأن قرا يلك عزم تعدية الفرات : ويف حادي عشرينه

يريد حلب، فأدركته العساكر السلطانية، وقد نزل بعض أصحابه الفرات، فقاتلوهم، وقتلوا منهم، وغرق منهم 
  .مجاعة، ضربت أعناقهممجاعة، وأسر 

دقت البشائر بقلعة اجلبل، ونودي بأن اسكندر بن قرا يوسف قدم بعساكره جندة للسلطان، مث : ويف رابع عشرينه
  .تبني كذب هذا اخلرب

حتركت أسعار الغالل فأبيع القمح مبائة وثالثني درمهاً األردب بعد مائة، وأبيع األردب الشعري : ويف هذا الشهر
وسبب ذلك أن طائفة من الناس قد اعتادت منذ سنني أن . انني إىل بضع وتسعني بعد ما كان بستنيوالفول من مث

ترجف يف أيام زيادة النيل بأنه ال يبلغ الوفاء، يريدون بذلك غالء األسعار، فتكف أرباب الغالل أيديها عن البيع، 
يتحرق السعر من أجل ذلك، فإذا بلغ النيل ويأخذ آخرون يف شراء الغالل وخزهنا، ليتربص هبا دوائر الغالء، ف

القدر احملتاج إليه يف ري األراضي، وزرع الناس، أيس طالب الغالء فباعوا ما قد اختزلوه منها، فينحل السعر، 
  .ويتضع

 -أعين دوالت حجا  -عزل نائب الغيبة دوالت خجا عن والية القاهرة، وأقام عوضه دواداره : ويف ثامن عشرينه



ال يعرف ونكرة ال يتعرف، ومع ذلك فأحوال الناس بالقاهرة مجيلة حلسن سرية نائب الغيبة، وتثبته  وهو جمهول
  .وإظهار العدل، مع كثرة األمن ورخاء أسعار عامة املبيعات كلها

قدم األمري كمشبغا األمحدي أحد الطبلخاناه بكتاب السلطان من الرها، : يف سادسه: شهر ذي احلجة، أوله األحد
بثامن عشر ذي القعدة، يتضمن أنه رجل عن آمد بعد ما أقام على حصارها مخسة وثالثني يوماً، حىت طلب  مؤرخ

قرا يلك الصلح، فصوحل، ورحل العسكر يف ثالث عشر ذي القعدة، فدقت البشائر، ونودي بذلك يف الناس، وقدم 
يف خامس ذي احلجة، وقدومه دمشق اخلرب بقدوم السلطان إىل حلب يف خامس عشرين ذي القعدة، ورحيله منها 

  .يف تاسع عشره
وأصبح الناس . نودي على النيل بزيادة إصبع واحد، لتتمة مخسة عشر ذراعاً، ومثانية عشر إصبعاً: ويف ثامن عشرينه

وقد نقص ستة أصابع، فازدحم الناس على شراء القمح، وقد  -وهو ثالث عشرين مسرى  -يوم األحد عشرينه 
  .أربعني درمهاً األردب، فتعدى مائة ومخسنيبلغ إىل مائة و

  .وفيه خرج األمري الوزير كرمي الدين أستادار إىل لقاء السلطان

وكان من خربه أنه سار من حلب يف حادي عشرين . برز السلطان من دمشق يريد القاهرة: ويف ثامن عشرينه
وهم حبلب، فعدى الفرات باملقاتلة يف يومني، رمضان، ونزل البرية يف خامس عشرينه، وقد ترك األثقال والقضاة وحن

ودخل الرها يف سلخه، وسار من الغد، فنزل على آمد يف ثامن شوال، ومعه من املماليك السلطانية واألمراء 
ومماليكهم ونواب البالد الشامية بأتباعهم، ومن انضم إليهم من التركمان، ومن عرب كالب، ما يقارب عددهم 

يقول ما ال يعلم، فأناخ عليها، وقد خرج قرا يلك منها إىل أرقنني وترك بآمد ولده، فترامى  عشرة آالف، واجملازف
الفريقان بالنشاب، مث زحف السلطان مبن معه يف يوم السبت عاشره من بكرة النهار إىل ضحاه وعاد فلم يقع زحف 

ار نائب آمد ومجاعة، وجرح من بعد ذلك، وقتل يف هذا الزحف مراد بك بن قرا يلك بسهم، وفتل محزة اخلازند
أهل آمد ومن العسكر كثري، وقبض على مجاعة من أهل آمد، فقتل بعضهم وترك بعضهم يف احلديد، ونزل حممود 

بن قرا يلك يف عسكر على جبل مشرف على العسكر، وصار يقتل من خرج من الغلمان وحنوهم ألخذ القمح 
فخلع عليه،  -وامسه دوالت شاه  -االثنني ثاين عشره صاحب أكل فقدم يف يوم . وحنوه، ومنع املرية عن العسكر

وأنزل يف العسكر، مث قدم امللك األشرف أمحد بن سليمان ابن غازي بن حممد بن أيب بكر بن عبد اهللا، صاحب 
حصن كيفا، باستدعاء، حىت قارب العسكر، فخرج عليه عدة من العسكر قرا يلك، فقتلوه وقتلوا معه قاصد 

املتوجه إليه، فاشتد ذلك على السلطان وبعث يف إحضار قاتليه مجاعه من العربان والتركمان، فأحضروا  السلطان
من مجاعة قرا يلك عشرين رجالً، مث توجهوا ثانية فأحضروا ثالثني رجالً وسطوا جتاه قلعة بآمد مث توجهوا ثالثاً 

يلك، ومنهم صاحب ماردين فوسط قرا حممد ومعه فأحضروا واحداً وعشرين رجالً، منهم قرا حممد أحد أمراء قرا 
فاتفق أن واحداً منهم انفلت من وثاقه، فمر يعدو والعسكر تنظره، فما أحد رماه بسهم، وال قام . عشرون رجالً

ويف أثناء ذلك سار األمري شار قطلوا نائب الشام، ومعه عدة من التركمان والعرب . يف طلبه حىت جنا، وطلع القلعة
قتال قرا يلك، فكانت بينهم وقعة، قتل وجرح فيها من التركمان والعرب وأصحاب قرا يلك مجاعة، وغريهم ل

وتأخر شار قطلوا عن لقائه، فبعث قرا يلك بقرا أمحد بن عمه، وبكاتب سره بكتبه يترامى على نواب الشام يف 
ر األشقر نائب كاتب السر، حىت الصلح، فما زالوا بالسلطان حىت أجاب إىل ذلك، وبعث إليه شرف الدين أبا بك

عقد الصلح معه، وحلفه على الطاعة، وجهز إليه كاملية حرير خممل بفرو مسور، وقباء حرير بوجهني وعليه طراز 
عرض ذراع ونصف وربع، وثالثون قطعة قماش سكندري، وسيف بسقط ذهب، وفرس بقماش ذهب، وخلع على 



ب توريز وعراق العجم بأنه قادم إىل اخلدمة السلطانية، فأجيب فقدم قاصداً اسكندر بن قرا يوسف صاح. قصاده
  .بالشكر، وأنه قد وقع الصلح مع قرا يلك

وكان الذي وقع الصلح عليه أن قرا يلك ال يتعرض إىل شيء من أطراف اململكة من الرحبة، وإىل دوركي، وأن 
ا وال لرعيتها وحكامها، وال لدوالت يسهل طرق احلجاج والتجار وحنوهم من املسافرين، وال يتعرض حلصن كيف

شاه حاكم أكل وقالعه، وأن يضرب السكة، ويقيم اخلطبة للسلطان بديار بكر، وأن ميتثل ما يرد عليه من مراسيم 
  .السلطان

وقد استقر يف سلطنة احلصن أخوه امللك الصاحل صالح  -مث قدم امللك شرف الدين حيىي بن األشرف صاحب كيفا 
  .بتقدمة أخيه، فخلع عليه، وجهز للصاحل خلعة وسيف -امللك األشرف الدين خليل بن 

مث رحل السلطان ومن معه عن آمد، بعد اإلقامة عليها مخسة وثالثني يوماً، يف ثالث عشر ذي القعدة، وقد غلت 
ية، عن عندهم األسعار، فبلغ األردب الشعري حنو دينارين ونصف، وأنه كان يعطي فيه اثنان وسبعون درمهاً مؤيد

كل مؤيدي سبعة دراهم ونصف من الفلوس، نقد القاهرة، ويصرف دينار بثالثني مؤيدياً فضة، وبلغ القمح كل 
أربعة أقداح بدرمهني فضة، وبلغ القدح الواحد من امللح مخسة عشر درمهاً فضة، وبلغ الرطل من الزيت ومن 

، منها زيادة على مائيت ألف أردب مبقتضى السرج بثالثني درمهاً فضة، وهنب من ضواحي آمد غالل ال حتصى
احملاسبة، سوى ما انتهبه العسكر، وخرب ما هنالك من الضياع، وأخذت أخشاهبا، وقطعت أشجارها، وهنب ما 
فيها، وفعل بأهلها ما ال ميكن وصفه، فلما وصل السلطان من آمد إىل الرها أقر األمري أينال األجرود نائب غزة 

مخسة آالف دينار وشعري وبشماط وأرز وزيت وصابون وسالح كثري، وويل عوضه نيابة غزة بالرها، وقواه بنحو 
األمري جانبك احلمزاوي، وقدمه إليها، مث رحل، فقدم حلب يف خامس عشرينه، وسار منها يف خامس ذي احلجة، 

ها من املال الناض وكانت سفرة مشقة زائدة الضرر، عدمية النفع، أنفق السلطان في. ودخل دمشق يف تاسع عشره
وأنفق األمراء والعساكر مبصر والشام، وتلف . مخسمائة ألف دينار، وتلف له من سالح واخليل واجلمال وغري ذلك

هلم من اآلالت والدواب والقماش ما تبلغ قيمته مئات قناطري من ذهب، وتلف ألهل آمد وذهب مال عظيم جداً 
على عشرة آالف، ما بني مجل وفرس، و مل يبلغ أحد غرضاً من  وقتل خلق كثري، ونفق من دواب العسكر زياده

  :وإين ألخشى أن يكون األمر يف هذه الكائنة كما قيل. األغراض، وال سكنت فتنه
  كم جر شراً سبيب... ال حتقرن سبيبا 

  .و هللا عاقبة األمور
بعني رجالً قد حلقوا حلاهم، وفيها حتيل أصبهان بن قرا يوسف على أخذ بغداد من أخيه حممد شاه، بأن بعث أر

كأهنم قلندرية، مث دخلوا بغداد شيئاً بعد شيء، وقد واعدهم على وقت، فلما وافاهم ليالً إذا هم قد ركبوا السور، 
ورفعوا من أصحاب أصبهان مجاعة، مث قتلوا املوكلني بالباب، ودخل مبن معه، ففر شاه حممد حباشيته يف املاء، 

اد، وسلب من هبا مجيع ما بأيديهم، حبيث مل يبق هبا من األسواق سوى حانوتني فقط، واستوىل أصبهان على بغد
  .وحلق شاه حممد باملوصل

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

  .نور الدين علي جالل الدين حممد الطنبدي التاجر، يف ليلة اجلمعة رابع عشر صفر، عن سبعني سنة، وترك ماالً مجا
. م اهللا بن أمحد بن حممد الكومريشي يف سادس عشرين صفر، وقد أناف على اخلمسنيومات الشهاب أمحد بن غال



  .وكان جييد حل التقومي من الزيج ويشدو شيئاً من أحكام النجوم، ومل خيلف بعده مثله
وقد . ومات قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن حممد بن األموي املالكي بدمشق، يف يوم الثالثاء حادي عشر صفر

  . قضاء القضاة املالكية بديار مصر يف األيام املؤيدية شيخ، ومل يشهر بعلم وال دينويل
ومات األمري عالء الدين منكلي بغا الصالحي، أحد احلجاب، يف ليلة اخلميس عشر ربيع األول، بعد مرض امتد 

 األيام املؤيدية، وعزل عنها وويل حسبة القاهرة يف. وهو من مجلة املماليك الظاهرية برقوق، وأحد دواداريته. سنني
وكان يدري طرفاً من الفقه، ويكتب اخلط اجليد وأرسل إىل تيمور لنك رسوالً يف األيام . وصار من مجلة احلجاب

  .الناصرية فرج
وماتت قنقباي خوند أم املنصور عبد العزيز بن برقوق، يف سلخ مجادى اآلخرة، عن مال كثري، وكانت تركية 

  .وكانت شهرهتا مجيلة. ن بقي من أمهات أوالد الظاهر برقوقوهي آخر م. اجلنس
  .ومات األمري تغري بردي احملمودي أتابك العساكر بدمشق، مقتوالً على آمد يف شوال

  .ومات األمري سودن ميق أحد األلوف، مقتوالً على أمد أيضاً
  .ومستراح منه ومن أمثاله. نية يف طريقهوقد ويل نيابة غزة، وتوجه إليها فأتته امل. ومات األمري جانبك احلمزاوي

  .ومات األمري تنبك املصارع أحد أمراء العشرات مقتوالً على آمد
ومات تاج الدين عبد الوهاب بن أفتكني كاتب سر دمشق يف ذي القعدة، وويل عوضه جنم الدين حيىي بن املدين، 

  .ناظر اجليش حبلب

اجملاهد غازي بن الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن األوحد عبد  ومات امللك األشرف أمحد بن العادل سليمان بن
اهللا بن املعظم توران شاه بن السلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن جنم 

وقد سار من بلده يريد لقاء السلطان على آمد، فاغتيل يف ذي . الدين أيوب بن شادي، صاحب حصن كيفا
. وكان فاضالً بارعاً أديباً، له ديوان شعر. وكان قد أقيم يف سلطنة احلصن بعد أبيه يف سنة سبع وعشرين. القعدة

  .وويل بعده ابنه الكامل أبو املكارم خليل. وكان جواداً حمباً يف العلماء
  سنة سبع وثالثني ومثامنائة

اإلسالم مبصر والشام، واحلجاز وقربس امللك وسلطان . أهلت هذه السنة وخليفة الوقت املعتضد باهللا داود
. وأمري جملس أقبغا التمرازي. وأمري سالح أينال اجلكمي. واألمري الكبري سودن من عبد الرمحن. األشرف برسباي

. وحاجب احلجاب قرقماس. والدوادار أركماس الظاهري. ورأس نوبة األمري متراز القرمشي، وأمري أخور جقمق
وكاتب السر كمال الدين حممد بن ناصر الدين حممد . كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخوالوزير وأستادار 

وناظر اخلاص سعد . وناظر اجليش القاضي زين الدين عبد الباسط، وهو عظيم الدولة وصاحب تدبريها. بن البارزي
األطراف كما تقدم يف السنة  ونواب السلطنة وملوك. وقضاة القضاة على حاهلم. الدين إبراهيم ابن كاتب حكم

  .اخلالية
والنيل قد تأخر وفاءه، والناس لذلك يف قلق وختوف، وقد كثر تكالبهم على شراء الغلة، وبلغ القمح إىل مائة 

  .على أن الذهب مبائتني ومخسة ومثانني درمهاً الدينار. وأربعني درمهاً األردب
لنيل برد ما نقص، وزيادة ثالثة أصابع، فعظم سرور الناس بذلك، فيه نودي على ا: شهر اهللا احملرم، أوله الثالثاء

بوفاء النيل ستة عشر  -يوم األربعاء ثانيه، وسادس عشرين مسرى  -وباتوا على ترجي الوفاء، فنودي من الغد 



وغيظ من عنده غالل يتربص هبا . ذراعاً، وزيادة إصبعني من سبعة عشر ذراعاً، فكاد معظم الناس يطري فرحاً
  .الغالء، ففتح اخلليج على العادة

  .قدم مبشرو احلاج: ويف ثالثه
ووافق . ورد اخلرب مبسري السلطان من دمشق، مبن معه يف أوله فنودي بالزينة، فزين الناس احلوانيت: ويف ثاين عشره

  .وماء النيل على سبعة عشر ذراعاً ومثانية أصابع. هذا اليوم أول توت، وهو نوروز أهل القبط مبصر
  .وفيه قدمت أثقال كثري من العسكر

قدم األمري أيتمش اخلضري من القدس، وتتابع جميء األثقال من أمتعة العسكر ومجاهلم، واستعد : ويف رابع عشره
  .الناس للمالقاة

  .وفيه خرج املقام اجلماىل يوسف ابن السلطان، ملالقاة أبيه
يف، فأشفق أهل املعرفة على النيل أن ينقص، فإن العادة وفيه أمطرت السماء، و مل نعهد قبله مطراً يف فصل الص

جرت بأن املطر إذا نزل يف أيام الزيادة هبط ماء النيل، فكان كذلك، ونقص يف يوم اجلمعة ثامن عشره، وقد بلغت 
 وكان نقصه يف هذا اليوم ستة وعشرين إصبعاً، فشرق من أجل هذا. زيادته سبعة عشر ذراعاً، ومثانية عشر إصبعاً

  .كثري من أراضي مصر، لفساد اجلسور، وإمهال حفر الترع
قدم السلطان مبن معه من سفره، ومر من باب النصر يف القاهرة، وقد زينت لقدومه، فنزل : ويف يوم األحد عشرينه

وخلع على أرباب الدولة، فكان يوماً . مبدرسته، وصلى هبا ركعتني، مث ركب وخرج من باب زويلة إىل القلعة
  .اًمشهود

وفيه خلع على األمري تاج الدين الشويكي، وأعيد إىل والية القاهرة على عادته، مع ما بيده من شد الدواوين 
  .وغريه

ونزل احململ بربكة احلاج يف غده، وقد مات من احلاج بطريق املدينة من شدة . قدم سوابق احلاج: ويف ثاين عشرينه
  .احلر عدة كثرية

مث . وقلق الناس متزايد، فإن النيل تراجع نقصه، حىت صار على سبعة عشر ذراعاً أهل بيوم اخلميس،: شهر صفر
فبلغ األردب القمح مائة ومثانني درمهاً، والشعري . نقص تسعة أصابع، فشره الناس يف ابتياع الغالل، وشح أرباهبا هبا

صاحب كرمي الدين أستادار حبمل ما وفقد اخلبز من األسواق عدة ليايل وفيه ألزم السلطان الوزير ال. مائة وأربعني
توفر من العليق بالديوان املفرد يف مدة السفر، وهو مخسون ألف أردب، وما توفر من العليق بديوان الوزارة، وهو 

  .عشرون ألف أردب، وبعث إىل النواحي من يتسلمها منه
 -كان  - أقبغا اجلمايل أستادار عزل داود التركماين من كشف الوجه القبلي، وسلم إىل األمري: ويف ثاين عشرينه

  .وقد أنعم عليه بإمرة طبلخاناه، عوضاً عن تنبك املصارع

ظهر يف جهة املغرب بالعشايا كوكب الذؤابة وطوله ف الرحمني، ورأسه يف قدر جنم مضيء، مث : ويف هذا الشهر
  .برق، حىت تبقى ذنبه كشعب برقة الشعر وذنبه مما يلي املشرق

  .بروق ورعود وأمطار غزيرة متوالية بالوجه البحري، ويف بالد غزة والقدس وفيه أيضاً توالت
وفيه أيضاً أخذ الفرنج قريباً من طرابلس الغرب تسع مراكب، حتمل رجاالً وبضائع بآالف دنانري، وتصرفوا يف 

  .ذلك مبا أحبوا
ويف هذه األيام احنل . نبوي على العادةعمل السلطان املولد ال: يف ليلة اجلمعة ثامنه: شهر ربيع األول، أوله اجلمعة



  .وكان ظن الناس خالف ذلك. سعر الغالل لقلة طالبها
  .وفيها طلب السلطان بعض الكتاب، فهرب منه فرسم هبدم داره، فهدمت حىت سوى هبا األرض

  .وفيها أمر بإحراق معصرة بعض املماليك، فأحرقت بالنار حىت ذهبت كلها
ن يف موكب ملوكي، وسار من قلعة اجلبل، فعرب من باب زويلة، وخرج من باب ركب السلطا: ويف ثاين عشره

  .القنطرة يريد الرماية باجلوارح لصيد الكراكي مث عاد يف آخر رابع عشره
. نصب املدفع الذي أعد حلصار آمد، وهو مكحلة من حناس زنتها مائة وعشرون قنطاراً مصرياً: ويف خامس عشره

ب القرافة وباب الدرفيل، فرمت إىل جهة اجلبل بعدة أحجار، منها ما زنته مخسمائة وكان نصبها فيما بني با
  .واستمر الرمي هبا عدة أيام. وقد جلس السلطان بأعال سور القلعة ملشاهدة ذلك، واجتمع الناس. وسبعون رطالً
استعفى من سفره وسأل أن رسم أن خيرج األمري الكبري سودن بن عبد الرمحن إىل القدس بطاالً، ف: ويف تاسع عشره

و مل يقرر أحد عوضه يف . يقيم بداره بطاال، فأجيب إىل ذلك، ولزم داره، وأنعم بإقطاعه زيادة يف الديوان املفرد
  .اإلمرة 

ثارت رياح عاصفة مبدينة دمياط، فتقصفت خنيل كثرية، وتلف كثري من قصب السكر املزروع، : ويف هذا الشهر
وسقطت صاعقة فأحرقت شيئاً كثرياً ونزل مطر . اس إىل ظاهر البلد هلول ما هم فيهوهدمت عدة دور، وخرج الن

  .ومل يكن بالقاهرة شيء من هذا. مغرق
خلع على مشس الدين حممد بن شهاب الدين أمحد بن حممود ابن الكشك، واستقر يف قضاء : ويف سادس عشرينه

وفيه خلع على عبد العظيم بن صدقة األسلمي، وأعيد إىل  .احلنفية بدمشق، عوضاً عن أبيه بعد وفاته، مبال وعد به
وكان قد ترك ذلك تنزهاً عنه من قبل سفر السلطان إىل الشام، ومل . نظر ديوان املفرد، عوضاً عن تاج الدين اخلطري

  .يباشر أحد عوضه
يف والية املنوفية  فيه خلع على دوالت شاه املعزول من والية القاهرة، واستقر: شهر ربيع اآلخر، أوله السبت

  .والقليوبية ويف ثالثه سرح السلطان للصيد وعاد يف خامسه
خلع السلطان على األمري أينال الششماين، واستقر يف نيابة مدينة صفد عوضاً عن األمري مقبل بعد : ويف عاشره

هذا أبوه من مماليك وخليل . واستقر خليل بن شاهني يف نظر اإلسكندرية، عوضاً عن فخر الدين بن الصغر. وفاته
  .األمري شيخ الصفوي، وسكن القدس، وبه ولد له خليل هذا ونشأ

  .مث عزل، فسعى يف النظر مبال، حىت وليه مع احلجوبية. مث قدم القاهرة من قريب، واستقر حاجب اإلسكندرية
ن باك بن سقل خلع على األمري أقبغا اجلمايل، واستقر كاشف الوجه البحري، عوضاً عن حس: ويف حادي عشره

  .سيز التركماين، وأضيف له كشف اجلسور أيضاً
ونزل إىل . ركب السلطان بعد اخلدمة، ومعه ناظر اجليش، وكاتب السر، والتاج الشويكي: ويف ثالث عشره

املارستان املنصوري للنظر يف أحواله ليلى التحدث فيه بنفسه، فإنه مل يول نظره أحداً بعد األمري سودن بن عبد 
  .نالرمح

  .وأقام الطواشي صفي الدين جوهر اخلازندار ملا عساه حيدث من األمور، فاستمر على ذلك
  .أوله االثنني: شهر مجادى األوىل

عوضاً عن عز الدين عبد العزيز . خلع على نظام الدين بن مفلح وأعيد إىل قضاء احلنابلة بدمشق: يف سادسه
  .البغدادي



ي يف كشف الوجه البحري عوضاً عن أقبغا اجلمايل، بعد قتله يف خامس استقر حسني الكرد: ويف ثامن عشرينه
وقتل معه مجاعة من مماليكه ومن العربان وخلع على الوزير . عشرينه، يف حرب كانت بينه وبني عرب البحرية

ما  لعمل مصاحلها، واسترجاع -ومعه حسني الكردي  -أستادار كرمي الدين جبه بفرو مسور؛ ليتوجه إىل البحرية 
وكتب إليهم بالعفو عنهم، وأن أقبغا تعدى عليهم يف حتريق بيوهتم، وأخذ . هنبه أهلها من متاع أقبغا اجلمايل

  .أوالدهم، وحنو ذلك مما يطمئنهم، عسى أن يؤخذوا بغري فتنة وال حرب

مهول على مكة، وقع مبكة املشرفة مطر غزير، سالت منه األودية، وحصل منه أمر : ويف ليلة اجلمعة سادس عشرينه
فلما أصبح الناس يوم اجلمعة ورأوا املسجد احلرام حبر ماء، . حبيث صار املاء يف املسجد احلرام مرتفعاً أربعة أذرع

أزالوا عتبة باب إبراهيم، حىت خرج املاء من املسفلة، وبقي باملسجد طني يف سائر أرضه قدر نصف ذراع يف ارتفاعه 
  .فانتدب عدة من التجار إلزالته

ومات حتت الردم اثنا عشر إنساناً، وغرق . وهتدم يف الليلة املذكورة دور كثرية، يقول املكثر زيادة على ألف دار
وحدث عقيب . ودلف سقف الكعبة، فابتلت الكسوة اليت بداخلها، وامتألت القناديل اليت هبا ماء. مثانية أنفس

  .ذلك السيل مبكة وأوديتها، وبأطرق من اليمن
  .أوله الثالثاء: اآلخرة شهر مجادى

فيه أحصي ما باإلسكندرية من القزازين، وهم احلياك، فبلغت مثامنائة نول، بعد ما بلغت عدهتا يف أيام حممود أستادار 
  .أربعة عشر ألف نول ونيف، شتت أهلها ظلم والة األمور وسوء سريهتم -أعوام بضع وتسعني وسبعمائة  -

  .ريةسار الوزير إىل البح: ويف ثالثه
رسم بإعادة أيب السعادات جالل الدين حممد بن أيب الربكات ابن أيب السعود بن زهرية إىل قضاء : ويف ثاين عشره

  .الشافعية مبكة، عوضاً عن مجال الدين حممد بن علي بن الشييب بعد موته
؛ لتأخر جوامكهم رجم مماليك الطباق بالقلعة املباشرين عند خروجهم من اخلدمة السلطانية: ويف سابع عشره

  .بالديوان املفرد عن وقت إنفاقها
أصبح السلطان مالزماً للفراش من آالم حدثت يف باطنه من ليلة اخلميس، وهو : ويف يوم السبت سادس عشرينه

وأصبح ملا به، فلم . يتجلد هلا إىل عصر يوم اجلمعة، فاشتد به األمل، وطلب رئيس األطباء، فحقنه يف الليل مراراً
وما زال حمجوباً عن كل أحد، وعنده ندمياه ويل الدين . وبعث مبال فرقه يف الفقراء. إليه أحد من املباشرينيدخل 

  .حممد بن قاسم، والتاج الشويكي فقط
  .مث خرجوا سريعاً، فأبل تلك الليلة من مرضه. مث دخل يف يوم الثالثاء تاسع عشرينه األمراء لعيادته وقد تزايد أمله

. فيه عملت اخلدمة السلطانية بالبيسرية، وقد زال عن السلطان ما كان به من األمل: ، أوله اخلميسشهر رجب الفرد
مث ركب يف يوم اخلميس ثامنه، . وخلع على األطباء يف يوم السبت ثالثه. وشهد اجلمعة من الغد باجلامع على العادة

  .وعاد إىل القلعة وشق القاهرة من باب زويلة، ومضى إىل خليج الزعفران بالريدانية،
  .أدير حممل احلاج على العادة: ويف ثاين عشره

نودي يف القاهرة بسفر الناس إىل مكة صحبة األمري أرنبغا وقد عني أن يسافر بطائفة من : ويف خامس عشره
  .املماليك، فأخذ طائفة من الناس يف التأهب للسفر

األمري شار قطلوا نائب الشام، وقد مات بعد ما مرض  قدم األمري بربغا التنمي احلاجب بسيف: ويف سابع عشرينه
  .مخسة وأربعني يوماً، يف تاسع عشره 



  .وفيه قدم الوزير من البحرية، وقد مهد أمورها على ما جيب
كتب بانتقال األمري قصروه من نيابة حلب إىل نيابة دمشق، عوضاً عن شارقطلوا، وأن يتوجه له : ويف تاسع عشرينه
وخلع على األمري قرقماس الشعباين حاجب . د النيابة األمري خجا سودن، نوبة من أمراء الطبلخاناهبالتشريف وتقلي

احلجاب واستقر يف نيابة حلب، عوضاً عن األمري قصروه، وأن يتوجه متسفره األمري شادي بك رأس نوبة من 
وأنعم . عوضاً عن قرقماسوخلع على األمري يشبك املشد الظاهري ططر، واستقر حاجب احلجاب . الطبلخاناه

وخلع على األمري . بإقطاع قرقماس على األمري أقبغا التمرازي أمري جملس، وبإقطاع أقبغا على األمري يشبك املذكور
  .أينال اجلمكي أمري سالح، واستقر أمرياً كبرياً أتابك العساكر، وكانت شاغرة منذ لزم سودن بن عبد الرمحن داره

وخلع على األمري تغري . مري أخور، واستقر أمري سالح، عوضاً عن األمري أينال اجلمكيوخلع على األمري جقمق أ
وسار األمري بربغا التنمي؛ . وأخرج سودن بن عبد الرمحن إىل دمياط. برمش، واستقر أمري أخور عوضاً عن جقمق

  .ليبشر األمري قصروه بنيابة الشام
  :شهر شعبان، أوله اجلمعة

الناس بالدراهم القرمانيِة وحنوها مبا جيلب من البالد، وأن تكون املعاملة بالدراهم األشرفية  فْيه نودي أال يتعامل
وذلك أنه كان قد عزم السلطان على جتديد ذهب ودراهم . فقط، وأن يكون الذهب والفلوس على ما مها عليه

ومل يعزم على . ليه حبسب أغراضهممما بأيدي الناس من ذلك، فكثر اختالف أهل الدولة ع. وفلوس، وإبطال املعاملة
أمر، فأقر النقود على حاهلا، ومجع الصيارفة، وضرب عدة منهم وشهرهم من أجل الدراهم القرمانية وإخراجها يف 

  .املعاملة، وقد هنوا عن ذلك مراراً فلم ينتهوا
  .على عادة من تقدمه خلع على األمري الكبري أينال اجلكمي، واستقر يف نظر املارستان املنصوري: ويف سابعه
رزت املماليك املتوجهة إىل مكة صحبة األمري أرنبغا، ورافقهم عدة كبرية من الرجال والنساء يريدون : وىف تاسعه

  .احلج والعمرة
فرض السلطان على مجيع بالد الشرقية والغربية واملنوفية والبحرية وسائر الوجه  -والذي قبله  -: ويف هذا الشهر
  .تؤخذ من أهل النواحيالبحري خيوالً 

وكان يؤخذ من كل قرية مخسة آالف درهم فلوساً عن مثن فرس، ويؤخذ من بعض النواح عشرة آالف عن مثن 
وأحصي كُتاب ديوان اجليش قرى أرض . وحيتاج أهل الناحية مع ذلك إىل مغرم ملن يتوىل أخذ ذلك منهم. فرسني

وقد ذكر املسَّبحي أهنا عشرة آالف قرية فانظر . وسبعني قرية فكانت ألفني ومائة -قبليها وحبريها  -مصر كلها 
  .تفاوت ما بني الزمنني

وخلع . برز األمري قرقماس نائب حلب، يف جتمل حسن بالنسبة إىل الوقت؛ ليسري إىل حمل كفالته: ويف رابع عشره
  .عليه خلعة السفر ططري بفرو مسور ومن فوقه قباء نخ بفرو قاقم

نت السلطان ولده، املقام اجلمايل يوسف، وأمه أم ولد امسها جلبان، جركسية وخنت معه حنو خ: ويف تاسع عشره
وقدم له املباشرون ذهباً وحالوات، فعمل مهما للرجال وللنساء، أكلوا فيه . األربعني صبياً، بعد ما كساهم

  .وشربوا
خبار واآلثار، وما ألئمة اإلسالم فيه من وكتبُت عند ذلك كتاباً مسيته األخبار عن األعذار، وما جاء فيه من األ

  .وفيه من املآثر اجلسام، واألمور العظام، مل أُسبق مبثله فيما علمت. األحكام، وما فعله اخللفاء وامللوك
فُقد الوزير كرمي الدين ابن كاتب املناخ، فخلع على أمني الدين إبراهيم بن جمد : ويف يوم السبت ثالث عشرينه



  .بن اهليصم ناظر الدولة، واستقر يف الوزارة الدين عبد الغين
. ظهر الوزير كرمي الدين، وصعد إىل القلعة، فخلع عليه قباء من أقبية السلطان: ويف يوم األربعاء سابع عشرينه

وقد ألزم السلطان يف غيبة الوزير . مث خلع عليه من الغد، فكان موكبه جليالً إىل الغاية. ونزل على أنه أستادار
الدولة، القاضي زين الدين عبد الباسط ناظر اجليش بإقامة دواداره جانبك أستادار، فلم يرض بذلك خوف عظيم 

العاقبة، وأخذ يسعى يف دفع ذلك عنه حىت أعفي، فعني سعد الدين إبراهيم بن كاتب حكم ناظر اخلاص أستادار، 
وفيه قدم احلمل من قربس على . اجلميعفما زال يسعى يف اإلعفاء، حىت ظهر الوزير كرمي الدين، فتنفس خناق 

  .العادة يف البحر يف كل سنة
  .اشتد الوباء مبكة وأوديتها، حىت بلغ مبكْة يف اليوم عدة من ميوت مخسني، ما بني رجل وامرأة: ويف هذا الشهر

حل ورد اخلرب من دمياط بأخذ الكيتالن من الفرنج مخس مراكب من سا: يف ثامنه: شهر رمضان، أوله السبت
وبعث ملكهم إىل وايل دمياط كتاباً ليوصله إىل السلطان، يتضمن جفاء . بريوت، فيها بضائع كثرية ورجال عديدة

وخماشنة يف املخاطبة؛ بسبب إلزام الفرنج أن يشتروا الفلفل املعد للمتجر السلطاين، فغضب السلطان ملا قرئ عليه، 
  .ومزقه

. ى الديوان املفرد، وعلى االصطبل السلطاين، وعلى ديوان الوزارةقطع عدة مرتبات للناس عل: ويف هذه األيام
واغتنم لذلك كثري من الناس وكانت العادة . وذلك ما بني نقد ف كل شهر، وحلم يف كل يوم، وقمح يف كل سنة

  .أن تكثر الصدقات واهلبات يف شهر رمضان، فاقتضى احلال قطع األرزاق لضيق حال الدولة
يف النيل لتركب حبر امللح من دمياط، وجتول فيما هنالك، عسى تنكف عادية الفرنج ويقل وفيها عينت جتريدة 
  .عبثهم وفسادهم
فما كاد أن يستقر هبا حىت ورد اخلري بوقعة كانت بني األمري أينال . دخل األمري قرقماس إىل حلب: ويف ثاين عشرينه

  .ذ يف أهبة السفر إىل الرهافأخ. األجرود نائب الرها وبني أصحاب قرا يلك، اهنزم فيها
  .تناقص الوباء مبكة: ويف هذا الشهر

  :شهر شوال، أوله االثنني

وأتفق يف اهلالل ما مل يذكر مثله، وهو أن أرباب تقومي الكواكب، اقتضى حساهبم أن هالل شهر رمضان يف ليلة 
مبماليكه من فوق القلعة فلما غربت الشمس تراءى السلطان . السبت يكون مع جرم الشمس، فال ميكن رؤيته

اهلالل، وتراءاه الناس من أعلى املوادن واألسطحة بالقاهرة ومصر وما بينهما وما خرج عنهما، وهم ميون ألوف، 
  .فلم ير أحد منهم اهلالل، فانفضوا وقد أظلم الليل

د بأنه رأى وإذا برجل ممن يتكسب يف حوانيت الشهود بتحمل الشهادة جاء إىل قاضي القضاة الشافعي، وشه
وكان حنبلياً، وهو من أقارب . فلما مثل بني يديه ثبت وصمم على رؤيته اهلالل. اهلالل، فأمر أن يرفع للسلطان

ندمي السلطان ويل الدين بن قاسم، فبالغ يف الثناء عليه عند السلطان، فأمر بإثبات اهلالل، فأثبت بعض نواب قاضي 
فاصبح . رمضان، ونودي يف الليل بصوم الناس من الغد بأنه من رمضانالقضاة احلنبلي بشاهدة هذا الشاهد أول 

الناس صائمني، وألسنتهم تلهج بالوقيعة يف القضاة والشهود، ومتادوا على ذلك، فتوالت الكتب من مجيع أرض 
صاموا يوم بأهنم تراءوا اهلالل ليلة السبت، فلم يروه، وأهنم . مصر، قبليها وحبريها، ومن البالد الشامية وغريها

فلما كان ليلة االثنني اليت يزعم الناس أهنا أول ليلة من شوال، تراءى الناس اهلالل من القلعة، وبالقاهرة . األحد
ومصر وما بينهما وحوهلما، فلم يزوره، فجاء بعض نواب القضاة، وزعم أنه رآه، وأنه شهد عنده برؤيته من أَثبت 



، فكانت حادثة مل ندرك قبلها مثلها، وهي أن اهلالل بعد الكمال عدة بشهادته أن هالل شوال غدا يوم االثنني
ثالثني يوماً ال يراه اجلم الغفري الذي ال حيصى عددهم إال خالقهم، مع توفر دواعيهم على أن يروه، وقد خلت 

بل ويف سائر وجرت العادة باًن يتساوى الناس يف رؤيته، وأوجب ذلك تزايد الوقيعة يف القضاء . السماء من الغيم
  :الفقهاء، حىت لقد أنشدين بعضهم حملمود الوراق

  اجلائرين إىل القضاة... كنا َنِفر من الوالة 
  جور القضاة إىل الوالة... فاآلن حنن نفر من 

وعليهم . سارت التجريدة يف النيل، وهي مائتا مملوك من املماليك السلطانية، ومائة من مماليك األمراء: ويف ثامنه
. أمراء من أمراء العشرات، بعد ما أنفق يف كل مملوك ألف ومخسمائة درهم فلوساً، عنها مخسة دنانري وكسرثالثة 

  .وفيه برز األمري قرقماس نائب حلب إىل الرها
وسط األمري علم الدين حذيفة بن األمري نور الدين علي بن نصري الدين، شيخ لواته، خارج : ويف يوم األربعاء ثالثه

  .القاهرة
قدم اخلرب بوقعة أينال األجرود املذكورة، وهي أن بعض من معه من أمراء حلب صادف بني : يف ثامن عشرهو

فلما بلغ ذلك أينال خرج من مدينة الرها . بساتني الرها طائفة من التركمان، وهو يسري خيله، فقاتلهم وهزمهم
وحلق أينال باملدينة، . يها من الفريقني عدةجندة له، فخرجت عليه ثالث كمائن، فكانت بينه وبينهم وقعة، قتل ف

  .وكتب إىل بالد الشام بتعبئة اإلقامات من الشعري وحنوه. فوقع العزم على سفر السلطان
وقد . خرج حممل احلاج صحبة األمري قرا سنقر إىل بركة احلاج، وصحبته كسوة الكعبة علْى العادة: ويف عشرينه

  .ومن اإلسكندرية وأعمال مصر حاج كثري، فتالحقوا باحململ شيئاً بعد شيءقدم من بالد املغرب، ومن التكرور، 
ورحل األمري قرا سنقر باحململ وبقية احلاج يف ثالث . مث استقل الركب األول باملسري من الربكة يف ثاين عشرينه

  .عشرينه
وكتب مبنعهم :  أبطل ذلكمث. وكتب إىل البالد الشامية خبروج نواب املماليك للحاق باألمري قرقماس نائب حلب

  .فإذا صح هلم ذلك ساروا لقتاله. من املسري، حىت يصح هلم نزول قرا يلك على الرها جبمائعه وبيوته
وكان قد . وفيه أيضاً كتب باستقرار خليل بن شاهني ناظر اإلسكندرية وحاجبها يف نيابة الثغر، مع النظر واحلجوبية

  .ثلها، وسأل يف ذلك فأجيب إليهبعث بثالثة آالف دينار، ووعد حبمل م
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ومل ندرك مثل ذلك، وهو أن يكون النائب حاجباً، فإن موضع احلاجب الوقوف بني يدي النائب والتصرف بأمره، 
هي األيام كلها قد صرن عجائب حىت ليس فيها عجائب وقدم قلصد من بغداد كان قد توجه لكشف األخبار، 

بن قرا يوسف ملا أخذ بغداد من أخيه شاه حممد بن قرا يوسف أساء السرية، حبيث أنه أخرج مجيع  فأخرب أن أصبهان
من ببغداد من الناس بعياالهتم وأخذ كل ماهلم من جليل وحقري، فتشتتوا بنسائهم وأوالدهم يف نواحي الدنيا، 

ثالثة أفران ختبز اخلبز فقط، ومل  وليس هبا إال. وصارت بغداد وليس هبا سوى ألف رجل من جند أصبهان، ال غري
وأنه أخرب املوصل حىت صارت يبابا، فإنه سلب نعم أهلها وأمر هبم فأخرجوا ومتزقوا يف . يبق هبا سكان وال أسواق

وأنه أخذ . واستولت عليها العربان، فصارت املوصل منازل العرب بعد التمدن الذي بلغ الغاية يف الترف. البالد
وصار من أهل هذه البالد إىل الشام ومصر خالئق ال تعد وال . وأزال نعمهم، فتشتتوا بعياهلم أموال أهل املشهد،

  .حتصى
وقد توجه إىل أيب فارس عبد العزيز ملك املغرب، وعلى يده كتاب  -أحد أمراء أخورية  -وفيه قدم جنيد 

. نساء، وأن يلزمهم بقود اخليول بدل ذلكالسلطان مبنع التجار من محل الثياب املغربية احملشاة باحلرير من مالبس ال
وبعث هبدية، هي ثالثون . فوجده متوجها من جباية إىل فاس، فأكرمه ونادى بذلك يف عمله، وأجاب عن الكتاب

فرساً، منها مخسة مسرجة ملجمة، وحنو مائتني ومخسني بعرياً وقدم صحبة جنيد ركب يف حنو ألف بعري يريدون 
  .احلج

كسفت الشمس يف آخر الساعة الرابعة، فتغري لوهنا تغرياً يسرياً، ومل يشعر هبا أكثر : اسع عشرينهويف يوم االثنني ت
وكان بعض من . مث اجنلى الكسوف سريعاً. الناس وال اجتمعوا للصالة باجلوامع على العادة؛ لقلة الشعور بذلك

نع بأمر الكسوف، وما يدل عليه، حىت يزعم علم النجوم لقلة درايته وكثرة جرأته قد أرجف قبل ذلك بأيام، وش
فلما مل يكن من أمر الكسوف كبري شيء، طلب السلطان طائفة . اشتهر إرجافه وتشنيعه، وداخل بعض الناس الوهم

  .ممن يتحل هذا الفن من أهل التقومي، وأنكر عليهم وهددهم
عليق خليوهلم، ومبلغ دراهم يف كل قطعت أيضاً عدة مرتبات للناس من ديوان السلطان، ما بني : ويف هذه األيام

  .شهر
وفيها ارتفع سعر الغالل قليالً، فكان القمح من مائة ومخسني درمهاً األردب إىل ما دوهنا، فبلغ مائة وسبعني مع 

  .كثرته لزكاة الغالل وقت الدراس، ورخاء بالد الشام واحلجاز
وظفروا مبركب . صناديق مرجان ونقد وغري ذلك وفيها ظفر اجملردون يف البحر على بريوت بغراب للبنادقة، فيه

  .آخر للجنويني على طرابلس فيه بضائع، فأًحرقوه مبا فيه، وأسروا سوى من غرق بضعاً وعشرين رجالً
  .وقتل من املماليك اجملردين سبعة، فلم حيمد هذا من فعلهم، وذلك أن البنادقة واجلنوية مساملون املسلمني

فيه توجه األمري جقمق أمري سالح إىل مكة حاجاً، وسار معه كثري ممن قدم من : بعاءشهر ذي القعدة، أوله األر
  .املغاربة وغريهم
ابتدئ بالنداء على النيل بزيادته، وقد أخذت القاعدة فكانت مخسة أذرع واثنني وعشرين إصبعاً، : ويف ثالث عشره

  .والنداء بزيادة ثالثة أصابع



والشعري . وسعر القمح قد ارتفع إىل مائيت درهم، والفول إىل مائيت درهم أيضاًأهل بيوم اخلميس، : شهر ذي احلجة
لكنها عوائد سوء قد ألفوها . إىل مائة وسبعني لتكالب الناس على شرائه، مع استمرار زيادة النيل من غري توقف

غلى األمثان، فيأخذ كل منذ هذه احلوادث واحملن، أن يكثر إرجاف املرجفني بتوقف النيل، رغبة يف بيع الغالل بأ
  .أحد يف شرائها، وميسك أرباهبا ما بأيديهم منها، ال سيما أهل الدولة، يرتفع لذلك سعرها

نودي بزيادة ماء النيل اثين عشر إصبعاً، لتتمة ثالثة عشر ذراعاً، واثنتني وعشرين : ويف يوم األحد ثامن عشره
ا يستكثر من الزيادة يف هذا الوقت، ويؤذن بعلو النيل وكثرة وهذا القدر مم. ووافق هذا اليوم أول مسرى. إصبعاً

  .زيادته إن شاء اهللا تعاىل
نودي بزيادة عشر أصابع لتتمة ستة عشرة ذراعاً، وهي اليت :  -وسابع مسرى  -ويف يوم السبت رابع عشرينه 

يال الكبار، وفيه نادرتان، إحدامها يقال هلا أذرع الوفاء، وزيادة أربعة أصابع من سبعة عشر ذراعاً ويعد هذا من األن
زيادة عشر أصابع يف يوم الوفاء، وقل ما يقع ذلك والنادرة الثانية وفاء النيل يف هذا العام مرتني، إحدامها يف ثاين 

  .احملرم كما تقدم، واألخرى هذا

هي الوفاء يف سابع ونادرة ثالثة أدركنا مثلها مراراً، و. وال أذكر أين أدركت مثل ذلك: اليوم من ذي احلجة
  .مسرى، بل أدركنا وفاه قبل ذلك من أيام مسرى، إال أن ذلك قل ما وجد يف األنيال القدمية

وفيه ركب املقام اجلمايل يوسف ابن السلطان حىت خلق عمود املقياس بني يديه، مث فتح اخلليج على العادة، فكان 
  .يوماً مشهوداً

مث نودي من الغد بزيادة مخسة . أصابع لتتمة ستة عشر ذراعاً ونصف ذراع ويف غده نودي على النيل بزيادة مثانية
  .فاهللا حيسن العاقبة. عشر إصبعاً لتتمة سبعة عشر ذراعا وثالثة أصابع، وهذه الزيادة بعد الوفاء من النوادر أيضاً

  .وهذا أيضاً مما يندر وقوعه. قدم مبشرو احلاج، وأخروا بسالمتهم: ويف سادس عشرينه
أخذ أفرنج مثاين عشرة مركباً من سواحل الشام، فيها من البضائع ما جيل وصفه، وقتلوا عدة ممن : هذه السنة ويف

  .كان هبا من املسلمني، وأسروا باقيهم
وفيها طلق رجل من بين مهدي بأرض البلقاء امرأته وهي حامل، فنكحها رجل غريه، مث فارقها، فنكحها رجل 

  . قدر الطفل، فأخذوه ودفنوه خوف العارثالث، فولدت عنده ضفدعاً يف
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

أمحد بن حممود بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن أيب العز قاضي القضاة، شهاب الدين أمحد بن قاضي القضاة حميي 
ء القضاة الدين املعروف بابن الكشك احلنفي، بدمشق يف ليلة اخلميس، سابع شهر ربيع األول، وقد ويل قضا

وكثر ماله، وصار عني دمشق، وعني لكتابة السر بديار مصر، . ومجع بينها وبني نظر اجليش. احلنفية بدمشق مراراً
  .فامتنع

وهو أحد . ومات األمري مقبل نائب صفد هبا، يف يوم اجلمعة تاسع عشرين ربيع األول، وكان مشهوراً بالشجاعة
  .املماليك املؤيدية شيخ

مجال الدين حممد بن علي أيب بكر الشييب الشافعي هبا، يف ليلة اجلمعة ثامن عشرين ربيع األول، ومات قاضي مكة 
  .وكان خرياً، ساكناً، مسحاً، مشكور السرية، متواضعاً، ليناً؛ رمحه اهللا. عن حنو سبعني سنة

  .خر، ومستراح منهومات األمري أقبغا اجلمايل األستادار مقتوالً بالبحرية، يف حادي عشرين شهر ربيع اآل



ومات الشيخ أبو احلسن علي بن حسني بن عروة بن زكنون احلنبلي، الزاهد الورع، يف ثاين عشر مجادى اآلخرة، 
  .وشرح مسند اإلمام أمحد وكان يف غاية الزهد والورع، منقطع القرين. خارج دمشق، وقد أناف على الستني

. وهو أحد املماليك الظاهرية. االثنني تاسع عشر شهر رجب ومات األمري شار قطلوا نائب الشام هبا، يف ليلة
  .ومستراح منه

وقد ويل إمارة مكة قبل ذلك . ومات الشريف رميثة بن حممد بن عجالن مقتوالً خارج مكة، يف خامس شهر رجب
  .و مل يكن مشكوراً. مث عزل

ر، يف خامس عشرين شعبان، احلموي، األديب، الشاع -بكسر احلاء  -ومات تقي أبو بكر بن علي بن حجة 
  .وقدم إىل القاهرة يف األيام املؤيدية، وصار من أعياهنا. ومولده سنة سبع وستني وسبعمائة. حبماة

وكان فيه زهو وإعجاب، وعلمه األدب، فنظم كثرياً، وصنف شرحاً على بديعية نظمها . مث عاد بعد ذلك إىل محاة
  .بديع يف بابه

بد العزيز بن أيب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر ابن حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن ومات ملك املغرب أبو فارس ع
عبد الواحد بن عمر بن ونودين اهلنتايت احلفصي، عن ست وسبعني سنة، منها مدة ملكه إحدى وأربعني سنة وأربعة 

مانه صيانة، وديانة، يف رابع عشر ذي احلجة، بعد ما خطب له بتلمسان وفاس وكان خري ملوك ز. أشهر وأيام
وقام من بعده حفيده املنتصر أبو عبد اهللا حممد ابن . وجوداً، وأفضاال، وعزماً، وحزماً، وحسن سياسة، ومجيل طريقة

  .األمري أيب عبد اهللا حممد ابن السلطان أيب فارس

الد شاه رخ بن ومات ملك بغداد شاه حممد بن قرا يوسف بن قرا حممد، يف ذي احلجة، مقتوالً على حصن من ب
تيمور، ويقال شنكان، فأقيم بدله أمري زاه علي ابن أخي قرا يوسف وكان شر ملوك زمانه لفسقه وجوره وعتوه، 

فلما أقامه أبوه يف بغداد بعد . إبطاله شرائع اإلسالم، فإنه ريب مبدينة إربد، وصحب نصاراها، فلقن منهم عقائد سوء
وكان الغالب على دولته نصراين . لة، وعفة عن القاذورات احملرمة مدة سننيقتل أمحد بن أويس أظهر فيها سرية مجي

وأخرج : يعرف بعبد املسيح، فأظهر بعد ذلك تعظيم املسيح وفضله على من عداه، وصرح باعتقاده النصرانية
بغداد، وبقي يف طائفة، فكثر يف األعمال قطاع الطريق حىت فسدت السابلة، وجلت الناس عن . عساكره من بغداد

واهللا يلحق . وانقطع ركب احلاج منها، إىل أن غلبه أخوه أصبهان، وأخرجه من بغداد، فقتل، وأراح ا هللا الناس منه
  .به من بقي من أخوته، فإهنم شر عصابة، سلطت على الناس بذنوهبم

كاس كافراً، فثار كان . ومات سلطان بنجالة من بالد اهلند، جالل الدين أبو املظفر حممد بن فندو ويعرف بكاس
على شهاب الدين مملوك سيف الدين محزة ابن غياث الدين أعظم شاه بن اسكندر شاه بن مشس الدين، وملك منه 

فثار عليه ابنه وقد أسلم، وتسمى حممداً، وتكىن بأيب املظفر، وتلقب جالل الدين، وجدد . بنجالة وأعماهلا، وأسره
وبعث مبال إىل مكة وهدية للسلطان . من املساجد، وإقامة شعائر اإلسالممأثر جليلة، منها عمارة ما أخربه أبوه 

مبصر يف سنة اثنتني وثالثني، على يد مشيل ومرغوب وعلى يدمها كتابه بأن يفوض إليه اخلليفة سلطة اهلند، فجهز له 
فجهزت إليه هدية  التقليد عن اخلليفة مع تشريف، فبعث عند وصول ذلك إليه هدية ثانية، يف سنة أربع وثالثني،

ومات يف شهر ربيع اآلخر من هذه السنة وأقيم بعده ابنه املظفر أمحد شاه، وعمره أربع . أخرى، فوصلت إليه
  .عشرة سنة

  سنة مثان وثالثني ومثامنائة



  .قدمت التجريدة اجملهزة يف البحر، بغري طائل: يف ثالثه: شهر اللّه احلرام، أوله السبت
ألمري عثمان قرا ُيلك بكتابه، وتسعة أكاديش تقدمة للسلطان، وبعث بدراهم، عليها سكة قدم قاصد ا: ويف رابعه
  .السلطان

. قبض على األمري بردبك اإلمساعيلي، أحد أمراء الطبلخاناه وحاجب ثاين، وأخرج إىل دمياط: ويف حادي عشره
واستقر األمري جانبك . س النوبوأنعم بإقطاعه على األمري تغري بردي البكلمشي، املعروف باملؤذي، أحد رءو

  .الذي عزل من نيابة اإلسكندرية حاجبا، عوض اإلمساعيلي
  .قدم األمري جقمق من احلج، مبن معه، على الرواحل: ويف خامس عشره

  .يف هدم سقف الكعبة -اجملهز لعمارة احلرمني  -وفيه شرع سودن احملمدي 
ي على النيل بزيادة إصبعني، لتتمة تسعة عشر ذراعاً ونصف املوافق آلخر أيام النسئ نود -: ويف ثاين عشرينه

  .ذراع
وفيه خلع على األمري دوالت خجا وأعيد إىل والية القاهرة، عوًضا عن التاج الشويكي وكان أخوه عمر يتحدث 

  .عنه يف الوالية، وقد ترفع عنها مبنادمته السلطان
ونودي فيه بزيادة إصبعني لتتمة . ذا اليوم نوروز القبطووافق ه. قدم الركب األول من احلاج: ويف ثالث عشرينه

  .وهذه زيادة كبرية يندر أن يكون يوم النوروز والنيل على ذلك. تسعة عشر ذراعاً وأربعة عشر إصبعاً
  .قدم احململ ببقية احلاج، وقد هلك مجاعة من املشماة، وتلفت مجال كثرية: ويف رابع عشرينه

عملت اخلدمة السلطانية وأقيم املوكب باإليوان املسمى دار العدل من قلعة اجلبل، : ويف يوم اخلميس سابع عشرينه
يقال له السيد تاج  -وأحضر رسول شاه رخ بن تيمور ملك املشرق، وهو من أشراف شراز . بعد ما ُهجر مدة

وأنه نذر . هزة إليهالدين علي، فدفع ما على يده من الكتاب، وقدم اهلدية، تتضمن كتابه وصول هدية السلطان اجمل
واشتملت اهلدية على . أن يكسو الكعبة البيت احلرام، وطلب أن يبعث إليه من يتسلمها، ويعلقها من داخل البيت
ومل يكلف الرسول . مثانني ثوب حرير أطلس، وألف قطعة فريوز ليست بذاك، تبلغ فيمة اجلميع ثالثة آالف دينار

وكان قدومه من هراة إىل . يخ الكتاب يف ذي احلجة سنة ست وثالثنيووجد تار. أن يقبل األرض رعاية لشرفه
  .مث قدم صحبة ركب احلاج، فأنزل وأجري له ما يليق به. هرمز، ومن هرمز إىل مكة

وصل من القدس مائة وعشرة رجال من الفرنج اجلرجان، وقد قدموا لزيارة قمامة على عادهتم، : ويف ثامن عشرينه
ن أوالد ملوك الكيتالن الذين كثر عيثهم وفسادهم يف البحر، فأحضروا ليكشف عن حاهلم، فاهتموا أن فيهم عدة م

  .مث أفرج عنهم بعد أيام، وقد مات منهم عدة. وهم بأسوأ حال فسجنوا مهانني
قاضي  -ُرسم باستقرار سراج الدين عمر بن موسى بن حسن احلمصي : يف سادسه: شهر صفر، أوله االثنني

وقد . ء القضاة الشافعية بدمشق، عوضاً عن هباء الدين حممد بن جنم الدين بن عمر بن حجييف قضا -طرابلس 
واستقر عوضه يف قضاء طرابلس صدر الدين حممد بن شهاب الدين أمحد بن حممد . َوعد بأربعة آالف دينار يقوم هبا

بن حممد الصفدي إىل قضاء القضاة وأُعيد القاضي مشس الدين حممد بن علي . النويري، مببلغ ألف وثالمثائة دينار
وعزل مشس الدين حممد بن شهاب الدين أمحد بن جنم الدين حممود بن . احلنفية بدمشق، على أن يقوم بألفي دينار

  .الكشك
ُعقد بني يدي السلطان جملس مجع فيه قضاة القضاة األربع بسبب نذر شاه رخ أن يكسو الكعبة، : ويف سادسه

  .الدين العيين بأن نذره ال ينعقد، فانفضوا على ذلك فأجاب قاضي القضاة بدر



وُخلع معه على علم الدين عبا الرزاق امللكي، واستقر عوضاً . وفيه خلع على نكار اخلاصكي، واستقر شاه جدة
  .يف البحر -شرفها اهللا تعاىل  -وساروا بعد أيام إىل مكة . عن سعد الدين بن املرة

نودي بزيادة إصبع لتتمة عشرين  -وهو يوم عيد الصليب عند قبط مصر : توت املوافق لسابع عشر -وىف تاسعه 
  .ذراعاً وعشر أصابع
. بأن يتحدث األمري سودن احملمدي اجملرد هناك يف نظر احلرم -شرفها اهللا تعاىل  -كتب إىل مكة : ويف ثالث عشره

شر فقط، وأن يؤخذ من التجار الشاميني وكتب أيضاً بأال يؤخذ من التجار الواردين إىل جدة من اهلنود سوى الُع
وأنَّ من قدم إىل جدة من التجار اليمنيني ببضاعة تؤخذ بضاعته . واملصريني إذا وردوا جدة ببضائع اليمن عشران

  .بأًمجعها للسلطان من غري مثن يدفع له عنها
زون عن بندر عدن حىت يرسوا وسبب ذلك أن جتار اهلند يف هذه السنني صاروا عند ما يعريون من باب املندب جيو

وصارت جدة هي بندر . بساحل جدة كما تقدم، فأقفرت عدن من التجار، واتضع حال َمِلك اليمن لقلة متحصله
وصار نظر جدة وظيفة سلطانية، فإنه يؤخذ من التجار . التجار، وحيصل لسلطان مصر من عشور التجار مال كبري

مع العشور رسوم تقررت للناظر والشاد، وشهود القبان، والصرييف،  ويؤخذ. الواردين من اهلند عشور بضائعهم
وصار حيمل من قبل سلطان مصر مرجان وحناس وخير ذلك مما حيمل من األصناف . وحنو ذلك من األعوان وغريهم

نزل فضاق التجار بذلك ذرعاً، و. وتشبه به يف ذلك غري واحد من أهل الدولة. إىل بالد اهلند، فيطرح على التجار
مجاعة منهم يف السنة املاضية إىل عدن، فتنكر السلطان مبصر عليهم؛ ملا فاته من أخذ عشورهم، وجعل عقوبتهم أن 
من اشترى بضاعة من عدن وجاء هبا إىل جدة، إن كان من الشاميني أو املصريني، أن يضاعف عليه العشر بُعشَرْين، 

ن لطف اهللا تعاىل بعباده أنه مل يعمل بشيء من هذا احلادث، فم. وإن كان من أهل اليمن أن تؤخذ بضاعته بأسرها
لكن قرئت هذه املراسيم جتاه احلجر األسود، فراجع الشريف بركات ابن عجالن أمري مكة يف أمرها للسلطان، حىت 

  .عفا عن التجار وأبطل ما رسم به
 -بعض التجار العجم اجملاورين مبكة وكانت العادة اليت أدركناها أن احلرم يلي نظره فاضي مكة الشافعي، فبذل 

ماال للسلطان حىت واله نظر احلرم، وعزل عنه أبا السعادات جالل الدين حممد بن ظهرية  -وهو داود الكيالين 
فلما قدم مكة وقُرئ توقيعه جتاه احلجر األسود على العادة، أنكره الشريف بركات، . قاضي مكة يف السنة املاضية

ابه إليه بأن الففراء وغريهم من أهل احلرم مل يرضوا بوالية داود، وأنه منعه من التحدث، وراجع السلطان يف كت
وأقام سودن احملمدي اجملهز لعمارة احلرم يتحدث يف النظر حىت يرد ما يعتمد عليه، فكتب لسودن احملمدي يف 

  .التحدث يف نظر احلرم، فباشر ذلك

لطان سكان الطباق بقلعة اجلبل، وطلبوا القبض على املباشرين ثارت مماليك الس: ويف يوم اخلميس ثالث عشره
بسبب تأخر جوامكهم يف الديوان املفرد، ففر املباشرون منهم، ونزلوا من القلعة إىل بيوهتم بالقاهرة، فنزل مجع كبري 

ظيم الدولة، من املماليك إىل القاهرة، ومضوا إىل بيت القاضي زين الدين عبد الباسط ناظر اجليش، وهو يومئذ ع
وقصدوا بعده بيت الوزير أمني الدين إبراهيم بن اهليصم، وبيت . وصاحب حلِّها وعقدها، فنهبوا ما قدروا عليه

ومل يقدروا على أحد من الثالثة؛ لفرارهم منهم، . األمري كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ أستادار، فنهبومها
  .فكان يوماً شنيعاً
غُلقت أسواق القاهرة وماج الناس يف الشوارع واألزقة، وفر األعيان من دورهم إلشاعة : ء غدهويف يوم الثالثا

وكان ذلك من أشنع ما جرى، إال أن احلال سكن بعد ساعة؛ لظهور . كاذبة بأن املماليك قد نزلوا من القلعة للنهب



  .كذب اإلشاعة، وأن املماليك مل تتحرك
لدين عبد الباسط إىل القلعة بعد ما نزل له األمراء يف أمسه بأن يتوجه إىل ركب القاضي زين ا: ويف سابع عشره

وركب بقية املباشرين إىل القلعة للخدمة السلطانية على العادة، فتقرر . اإلسكندرية، فما زال حىت انصلح حاله
دينار أشرفية، تقوية له، األمر على أن يقوم عبد الباسط للوزير من ماله خبمسمائة ألف درهم مصرية، عنها حنو ألفي 

  .وأن السلطان يساعد أستادار بعليق املماليك لشهر، ونزلوا وقد أمنوا واطمأنوا
وكان قد نقص بعد . هذا نودي على النيل بزيادة إصبع لتتمة عشرين ذراعاً وأحد عشر إصبعاً: ويف يوم األربعاء

يف هذه املدة، وزاد إصبعاً، وقد طبق املاء عيد الصليب عند ما فتحت جسور عديدة لري النواحي، فرد النقص 
  .مجيع أراضي مصر، قبليها وحبريها، ومشل الري حىت الروايب؛ وهللا احلمد

  .نودي بزيادة إصبع لتتمة عشرين ذراعاً ونصف -: ثامن عشره -ويف يوم اخلميس 
. ة، وألزم بتكفية يومهعني مشس الدين بن سعد الدين بن قطارة لنظر الدول -: تاسع عشره -ويف يوم اجلمعة 

من دمشق، وهو أستادار هبا؛ ليستقر يف الوزارة، عوضاً عن أمني  -كان  -وُرسم بطلب األمري أرغون شاه الوزير 
الدين إبراهيم بن اهليصم، بعد ما تنكر السلطان على أستادار كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ من أجل أنه 

  .ا، فرسم بعقوبته، وضمنه ناظر اخلاص سعد الدين إبراهيم ابن كاتب حكمعرض عليه الوزارة فلم يقبله
  .وفيه بدأ النقص يف ماء النيل، وهو سابع عشرين توت

وخلع على الوزير أَمني الدين واستقر بعد . خلع على أستادار كرمي الدين على عادته: ويف يوم السبت عشرينه
  .الوزارة يف نظر الدولة، كما كان قبل الوزارة

  .وألزم بتكفية الدولة إىل حني قدوم األمري أرغون شاه، فاختفى يف ليلة االثنني
قبض على األمري كرمي الدين أستادار، وألزم سعد الدين ناظر اخلاص بوالية الوزارة، : ويف يوم االثنني ثاين عشرينه

  .فلم يوافق على ذلك
وأُجيب شاه رخ . األمري أقطوة املؤيدي املهمنداروصحبته  -رسول شاه رخ  -وفيه سار الشريف تاج الدين علي 

عن طلبه كسوة الكعبة باًن العادة قد جرت أال يكسوها إال ملوك مصر، والعادة قد اعتربت يف الشرع يف مواضع 
  .وُجهزت إليه هدية
وقد  -رب تغري السلطان علي سعد الدين ناظر اخلاص المتناعه من والية الوزارة، وأمر به فض: ويف خامس عشرينه
  .مث نزل إىل داره. ضرباً مربحاً -بطح على األرض 
وارتفع سعر األجبان وعدة أصناف من املأكوالت، . ارتفع سعر اللحم، وقلَّ وجوده يف األسواق: ويف هذا الشهر

  .مع رخاء سعر الغالل
ها من الدواليب، وفيه طرح من شون السلطان عشرة آالف أردب من الفول على أصحاب البساتني واملعاصر وغري

وجنا . ورسم أال حيمي أحد ممن له جاه، فلم يعمل بذلك. بسعر مائة ومخسة وسبعني درمهاً من الفلوس كل أردب
فنزل بالناس منه خسارات متعددة، ال من زيادة السعر، بل من كثرة . من الطرح من له جاه، وابتلي به من عداهم

  .الكُلف

الوزير الصاحب أستادار كرمي الدين ابن كاتب املناخ باملقارع، وقد عري  ضُرب: ويف يوم اخلميس خامس عشرينه
 -وكان له . مث ُضرب على أكتافه بالعصي ضرباً مربحاً، وعصرت رجاله باملعاصر. من ثيابه زيادة على مائة شيب

غد من القلعة، عدةُ مرمسون عليه يف موضع بالقلعة مث أنزل يف يوم اجلمعة  -منذ قُبض عليه وهو مسجون ومقيد 



وأركب بغالً، ومضى به إىل األعوان املوكلون به، إىل بيت األمري التاج وإىل القاهرة؛ ليورد ما ألزم به وقد حوسب، 
  .فوقف عليه مخسة ومخسون ألف دينار ذهباً، صوحل عنها بعشرين ألف دينار، فشرع يف بيع موجوده وإيراد املال

  .واستقر على عادته. ُخلع على سعد الدين إبراهيم ناظر اخلاص جبة فيه: شهر ربيع األول، أوله الثالثاء
وكانت منذ تغيب أمني الدين إبراهيم بن اهليصم، وسعد . وخلع على أخيه مجال الدين يوسف، واستقر يف الوزارة

: رفهاالدين ناظر اخلاص يباشرها، ويسدد أمورها من غري لبس تشريف، فغرم فيها مجلة مال لعجز جهاهتا عن مصا
  .وخلع أيضاً على ابن قطارة، واستقر يف نظر الدولة

وضبط الوزير أمور الدولة . عمل املولد النبوي بني يدي السلطان بقلعة اجلبل على العادة: ويف ليلة اجلمعة رابعه
رر ومل يفرج ألحد من أرباب اجلهات عن شيء له عليه مق. وقطع عدة مرتبات من حلم ودراهم. ونفذ أحواهلا بقوة

وطرحت من الغالل على الناس ما بلغت مجلته مبا تقدم . فهابه الناس وطلبت الغالل للبذر، فارتفع السعر قليالً
  .ذكره مثانية عشر ألف أردب فوالً ومثانية آالف أردب قمحاً، فنزل بالناس يف هذا الشهر شدائد

م التاج فسار إىل داره، بعد ما محل حنو أفرج عن الصاحب كرمي الدين من ترسي: ويف يوم الثالثاء ثامن عشرينه
شرفها اهللا  -انتهت عمارة سقف الكعبة : عشرين ألف دينار، وضمنه فيما بقي مجاعة من األعيان ويف هذا الشهر

على يد سودن احملمدي، وشرع يف هدم املنارة اليت على باب اليمين من املسجد احلرام، فهدمت وبنيت بناء  -تعاىل 
  .عالياً

حدثت زلزلة بالقاهرة اهتزت هلا الدور هزة، فلو :  -قبيل الظهر بقليل  -يف ثالثه : يع اآلخر، أوله اخلميسشهر رب
  .قد طالت قليالً ألخربت ما زلزلت

ركب السلطان من قلعة : قدم األمري أرغون شاه املطلوب للوزارة من دمشق فأخذت تقدمته ويف خامسه: ويف رابعه
وتكرر ركوبه لذلك مرتني أخريني، . ة، فمضى للصيد ورجع من آخر هنار يوم األربعاءاجلبل باكراً، وشق القاهر
  .يبيت يف كل مرة مث يعود

  .كثرت األمطار ببالد غزة وعامة بالد الشام، فانتفعوا هبا: ويف هذا الشهر
ا مثلي مثنه، مع وفيه ارتفع بالقاهرة سعر اللحم واخلبز واجلنب واللنب والعسل وعدة من األقوات حىت بلغ بعضه

  .رخاء سعر القمح والشجر، وغالء األرز أيضاً
وفيه منع التجار باإلسكندرية من بيع البهار على . وفيه احترقت مركب بساحل الطور، تلف فيها بضائع كثرية

  .الفرنج، فأضرهم ذلك
آخر يوم الثالثاء خامسه،  ركب السلطان إىل الصيد، وشق القاهرة وعاد: يف ثانيه: شهر مجادى األوىل، أوله اجلمعة

  .وهذه رابع ركبة له للصيد
سافر األمري غرس الدين خليل بن شاهني نائب اإلسكندرية وناظرها بعد ما محل مخسة آالف دينار : ويف سابعه

  .وكان قد قدم من الثغر يف الشهر املاضي. ذهباً، سوى قماش وغريه بألف دينار
  .ر السلطان إىل الشامويف هذه األيام وقع الشروع يف حركة سف

وشغرت والية . خلع على دوالت خجا وايل القاهرة، واستقر يف والية منفلوط وكاشف القبض: ويف خامس عشره
القاهرة إىل يوم األحد سابع عشره، فخلع على عالء الدين علي بن ناصر الدين حممد بن الطالوي، وأعيد إىل والية 

  .ار وكان له منذ عزل من الوالية بضع عشرة سنة يتسخط يف أذيال اخلمولالقاهرة على أن حيمل ألفاً ومائيت دين
. من الرخام ما ذرعه ستون ذراعاً حلرمة احلجر وشاذروان البيت -شرفها اهللا تعاىل  -محل إىل مكة : ويف هذه األيام



امري، وأربعون قطعة ومحل من اجلبس مخسون محال؛ لبياض أروقة املسجد احلرام، ومن احلديد عشرة قناطري لعمل مس
  .خشب لشد أروقة املسجد احلرام

برز األمري متراز رأس نوبة النوب، وصحبته عدة مائيت مملوك، وخجا سودن رأس نوبة من أمراء : ويف سلخه
أمري أخور  -الطبلخاناه، وأمري أخر من أمراء العشرات؛ ليتوجهوا إىل الوجه القبلي، وذلك أن األمري تغري برمش 

سرحة الوجه القبلي ألخذ تقادم العربان وغريهم، فلقيه علي بن غريب على ناحية دهروط، وهو يومئذ  خرج إىل -
  .يلي أمر هوارة البحرية؛ ليحضر تقدمته على العادة

وجاءت طائفة من حمارب وطائفة من فزارة ليقدموا  -وهو حممد الصغري  -وحضر ملك األمراء بالوجه القبلي 
إرسال ملك األمراء وعلي ابن غريب معهم ألخذ التقادم منهم، فغدروا هبم، وثاروا  تقادمهم، فاقتضى احلال

مث إن السلطان عني لكشف الوجه . عليهم، فقاتلهم ملك األمراء، وعاد مهزوماً، وقد جرح، وقتل عدة من مجاعته
  .القبلي الصاحب كرمي الدين ابن كاتب املناخ

. حلب على األمري فياض ابن األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر مبرعشقبض األمري قرقماس نائب : ويف هذا الشهر
هذا وأبوه ناصر الدين حممد بن دلغادر علي أبلستني وقيصرية . وأقام بدله عليها محزة باك بن علي باك بن دلغادر

ر، فوثب عليه وسبب ذلك أنه كان يف نيابة مرعش األمري محزة بك بن األمري علي بك بن دلغاد. الروم ومها بيده
  .فياض املذكور، وويل مرعش بغري مرسوم

فيه خلع على األمري الوزير الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ، : شهر مجادى اآلخرة، أوله السبت
ورسم أن يستقر حممد الصغري املعزول عن الكشف دواداره، وأمري على الذي كان . واستقر كاشف الوجه القبلي

  .ونزل من القلعة إىل داره يف موكب جليل. الوجه القبلي والوجه البحري رأس نوبتهكاشفاً ب
خلع على الصاحب أمني الدين إبراهيم بن اهليصم، واستقر شريكاً لعبد العظيم بن صدقة يف نظر : ويف سادسه

  .الديوان املفرد
لرها، وأخذ يف مجع مجائعه، وأن ابنه وقدم اخلرب بأن األمري عثمان قرا يلك صاحب آمد وماردين نزل على ظاهر ا

  .هنب معاملة دوركي ومعاملة ملطية
قبض السلطان على سعد الدين ناظر اخلاص، وأخيه الوزير مجال الدين يوسف، : ويف يوم األحد سادس عشره

وه وعزل أخ. وخلع على ناظر اخلاص باستمراره على عادته. وأوقع احلوطة على دارمها، مث أفرج عنهما من الغد
عن الوزارة، وألزما حبمل ثالثني ألف دينار فنزال وشرعا يف بيع موجودمها وإيراد املال املذكور وفيه ألزم تاج الدين 

عبد الرهاب بن الشمس نصر اهللا اخلطري بن الوجيه توما ناظر االصطبل بوالية الوزارة، وخلع عليه من الغد يوم 
  .الثالثاء ثامن عشره

  .ركماس اجللباين أحد مقدمي األلوف بدمشق، وقد ماتوفيه قدم سيف األمري أ
  .وفيه خلع على األمري التاج الشويكي، واستقر مهمنداراً عوضاً عن األمري أقطوة املتوجه رسوالً إىل شاه رخ

وأنعم بطبلخاناه متراز على األمري . رسم بإقطاع أركماس اجللباين لِتْمراز املؤيدي: ويف يوم األربعاء تاسع عشره
  .نقر العزي نائب محص، واستقر عوضه طغرق أحد أمراء دمشقس

خلع على مشس الدين أيب احلسن ابن الوزير تاج الدين اخلطري، واستقر يف نظر االصطبل عوضاً : ويف العشرين منه
  .عن أبيه

شبك حاجب توجه األمري الكبري أينال اجلكمي واألمري جقمق أمري سالح، واألمري ي: ويف يوم األحد ثالث عشرينه



احلجاب واألمري قانباي احلمزاوب، يف عدة من األمراء إىل العرب بالوجه البحري، وذلك أن لبيد عرب برقة قدم 
منهم طائفة هبدية، وسألوا أن ينزلوا البحرية، فلم جيابوا إىل ذلك وخلع عليهم، فعارضهم أهل البحرية يف طريقهم، 

  .اً بإخراج جتريدة إىل البحرية، فبلغهم ذلك فأخذوا حذرهموكان السلطان يلهج كثري. وأخذوا منهم خلعهم
واتفق مع ذلك أن شتاء هذه السنة مل يقع فيه مطر ألبتة، ال بأرض مصر وال بأرض الشام، فدفة دافة من لبيد إىل 

ثري من البحرية حملل بالدهم، وصاحلوا أهل البحرية، وساروا إىل حمارب وغريها من العرب بالوجه القبلي لرعي الك
وكان قد كتب إىل الكاشف بأال ميكنهم من املراعي حىت يأخذ منهم ماالً، فأنفوا من ذلك؛ ألنه . األراضي البور

  .حادث مل يعهد قبل ذلك، وأظهروا اخلالف، فخرجت إليهم هذه التجريدة

ي القضاة وندب لذلك قاض. رسم أن يكشف عن شروط واقفي املدارس واخلوانك، ويعمل هبا: ويف هذا الشهر
وقد . شهاب الدين أمحد بن حجر الشافعي، فبدأ أوال مبدرسة األمري صرغتمش خبط الصليبة وقرأ كتاب وقفها

حضر معه رفقاؤه الثالث قضاة القضاة، فأجل يف األمر، فلم يعجب السلطان ذلك، وأراد عزل مجاعة من أرباب 
الكشف عما رسم به، فسر الناس هبذا ألهنم كانوا وأبطل . وظائفها، فروجع يف ذلك حىت أقرهم على ما هم عليه

  .يتوقعون تغيريات كثرية
وفيه اشتد قلق الناس لقلة الربد يف فصل الشتاء، وعدم املطر، وهبوب رياح حارة يف أوقات عديدة، خوفاً على 

  .وهللا األمر. الزرع
العادة أال يدار إال بعد النصف من  أدير حممل احلاج مبصر والقاهرة، وكانت: يف ثامنه: شهر رجب، أوله االثنني

  .رجب، فأدير يف هذه الدولة قبله غري مرة
خلع على األمري مترباي الدوادار الثاين، واستقر أَمري احلاج، وخلع على األمري صالح الدين حممد : ويف ثامن عشره

  .بن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا حمتسب القاهرة، ليكون أمري الركب األول
ملا علموا نزول األمري أينال اجلكمي على الفيوم، ساروا  -من حمارب  -ورد اخلرب بأن العرب :  حادي عشرينهويف

مث بدا هلم فنزلوا باألمشونني فركب األمري كرمي الدين الكاشف، واألمري تغري برمش أمري أخور، . إىل جهة الواحات
ظفروا منهم بستمائة مجل، غري ما هنب هلم وإن ذلك كان يف واألمري متراز رأس نوبة النوب، وقاتلوهم وهزموهم، و

  .يوم الثالثاء سادس عشره
  .قدم األمري فياض ابن األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر حتت احلوطة، فسجن بقلعة اجلبل: ويف حادي عشرينه
بشة، أَخاه خري الدين بعث امللك شهاب الدين أمحد بدالي بن سعد الدين سلطان املسلمني باحل: ويف هذا الشهر

لقتال أحمرة الكفرة، ففتح عدة بالد من بالد احلطي ملك احلبشة، وقتل أمريين من أمرائه، وحرق البالد، وغنم ماالً 
  .عظيماً، وأكثر من القيل يف أحمرة النصارى، وخرب هلم ست كنائس

من النصارى عامل ال حيصى، حىت لقد بالغ هذا وقد شنع بعامة بالد احلبشة الوباء العظيم، فمات فيه من املسلمني و
  .القائل بأنه مل يبق ببالد احلبشة أحد

  .وهلك يف هذا الوباء احلطي ملك احلبشة الكافر، وأقيم بدله صيب صغري
  .قدم بقية املماليك واألمراء اجملردين إىل العرب بالوجه القبلي: ويف سادسه: شهر شعبان، أوله األربعاء

واستقر يف نيابة محاه عوضاً عن األمري . على األمري قانباي احلمزاوي أحد األمراء األلوف خلع: وىف سادس عشره
وأنعم بإقطاع قانباي وإمرته على األمري . ونقل جلبان إىل نيابة طرابلس عوضاً عن األمري طراباي بعد موته. جلبان



إىل الدولة للوزير؛ تقوية للوزير تاج  ووفرت امرأة خجا سودن وأُضيف إقطاعه. خجا سودن أحد أمراء الطبلخاناه
  .الدين

نودي مبنع الناس من املعاملة بالفلوس، وأال يتعامل الناس إال بالفلوس اليت ضرهبا : ويف يوم اجلمعة سابع عشره
وكان من خرب ذلك أن الفلوس اجلدد ملا ضُرْب يف سنة تسع ومخسني وسبعمائة عمل زنة كل فلس منها . السلطان

أن الدرهم الفضة املعاملة يعد فيه منها أربعة وعشرون فلساً، فكانت زنة القفة الفلوس مائة ومثانية  مثقال، على
واملثقال الذهب اهلرجة املضروب بسكة . عشر رطالً، عنها مخسمائة درهم من الفضة الظاهرية، معاملة مصر والشام

رهم على العشرين درمهاً، وتارة ربع درهم اإلسالم يصرف بعشرين درمهاً من هذه الدراهم، ويزيد تارة مثن د
وكان النقد . مث تزايد صرف الدينار يف آخر األيام الظاهرية برقوق، حىت بلغ حنو مخسة وعشرين درمهاً. عليها

مث يلي الفضة املذكورة يف . الرائج بديار مصر وأرض الشام الفضة املذكورة، ويعمل ثلثها حناس، وثلثاها فضة
وكانت الفلوس أوالً إمنا هي برسم شراء احملقرات، اليت ال . ملختوم اإلسالمي، وال يعرف دينار غريهاملعاملة الذهب ا
فلما كانت األيام الظاهرية برقوق، وقام بتدبري األموال األمري مجال الدين حممود بن علي بن . تبلغ قيمتها درهم

صارت هي النقد الرائج بديار مصر، وقلت أصفر عينه أستادار، أكثر من ضرب الفلوس اجلدد املذكورة، حىت 
فلما كانت األيام الناصرية فرج بن برقوق، تفاحش يف دولته أمر نقود مصر، وكادت الدراهم الفضة . الدراهم

املعاملة اليت تقدم ذكرها أن تعدم، وصارت تباع كما تباع البضائع، فبلغت كل مائة درهم منها إىل ثالمثائة وستني 
وزاد سعر الذهب، وراج منه الدينار . س، اليت يعد عن كل درهم منها أربعة وعشرون فلساًدرمهاً من الفلو

األفرنيت، وهو ضرب الفرنج، حىت عدمت الدنانري الذهب اهلرجه املختومة بسكة اإلسالم، وبلغ الدينار األفرنيت 
 -عملت كل قنطار مصري املذكور مائتني وستني درمهاً من الفلوس املذكورة وفسدت مع ذلك هذه الفلوس، ف

بستمائة درهم وصارت معاملة الناس هبا يف ديار مصر كلها بالوزن ال بالعدد، فيحسب  -وهو مائة رطل مصرية 
وأجرة البيوت  -جليلها وحقريها  -يف كل رطل منها ستة دراهم، وصارت قيم األعمال ومثن املبيعات كلها 

 -اء، وسائر إنعامات السلطان، إمنا هي بالفلوس، وصار النقدان والبساتني، وسجالت األراضي كلها، ومهور النس
ينسبان إىل هذه الفلوس، فيقال كل دينار بكذا أو كذا من الفلوس، وكل درهم من  -اللذان مها الذهب والفضة 

مث بعد . بكذا من الفلوس، فلم يبق للناس بديار مصر نقد سوى الفلوس -وال يكاد يوجد  -الفضة إن وجد 
وصار . وس، الذهب األفرنيت أو الذهب الساملي أو الذهب الناصري، وهو بأنواعه إمنا ينسب إىل الفلوسالفل

الذهب مع ذلك أصنافاً، اهلرجة وهو قليل جداً، واألفرنيت وهو من الذهب النقد الرائج، والساملي وهي دنانري 
صري وهي دنانري ضرهبا امللك الناصر فرج بن ضرهبا األمري يلبغا الساملي أستادار زنتها مثقال كل دينار، والنا

  .برقوق
فلما كانت األيام املؤيدية شيخ ضرب دراهم عرفت باملؤيدية، تعامل الناس هبا عدداً مدة أيامه، وحسن موقعها من 

ها والنقد الرائج منها إمنا هو الفلوس، وإلي. الناس، فصارت النقود مبصر الفلوس، والذهب بأنواعه والفضة املؤيدية
  .تنسب قيم األعمال ومثن املبيعات، كما تقدم

فلما كانت األيام األشرفية برسباي رد الدراهم إىل الوزن، وأبطل املعاملة هبا بالعدد، فإنه كثر قص املفسدين منها 
وضرب أَيضاً دراهم أشرفية، يصرف كل درهم وزناً . واستمرت املعاملة بالدراهم وْزناً. فتعنت الناس يف أخذها

مث تزايد سعر الفلوس حىت بلغ كل قنطار منها ألفاً ومثامنائة، فتعمل الناس هبا من حساب . شرين درمهاً من الفلوسبع
وما زالت تقل لكثرة ما حيمل التجار منها إىل بالد اهلند وغريها، وما يضرب . كل رطل بثمانية عشر درمهًا فلوسا



وصار على من يتوىل ضرب الفلوس أواين . وها من آالت النحاسمنها بالقاهرة أواين كالقدور اليت يطبخ فيها وحن
مث زاد مبلغ الضمان عن ذلك، فاقتضى رأي . ْضماناً مقرراً لديوان اخلاص، يف كل شهر مخسة عشر ألف درهم

السلطان بعد اختالف واضطراب كثري يف مدة أيام أن يضرب فلوساً، يعد يف كل درهم من دراهم الدينار مثانية 
  فتكون هذه الفلوس. على أن الدينار األشريف مبائتني ومخسة ومثانني درمهاً، والدينار األفرنيت مبائتني ومثاننيفلوس، 

فلما . ويؤخذ يف كل دينار أشريف ألفان ومائتا فلس ومثانون فلساً. األشرفية كل رطل منها بسبعة وعشرين درمهاً
مبا يف أيديهم من الفلوس القدمية، بل . هبا، وأال يتعاملواضربت الفلوس على هذا احلكم، نودي أن يتعامل الناس 

  .وما أحسن هذا لو اسَتمر. حيملوها إىل دار الضرب على حساب كل رطل بثمانية عشر
خلع على حممد الصغري، وأعيد إىل كشف الوجه القبلي، عوضاً عن : يف خامسه: شهر رمضان، أوله اخلميس

  .الصاحب كرمي الدين
ري قانباي إىل حمل كفالته من نيابة محاة، بعد ما اقترض حنو مخسة آالف دينار بفوائد حىت جتهز هبا لقلة وفيه توجه األم

  .وهذا من نوادر ما حيكى عن أمراء مصر. ذات يده
  .قدم الصاحب كرمي الدين من الوجه القبلي، فنزل داره: ويف خامس عشره

وقع بالقاهرة ومصر مطر كثري غزير، دلفت منه سقوف  - :وموافقتها من شهور القبط برمودة -ويف هذه األيام 
وهذا أيضاً يف هذا الوقت مما يندر . البيوت، وسال جبل املقطم سيالً عظيما، أقام منه املاء بالصحراء عدة أيام

  .وقوعه بأرض مصر
بب ذلك أن األمري قرقماس نائب حلب منها بالعسكر، ونزل العمق، ومجع تركمان الطاعة؛ وس: ويف هذا الشهر

األمري صارم الدين إبراهيم بن قرمان قصد أخذ مدينة قيصرية من األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر نائب أبلستني 
وكان ابن دلغادر قد تغلب عليها، وانتزعها من بين قرمان، وويل عليها ابنه سليمان، فترامى . يف األيام املؤيدية شيْخ

مبدينة قيصرية، ووعد مبال، وهو عشرة  -بإعانته بعسكر حلب  -يام أن يِملكه ابن قرمان على السلطان يف هذه األ
فكتب السلطان إىل نائب حلب . آالف دينار يف كل سنة، وثالثون خبتيا، وثالثون فرساً، سوى خدمة أركان الدولة

، فخرج يف ثاين وبعث بذلك األمري خش كلدي مقدم الربيدية. أن خيرج إىل العمق وجيمع العساكر ألخذ قيصرية
  .عشر رمضان هذا، ونزل العمق، ومجع تركمان الطاعة، وكتب إىل ابن قرمان بأن يسري بعسكره إىل قيصرية

أيضاً ورد اخلرب بأن أصبهان بن قرا يوسف حاكم بغداد توجه ألخذ املوصل، فبعث زينال احلاكم : ويف هذا الشهر
املوصل، وحثه على املسري إليها، فبعث نائبه حممود بن قرا يلوك،  هبا إىل األمري عثمان قرا يلوك صاحب آمد مبفاتيح

ومعه بشلمش أحد أمرائه يف مائيت فارس، فلما قدموا على زينال، جعلهم يف املوصل كاملسجونني، مدةَ، فجهز 
وصل مدة حممود إىل أبيه قرا يلوك يعلمه حباله، فأمده بأخيه حممد بيك بن قرا يلوك على ألف فارس، فنزل على امل

ومل يتمكن من رؤية أخيه حممود، فسار قرا يلوك بنفسه من مشتاه برأس عني، ونزل على نصيبني، فبلغه توجه 
اسكندر بن قرا يوسف إليه، وقد فر من شاه رخ ملك املشرق، وكان األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر ملا بلغه 

اجة خدجية خاتون بتقدمة للسلطان، ومعها مفاتيح خروج العساكر من حلب ألخذ قيصرية منه بعث بامرأته احل
وكتب . قيصرية، وأن يكون زوجها املذكور نائب السلطنة هبا، وأن يفرج عن ولدها فياض املسجون بقلعة اجلبل

  .على يدها بذلك كتاباً، ووعد مبال، فقدمت حلب يف سابع عشرينه
ه رخ ملك املشرق، يتضمن أنه عازم على زياد القدس قدم كتاب اخلان شا: يف رابعه: شهر شوال، أوله يوم السبت

  .الشريف وأرعد فيه وأبرق، وأنكر أخذ املكوس من التجار جبدة



خلع على عالء الدين علي بن التلواين أحد أجناد احللقة، واستقر يف نيابة دمياط، عوضاً عن سودن : يف رابع عشره
  .املغريب أحد املماليك الظاهرية برقوق

خلع على األمري تاج الدين الشويكي أحد ندماء السلطان وجلسائه، وأعيد إىل والية القاهرة : رهويف خامس عش
  .فأقام أخاه األمري عمر يتحدث يف الوالية عنه. عوضاً عن ابن الطبالوي، حبكم عزله

شرينه الركب ورحل يف ثاين ع. خرج حممل احلاج صحبة األمري مترباي الدوادار، فنزل بركه احلاج: ويف ثامن عشره
األول صحبة األمري صالح الدين حممد بن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا وفيهم خوند فاطمة بنت امللك 

. وقد أذن لوالده الصاحب بدر الدين أن يتحدث يف احلسبة، حىت يقدم من احلج. الظاهر ططر زوجة السلطان
  .ثالث عشرينهورحل األمري مترباي باحململ وبقية احلاج يف يوم األحد 

واستمرت الزيادة . زاد ماء النيل حنو أربعة أذرع قبيل أوان الزيادة، فأغرق كثًريا من مقايت البطيخ: ويف هذا الشهر
  .إىل ثالث بؤونة، وهذا مما يستغرب وقوعه، فتلف للناس مال عظيم بسبب ذلك

لغادر إىل القاهرة، فأنزلت، وأقيم هلا مبا قدمت خدجية خاتون امرأة األمري ناصر الدين حممد بن د: ويف هذا الشهر
وأفرج هلا عن ولدها فياض، وخلع عليه وويل نيابة مرعش وكان . وقبلت هديتها ملا صعدت قلعة اجلبل. يليق هبا

فقدم قاصده إىل . األمري إبراهيم بن قرمان قد بلغه توجه خدجية خاتون إىل القاهرة، فبعث يسأل أن تكون قيصرية له
من عشرين شهر شوال هذا، ووعد باملال املذكور وقد رحل األمري قرقماس نائب حلب يف رابع عشرينه حلب يف ثا

  .من مرج دابق يريد عينتاب، بعد ما أقام بالعمق مخساً وثالثني ليلة
ظهر األمري جانبك الصويف، بعد ما أقام منذ خرج من سجن اإلسكندرية يف شهر شعبان سنة ست : ويف هذا الشهر

ن ال يوقف له على خرب، حىت قدم يف يوم الثالثاء حادي عشر شوال هذا إىل مدينة حلب تركماين يقال له وعشري
حممد، قد قبض عليه األمري قرقماس نائب حلب بالعمق، ومعه كتاب جانبك الصويف يف سابعه، فسجن بقلعة حلب، 

  .وجهز الكتاب إىل السلطان
ل األمري قرقماس نائب حلب مبن معه عينتاب، وقد مجع التركمان على فيه نز: شهر ذي القعدة، أوله يوم االثنني

كينوك، فأتاه اخلرب بأن محزة بن دلغادر خرج عن الطاعة، وتوجه إىل ابن عمه سليمان ابن ناصر الدين حممد بن 
تركماين وأن دوادار األمري جانبك الصويف وحممد بن كندغدي بن رمضان ال. دلغادر، بعد ما بعث إليه، وحلفه له

وصال إىل األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر بأبلستني، وحلفاه أنه إذا قدم عليه جانبك الصويف ال يسلمه، وال 
خيذله، وأن جانبك كان عند أسفنديار، فسار من عنده يريد سليمان بن دلغادر، فخرج إليه، وتلقاه هو وأمراؤه 

. فسارت بابنها فياض يف أوائل هذا الشهر -ما تقدم ذكره ك -التركمان، وكان السلطان قد جهز خدجية خاتون 
ففر سليمان بن . وقد مجع األمري صارم الدين إبراهيم بن قرمان، ونزل على قيصرية، فوافقه أهلها، وسلموها له

ناصر الدين حممد بن دلغادر، فبلغه ظهور جانبك الصويف، وأنه اجتمع عليه األمري أسلماس بن كبك، وحممد بن 
فقدم على أبيه بأبلستني، و مل يبلغهما خرب اإلفراج عن ولده . كي، ومها من أمراء التركمان، ونزلوا على ملطيةقطب

فياض، وخروجه مع أمه خدجية من القاهرة، فأراد أن يتخذ يًدا عند السلطان؛ ليفرج عن ابنه فياض، وينعم له 
  .قيصرية، بكتابهبقيصرية، فجهز يف ذلك ابنه سليمان، بعد عوده منهزماً من 

فعاد قرا يلوك إىل . وقدم اخلرب بأن اسكندر بن قرا يوسف مشى على قرا يلوك وغزا على مدينة أرزن الروم وأخذها
وأن كتاب األمري جانبك الصويف ورد على األمري بلبان . آمد، وخرج منها بعد ليلة إىل أرقنني خوفاً من اسكندر

  .ومحل كتابه إىل السلطاننائب درنده، فقبض على قاصده، وسجنه، 



عاد األمري قرقماس نائب حلب إليها، بعد غيبته عنها بالعمق ومرج دابق وعينتاب مخسة وسبعني : وىف سابع عشرينه
وكان القصد أخذها واستنابة أحد أمراء السلطان . يوماً، وقد فات أخذ قيصرية؛ الستيالء إبراهيم بن قرمان عليها

وانتمائه إىل ابن دلغادر، ووصلت خدجية خاتون وابنها فياض إىل زوجها ناصر الدين هبا، ولظهور جانبك لصويف، 
حممد بن دلغادر فبلغ مراده، وترك مداة السلطان، وأشغل فكر الدولة؛ ألنه قد جاء من خروج جانبك ما هو أدهى 

  .وأمر
النيل، فزاد إصبعني، وجاءت ابتدأ بالنداء على  -: وهو سابع عشرين بؤونة -ويف يوم الثالثاء ثالث عشرينه 

  .القاعدة أحد عشر ذراعاً وعشر أصابع، وهذا مما يندر وقوعه، ومل ندرك مثله
  .مل يناد على النيل إىل سلخه، ونقص ستة عشر إصبعا: ويف سادس عشرينه

  .نودي بزيادة إصبع من النقص، واستمرت الزيادة يف كل يوم: يف سادسه: شهر ذي احلجة، أوله األربعاء
أضيف إىل زين الدين عمر بن شهاب الدين أمحد بن صالح الدين حممد بن السفاح كاتب السر حبلب : يف تاسعهو

  .نظر اجليش هبا، عوضاً عن مجال الدين يوسف بن أيب أصيبعة، مبال وعد به
تركوهم خرج على مبشري احلاج طائفة من عنزة، فأخذت مجيع ما معهم، وقتلوا منهم مملوكاً، و: ويف سابع عشره

حفاة عراة، بادية عوراهتم، فمشوا إىل أن لقوا أرباب األدراك من جهينة بأرض السماوة فآووهم، وذحبوا هلم 
األغنام، وأضافوهم، وكسوهم من مالبسهم، ومحلوهم إىل القاهرة، وقد قلق الناس هبذا لتأخرهم عن عادة قدومهم 

  .عدة أيام

اليت تسميها العامة  - بكر بن حسن بن بدر الدين متملك ديوة وحج يف هذه السنة امللك الناصر حسن بن أيب
  .دينة، وهي جزائر يف البحر جتاور سيالن

وأبتدأَ يف مدينة هراة من بالد خراسان، يف شهر ربيع األول، وشنع، فمات فيه . وفيها وقع وباء عظيم ببالد كرمان
  .عامل عظيم، يقول املكثر مثامنائة ألف

 ثاين عشر شهر ربيع األول هذا، وقد مجع عسكراً عظيماً يريد قتال اسكندر بن قرا وخرج شاه رخ منها يف
وتأهب ومن معه ملدة أربع سنني، وسبب ذلك أن اسكندر نزل على مشاخي من مملكة شروان، وقاتل . يوسف

صيد، فهجم فلما كان يف بعض األيام توجه اسكندر من معسكره لل. ملكها خليل بن إبراهيم شيخ الدربندية مدة
خليل يف غيبته على املعسكر، وقتل وأسر ابن اسكندر وابَنه وزوجَته، وبعث باالبن إىل شاه رخ، فأكرمه وتركه 

فلما رجع اسكندر . مث محله إىل مسرقند وأوقف خليل بنت اسكندر وزرجته يف اخلرابات للزنا هبما. يركب معه أياماً
خرهبا، حىت جعلها دكاً، وهنب أموال أهلها، وأفحش يف قتلهم، من متصيده أحل يف القتال، حىت أخذ مشاخي و

. وسبيهم، وفد فر خليل وبعث يستنجد بشاه رخ، ويترامى على اخلاتون امرأته، فما زالت به حىت خرج لقتاله
 وكان اسكندر يف مساحي بابنة خليل وامرأته، فأوقفهما تزنا هبما، وألزمهما أن يزين بكل واحدة، مخسون رجالً يف

  .كل يوم؛ نكاية يف خليل
وفيها كانت بنيِ إفرنج حروب سببها أن ألفن الذي يقال له ألفنه صاحب مملكة أرغون، وهو الذي غزا مدينة 

أغرناطة من األندلس وأخذ من املسلمني اخلمرية وغريها، وكان وصياً على ولد أخيه بقتالة، فلما هلك قام من بعده 
نة وبلنسية، وغري ذلك من مملكة أرغون، حىت هلكت ملكة نابل فاستضاف ابنه بترو بن ألفنه صاحب برشلو

اجلنويون مملكة نابل إىل مملكتهم، فشق ذلك على بترو بن ألفنت، وسار إليهم يف أربعني قطعة يف البحر، ونزل على 
مجيع من قلعة كايات، وحصرها إىل أن أخذها عنوة وخرجها بعد أن صلب ثالثة من رؤسائها على السور وأسر 



فيها، وتوجه إىل جزيرة غيطلة، وهي من أجل مملكة نابل، وأقام عليها مدة، فبعث اجلنويون إىل املنتصر أيب عبد اهللاّ 
حممد صاحب تونس ومملكة إفريقية رجالً من أخواله، أمه جنوية، يستنجدونه على بترو، فأمدهم مبال، وجهز هلم 

منها  -ع رسوهلم جندة صاحب تونس، ساروا يف مخسة وأربعني مركبا فلما قدمت عليهم م. اثين عشر مركبة حربية
وقد اشتد األمر على أهل غيطلة وكثرت حماربتهم لبترو، فلقوه وحاربوه،  -مثانية عشر كباراً ومخسة عشر غرابا 

غلبوه ففطنوا به، فأدركوه، وحاربوه حىت . فانتخب ألفاً من عسكره، ونزل يف مركب عظيم ليخالفهم إىل بالدهم
وعادوا هبم إىل بالدهم، وسجنوه وأخويه وردوا إىل املنّتصر . وأسروه وأخويه، ومن معه يف آخر يوم من ذي احلجةَ

  .مراكبه اخلمسة عشر
وذلك أن املنتصر أبا عبد اهللا حممد ابن األمري أيب عبد اهللا حممد ابن . وفيها قوي عرب إفريقية وحصروا مدينة تونس

د العزبز، ملا قام يف سلطنة أفريقية بعد موت جده عبد العزيز بن أيب العباس أمحد يف سفره السلطان أيب فارس عب
بنواحي تلمسان، قدم إىل مدينة تونس دار ملكه يف يوم عاشوراء، وأقام هبا أياماً، مث خرج إىل عمرة، ونزل بالدار 

وكان مريضاً، فاشتد به املرض، . إفريقية اليت بناها جده أبو فارس، وضيق على العرب ومنعهم من الدخول إىل بالد
وفر من عنده األمري زكريا ابن حممد ابن السلطان أيب العباس وأمه ابنة السلطان أيب فارس عبد العزيز بن أَيب 

  .العباس، ونزل عند العرب املخالفني على املنتصر
كريا ومعه العرب حىت نزلوا على فسار عند ذلك املنتصر من عمرة عائدا إىل تونس، وقد تزايد مرضه، فتبعه ز

مدينة تونس، وحصروها عدة أيام، فخرج عثمان أخو املنتصر من قسنطينة، وقدم تونس فسر به املنتصر هذا، 
والفقيه أبو القاسم الربزيل مفيت البلد وخطيبها جيول يف الناس باملدينة، وحيرضهم على قتال العرب، وخيرجهم 

. يام، إىل أن محل العرب عليهم محلة منكرة، هزموهم، وقَتل من الفريقني عدد كبريفيقاتلون العرب، ويرجعون مدة أ
  .كل ذلك واملنتصر ملقى على فراشه ال يقدر أن ينهض للحرب، من شدة املرض

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

  احلطي ملك احلبشة

زي أمحد شاه بن أمحد بن حسن شاه وهو السلطان شهاب الدين أبو املغا -من بالد اهلند  -ومات ملك كربرجة 
وكان . وقام من بعده ابنه ظفر شاه، وامسه أمحد. بن هبمن، يف شهر رجب، بعد ما أقام يف اململكة أربع عشرة سنة

  .وقد ذكرت ترمجته يف كتاب درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة. من خري ملوك زمانه
طرابلس، بكرة هنار السبت، رابع شهر رجب، من غري وعك وال تقدم ومات األمري سيف الدين طراباي نائب 

وهو أحد املماليك الظاهرية برقوق وممن نبغ بعد . مرض، بل صلى اجلمعة، وصلى الصبح، فمات يف مصاله فجأة
 مث خرج عن طاعة الناصر فرج فيمن خرج، وتنقل يف أطوار من احملن، ٍا يل أن صار من أعظم. موته، واشتهر ذكره
مث سجن عدة سنني باإلسكندرية يف األيام األشرفية، مث أفرج عنه وعمل يف نيابة طرابلس، . األمراء بديار مصر

  .وكان عفيفاً عن القاذورات، متديناً
وقتل الشريف زهري بن سليمان بن زيان بن منصور بن مجاز بن شيحة احلسيين يف حماربة أمري املدينة النبوية مانع بن 

وقتل معه عدة من بين حسني، منهم ولد عزيز بن . بن منصور بن مجاز بن شيحة يف شهر رجبعلي بن عطية 
هيازع بن هبة بن مجاز بن منصور بن مجاز بن شيحة، وكان زهري هذا فاتكاً، يسري يف بالد جند، وبالد العراق، 

ول، وخرج يف سنة أربع وثالثني وأرضاحلجاز، يف مجع كبري فيه حنو ثالمثائة فرس، وعدة رماة بالسهام، فيأخذ القف



ومثامنائة على ركب ُعمَّار، توجهوا إىل مكة من القاهرة، وكنت فيهم، وحنن حمرمون بعد رحيلنا من رابغ، فحاربنا، 
  .وقتل منا عدة رجال، مث صاحلناه مبال جتابيناه له، حىت رحل عنا

ألمري تيمور كوركان، متويل شرياز، يف شهر ومات أمري زاه إبراهيم بن القان معني الدين شاه رخ سلطان ابن ا
مث وقع بينهم وبني أهل البصرة خالف، واقتتلوا . وكان قد جهز جيشاً إىل البصرة يف شعبان، فملكوها له. رمضان

وكان . فورد عليهم خرب موته، فسروا به. ليلة عيد الفطر، فهزم أهل البصرة أصحاب إبراهيم، وقتلوا منهم عدة
  .، وله فضيلة، ويكتب اخلط الذي ال أحسن منه يف خطوط أهل زماننامن أجلّ امللوك

ومات صاحب مملكة كرمان، بأي سنقر بن شاه رخ بن تيمور لنك، يف العشر األول من ذي احلجة، وكان ويل 
  .عهد، وعنده جرأة وشجاعة وإقدام، فعظم مصابه على أبيه

  سنة تسع وثالثني ومثامنائة

كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، وأربعة  -: املوافق ثامن مسرة -يف ْخامسه : وم اخلميسشهر اللّه احملرم، أوله ي
  .أصابع، فركب املقام اجلمايل يوسف ابن السلطان حىت خلق املقياس، وفتح اخلليج على العادة

السنة املاضية  يف ثاين عشر شهر ربيع األول من -كرسي ُملكه  -وقدم اخلرب بأن شاه رخ، ملا خرج من مدينة هراة 
ونادى يف معاملة . ورسم ألمري األمراء فريوز شاه أن يتوجه إىل بغداد. نزل على مدينة قزوين يف شهر رجب منها

قزوين إىل السلطانية تربيز وسائر ممالك العراقيني، بعمارة ما خُرب، وزراعة ما تعطل من األراضي، وغراسة 
خراجها مدة مخس سنني، ومن عجز عن العمارة دفع إليه ما يقوي به وأن من زرع أرضاً ال يؤخذْ منه . البساتني
وأن أصبهان بن قرا يوسف حاكم بغداد كتب بدخوله يف طاعة شاه رخ، فكفَّ عن جتهيز العسكر إليه، . على ذلك

وسار حىت نزل على تربيز يف عساكر كثرية جداً؛ لقتال اسكندر بن قرا يوسف، وأن جانبك الصويف بكماخ عند 
وجهز شاه رخ ابنه أمحد جوكي إىل حنو ديار بكر على عسكر يف ذي . بن قرا يلوك، وقد أمده قرا يلوك خبيل ومالا

وأخذ يف . احلجة من السنة احلالية، ونزل هو على قرا باغ، وبعث إىل بالده حبمل املرية إليه، فأتته من كل جهة
وتقدم إىل مجيع عساكره بأال يؤخذ ألحد قمح . ان بالعدلونادى يف مملكة أذربيج. عمارة مدينة تربيز يف حمرم هذا

  .فما فوقها إال بثمنه، ومن خالف ذلك قتل
  :شهر صفر، أوله السبت

فجمع عثمان فلقي . فيه كانت وقعة بني اسكندر بن قرا يوسف وعثمان قرا يلوك، لقتال اسكندر، وقد فر منه
فلما خاف أن . زم وقصد أرزن الروم، واخليل يف طلبهاسكندر فاقتتال، فخرج كمني السكندر على عثمان، فاهن

فقدم اسكندر وهو يسأل . يؤخذ باليد رمى نفسه يف خندق املدينة فغرق مث أخرجه أوالده، ودفن يف مسجد هناك
عن عثمان، فدلّه بعضهم على قربه، فأخرجه بعد ثالثة أيام من دفنه وقطع رأسه، ومحله إىل السلطان مبصر، ومعه 

وكان شاه رخ قد بعث بولده أمحد جوكي واألمري بابا حاجي على عسكر . وس منها رءوس بعض أوالدهمخسة رء
يف أثر إسكندر؛ جندة لقرا يلوك، فقدما بعد هزميته وقتله، فلقي اسكندر مقدمة هذا العسكر على ميافارقني وقاتلهم، 

فملك أمحد جوكي بن شاه رخ أرزن، ونزهلا، . مث اهنزم إىل جهة بالد الروم، وكتب خبربه إىل السلطان. وقتل منهم
وفرض على أهلها ماال عظيماً، وتزوج بابنة عثمان قرا يلوك، وأخذ منها حنو ألف محل دقيق وشجر وحنو ذلك، 

  .وعاد إىل أبيه شاه رخ، وقد نزل على قرا باغ ليشيت هناك، كما كان أبوه يشيت هبا
هر، فقام متوليها خبدمته، وبعث يف السر يُعّرف أمحد جوكي به، فلم وأما اسكندر بن قرا يوسف فإنه نزل على آقش



يشعر إال وقد طرقه العسكر بغتة، ففر يف مجاعة، وغنم جوكي ما كان معه، وعاد فمضى اسكندر يريد القدوم على 
 ملك الروم مراد بن حممد كرشجي بن عثمان، حىت نزل توقات، فكتب حاكمها أركُج إىل مراد، يعلمه بقدوم

هو  -هذا وقد عاث اسكندر . فجهز له عشرة آالف دينار، وعدة من اخليل واملماليك واجلواري والثياب. اسكندر
يف معاملة توقات، وهنبوا وخربوا، فجرت بينه وبني أركج بسبب ذلك مقاوالت، آلت إىل أن كتب إىل  -ومن معه 

ك، وجهز من رد اهلدية، وبعث بعسكر، وكتب إىل مراد يعرفه مبا حلَّ ببالده من النهب والتخريب، فشق عليه ذل
  .ابن قرمان وغريه بإخراج اسكندر وقتاله، ففر منهم إىل جهة البالد الفراتية

بعث القان شاه رخ إىل مراد بن عثمان ملك الروم، وإىل صارم الدين إبراهيم بن قرمان، وإىل قرا : ويف هذا الشهر
  .حممد بن دلغادر خبلعيلوك وأوالده، وإىل األمري ناصر الدين 

املوافق لسابع عشر توت، ابتدأ نقص ماء النيل، وذلك قبل انقضاء أيام الزيادة، : شهر ربيع األول أوله يوم األحد
مث رد يف ثالثه، واستمرت الزيادة إىل يوم اخلميس خامسه، وهو أول بابه، وقد بلغت الزيادة إىل عشرين ذراعاً 

  .وهللا احلمد.  احنط خبريوعشرين إصبعاً، فثبت أياماً مث
خلع على شرف الدين أيب بكر األشقر نائب كاتب السر، واستقر كاتب السر حبلب، عوضاً : ويف يوم االثنني ثانيه

وسبب ذلك أن ابن السفاح . عن عمر بن أمحد بن السفاح، بعد ما امتنع من ذلك أشد االمتناع، وُهدد بالقتل
س نائب حلب وأنه يريد اخلروج عن الطاعة وخيامر على السلطان، وآخر ما كتب مراراً باحلط على األمري قرقما

ورد كتابه يف ذلك يف نصف صفر، وتوجه النجاب بذلك، وقد حصل القلق خوفاً من عدم حضوره؛ المتناعه، فلم 
يكن بأسرع من جميء جناب نائب حلب يف خامس عشرينه، يستأذن يف القدوم، وقد بلغه شيء مما رمى به من 

فغضب السلطان على ابن السفاح، ورسم بعزله، واستقرار شرف الدين املذكور عوضه؛ ألنه علم أنه لو . ملخامرةا
وكان هو عندما ورد عليه املثال األول . كان قرقماس خمامراً ملا استأذن يف احلضور، وسر بذلك، وكتب حبضوره
  .ل هذاخرج على الفور من حلب، فقدم خارج القاهرة يف سادس ربيع األو

  .وفيه ورد اخلرب بقتل قرا يلوك، كما تقدم
. عوضاً عن األمري أينال اجلكمي. خلع على األمري جقمق أمري سالح، واستقر أمرياً كبرياً أتابك العساكر: ويف ثامنه

واستقر قرقماس أمري سالح، عوضاً عن . واستقر األمري أينال املذكور يف نيابة حلب، عوضاً عن األمري قرقماس
  .قمق هذاج

وفيه قدم األمري طوغان حاجب غزة، وقد عني أن يستقر يف نظر القدس اخلليل، فقام األمري تغري برمش أمري أخور 
  .يف االعتناء مبتوليها، فأعيد طوغان إىل غزة على حجوبيته

األشقر ُخلع على معني الدين عبد اللطف ابن القاضي شرف الدين أيب بكر ابن العجمي املعروف ب: ويف عاشره
  .كاتب السر حبلب، واستقر يف وظائف أبيه

ابتدأ نقص ماء النيل، وقد انتهت زيادته كما تقدم إىل عشرين ذراعاً  -: املوافق لثامن بابة -ويف ثالث عشره 
  .وقد بلغ اهللا به املنافع على عوائد لطفه خبلقه. وعشرين إصبعاً

  .حمل كفالته، وصحبته القاضي شرف الدين كاتب السر حبلب وفيه برز األمري أينال اجلمكي نائب حلب ليتوجه إىل
  .خلع على األمري الكبري جقمق بنظر املارستان املنصوري، على العادة يف ذلك: ويف سابع عشره
  .خلع على األمري عمر، واستقر يف والية القاهرة بعد موت أخيه التاج: ويف رابع عشرينه
من مملكة الروم، واستمر هبا وبأعماهلا حنو أربعة  -اليت يقال هلا برصا  -سا كثر الوباء مبدينة برو: ويف هذا الشهر



  .أشهر
قُبض على جانبك الصويف، وكان من خربه أنه ظهر مبدينة توقات يف أوائل شوال من السنة : ويف هذا الشهر

غادر نائب أبلستني، وإىل املاضية، فقام متوليها أركج باشا مبعاونته، حىت كتب إىل األمري ناصر الدين حممد بن دل
وخرج . أَْسلَماس بن كَُبك، وحممد ابن قُطبكي، وعثمان قرا يلوك، وحنوهم من أمراء التركمان، فانضم إليه مجاعة

من توقات، فأتاه األمري قَْرمش األعور وابن أَْسلَماس وابن قُطبكي، ومضوا إىل األمري حممد بن عثمان قرا يلك 
  .وشنوا منها الغارات على قلعة دوركي، وضايقوا أهلها وهنبوا ضواحيها. همصاحب قلعة ُمجركََسك فقوا

فاتفق ورود كتاب القان شاه رخ ملك املشرف على قرا يلك، يأمره باملسري بأوالده وعسكره لقتال إسكندر بن قرا 
دوركي، وعاد  يوسف سريعاً عاجالً، فكتب إىل ولده حممد بالقدوم عليه لذلك، فترك حممد جانبك ومن معه على

فسار جانبك بابن أَْسلَماس وابن قُطبكي حىت نزلوا على ملطية وحصروها، فكادهم سليمان بن ناصر . إىل أبيه
الدين حممد بن دلغادر وكتب إىل جانبك بأنه معه فكتب إليه أن يقدم عليه، وبعث بكتابه فرمش األعور، فأكرمه 

ك وعانقه، مث عادا، وحصرا ملطية، فأظهر سليمان من املناصحة ما فتلقاه جانب. وسار معه يف مائة ومخسني فارساً
أوجب ركون جانبك إليه، فأخذ يف احليلة على جانبك، وخرج هو وإياه يف عدة من أصحابه ليسريا إىل مكان 

، ورتبا قَرِْمش وبقية العسكر على احلصار، فلما نزل سليمان وجانبك للنزهة، وثب به أصحاب سليمان. يتنزهوا به
وقيدوه، وسرى به سليمان على أكديش ليلته ومن الغد، حىت واىف به بيوته على أبلستني، وكتب يعلم السلطان 

  .وكان القبض على جانبك يف سابع عشر شهر ربيع األول هذا. بذلك
، فيه قدم مجال الدين يوسف بن الصفي الكركي ناظر اجليش بدمشق مطلوباً: شهر ربيع اآلخر، أوله يوم االثنني

  .وهو مريض بضربان املفاصل، ومعه تقدمة حليلة، فقبلت تقدمته، وأمر باإلقامة يف منزله حىت يربأ
وفيه ورد إىل السلطان كتاب شاه رخ إىل جانبك الصويف وقد قبض على حامله وحبس حبلب، فتضمن الكتاب 

فكتب إىل نواب الشام . دة لهحتريضه على أخذ البالد الشامية، وأنه سيقدم عليه أمحد جوكي وبابا حاجي، جن
  .بالتأهب واالستعداد، لنجدة نائب حلب، إذا أستدعاهم

  .ورد اخلرب بالقبض على جانبك الصويف، كما تقدم: ويف ثالثه
خلع على ويل الدين أيب اليمن حممد بن تقي الدين قاسم ابن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن : ويف يوم السبت سادسه
شيشيين مث احمللي، مضحك السلطان وندميه وجليسه، واستقر يف نظر احلرم الشريف مبكة، حممد بن عبد القادر ال

ومل . عوضاً عن سودن احملمدي، ويف مشيخة اخلدام الطواشية باملسجد النبوي، عوضاً عن الطواشي بشري التنمي
إال اخلدام  -أيوب منذ عهد السلطان صالح الدين يف يوسف بن  -نعهد مشيخة املسجد النبوي يليها دائماً 

  .فكانت والية ابن قاسم هذا حدثاً من األحداث، وبلية تساق إىل أهل احلرمني. الطواشية
قدم سيف األمري قصروه نائب الشام بعد موته، على يد أمري علي بن أينال باي، أحد احلجاب : ويف حادى عشره

  .بدمشق
، وقَراجا دواداره، فقرر عليهما ماال حيماله من تركة قدم األمري ناصر الدين حممد بن قَْصروه: ويف ثاين عشره

قَْصروه، وهو من النقد مائة ألف دينار، وغالل، وبضائع، وخيل، وغري ذلك ما قيمته حنو مائة ألف دينار، وعاد إىل 
  .دمشق

  .نودي بعرض أجناد احللقة، ليستعدوا للسفر إىل الشام، وال ُيعفي أحد منهم: ويف ثالث عشره



قضاة القضاة بني يدي السلطان وسئلوا يف أخذ أموال الناس للنفقة على العساكر املتوجهة لقتال شاه رخ،  وفيه مجع
  .هذا، وقد تزايد اضطراب الناس وقلقهم. فكثر الكالم، وانفضوا

ابتدئ بعرض أجناد احللقة، فجمع املشايخ واألطفال وعدة عميان يف احلوش من : ويف يوم اإلثنني خامس عشره
أنا ما أعمل كما عمل امللك املؤيد من أخذ املال منكم، ولكن : اجلبل، وعرضوا على السلطان، فقال هلم قلعة

فنزلوا على ذلك إىل . اخرجوا مجيعكم، فمن قدر منكم على فرس، ركب فرساً، ومن قدر على محار ركب محاراً
  .بيت األمري أركماس الدوادار، فكان يوماً شنعاً

تاب أصبهان بن قرا يوسف حاكم بغداد، على يد قاصده حسن بيك، يشتمل على التودد، ويف هذا اليوم ورد ك
  .وأنه هو وأخوه اسكندر يقاتلون شاه رخ وتارخيه قبل قدوم أمحد جوكي وبابا حاجي بعساكر شاه رخ، وقبل موت

مىن، وهو سائر أصيب القاضي زين الدين عبد الباسط ناظر اجليش بضربة فرس على ركبته الي: ويف سادس عشره
مع السلطان إىل الرماية عند جامع املارديين خارج باب زويلة، فتجلد حىت وصل ناحية كوم أشفني من البالد 

  .مث عجز فألقى نفسه عن الفرس، فأركب يف حمفة إىل داره، ولزم الفراش ثالثة عشر يوماً. الفليوبية
ري شاهني األيد كاري، برأس األمري عثمان قرا قدم قصاد اسكندر بن قرا يوسف صحبة األم: ويف سابع عشره

يلوك، ورأسي ولديه، وثالثة رءوس أخره وكان السلطان قد توجه للرماية باجلوارح على الكراكي، فقدم من الغد 
مث . يوم اخلميس ثامن عشره، فطيف بالرءوس الستة على رماح، وقد زينت القاهرة لذلك فرحاً بقتل قرا يلوك

 -ولقد أخربين من له معرفة بأحوال قرا يلوك أنه كان يف ظنه أنه ميلك . لة ثالثة أيام، ودفنتعلقت على باب زوي
وذلك أن شخصاً منجماً قال له إنك تدخل القاهرة، فدخل ولكن برأسه وهي على رمح يطاف هبا، وينادي . مصر

  " . ٣٨املائدة، " " نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم " عليها، 
خلع على األمري تغري برمش أمري أخور، واستقر يف نيابة حلب، عوضاً عن األمري أينال : عشرينه ويف يوم السبت

  .وكتب بانتقال اجلكمي إىل نيابة الشام، عوضاً عن قصروه حبكم وفاته، وجهز له التشريف والتقليد. اجلكمي
ومحل إليه مال . الشكر والثناءوفيه حضر فصاد اسكندر بن قرا يوسف بني يدي السلطان بكتابه، فقرئ، وأجيب ب

  .ووعد مبسري السلطان إىل تلك البالد. وغريه بنحو عشرة آالف دينار
  .وفيه عرض السلطان االصطبل بنفسه

  .سار األمري تغري برمش إىل حمل كفالته حبلب: ويف حادي عشرينه
الدقيق مائة وعشرة، واخلبز نصف  هذا وقد ارتفعت األسعار بالقاهرة، فبلغ األردب القمح ثالمثائة وستني، والبطة

رطل بدرهم، واألردب من الشعري أو الفول مائيت درهم وعشرة دراهم، وحلم الضأن مثانية دراهم، وحلم البقر 
أربعة عشر درمهاً  -وهو زيت الزيتون  -مخسة دراهم ونصف، وكل ذلك من الفلوس، وبلغ الزيت الطيب 

وقد حكر الفلفل، فال يباع إال للسلطان فقط، وال يشترى إال منه . رطلوبلغ الشريج اثين عشر درمهاً ال. الرطل
  .خاصة

ركب السلطان للرماية، فضج العامة واستغاثوا من قلة وجود اخلبز يف األسواق، مع كثرة وجود : ويف رابع عشرينه
  .القمح بالشون، فلم يلتفت إليهم

  .القلعة، وقد عويف مما كان به ركب القاضي زين الدين عبد الباسط إىل: ويف ثامن عشرينه
توجه شادي بك، أحد رءوس النوب، مبال وخيل وغري ذلك إىل األمري ناصر الدين حممد بن : ويف تاسع عشرينه

دلغادر نائب أبلستني، وإىل والده األمري سليمان، وكتب هلما بأن يسلما شادي بك جانبك الصويف، ليحمله إىل 



  .قلعة حلب
طائفة من أعيان التجار بدمشق إىل القاهرة، وقد طُلبوا، فإنه بلغ السلطان أهنم محلوا مما قدمت : ويف هذا الشهر

  .اشتروه من جدة من البهار عدة أمجال إىل دمشق
وقد تقدم مرسوم السلطان من سنني بأن من اشترى هباراً من جدة ال بد أن حيمله إىل القاهرة، سواء كان املشتري 

وختم على . وأنكر على املذكورين محلهم بضائعهم من احلحاز إىل دمشق. مياً أو رومياًشامُياً أو عراقياً أو عج
  .مث أفرج هلم عنها بعد ما صاحلوا ناظر اخلاص مبال قاموا به. حواصلهم بالقاهرة وغريها

  .فيه قدم احلمل من جزيرة قربس على العادة: شهر مجادى األوىل، أوله يوم الثالثاء
وخلع على األمري . الصاحب كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ، واستقر يف نظر جدة خلع على: ويف ثالثه

ونودي بسفر الناس إىل مكة صحبتهما، فسروا . َيلُْخجا أحد رءوس النوب من أمراء الطبلخاناه، واستقر شاد َجّدة
  .بذلك، وتأهبوا له

بة السر بدمشق، عوضاً عن حيىي بن املدين، ورسم خلع على اجلمال يوسف بن الصفي واستقر يف كتا: ويف خامسه
لقاضي القضاة هباء الدين حممد بن حجي بنظر اجليش بدمشق، عوضاً عن اجلمال املذكور، وجهز له التشريف 

  .والتوقيع يف يوم اإلثنني سابعه
حلنفية بدمشق، وفيه رسم باستقرار السيد الشريف بدر الدين حممد بن علي بن أمحد اجلعفري يف قضاء القضاة ا

عوضاً عن الشريف ركن الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد املعروف بالدخان، وكان قد شغر قضاء احلنفية 
  .بدمشق من حني تويف الدخان يف سابع عشر احملرم مدة ثالثة أشهر ومخسة وعشرين يوماً، وكانت واليته بغري مال

تقر زمام الدار عوضاً عن األمري زين الدين ُخْشقَدم بعد خلع على الطواشي جوهر الالال واس: ويف خامس عشره
  .موته، وكانت شاغرة منذ مات

  .استعفى الوزير الصاحب تاج الدين اخلطري على عادته، وقوي مبال إعانة له: ويف تاسع عشرينه
  .همرسم بإخراج الفرنج املقيمني باإلسكندرية ودمياط وسواحل الشام، فأخرجوا بأمجع: ويف هذه األيام

  .عرض أرباب السجون ليفرج عنهم، من كثرة شكواهم باجلوع: يف ثالثه: شهر مجادى اآلخرة، أوله يوم األربعاء
مبؤونة مسجوهنم، حىت . مث أعيدوا إىل سجوهنم ملا يترتب على إطالقهم من املفاسد، ورسم ألرباب الديون أن يقوموا

فإن كان الدين يسرياً أُلزم رب الدين بتقسيطه عن املدين أو  تنقضي أيام الغالء، هذا إن كان الدين مبلغاً كبرياً
اإلفراج عن الديون، فاتفق أن رجال ادعى عند بعض نواب القاضي احلنفي على رجل بدين، واقتْضى احلال أن 

ُيسجن، فكتب القاضي املدعي عنده، على ورقة اعتقال املدين، يعتقل بشرط أن يفرض له رب الدين ما يكفيه من 
  .ًؤونةامل

عرض السلطان مجيع من يف السجون، وأفرج عنهم بأسرهم حىت أرباب اجلرائم من السراق : مث يف ثالث عشره
وقطاع الطريق ورسم أال يسجن القضاة والوالة أحداً وأن من قبض عليه من السراق يقتل وال تقطع يده، فغلقت 

  .ن استحق السجنمث نقض ذلك بعد قليل، وسجن م. السجون، و مل يبق هبا مسجون
اشتد الربد بالقاهرة وضواحيها، حىت مجدت برك املاء ومقطعات النيل وحنوها، وأُبيع اجلليد يف : ويف هذه األيام

  .األسواق مدة أيام، ومل نعهد هذا، وال مسعنا به
  .كان آخر عرض أجناد احللقة. ويف ثامنه

اإلسكندرية هبدية، فخلع عليه من الغد يوم اإلثننيْ  قدم األمري غرس الدين خليل بن شاهني نائب: ويف حادي عشره



ونزل من القلعة، فأدركه من خلع عنه اخللعة، وأعادها إىل ناظر اخلاص، وذلك أنه بلغ السلطان عنه أنه . ثاين عشره
من  أفرج للتجار عدة أمحال فلفل، حىت باعوها للفرنج مبال أخذه منهم، وكان قد تقدم مرسوم السلطان مبنع التجار

  .بيع الفلفل، وأن الفرنج ال تشتريه إال من الديوان السلطاين
مل يزل يدخل فيما ال يعنيه، ويناله سبب  -يقال له سرور  -خلع على رجل أَسود من املغاربة : ويف تاسع عشره

مبرتباهتم،  ذلك املكروه، فاستقر يف قضاء اإلسكندرية ونظرها على أن يكفي أجناد الثغر معاليمهم، ويقوم للمرتبني
وكتب عليه بذلك تقرير قرره على . ويقوم بالكسوة السلطانية، ويقوم بعد ذلك كله مبائة وثالثني ديناراً يف كل يوم

ونزل بالقلعة، فلم يقم سوى أياماً، وطلع يف يوم الثالثاء حادي عشرينه، واستعفى من وظيفة النظر، . نفسه
  .قاهرة يف ثالث عشرينهورسم بنفيه، فأخرج يف الترسيم من ال. فضرب

برز الصاحب كرمي الدين واألمري يلخجا مبن معهم من املعتمرين إىل ظاهر القاهرة، مث : ويف يوم السبت ثامن عشره
  .ساروا يف تاسع عشره إىل مكة

  .وفيه فتحت السجون، وسجن هبا
درية، عوضاً عن خليل وجهزت خلع على أقباي البشْتكَي أحد الدوادارية، واستقر يف نيابة اإلسكن: ويف عشرينه

وخلع على شرف الدين بن . خلعة إىل مجال الدين عبد اهللا بن الدماميىن، باستقراره على عادته يف قضاء اإلسكندرية
  .مفضَّل، واستقر يف نظر اإلسكندرية، عوضاً عن خليل املذكور

وقدم من الغد شيخ صفا رسول شاه رخ . وصل األمري أَقْطَوة املتوجه يف الرسالة إىل شاه رخ: ويف ثامن عشرينه
  .بكتابه فأنزل، وأجرى له ما يليق به

وفيه ورد اخلرب بأن جانبك الصويف قد أفرج عنه ناصر الدين حممد بن ُدلغادر نائب أبلستني، وصار يف مجع، بعد ما 
  .أخذ من شاد بك ما على يده من املال وغريه، فكثر القلق بسبب ذلك

سل أصبهان بن قرا يوسف حاكم بغداد إىل القان معني الدين شاه رخ، وهو على قرا باغ، قدمت ر: ويف هذا الشهر
مث أجابه ينكر عليه خراب . فأقامت رسله ثالثني يوماً ال تصل إىل القان. بدخوله يف الطاعة، وأنه من جلة اخلدم

د بعث هبدية، فلم يعوضه عنها شيئاً، وكان أصبهان ق. بالده، ويأمره بعمارهتا، وأنه إن مل يعمرها وإال، وأمهله سنة
  .وإمنا جهز له خلعة وتقليداً، وخلع على رسله

أحضر صفا رسول شاه رخ ومن معه، وقرئ كتابه، فإذا هو يتضمن أن خيطب : يف ثانيه: شهر رجب، أوله اجلمعة
سلطان بكالم مل وخاطب ال. وتضرب السكة بامسه، وأخرج صفا خلعة بنيابة مصر ومعها تاج ليلبس السلطان ذلك

وكان يوماً شديد الربد مث أنزلوا، ورسم بنفيهم، . يسمع معه صرب، فضرب صفا ضرباً مربحاً، وألقي يف بركة ماء
  .فساروا يف البحر إىل مكة، فوصلوها، وأقاموا هبا بقية السنة، وحجوا

وكتب . على حرب شاه رخبأن يكون مع السلطان  -متملك بالد الروم  -كتب إىل مراد بن عثمان : ويف رابعه
  .إىل بالد الشام بتجهيزهم اإلقامات للسفر

ُخلع على شيخ الشيوخ حمب الدين ابن قاضي العسكر شرف الدين عثمان األشقر بن سليمان بن : ويف سابعه
رسول بن األمري يوسف بن خليل بن نوح الكراين التركماين احلنفي، واستقر يف كتابة السر، عوضاً عن القاضي 

وخلع على ولده شهاب الدين أمحد، واستقر شيخ الشيوخ، . ل الدين حممد بن ناصر الدين حممد بن البارزيكما
وخلع على األمري غرس الدين خليل بن شاهني، الذي ويل نيابة اإلسكندرية، واستقر يف نظر دار الضرب، وكان 

  .أمري احلاج بيد ابن قاسم املتوجه إىل احلجاز، وقد أقام فيه أخاه، واستقر أيضاً



قدم األمري شاد بك املتوجه ألخذ جانبك الصويف من عند األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر، : ويف حادي عشره
وقد أخذ ما على يده من املال وغريه، و مل ميكن من جانبك الصويف، فشق على السلطان ذلك، وعزم على السفر، 

راء للسفر، وألفاً من املماليك السلطانية، وألفاً من أجناد احللقة، وعني سبعة أم. ومجع األمراء، وحلفهم على طاعته
  .فأخذوا يف أهبة السفر

وأال حيبس إال . رسم بأن القضاة ال حتبس من عليه من دين إال باملقشرة حيث حتبس أرباب اجلرائم: ويف ثاين عشره
تقض هذا بعد قليل، كما هي عادة الدولة يف مث ان. من عليه من الذين مبلغ ثالمثائة درهم فصاعداً، ال أقل من ذلك

  .تناقض ما ترسم به
بعث الشريف زين الدين أبو زهر بركات بن حسن بن عجالن أمري مكة، بعثاً حملاربة : ويف ليلة األربعاء ثالث عشره

ومنازهلم حول عسفان نزلوها من حنو ستة عشر ومثامنائة، وقد : بشر، من بطون حرب، إحدى قبائل مدحج
وجعل على هذا . جهم بنو الم من أعمال املدينة النبوية، فكثر عبثهم وأخذهم السابلة من املارة إىل مكة باملريةأخر

البعث أخاه الشريف علي بن حسن بن عجالن، ومعه من بين حسن الشريف ميلب بن علي بن مبارك بن رميثة، 
أمري اخلمسني املركزين مبكة من املماليك  وسار معهم األمري أرنبغا. والوزير شكر يف عدة من الناس. وغريه

السلطانية، وصحبته منهم عشرون مملوكاً، فنزلوا عسفان يوم اخلميس رابع عشره، وقطعوا الثنية اليت تعرف اليوم 
فأول ما بدأوا . مبدرج علي، حىت أتوا القوم، وقد أنذروا هبم، فتنحوا عن األرض، وتركوا هبا إبالً مع مخسة رجال

لوا الرجال اخلمسة، وامرأة حامالً كانت معهم، وما ىف بطنها أيضاً، واستاقوا اإلبل حىت كانوا يف حنو به أن قت
النصف من الثنية املذكورة، وركب القوم عليهم اجلبالن يرموهنم باحلراب واحلجارة، فاهنزم األمري أرنبغا يف عدة من 

وغنم القوم . ادة على أربعني رجالً، وجرح كثري ممن بقياملماليك، وقد قتل منهم مثانية، ومن أهل مكة وغريهم زي
ومن . منهم اثنني وثالثني فرساً، وعشرين درعاً، ومن السيوف والرماح والتجافيف وحنو ذلك من األسلحة

فلما طلعت مشس يوم اجلمعة النصف منه دخل . األسالب واألمتعة ما قيل أنه بلغ قيمته مخسة آالف دينار، وأكثر
فقامت عند ذلك صرخة . مكة، وهم يقولون قتل مجيع من خرج من العسكر -مبن بقي معه من املماليك  -أرنبغا 

ومحل الشريف . وأقبل املنهزمون إىل مكة شيئاً بعد شيء يف عدة أيام. مبكة من مجيع نواحيها، مل نر مثلها شناعة
وجهه، حبيث ألقته كله من أعال جبهته  ومات بعده بأيام شريف آخر من جراحة شوهت. ميلب يف يوم السبت مّيتاً

  .إىل أسفل ذقنه

طرح على التجار بالقاهرة ودمشق ألف محل فلفل مباشة ألف دينار، حساباً عن كل محل مائة : ويف هذا الشهر
  .دينار، نزل هبم منها بالء ال يوصف

اجلديد خارج مدينة مصر، يرجع ورسم أنه إذا وصل إىل اجلامع . أدير حممل احلاج: ويف يوم اإلثنني خامس عشرينه
به والقضاة أمامه، إىل اخلانكاه الشيخونية بالصليبة خارج القاهرة فقط، وميضي الفقراء معه إىل حتت قلعة اجلبل، مث 

  .منها إىل اجلامع احلاكمي، وأبطلت الرماحة من الركوب مع احململ يف هذه السنة
وقد تقدم ألهل البالد بزراعة أراضيها، فتراجع الناس . تربيز كملت عمارة القان شاه رخ ملدينة: ويف هذا الشهر

  .وويل شاه رخ على تربيز شاه جهان بن قرا يوسف، عوضاً عن اسكندر. إليها
وفيهم ويل الدين حممد ابن  -شرفها اهللا تعاىل  -قدم ركب العمار إىل مكة : يف أوله: شهر شعبان، أوله يوم األحد

حب كرمي الدين عبد الكرمي ابن كاتب املناخ واألمري َيلْخجا ومعه عدة مماليك، قاسم، مضحك السلطان، والصا
  .بدل من مبكة من املماليك الذين صحبة أَرَنبغا وبلغ ركبهم حنو ستمائة مجل



  .أنفق السلطان يف األمراء اجملردين من القاهرة إىل الشام ومن معهم سبعة عشر ألف دينار: ويف ثالثه
قدم الشريف بركات إىل مكة، فقرئ حبضوره يف احلجر األسود توقيع ابن قاسم : مسهويف يوم اخلميس خا

باستقراره يف نظر احلرم الشريف وعمارته، وتوقيع باستقرار الصاحب كرمي الدين يف نظر جدة، وأن إليه أمر 
  .وتوقيع باستقرار األمري يَلُْخجا يف شد جدة. قضائها وحسبتها

  .لرحبة بالقاهرة، فصار يسجن فيه ويف املقشرة فقطرسم بفتح سجن ا: ويف سابعه
ومضى الشريف . توجه الصاحب كرمي الدين من مكة إىل جدة ومعه األمري يلخجا: ويف ليلة األربعاء حادي عشره

مث خرج األمري أرنبغا مبن بقي من املماليك املركزين معه من مكة يريد القاهرة، وقد تأخر . بركات حملاربة حرب
فنزل جدة، مث مضي منها على الساحل، . وى من قتل أربعة؛ لعجزهم من شدة جراحاهتم عن احلركةس -منهم 

  .خوفاً من العرب
. وقد كانوا برزوا خارج القاهرة يف خامس عشرينه. سار األمراء اجملردون إىل الشام، مبن معهم: ويف سابع عشرينه

كبري، واألمري َيْشبك حاجب احلجاب، واألمري تنبك نائب وهم األمري جقمق األتابك، واألمري أركماس الدوادار ال
  .القلعة، واألمري قراجا، واألمري تغري بردي املؤذي، واألمري ُخجا سودن

هذا بعد ما طبق بالد احلبشة بأسرها، . من بالد اليمن وباء استمر أربعة أشهر، آخرها شعبان -وكان قد وقع بعدن 
  .وامتد إىل بربرة
عامل عظيم قدم علينا منها مبكة كتاب موثوق به خيرب  -أعين عدن  -مث كان بعدن فمات هبا . لزنجوقد شنع ببالد ا

ويف كتاب آخر أنه مات هبا . سبعة آالف ومثامنائة -خاصة ممن عرف امسه  -أنه مات بعدن يف هذه األربعة أشهر 
بعدن حنو ثالمثائة دار مات من كان هبا، وأن ويف كتاب آخر أنه خال . ثالثة أرباع الناس، ومل يبق إال حنو من الناس

  .الوباء ارتفع منها آخر شهر شعبان، وأنه انتقل من عدن إىل حنو صعدة
  .ورد كتاب اسكندر بن قرا يوسف يستأذن يف القدوم، فوعد خبري: ويف سابع عشرينه

بن منصور بن مجاز بن شيِحة  فيه تسلم الشريف أمّيان بن مانع بن علي بن عطية: شهر رمضان، أوله يوم الثالثاء
  .وقد قدم تشريف واليته، وتوقيع استقراره. احلسيينٍ  امرأة املدينة النبوية عوضاً عن أبيه بعد قتله

  .خلع على رسول اسكندر بن قرا يوسف، وأعيد إليه جبوابه: ويف رابعه
وضاً عن تاج الدين بن اخلطري؛ خلع على األمري غرس الدين خليل بن شاهني، واستقر يف الوزارة، ع: ويف سابعه

وسبب ذلك أن ممالك الطباق بالقلعة رمجوا يف رابعه الوزير تاج الدين حىت كاد أن يهلك، فسأل أن يعفي من 
  .املباشرة، فرسم بطلب كرمي الدين ابن كاتب املناخ من جدة ليلة الوزارة، فتهيأت لغرس الدين هذا

لقدس، ونظر اخلليل، وكشف الرملة ونابلس، عوْضاً عن حسن وفيه جهز لطوغان حاجب غزة خلعة بنيابة ا
وأنعم على قنصوه بتقدمة ألف بدمشق عوضاً عن . التركماين، وعمل حسن حاجباً حبلب عوْضاً عن األمري قنصوه

  .جانبك املؤيدي، حبكم وفاته
  .م وأنعم عليهقدم األمري أسلماس بن كبك التركماين مفارقاً جانبك الصويف، فأكر: ويف رابع عشرينه
  .وقع الوباء مبدينة تعز من بالد اليمن، وعم أعماهلا: ويف هذا الشهر

  .فيه خلع على األمري أَسلَماس فيمن خلع عليه، ورسم بتجهيزه: شهر شوال، أوله يوم اخلميس

اظر عزل الوزير غرس الدين خليل عن الوزارة، وألزم الصاحب أمني الصاحب إبراهيم بن اهليصم ن: ويف ثامنه
الدولة لسد أمور الدولة، ومراجعة القاضي زين الدين عبد الباسط يف مجيع أحوال الدولة، فتمشت األحوال، 



  .وتوجه النجاب يف تاسعه بطلب الصاحب كرمي الدين ابن كاتب املناخ ليلة الوزارة بعد فراغه من أمر جدة
واستقر األمري شاد بك الذي توجه ألخذ األمري . رسم بطلب األمري أينال األجرود نائب الرها: ويف سابع عشرينه

  .جانبك الصويف من ابن دلغادر عوضه
وأن يستقر عوضه يف نيابة صفد األمري متراز . وعزل األمري أينال الششماين من نيابة صفد، وإقامته بطاالً بالقدس

  .املؤيدي
ا كتاب مكة بأنه صلى يف يوم واحد جبامع تعز شنع الوباء مبدينة تعز من بالد اليمن، فورد علينا منه: ويف هذا الشهر

فشمل . ويف كتاب آخر أنه مات هبا يف ثالثة أيام ألفان، وخلت عدة قرى من سكاهنا. على مائة ومخسني جنازة
  .الوباء مجيع بالد احلبشة، كافرها ومسلمها، وسائر بالد الزنج، ومقدشوه إىل بربرا وعدن وتعز وصعدة واجلبال

رحل القان شاه رخ عن مملكة أذربيجان، بعدما زوج نساء إسكندر بن قرا يوسف لشاه جهان  :ويف هذا الشهر
  .الذي استنابه على تربيز يف شهر رمضان شهر ذي القعدة، أوله يوم اجلمعة

رسم باستقرار مشس الدين حممد بن علي بن عمر الصفدي يف قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن بدر : يف ثاين عشره
  .عفري، مبال وعد بهالدين اجل

منع الناس بالقاهرة من ضرب أواين الفضة وآالهتا، وأن حيمل ذلك إىل دار الضرب ليضرب : ويف رابع عشره
  .دراهم

قبض مبكة على رسل ملك بنجاله من بالد اهلند، وسبب ذلك أن السلطان جهز يف سنة مخس : ويف تاسع عشرينه
ل الدين أيب املظفر حممد بن فندوا صحبة بعض الطواشية، فوصل هبا إىل وثالثني هدية من القاهرة إىل السلطان جال

بنجالة، وقدمها إىل السلطان جالل الدين فقبلها، وعوض عنها هبدية قيمتها عندهم اثنا عشر ألف تنكة محراء، 
، فيها ألفا ومات يف أثناء ذلك، وقام من بعده ابنه املظفر أمحد، فأمضى هدية أبيه، وزادها من عنده هدية أخرى

وجهز اجلميع، وبعث معهم عدة من خدامه الطواشية، وعلى . شاش، وعدة ثياب بريم، وخدام طواشيه، وطرف
فركبوا يف البحر، فحريهم الريح وألقاهم إىل بعض جزائر . أيديهم مخسة آالف شاش ليبيعوها ويشتروا له هبا أمتعة

أنه عتيق غري السلطان، فأخذ ما تركه، ومل يتعرض لشيء من وبلغ صاحب ذيبة . ذيبة، هبا الطواشي اجملهز من مصر
فلما اعتدل الريح، ساروا عن . اهلدية فاتفق مع ذلك قتل ملك بنجالة أمحد الذي جهز اهلدية الثانية، وقام آخر بعده

رب، فنهض الصاحب كرمي الدين من مكة، وقد بلغه اخل. ذيبة إىل أن قاربوا جدة، غرق مركبهم مبا فيه عن آخره
وتلفت . حىت نزل جدة، وندب الناس، فأخرج من حتت املاء الشاشات والثياب البريم، بعد مكثها يف املاء ستة أيام

فسلم الشاشات والبيارم إىل القصَّارين حىت أعادوا . املراطبينات اليت هبا الزجنبيل املربا والكابلي املربا، وحنو ذلك
لقبض على طواشية ملك بنجالة، وأخذ اخلمسة آالف شاش منهم، فكتب با. وكتب إىل السلطان بذلك. جدهتا

وأن من ورد ببضاعة إىل جدة من ذيبة أخذت للديوان بأسرها، فندب أبو السعادات . ومنعهم من اجمليء إىل القاهرة
على ورسم . ابن ظهرية قاضي مكة الشافعي، معه أبو البقاء بن الضياء قاضي احلنفية إليقاع احلوطة على الشاشات

  .الطواشية، حىت أخذت منهم بأسرها، بعضها صنفاً، ومثن ما باعوه منها، وضمت إىل مال الديوان
نزل القان شاه رخ على سلطانية، وعزم على أنه ال يرحل عنها إىل هراة دار ملكه، حىت يبلغ : ويف هذا الشهر

  .غرضه من اسكندر بن قرا يوسف
نودي على النيل بزيادة مخسة : خلميس سادسه وسابع عشرين بؤونةيف يوم ا: شهر ذي احلجة، أوله يوم السبت

  .وهللا احلمد. وقد جاءت القاعدة ستة أذرع ومثانية عشر إصبعاً، واستمرت الزيادة. أصابع



مث وقف بني يدي السلطان يف تاسع . وصل األمري محزه بك بن علي بك بن دلغادر، فأنزل: ويف سابع عشرينه
  .جن يف الربج بالقلعةعشرينه، فقبض عليه، وس

غزت العساكر السلطانية األمري ناصر الدين حممد بن دلغادر غري مرة، فسار األمري تغري برمش : ويف هذه السنة
نائب حلب، ومعه األمري قانباي احلمزاوى نائب محاة بعساكر حلب ومحاة، يف أول شهر رمضان إىل عينتاب، وقد 

ليه من الدربند، ونزلوا بَزْرُجق، وأقاموا يومني، وقد عدوا هنر جيحان، نزل جانبك الصويف على مرعش فتوجهوا إ
وقطعوا اجلسر من ورائهم، وقصدوا األمري ناصر الدين حممد بن خليل بن قراجا بن دلغادر من جهة دربند كينوك، 

وقد ردمته الثلوج فلم يقدروا أن يسلكوه من كثرة الثلوج اليت ردمته، فْمضوا إىل دربند أَترنيت من عمل هبنسي، 
أيضاً، فقدم نائب حلب بني يديه عدة رجال ممن معه، ومن أهل البالد اجملاورة للدربند لفتح الطريق، ودروس الثلج 
بأرجلهم، حىت حيمل مسري العسكر مث ركب يف يوم االثنني ثامن شهر رمضان، وعرب الدربند املذكور مبن معه، وسار 

م أربعني فارس كشافة، فظفروا يف خان زيلِّ بدمرداش مملوك ناصر الدين حممد مث نزل حتت جبل بزقاق وقدَّ. يومه
بن دلغادر، وقد بعثه يف ثالثة لكشف خرب العساكر، ففر الثالثة، وقبض على دمرداش وأتوا به، فأخرب أن القوه 

اء تاسعه، وقد رحل فركب نائب حلب مبن معه يف احلال، وجد يف سريه حىت طرق أبلستني يوم الثالث. على أبلستني
ابن دلغادر مبن معه عند عودة رفقة دمرداش إليه خبرب قبض كشافة العساكر عليه، فسار يف أثره يومه، وقد عرب مبن 
معه هنر جيحان فلم يدركهم مث عاد نائب حلب ومجاعته ونزل ظاهر أبلستني، وأمر بأهلها، فرحلوا إىل جهة درنده 

بأمجعها، بعد ما أباحها للعسكر فنهبوها وسائر معامالهتا، فحازوا من اخليول  وأضرم النار يف البلد حىت احترقت
والبغال واألبقار واجلواميس واألغنام واحلمري واألقمشة واألمتعة ما ال هناية له، حبيث أنه مل يبق أحد من العسكر إال 

على طريق هبسين، مث عم عينتاب، وعاد نائب حلب مبن معه، والغنائم تساق بني يديه . وأخذ من ذلك ما قدر عليه
وعرب . فبقيت قاعاً صفصفاً -هي وبالدها  -وحرقت وهنبت . فلم يبق بأبلستني وال معاملتها قدح واحد من الغالل

بالعسكر إىل حلب بعد غيبتهم عنها مخسني يوماً، مث إن ابن دلغادر مجع مجائعه ورحل ببيوته إىل أوخلان، بالقرب من 
اء اجملردة من مصر نازلة حبلب، فجهز األمري تغري برمش نائب حلب األمري حسام الدين كينوك وكانت األمر

  .حسن خجا حاحب احلجاب حبلب، ومعه مائة ومخسون فارساً، إىل عينتاب تقوية لألمري خجا سودن، وقد نزل هبا
من  -مشبغا أمري عشرة وصل الصويف ومعه األمري قرمش األعور وك: فلما كان يوم االثنني رابع عشرين ذي احلجة

سوى  -وقد خامر منها، وصار من جلة جانبك الصويف، وأوالد ناصر الدين حممد بن دلغادر  -أمراء حلب 
يريدون لقاء األمري خجا سودن، فنزلوا على مرج دلوك، مث ساروا منه إىل عينتاب، فقابلهم األمري خجا  -سليمان 

فقدم األمري حسن خجا حاجب حلب . ا يوم الثالثاء خامس عشرينهسودن يف آخر النهار وباتوا ليلتهم، وأصبحو
يف مجع كبري من تركمان الطاعة، فتقدم إليهم جانبك الصويف مبن معه، وهم حنو األلفي فارس، فقاتلهم عسكر 

 السلطان املذكور، وقد انقسموا فرقة عليها األمري ُخجا سودن حاجب حلب، وفرقة عليها األمري مترباي الدوادار
حبلب، وتركمان الطاعة، كل فرقة يف جهة فكانت بينهم وقعة اجنلت عن أخذ األمري قُرمش األعور، وكمشبغا أمري 

مث عادوا، ومحل . عشرة، ومثانية عشر فارساً، فاهنزم جانبك الصويف ومن معه، وتبعهم العسكر إىل اجناصوا
  . السلطاناملأخوذون إىل حلب، فسجنوا بقلعتها يف احلديد، وكتب بذلك إىل

  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر



عبد الرمحن بن علي بن حممد، الشريف ركن الدين، عرف بالدخان قاضي القضاة احلنفية بدمشق، ليلة األحد سابع 
عشر احملرم، وقد أناف على ستني سنة، وكان فقيهاً حنفياً، ماهراً يف معرفة فروع مذهبه، وله مشاركة يف غري ذلك، 

. وهو ممن ويل القضاء بغري رشوة، فشكرت فيه سريته. ونشأ هبا، مث مات يف احلكم عن قضاهتا، ودرس ولد بدمشق،
  .وهو من بين أيب احلسن احلسينيني. ومات قاضياً

ومات ملك تونس وبالد إفريقية من الغرب، السلطان املنتصر أبو عبد اهللا حممد بن أيب عبد اهللا حممد بن أيب فارس، 
مع  -ومل يتهن يف ملكه لطول مرضه وكثرة الفنت، وسفكت يف أيامه . حادي عشرين صفر بتونسيف يوم اخلميس 

وكان . وقام مبملكة تونس من بعده أخوه شقيقه عثمان، فقتل عدة من أقاربه وغريهم. دماء خلق كثري -قصرها 
وتردد كثرياً إىل قصر . بغل من خرب املنتصر أنه ثقل يف مرضه، حىت أقعد، وصار إذا سار يركب يف عمَّارّيه على

وقد قدم عليه وواله . خبارج تونس للتنزه به، إىل أن خرج يوماً ومعه أخوه أبو عمرو عثمان صاحب قسنطينه
مرجع  -ومعه أيضاً القائد حممد اهلاليل، وقد رفع منه حىت صار هو وأبو عمرو عثمان املذكور . احلكم بني الناس

فلما صارا معه إىل القصر املذكور تركاه به، وقد أغلقا عليه، يومها أنه . كل أحد أمور الدولة إليهما، وحجباه عن
ودخال املدينة، وعربا إىل القصبة واستوىل أبو عمرو على ختت امللك، ودعا الناس إىل بيعته، واهلاليل قائم بني . نائم
تفت إىل أقاربه، فقتل عم أبيه األمري مث ال. فلما ثبتت دولته، قبض على اهلاليل، وسجنه، وغيبه عن كل أحد. يديه

وقتل معه ابنيه وقد فر هبما إىل العرب، فنزل عندهم، فاشتراه منهم مبال . الفقيه احلسني بن السلطان أيب العباس
  .وقتل ابين عم أبيه األمري زكريا بلد العناب ابن أيب العباس. جم

وخرج عليه األمري أبو احلسن بن . ه قلوب الناسوقتل ابين األمري أيب العباس أمحد صاحب جباية، فنفرت عن
  .السلطان بن أيب فارس عبد العزيز، متويل جباية

ومات األمري تاج الدين التاج بن سيفا القازاين، مث الشويكي الدمشقي يف ليلة اجلمعة حادي عشرين شهر ربيع 
نادها، وممن قام مع األمري منطاش، وكان أبوه قد قدم دمشق من بالد حلب، وصار من مجلة أج. األول، بالقاهرة

فأخرج عنه امللك الظاهر برقوق إقطاعه، وولد له التاج بناحية الشريكة اليت تسميها العامة الشويكة، خارج 
دمشق، ونشأ بدمشق يف حال مخول، وطريقة غري مرضية، إىل أن اتصل باألمري شيخ وهو يلي نيابة الشام، فعاشره 

وواله وزارة حلب، ملا ويل نيابتها، . أتباع الشهوات، وتقلب معه يف أطوار تلك الفنت على ما كان مشهوراً به من
فلما قدم القاهرة بعد قتل الناصر فرج بن برقوق، قدم معه من مجلة أخصائه وندمائه، فواله يف سلطنته والية القاهرة 

ن أخذ األموال ما مل يعهد قبله، مث مدة أيامه، فسار فيها سرية ما عف فيها عن حرام، وال كف عن إمث، وأحدث م
متكن يف األيام األشرفية وارتفعت درجته، وصار جليساً ندمياً للسلطان، وأضيفت له عدة وظائف، حىت مات من 

ولقد كان عاراً على مجيع بين أدم، ملا اشتمل عليه من املخازي اليت مجعت سائر القبائح، وأرست بشاعتها . غري نكبة
  .على مجيع الفضائح

ومات األمري قَصَروه نائب الشام بدمشق، ليلة األربعاء ثالث شهر ربيع اآلخر، وهو على نيابتها، وترك من النقد 
واخليول والسالح والثياب والوبر وأنواع البضائع واملغالت ما يبلغ حنو ستمائة ألف دينار، وكان من أقبح الناس 

َرا يلوك بن احلاج قُطْلوَبك بن طُْر على التركماين، صاحب ومات األمري عثمان قَ. سرية وأمجعهم ملال من حرام
مدينة آمد ومدينة ماردين، يف خامس صفر، وقد اهنزم من اسكندر ابن قرا يوسف، وألقى نفسه يف خندق أرزن 

 وهو وأبوه من مجلة أمراء التركمان، أتباع. الروم فغرق، وقد بلغ حنو املائة سنة، وكان من املفسدين يف األرْض
وقد ذكرته يف كتاب درر العقود الفريده يف تراجم . وله أخبار كثرية، وسري قبيحة. الدولة األْرَتقية أصحاب ماردين



  .األعيان املفيدة
ومات األمري الطواشي ُخْشقَدم زمام الدار، يف يوم اخلميس عاشر مجادى األوىل بالقاهرة، وترك ماالً مجاً، منه نقداً 

وكان . إىل غري ذلك من الفضة والقماش والغالل والعقار، ما يتجاوز املائيت ألف دينار ستون ألف دينار ذهباً،
  .شحيحاً بذيء اللسان، فاحشاً

وقد خرج يتصيد . ومات الشريف مانع بن علي بن عطية بن منصور بن مجاز بن شيحة احلسيين، أمري املدينة النبوية
ابن هبة بن مجاز بن منصور بن شيحة، قتله بدم أخيه َخْشرم  خارج املدينة، فوثب عليه حيدر بن دوغان بن جعفر

  .وكان مشكور السرية. بن دوغان أمري املدينة، يف عاشر مجادى اآلخرة

ومات بدر الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز، عرف بابن األمانة، أحد نواب القضاة بالقاهرة، يف ليلة الثالثاء ثالث 
وكان فقيهاً شافعياً بارعاً يف الفقه واألصول والعربية، . نتني وستني وسبعمائة ختميناًعشر شعبان، ومولده يف سنة اث

  .رمحه اهللا. ناب يف احلكم وأفىن عدة سنني. وغري ذلك، ذكياً متقناً ملا يعرف، عارفاً بالقضاء، كثري االستحضار
قتل أمري املدينة مانع بن علي، وكان قد ماأل حيدر بن دوغان على . ومات الشريف كبش بن مجاز من بين حسني

ومضى يريد القاهرة ليلة إمرة باملدينة حىت مل يبق بينه وبني القاهرة إال حنو يوم واحد، صدفه مجاعة من بين حسني، 
  .هلم عليه دم، فقتلوه يف أخريات مجادى اآلخرة

ودفنت . يوم اجلمعة ثاين شوال وماتت خوند جلَبان اجلركسية، زوجة السلطان، وأم ولده املقام اجلمايل يوسف، يف
وكانت قد تصدت لقضاء احلوائج، فقصدها أرباب . بتربة السلطان اليت أنشأها بالصحراء خارج باب احملروق

  .الدولة لذلك وكثر ماهلا، فأبيعت تركتها مبال كبري
أسن بن زيان بن ومات السلطان أبو العباس أمحد بن أيب محو موسى بن يوسف بن عبد الرمحن بن حيىي بن يغمر 

وهو عبد الواد متملك مدينة تلمسان . ثابت بن حممد بن زكداز بن بيدوكس بن طاع اهللا بن علي بن القاسم
وكان السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أيب العباس أمحد احلفضي صاحب تونس . واملغرب األوسط، يف يوم شوال

رة ثالثة، وهبا حممد بن أيب تاشفني عبد الرمحن بن أيب محو وقد سار إىل تلمسان م -رمحه اهللا  -وبالد إفريقية 
املعروف بابن الزكاغية ففر منه، فما زال حىت ظفر به، وقتله، وأقام على تلمسان عوضه أمحد هذا يف أول شهر 
وه رجب سنة أربع وثالثني ومثامنائة، وهو أصغر أوالد أيب محو، فلم يزل على تلمسان حىت مات هبا، وويل بعده أخ

  .أبو حيىي بن أيب محو
ومات أمحد ُجوكي بن القان معني الدين شاه رخ سلطان بن األمري تيمور كوركان، بعد قتل قرا يلوك وعوده من 
  .أرزن الروم، يف شعبان، مبرض عدة أيام، فاشتد حزن أبيه عليه، وعظم مصابه، فإنه فقد ثالثة أوالد يف أقل من سنة

ند، السلطان امللك املظفر شهاب الدين أمحد شاه بن السلطان جالل الدين أيب املظفر ومات ملك بنجالة من بالد اهل
وقتله . أمحد شاه بن فندو كاس، يف شهر ربيع اآلخر، ثار عليه مملوك أبيه كالوا امللقب مصباح خان، مث وزير خان

يف مث اهلروي، يف يوم اخلميس ومات الشيخ امللك زين الدين أبو بكر بن حممد بن علي اخلا. واستوىل على بنجاله
  .ثالث شهر رمضان، هبراة يف الوباء احلادث هبا

نادرة قلَّ ما وقع مثلها، وهي أن مثاين عشر دولة من دول العامل بأقطار األرض زالت يف مدة بضعة عشر شهراً، 
  .وأكثر أرباب هذه الدول الزائلة مات، وهم احلطي ملك أحمرة، وسلطان احلبشة

. ربجه من بالد اهلند السلطان شهاب الدين أبو املغازي أَمحد شاه بن أمحد بن حسني شاه بن َبْهمنومات ملك كل
ومات األمري سيف الدين طرباي نائب طرابلس، يف رجب . كالمها مات يف شهر رجب سنة مثان وثالنني ومثامنائة



  .هذا
  .سيين، يف رجب أيضاًومات الشريف زهري بن سليمان بن زيان بن منصور بن مجاز بن شيحة احل

صاحب شرياز، . ومات أمري زاده إبراهيم سلطان بن القان األعظم معني الدين شاه رخ ابن األمري الكبري تيمور لنك
  .يف شهر رمضان

  .ومات ملك دله مدينة اهلند، وهو امللك بن مبارك خان بن خضر خان
  .ومات صاحب مملكة كرمان، باي سنقر سلطان بن القان شاه رخ

مات ملك تونس وبالد إفريقية، املنتصر أبو عبد اهللا حممد بن األمري أيب عبد اهللا حممد بن السلطان أيب فارس عبد و
  .العزيز، يف حادي عشرين صفر سنة تسع وثالثني

ومات األمري قصروه نائب الشام، يف ليلة الثالث من شهر ربيع اآلخر، وهو أعظم مملكة من كثري من ملوك 
  .األطراف

ت األمري عثمان قرايلوك بن احلاج قطلوبك بن طر على صاحب مدينة آمد ومدينة ماردين وأرزن الروم وغري وما
  .ذلك، يف صفر

وقتل أمري املدينة النبوية الشريف مانع بن على بن عطة بن منصور بن مجاز بن شيحة احلسيىن، يف مجادى اآلخرة، و 
  .وكان ينازعه يف اإلمرة مل تطل مدته بعد قتل ابن عمه زهري بن سليمان،

ومات متملك مدينة تلمسان وصاحب املغرب األوسط أمحد بن أىب محو العبد وادى، يف شوال ومات أمحد جوكى 
  .سلطان بن القان شاه رخ

ومات قطب الدين فريوز شاه بن حممد شاه بن تََهمْ  َتمْ  بن جرُدن شاه بن طُْغلق بن ِطْبق شاه، ملك هرمز 
  .ا والقطف والبحرين واحلس

  .وفر إسكندر بن قرايوسف عن مملكته بتربيز وتشتت يف اآلفاق
  .وأسر بترو بن ألفنت صاحب برشلونة وبلنسية وغري ذلك من مملكة أرغون ، وزالت دولته

  سنة أربعني ومثامنائة

أىب عبد اللّه حممد،  أهلت وخليفة الوقت والزمان أمري املؤمنني املعتضد باهللا أبو الفتح داود بن املتوكل على اللّه
وسلطان اإلسالم بديار مصر وبالد الشام وأراضى احلجاز مكة واملدينة وينبع وجزيرة قربس، السلطان امللك 

. واألمري الكبري أتابك العساكر جقمق السيفى رأس امليمنة. األشرف سيف الدين أبو النصر برسباى الدقماقى
وأمري جملس أقبغا . وأمري سالح األمري قرقْماس الشعباىن. يسرةواملقام اجلماىل يوسف ولد السلطان رأس امل

  .ورأس نوبة النوب األمري متراز القَْرِمشى . والدوادار األمري أَْركُماس الظاهرى. التمرازى
وبقية املقدمني األمري تغرى بردى البكلمشى . وأمري آخور جامث أخو السلطان. وحاجب احلجاب األمري يشَبك

جا سودن، وقراقُجا احلسىن، وأينال األجرود نائب الرها، واألمري تنبك، فهم ثالثة عشر، بعدما كانوا املؤذْى، وُخ
  .أربعة وعشرين مقدما

واألمري تغرى برمش اجلقمقى نائب حلب واألمري قانباى . ونواب السلطنة باملمالك األمري أينال اجلمكى نائب الشام
ؤيدى نائب طرابلس، واألمري متراز املؤيدى نائب صفد، واألمري يونسْ نائب واألمري جلَبان امل. احلمزاوى نائب محاة

واألمري أَسَْندمر األسعردى نائب . غزة واألمري عمر شاه نائب الكرك، واألمري أقباى الْبشَبكى نائب اإلسكندرية



ول املاضية أن يستقر أحد الوجه القبلى، واألمري حسن بيك الدكرى التركماىن نائب الوجه البحرى، و مل يعد يف الد
من النواب تركمانيا، إال فيما بعد عن بالد حلب، فاستجد يف هذه الدولة األشرفية والية عدة من التركمان واليات 

  .مبصر والشام. ونيابات وإمريات 
يفة على وباملدينة النبوية الشر. وأمري مكة املشرفة الشريف زين الدين أبو زهري بركات بن حسن بن عجالن احلسىن

ساكنها أفضل الصالة والسالم الشريف، وميان ابن مانع بن على بن عطة بن منصور بن جاز بن شيحة احلسيىن، 
وبالينبع الشريف عقيل بن وبري بن خنبار بن مقبل بن حممد بن راجح بن إدريس بن حسن بن أىب عزيز قتاده 

  .وهؤالء األشراف الثالثة نواب عن السلطان. احلسىن
ة ممالك الدنيا القان معني الدين شاه رخ سلطان ابن األمري تيمور كوركان صاحب ممالك ما وراء النهر، ويف بقي

وخراسان وخوارزم وجرجان وعراق العجم، ومازندران، وقندهار، ودله من بالد اهلند، وكرمان ، ومجيع بالد 
در بن قرايوسف بن قرا حممد، وهو مشرد العجم إىل حدود أذربيجان، اليت منها مدينة تربيز، ومتملك تربيز إسكن

  .عنها خوفا من القان شاه رخ

. وحاكم بغداد أخو أصبهان بن قرايوسف، وقد خرجت بغداد ومل يبق هبا مجعة وال مجاعة، وال أذان، وال أسواق
صن وعلى ح. وجف معظم خنلها، وإنقطع أكثر أهنارها، حبيث ال يطلق عليها اسم مدينة بعدما كانت سوق العلم

كيفا امللك الكامل خليل بن األشرف أمحد بن العادل سليمان بن اجملاهد غازى بن الكامل حممد بن العادل أىب بكر 
بن املوحد عبد اللّه ابن السلطان امللك املعظم توران شاه ابن السلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل 

وملك اإلسالم . بالد قرمان من بالد الروم إبراهيم بن قرمانحممد بن العادل أىب بكر بن أيوب بن شادى وعلى 
ببالد الروم خوندكار مراد بن حممد بن كُْرشجى بن بايزيد يلَدرمي بن مراد بن أُرخان بن أرِدن على ابن عثمان بن 

فريقية وجبانب من بالد الروم أسفنديار بن أىب يزيد، وعلى ممالك إ. سليمان بن عثمان، صاحب برصا وكاىل بوىل
من بالد املغرب أبو عمرو عثمانني أىب عبد اللّه حممد بن أىب فارس عبد العزيز احلفصى صاحب تونس وجباية وسائر 

وعلى مديْنة تلمساْد واملغرب األوسط أبو حيىي بن أىب محو، ومبملكة فاس ثالثة ملوك أجلهم صاحب مدينة . إفريقية
محد بن إبراهيم ابن السلطان أىب احلسن املريىن، وليس له أمر وال هنى فاس، وهو أبو حممد عبد احلق بن عثمان بن أ

والقائم باألمر دونه أبو زكريا حيىي بن أىب مجيل زيان الوِطَاسى وبعد صاحب فاس . وال تصرف يف درهم، فما فوقه
مها أيضا حتت واآلخر بأصِيال على حنو مخسة أيام من فاس، و. صاحب مكناسة الزيتون على حنو نصف يوم من فاس

وقد ْضعفت مملكة بىن مرين هذه، ويزعم أهل احلدثان أن الشاوية متلكها، وقد ظهرت . احلجر، ممن تغلب عليهما
وباألندلس أبو عبد اللّه حممد بن األيسر ابن األمري نصر ابن السلطان أىب عبد اللّه بن نصر . إمارات صدق ذلك

د اليمن امللك الظاهر حيىي بن األشرف إمساعيل صاحب تعز وزبيد وببال. املعروف بابن األمحر، صاحب أغرناطة
ومبمالك اهلند اإلسالمية عدة . وعلى صنعاء وصعدة اإلمام على بن صالح الدين حممد بن على الزيىن. وعدن
اربه وببالد احلبشة احلطى الكافر، وحي. ومماليك الفرنج هبا أيًضا حنو سبعة عشر ملكا، يطول علينا إيرادهم. ملوك

ملك املسلمني شهاب الدين أمحد بدالى ابن سعد الدين أىب الربكات حممد بن أمحد بن على بن صرب الدين حممد بن 
  .وخلوى بن منصور بن عمر بن ولَْسَمع اجلربتى
وناظر اجليش . والقاضي حمب الدين حممد بن األشقر كاتب السر. وأرباب املناصب بالقاهرة األمري جانبك أستادار

وناظر اخلاص سعد . الدولة زين الدين عبد الباسط، وال يربم أمر وال حيل وال يوىل أحد وال يعزل إال مبشورته عظيم
وقاضى القضاة الشافعي احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن على ابن حجر، . الدين إبراهيم بن كاتب حكم



ه، السيما علم احلديث ومعرفة السنن واآلثار فإنه وإليه املرجع يف عامة األمور الشرعية لسعة علمه وكثرة إطالع
وقاضى القضاة املالكي مشس الدين . وقاضى القضاة احلنفي بدر الدين حممود العيين. أعرف الناس هبا فيما نعلم

واحملتسب األمري صالح الدين حممد . وقاضي القضاة احلنبلي حمب الدين أمحد بن نصر اللّه البغدادى. حممد البساطي
  .وواىل القاهرة عمر الشويكى. الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اللة ابن

  .وصل العسكر اجملرد إىل مدينة حلب ونزهلا: يف عاشره: شهر اهللا احملرم، وأوله يوم االثنني
قدم احململ احلاج مع األمري طوخ مازى أحد أمراء الطبلخاناه، وأحد رؤوس النوب، وكنتُ : ويف رابع عشرينه

  .، فساءت سريته يف احلاج، ويف ذات نفسهصحبة احلاج
مجعت أجناد احللقة املاًخوذ منهم املال كما تقدم ذكره ىف بيت األمري َتِمْرباى الدوادار، وأعيد : ويف ثامن عشرينه

  .وللّه احلمد. هلم ما كان أُخذ منهم من املال، من أجل أن التجريدة بطلت
بن اخلطري أستادار املقام اجلماىل يوسف ولد السلطان، مث أُفرج  وفيه قبض على الصاحب تاج الدين عبد الوهاب

وُخلع من الغد على الصاحب مجال الدين يوسف ابن كرمي الدين بن عبد الكرمي بن سعد الدين بركة، . عنه
  .واستقر عوضه يف األستادارية. املعروف والده بابن كاتب جكم

نودى على النيل بزيادة عشر أصابع فوىف ستة عشر ذراعا : مسرىوىف يوم األحد تاسع عشرينه املوافق لتاسع عشر 
وقدم . وأربعة أصابع، وركب املقام اجلماىل يوسف ولد السلطان حىت ُخلق املقياس وفتح اخلليج بينيديه على العادة

  .مبسري العسكر اجملرد من حلب ىف عشرينه إىل جهة األبلستني.اخلرب
وقري خارج مدينة اإلسكندرية ثالثه أغربة من الفرنج الكيتالن وأخذوا مركبني طرق ميناء ب: وأنه يف حادى عشرينه

للمسلمني، فخرج إليهم أقباى اليشبكى الدوادار نائب الثغر، ورماهم حىت أخذ منهم أحد املركنبِ، وأحرق الفرنج 
  .املركب اآلخر، وساروا

ب آخر للكيتالن، وكان هبا مركب للجنوية، غد هذه الوقعة طرق ميناء اإلسكندرية مرك: وأن يف ثاين عشرينه 
  .فَتحاربا، وأعان املسلمون اجلنوية حىت إهنزم الكيتالن

خرج من مدينة جباية بإفريقية أبو احلسن على ابن السلطان أىب فارس عبد العزيز، حىت نزل على : ويف هذا الشهر
  .قسنطينة، وحصرها

وكان من خربه أنه من . د نائب حلب برأس األمري قَْرمش األعورقدم قاص: يف رابعه: شهرصفر، أوله يوم الثالثاء 
فلما خامر األمري َتنَْبك . مجلة املماليك الظاهرية برقوق، وترقى ىف اخلدم حىت صار من األمراء وأُخرج إىل الشام

إنضم  البجاسى على السلطان كان معه، مث هرب بعد قتله فلم يعرف خربه، إىل أن ظهر األمري جانبك الصوىف،
ممن معه على عنتاب، فطرقه قَْرمش . فلما قدم العسكر اجملرد إىل حلب، ومن مجلته األمري خجا سودن نزل. عليه

املذكور، وهو يف مقدمة جانبك الصوىف فكانت بينهما وقعْه أُخذ فيها قَرْمش وكُمشبغا من أمراء حلب املخامر إىل 
ا وجهزتا إىل السلطان، ووسط اجلماعة، فشهرت الرأسان جانبك الصوىف ىف مجاعة، فقطعت رأس قرمش وكمشبغ

  .بالقاهرة ، مث أُلقيتا ىف سراب مملوء باألقذار والغدرة 
استقر ُخشكَلْدى أحد اخلاصكية ىف نيابة صهيون، عوضا عن األمري غرس الدين خليل اهلذْباىن حبكم : ويف خامسه

  .مث عزل بعد يومني بأخى املنوىف. وفاته
قدم الصاحب كرمي الدين بن كاتب املناخ من جدة وصحبته األمري يلخجا واملماليك املركزة : ينهويف ثامن عشر

  .مبكة



سار أبو عمرو عثمان بن أىب عبد اللّه حممد ابن السلطان أىب فارس عبد العزيز من مدينة تونس : ويف هذا الشهر
  .يريد قسنطينه لقتال عمه أىب احلسن على

فيه عاد العسكر اجملرد إىل أبلستني بعدما وصلوا إىل مدينة سيواس، ىف طلب : م اخلميسشهر ربيع األول، أوله يو
مبن معهما ببالد الروم، واإلنتماء إىل ابن عثمان صاحب برصا، . جانبك الصوىف وابن دلغادر، حىت بلغهم حلاقهما

  .فنهبوا ما قدروا عليه، وعادوا
صفد، واستقراره ىف نيابة غزة، عوضا عن األمري يونس األعور،  وفيه رسم بعزل األمري متراز املؤيدى عن نيابة

  .واستقرار يونس ىف نيابة صفد، وتوجه بذلك دولت بيه أحد رؤوس النوب 
وفيه قدم الصاحب كرمي الدين ابن كاتب املناخ تقدمة قدومه من حدة، فخلع عليه ىف يوم السبت ثالثه، ونزل إىل 

لقاضى زين الدين عبد الباسط ناظر اجليش والسلطان ىف إستقرار الصاحب كرمي داره، فسأل ىف يوم األحد رابعه ا
" وكان السؤال على لسان األمري صفى الدين جوهر اخلازندار، فأجيب باًن . الدين املذكور ىف الوزارة على عادته

تكلم من الغد يوم ف" . هذا األمر متعلق بك، فإن شئت إستمريت على مباشرتك للوزارة، وإن شئت تعني من تريد 
فمازال بالسلطان حىت أجاب . اإلثنني مع السلطان مشافهة يف ذلك، فتوقف السلطان خشيهْ أال يسد لقصور يده

وأسعفه باًن عني له جهات يسد منها . إىل واليته، ونزل إىل داره، فاستدعى الصاحب كرمي الدين وقرر معه ما يعمل
  .نم، وأذن له أن يوزع على مباشرى الدولة كلفة شهرين آخرينوأنعم له بألفى رأس من الغ. كلفة شهرين

خلع على الصاحب كرمي الدين، واستقر يف الوزارْه على عادته، ونزل إىل داره : فلما كان الغد يوم الثالثاء سادسه
بن  وخلع معه على الصاحب أمني الدين إبراهيم. وسر الناس به، فصَّرف األمور، ونفذ األحوال. ىف موكب جليل

اهليصم ناظر الدولة خلعة استمرار، فنزل يف خدمته، وجلس بني يديه كما كان أوال، وكانت الوزارة منذ عزل 
األمري غرس الدين خليل عنها يف شوال سنة تسع وثالثني مل يستقر فيها أحد، وإمنا كان القاضى زين الدين عبد 

أنه أحال مصروف كل جهة من جهات املصروف على الباسط ينفذ أمور الوزارة، وقررها على ترتيب عمله، وهو 
وندب للمباشرة . مما أحيل به عليها قام بالعوز من ماله. متحصل جهة من جهات املتحصل ، فإن مل تف تلك اجلهة

  .عنه الصاحب أمني الدين بن اهليصم، وهو يلى نظر الدولة، فتمشت أحوال الدولة ىف هذه املدة على هذا
فقد سليمان بن أَْرُخن بك بن حممد كُرشجى بن عثمان، وأخته شاه زاده، وجاعته، وكانوا : مسهويف ليلة االثنني خا

ومن خربه أن مراد بن كُرشحى . يسكنون بقلعة اجلبل، ومتشى سليمان هذا ىف خدمة املقام اجلماىل ولد السلطان
مدة، فكان يقوم خبدمته وهو ىف صاحب برصا وخيرها من بالد الروم، قبض على أخيه أَْرُخن بك، وكحله، وسجنه 

فأدخل إليه جارية إىل السجن، وهى متنكرة، فاشتملت من أَْرخن على . السجن مملوك من مماليكه يقال له طوغان
ففر اململوك هبذين الولدين، ومها سليمان . ومملوكه هذا خيفى أمرهم حىت مات أرُخن ىف سجنه. هذا الولد وغريه

مدينة حلب، وأقاموا هبا حىت قدم السلطان حلب ىف سنة ست وثالثني، وقف هبما إليه،  وأخته شاه زاده وأمهما إىل
فاًكرمهم وأنزهلم بقلعة حلب، مث سريهم إىل القاهرة وأسكنهم ىف الدار الىت كانت قلعة الصاحب من قلعة اجلبل، 

جر عليهم ىف النزول إىل وكساهم، ورتب هلم ىف كل شهر إثنني وعشرين ألف درهم من معاملة القاهرة، و مل حي
وأضاف هذا الصىب سليمان بن أرُخن إىل خدمة ولده املقام اجلماىل، فكان يركب معه إذا ركب، ويظل بني . القاهرة

  .يديه، ويبيت إذا شاء عنده إىل أن فقدوا
  .املذكور قُتل جاسوس معه كتب من جانبك الصوىف : ويف ليلة اإلثنني

  .املولد النبوى بني يدى السلطان، على العادة ىف كل سنة ُعمل: ويف اليلة اجلمعة عاشره



املذكور عدا رجل من اهلنود على رجلني، فقتلهما بعد صالة اجلمعة جتاه شبابيك املدرسة الصاحلية : ويف يوم اجلمعة
  .فأخذ وقطعت يده، مث قُتل، فكانت حادثة شنعة. مبشهد من ذلك اجلمع الكثري. بني القصرين،
توجه األمري قُْرقماس أمري سالح، واألمري جامن أمري أخور، يف مجاعة إىل الوجه : ت حادى عشرةويف يوم السب

البحرى، من أجل أن أوالد بكار بن رحاب وعمهم عيسى من أهل البحرية إنضم إليهم الطائفة اليت يقال هلا 
  .حمارب، وأفسدوا
خصا، منهم مثانيْه من مماليك السلطان، فوسطوا وصل األروام اهلاربون، وعدهتم مخسة وستون ش: ويف ثالث عشرة

ووسط طوغان الال سليمان بن أرخن، ورجل . الثمانية حتت املقعد السلطاىن باإلصطبل من القلعة بني يدى السلطان
وكان من خربهم . فكانت حادثة شنعة. وقطعت أيدى سبعة وأربعني رجال وضرب رجل باملقارع. آْحر لتتمة عشرة
ونزل ىف غراب قدم ىف البحر، ومعه مجاعة، منهم املماليك . مبوسى إىل بالد الروم. كور قصد أن يفرأن طوغان املذ

ورافقهم ىف املركب مجاعة من الناس ليسوا مما هم فيه يف شىء، إمنا هم ما بني تاجر . الثمانية، وعدة من األروام
ريدون عبور البحر، فأدركهم الطلب من واحندروا ىف النيل ليال ي. وصاحب معيشة ومسافر لغرض من األغراض

وختلصوا حىت عربوا . وكانت بينهم حماربة يف املراكب على ظهر النيل، قتل فيها عدة. السلطان، وقد قاربوا رشيد
بغراهبم من النيل إىل حبر امللح، فخرجت عليهم ريح ردهتم حىت نزلوا على وحلة، فلم يقدروا أن حيركوا غراهبم من 

دركهم الطلب، وهم كذلك، فقاتلوا ليدافعوا عن أنفسهم، وقد جاءهم نائب اإلسكندرية يف مجع شدة الوحل، فأ
وسجن سليمان بن . فمازالوا يقاتلون حىت غلبوا وأخذوا، فسيقوا يف احلديد إىل أن نزل من البالء ما نزل. موفور

  .رج أحدأرخن مدة مث أفرج عنه، ونودى يف الشوارع خبروج اهلنود من القاهرة، فلم خي

رحل العسكر من أبلستني، بعد أن أقاموا هبا عشرة أيام، وهم ينهبون أعماهلا، : ويف يوم اجلمعة سادس عشرة
وخيربون وحيرقرن، فمازالوا سائرين حىت نزلوا جتاه مدينة سيواس، وقد رحل العدو املطلوب إىل جبل آق طاغ، 

  .ومعناه اجلبل األبيض، مث مضوا منه إىل أنكورية
  .نودى أال يلبس أحد زمط أمحر ، مث نودى من الغد ال حيمل أحد سالحًا: يوم اإلثنني تاسع عشرةويف 

  .خلع على سعد الدين إبراهيم بن املرة، وإستقر ىف نظر جدة على عادته من قبل : ويف رابع عشرينه
وإستقر . يد، وحاجب ميسرةخلع على األمري جانبك الناصرى رأس نوبة األمري إبراهيم ابن املؤ: ويف سابع عشرينه

أمري اجملردين إىل مكة ويتحدث مع إبن املرة يف أمر جدة، وتعني معه مائة وعشرة مماليك، السبتوى ثالثني مملوكًا يف 
  .وأنعم عليه بألف دينار أشرفية وقطارى مجال، ومخس عشرة ألف فردة نشاب، وأربعة أفراس. خدمته

وجهز على . يونس خازندار نائب حلب الوارد بعود العسكر اجملرد إىل أبلستنيأعيد : ويف يوم الثالثاء ثامن عشرينه
وأنعم على األمري الكبري جقمق . يده لنائب حلب فرس بقماش ذهب، وقباء فوقاىن، ومخسة آالف دينار أشرفية

أمراء حلب  وعلى. وعلى كل من أمراء األلوف اجملردين وعدهتم ستة أمراء مخسمائة دينار. األتابك بألف دينار
. املقدمني الذين خرجوا يف التجريدة بألف ومخسمائة دينار، وعدهتم ثالثة أمراء، وعلى أمري من طبلخاناه حلب

مبائة ومخسة وعشرين دينارا، مجلتها مثامنائة . وعلى سبعة من أمراء العشرين حبلب لكل أمري منهم. مبائىت دينار
وأنعم على مخسة عشر من . أمراء العربان حبلب بألف وستمائة دينار ومخسة وسبعني دينارا وأنعم على ستة عشر من

وأنعم على أمراء التركمان ونواب القالع ممن كان ىف التجريدة خبمسة أالف . أمراء اجلهات لكل أمري مخسني دينارا
ثالثني قرطية ، وبلغت مجلة هذه اإلنعامات تسعة عشر ألف دينار ومائة دينار ومخسة وسبعني ديناراً، سوى . دينار

وفْيه نودى يف الناس باإلذن يف السفر إىل . وثالثني ثوب صوف، وعشرة أقبية سنجاب، كل قباء مخس شقات 



  .مكة، صحبة اجملردين
ركب السلطان من قلعة اجلبل، وشق القاهرة، وخرج من باب : يف سادس عشرة: شهر ربيع اآلخر، أوله اجلمعة

وفيه مجع األمري جوهر اخلازندار اجلزارين، وأشهد . بها ىف هذه السنة للصيدوهذه أول ركبة رك. القنطرة للصيد
وصار يذبح هلم من األغنام ما يبيعوا حلمه للناس، و مل . عليهم أال يشتروا اللحم إال من أغنام السلطان اليت تذبح

  .يسمع مبثل ذلك
  .عاد السلطان من الصيد، وخرج ثانيا ىف حادى عشرينه: ويف غده
  .فيه قدمت رسل مراد بن حممد كرشجى بن بايزيد بن عثمان ملك الروم، هبدية: ادى األوىل، أوله السبتشهر مج

برز األمري جانبك وإبن املرة إىل ظاهر القاهرة، وتالحق هبما مجاعة، إىل أن إستقلوا باملسري إىل مكة يف : ويف سادسه
  .عاشرة

  .ابة الوجه البحرى، عوًضا عن حسن بيك التركماىنخلع على دمرداش ، وأعيد إىل ني: وىف ثالث عشرة 
وهم األمري الكبري . قدم األمراء اجملردون لقتال جانبك الصوىف، وناصر الدين حممد إبن دلغادر: ويف سابع عشرة 

جقمق العالى، واألمري أركماس الظاهرى الدوادار، وأمري يشبك الظاهرى ططر حاجب احلجاب ، واألمري قراخجا 
واألمري تنبك السيفى، واألمري تغرى بردى البكلمشى املعروف باملؤذى، ومثلوا بني يدى السلطان، وقبلوا احلسىن، 

وخلع على كل من بقية األمراء املذكورين فوقاىن . األرض، فخلع على األمري الكبري متمر ، ومن فوقه قباء فوقاىن
  .من األمراء األمري خجا سودن لبطئه يف املسريوتأخر . وأركبوا مجيعهم خيوال سلطانية بقماش ذهب. بطرز ذهب

وفيه أيضا قدم األمري قرقماس الشعباىن أمري سالح، واألمري جامن أمري أخور، واألمري قراجا شاد الشراخباناه، واألمري 
مد مترباى الدوادار الثاىن من جتريدة البحرية، وصحبتهم األمري حسن بك بن سامل الدكرى التركماىن، وقد عزل وحم

  .بن بكار إبن رحاب، وقد دخل ىف الطاعة
  .كثر ركوب السلطان للصيد: ويف هذا الشهر

وفيه رفعت يد قاضى القضاة بدر الدين حممود العيىن احلنفى عن وقت الطرحاء من األموات، وفوض إىل األمري 
وإستمر بيد قاضى صفى الدين جوهر اخلازندار، ورسم له أن يسترفع حساب الوقف فْيما مضى، مث نقْص ذلك، 

  .القضاة على العادة

ورسم أن جتتمع قضاة القضاة . نودى بأن من كانت له ظالمة فعليه بالوقوف إىل السلطان: ويف سابع عشرينه
وجلس السلطان للحكم . مث إنتقض ذلك، ومل يعمل به. مبجلس السلطان للحكم يف يومي الثالثاء والسبت. األربع

  .مث بطل وإستمر على عادته من غري حضور القضاة. وحضروا عنده. يف يوم السبت تاسع عشرينه
ركب األمري مترباى الدوادار النيل إىل اإلسكندرية، حىت يبيع : يف ثالثه : شهر مجادى اآلخرة، أوله يوم اإلثنني

الباسط، مث الفلفل احملمول من جدة على الفرنج الواردين الثغر ببضائعهم، بعدما عني لذلك القاضى زين الدين عبد 
  .أعفى منه
  .قدم األمري خجا سودن أحد اجملردين، فخلع عليه: ويف ثامنه

ورد كتاب األمري إبراهيم بن قرمان، يتضمن أن ناصر الدين حممد ابن دلغادر وجانبك الصوىف نزال : ويف ثاين عشرة
  .بعد توجه العسكر قريبا من أنكوريه

. دلغادر إىل مراد بن عثمان، فلقيه على مدينة كاىل بوىل، وترامى عليهوجهز األمري سليمان بن ناصر الدين حممد بن 
وكان ابن قرمان املذكور قد قاتل حاكم مدينة أماية فقتله، فغضب ابن عثمان وحتركت كوا من العداوة الىت بني 



ا فلما قدم عليه وبرز من كاىل بوىل يريد مدينة برص. القرمانية والعثمانية، وعزم على املسري إىل أخذ ابن قرمان
سليمان بن دلغادر جهز معه عسكراً، وأنعم عليه باملال والسالح، وندب معه حاكم مدينة توقاته حملاصرة مدينة 

وجهز أيضا األمري عيسى أخا إبراهيم بن قرقمان على عسكر آخر، وبعثه إىل بالد . قيصرية، وأخذها من ابن قرمان
السلطان هذا اخلرب، وجهز إىل كل من عنتاب وملطية وكختا وكركر  قرمان ليسري هو من وراء العسكرين، فأهم
  .مبعاونة إبراهيم بن قرقمان على عدوه .املال والسالح، وكتب إىل تركمان الطاعة

رسم أن يشترى من الغالل ثالثون ألف أردب ليخزن، فأخذ الناس يف شراء الغلة من القمح : ويف هذا الشهر
  .ء السعروالشعري والفول، خوفا من غال

قدم األمري مترباى الدوادار من اإلسكندرية، بعدما باع هبا ألف محل من الفلفل، حبساب مائة دينار : ويف ثامن عشرة
  .احلمل، وقيمته دون ذلك بكثري، بلغ ممن ذلك مائة ألف دينار

ب، وقدم من الغد قدم القاضى شرف الدين أبو بكر األشقر املعروف بابن العجمى، كاتب سر حل: ويف تاسع عشرة
  .السلطان تقدمة جليلة، ما بني ثياب حرير ووبر وخيل وبغال

رسم لألًمري يشبك حاجب احلجاب واألمري أينال األجرود الوارد من الرها بالتوجه حلفر خليج : ويف عشرينيه
ابع عشرينه فتوجه يف ر. وتوجه القاضى زين الدين عبد الباسط لريتب األحوال يف ذلك، مث يعود. اإلسكندرية

  .وسار الوزير الصاحب كرمي الدين ابن كاتب املناخ أيضا للنظر يف أمر احلفري
اتفقت نادرة مل نر وال مسعنا مبثلها، وهى إستقرار األمري صفى الدين جوهر اخلازندار ىف قضاء : ويف هذا الشهر

ياره عليه من الفقهاء، فلما إتصل دمياط، وكانت العادة أن يفوض قاضى القضاة الشافعى قضاء دمياط ملن يقع اخت
وقرر على من أقامه . وىل الدين حممد بن قاسم احملالوى بالسلطان، شره يف املال، وأخذ قضاء عدة بالد، منها دمياط

ىف قضاء البالد الىت وليها ماال حيمله على سبيل الفريضة يف كل شهر أو كل سنة، كما هى ضرائب املكوس، سوى 
وكان اجلاه عريضا، فما عفت نوابه وال كفت، فلما ذهب إىل احلجاز، نزل عن . يا الريفما يتبع ذلك من هدا

مببلغ مخسني ألف . قضاء دمياط للقاضى جالل الدين عمر والقاضى كمال الدين حممد بن البارزى كاتب السر
اء دمشق، سأله فجرى على عادة ابن قاسم يف ذلك إىل أن عني السلطان القاضى كمال الدين لقض. درهم مصرية

. األمري صفى الدين جوهر اخلازندار أن ينزل له عن قضاء دمياط، فلم جيد بًدا من إجابته، ونزل له عن ذلك
فأمضى قاضى القضاة النزول رغًما، وصار أحد نواب احلكم العزيز بدمياط، فإستناب عنه على العادة يف هذا، 

ومحد . ، كما كان قاضى القضاة يكتب" الداعى جوهر احلنفى " وصار يكتب يف مكاتبته إىل نائبه بدمياط . وإستمر
  .أهل البلد سريته بالنسبة ملن كان قد ابتدأ ذلك

  .ومل يعهد ىف مثل ذلك نزول ، وال ما يشبهه فلله األمر
وفيه خلع على القاضى كمال الدين حممد ابن القاضى ناصر الدين حممد بن : شهر رجب ، أهل بيوم الثالثاء

. وأعيد إىل قضاء القضاة بدمشق، عوضا عن سراج الدين عمر احلمصى بغري مال حيمله، وال سعى منه. البارزى
  .وإمنا كثرت القالة السيئة يف احلمصى، فعني السلطان عوضه القاضى كمال الدين مث واله

ر رحب إال ىف هذه أدير حممل احلاج بالقاهرة ومصر، ومل نعهد فيما تقدم أنه أدير قبل النصف من شه: ويف ثالثه
ونْزل بالناس يف ليلة إدارته من املماليك السلطانية بالء كثري . الدولة األشرفية، فإنه أدير غري مرة قبل النصف منه

  .من صفع أقفية املارة يف الشارع، ومن حرق حلاهم بالنار، وخطف عمائمهم، إىل غري ذلك مما ال نستجيز ذكره
  .الدين خليل، وإستقر أمري الركب وفيه خلع على األمري الوزير غرس



توجه القاضي زين الدين عبد الباسط لكشف قناطر الالهون من عمل الفيوم، وقد : ويف يوم السبت خامسه
  .خربت

قدم األمري يشبك احلاجب، والصاحب كرمي الدين، واألمري أينال األجرود، وقد قاسوا خليج : ويف سادسه
ىف طول ثالث وعشرين ألف قصبة، منها ستة آالف وأربعمائة قصبة حتتاج  اإلسكندرية، فإذا عرضه عاشرة قصبات
  .إىل أن حتفر، وبقيتها حتتاج إىل اإلصالح

وهو متربغا احملمودى . توجه جكم خازندار املقام اجلماىل، وخاله إىل طرابلس، بإنتقال األمري الكبري هبا: ويف سابعه
وأن يقوم متربغا بأربعة . قجا العالى من احلجوبية إىل اإلمرة الكربى وإنتقال األمري آق. إىل احلجوبية الكربى هبا

ورسم جلكم املذكور أن يكون مسفر قاضى القضاة كمال الدين ابن . آالف دينار وللمسفر املذكور بألف دينار
  .ومل جتر العادة مبثل ذلك. البارزى، فبعد جهد حىت أخذ منه يف يومه ثالمثائة دينار

ع على األمري أينال العالى األجرود، وإستقر يف ْنيابة صفد، عوضا عن األمري يونس، ورسم ليونس خل: ويف عاشرة 
  .أن يقيم بالقدس بطاال وخلع على األمري طوخ بن بازق اجلكمى رأس نوبة ليخرج مسفر األمري أينال إىل صفد 

وإستقر أينال . اجا شاد الشراخباناهأنعم بإقطاع األمري أينال األجرود وإمرته على األمري قر: ويف رابع عشرة
اخلازندار أحد األمراء الطبلخاناه شادا، عوضا عن قراجا، وإستقر على باى األشرىف الساقى اخلاصكى خازندارا، 

  .وخلع على األمري أقبغت التمرازى ليلى حفر خليج اإلسكندرية . عوضا عن أينال
  .لتركماىن، وأعيد إىل كشف البحرية، عوضا عن دمرداشخلع على حسن بيك بن سامل الدكرى ا: ويف تاسع عشرة
ركب األمري جانبك أستادار إىل ناحية شربا اخليام من ضواحى القاهرة، وهدم كنيسة النصارى : ويف سابع عشرينه

  .هبا، وهنبت حواصلها، وأحرقت عظام رمم كانت هبا، يزعمون أهنا رمم شهداء منهم
احى الغربية واملنوفية والبحرية، برسم حفر خليج اإلسكندرية، وهو عن عربة جىب ما فرض على نو: ويف هذا الشهر

وندب للحفر ثالمثائة رجل، . كل ألف دينار نصف راجل، يؤخذ عنه مبلغ ألفني ومخسمائة درهم من معاملة القاهرة
قلقالت مائيت تصرف أجورهم من هذا املتحصل، وعمل بامليدان حتت القلعة بني يدى السلطان من اجلراريف وامل

  .وجهز ذلك حلفر اخلليج املذكور. وعني من البقر ستمائْه وعشرين رأًسا. قطعة، وعشر قطع
  .توجه قاضى القضاة كمال الدين حممد بن البارزى إىل حمل واليته بدمشق: يف ثانيه: شهر شعبان، أهل بيوم اخلميس

وإستقر يف . الدست، وشيخ خانكاة قوصون خلع على القاضى معني الدين عبد اللطف، أحد موقعى: ويف ثالثه
كتابة السر حبلب، عوًضا عن والده القاضى شرف الدين أىب بكر األشقر املعروف بإبن العجمى احللىب، وخلع على 

وأنعم . القاضى شرف الدين املذكور ليكون نائب كاتب السر على ما كان عليه قبل إنتقاله إىل كتابة السر حبلب
وأضيف إىل األمري طوغان . لدين حممد بن إبراهيم بن منجك بتقدمة أرغون شاه وإقطاعه بدمشقعلى األمري ناصر ا

  .العثماىن نائب القدس أستادارية الشام، والتحدث يف األغوار، عوًضا عن أرغون شاه
فيهم  نودى بإحتماع اجلماعة الىت قطعت أيديهم عندما أخذوا من الغراب ، ليفرق: ويف يوم األربعاء رابع عشرة

فلما إجتمعوا جىء هبم ليأخذوا صدقات السلطان حىت صاروا بقلعة اجلبل، قبض عليهم، وساقهم . السلطان مالًا
وأنزلوا يف مركب ليسريوا إىل بالد الروم، وقد جعل كل إثنني منهم يف قرمة خشب، . أعوان الظلمة بأسوأ حال

  .فكان هذا من شنيع احلوادث ولو شاء ربك ما فعلوه
  :مضان، أهل بيوم اجلمعةشهر ر



مبن . وقد ورد اخلرب بأن ناصر الدين حممد بن دلغادر ونزيله جانبك الصوىف ْزحفا. عقد السلطان املشور: يف عاشرة
معهما على بالد قرمان، فقوى العزم على السفر إىل بالد الشام، وأخذ األمراء يف أهبة السفر، مث إنتقض ذلك ىف 

ب الشام إىل حنو بالد قرمان جندة إلبراهيم بن قرمان، فإن القوم أخذوا مدينة أقشهر، وكتب مبسري نوا. ثامن عشرة
  .ونازلوا قالًعا أخر
  .كثر عبثاملماليك السلطانية بالناس يف الليل: ويف هذا الشهر

خلع على قاضى القضاة علم الدين صاحل ابن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر : يف خامسه: شهر شوال أوله األحد
  .لبلقيىن، وأعيد إىل قضاة القضاة، عوًضا عن احلافظ شهاب أمحد بن حجر ا

خلع على القاضى نور الدين عمر بن مفلح ناظر املارستان، وإستقر وكيل بيت املال، عوًضا عن مشس : ويف سادسه
  .الدين حممد بن يوسف بن صاحل احلالوى بعد موته

ورحل من بركة احلاج يف ثالث عشرينه، . رس الدين خليلخرج حممل احلاج صحبة األمري غ: ويف تاسع عشرة 
  .بعدما رحل الركب األول يف أمسه صحبة األمري ناصر الدين حممد ولد األمري أركماس

  .نزلت صاعّمة جبدة بندر مكة فأتلفت شيئا كثريا، وهلك حنو املائة نفس: ويف هذا الشهر
مث قدم الشريف بركات بن حسن بن . بك، قتل فيها وجرح عدةوفيه كانت جبدة أيًضا وقعة بني القواد واألمري جان

  .عجالن، فساس األمر حىت سكنت الفتنة
فيه قدم سيف األمري مترباى الدوادار حبلب، وسيف األمري أقباى نائب اإلسكندرية، : شهرذى القعدة، أوله الثالثاء

لدين داود بن الكويز أحد دوادارية السلطان فتقررت والية زين الدين عبد الرمحن ابن كاتب السر علم ا. وقد ماتا
  .نيابة اإلسكندرية، وخلع عليه يف ثانيه 

مبشى مراد بن عثمان ملك الروم على بالد . قدم نائب حلب إليها، وكان قد سار عندما ورد اخلرب: ويف عشرينه
قدم اخلرب بأن أصبهان بن و. ابن قرمان، فلما تقرر الصلح بينه وبني إبراهيم بن قرمان عاد نائب حلب من مرعش

قرايوسف متملك بغداد مجع حلرب محزة بن قرايلك حاكم ماردين، فجمع له محزة وحاربه، فهزم أصفهان، بعدما 
  .قتل عدة من أمرائه وجنده، وأن من بقى معه أرادوا قتله، فإمتنع منهم بقلعة فوالد

نودى على النيل بزيادة ثالثة أصابع : شرين بوؤنةيف حادى عشرة املوافق له سابع ع: شهر ذى احلجة، أوله اخلميس
وإستمرت زيادة النيل ، . وإستقر املاء القدمي على مخسة أذرع وإثنني وعشرين أصبعا وتسميها الناس اليوم القاعدة

  .وهللا احلمد

لّه، خلع على األمري صالح الدين حممد ابن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر ال: ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه
وإستقر كاتب السر عوًضا عن شيخ الشيوخ حمب الدين حممد بن شرف الدين األشقر، مضافًا ملا بيده من حسبة 
القاهرة ونظر دار الضرب ونظر األوقاف ومنادمة السلطان، فنزل يف موكب حليل، وقد لبس العمامة املدورة، 

أنه نشاً من صغره بزى األجناد، وبرع يف احلساب، والفرجية، هيئة أرباب األقالم، فسر الناس به، وكان من خربه 
وتقلب مع والده يف مباشرة نظر . وكتب اخلط املنسوب، وصار أحد احلجاب يف األيام الناصرية فرج بن برقوق

مما طبع عليه من لني اجلانب، وطيب الكالم، وبشاشة . وشكرت مباشرته لذلك،. اجليش، ونظر اخلاص، والوزارة 
سياسة، فصار يف األيام املؤيدية شيخ من جلة األمراء، ووىل أستادارية السلطان ىف األيام الظاهرية الوجه، وحسن ال

مث عزل عن ذلك، وأعيد إليه يف األيام األشرفية برسباى، وكان ما كان من مصادرته . ططر، وملك األمراء
ما، إال أنه مل ميسهما حبمد اهللا سوء، ومصادرة والده الصاحب بدر الدين، على مال كبري، أخذ منهما حىت ذهب ماهل



مث َشبه هلما اإلقبال، فوىل احلسبة، ومازال يترقى حىت عينه السلطان ملنادمته بعد . وال أهينا، فلزما دارمها عدة سنني
ابن قاسم بن احملالوى، وصار يبيت عنده، وشكرت خصاله، و مل يسلك من الطمع وأخذ األموال من الناس ما 

ل عف وكف، وأفضل وزاد يف األفضال، إىل أن سعى بعض الناس يف كتابة السر مبال كبري جًدا، سلكه غريه، ب
وأرجف بواليته، فاقتضى رأى السلطان والية األمري صالح الدين، وعرض عليه ذلك ليال، وهو مقيم عنده على 

فخلع عليه، وأقره على ما  عادته، فاستعفى من ذلك، فلم يعفه، وصمم عليه، ورسم بتجهيز التشريف له، مث أصبح
وإستمر به يف منادمته، واملبيت عنده، فضبط أمره، وصار يكتب املهمات السلطانية خبطه بني يدى السلطان، . بيده

. ملا هو عليه من قوة الكتابة وجودهتا، ومعرفة املصطلح، والدربة مبعاشرة امللوك، وتدبري الدول، ومقالبة األحوال
من كتاب السر، بعد ابن فضل اهللا، فإهنم منذ عهد فتح اللّه صارت املهمات السلطانية إمنا فتميز بذلك عمن تقدمه 

يتوىل كتابتها املوقعونْ بإمالء كاتب السر، حىت باشر هو، فاستبد بالكتابة، وحجب كل أحد عن االطالع على 
  ..أحوال اململكة حبسن سياسته، ومتام معرفته

  .جقدم مبشرو احلا: ويف ثامن عشرينه
شنع املوات بصعدة وصنعاء من بالد اليمن، حبيث ورد إىل مكة كتاب موثوق به أنه مات بصعدة : ويف هذه السنة

وفيها أيضا وقع الوباء بنواحى ديار بكر وآمد، وملك الديار، . وصنعاء وأعماهلما زيادة على مثانني ألف إنسان
  .ر بكر وما يليها وللّه عاقبة األموروفيها كانت حروب ببالد الروم وديا. فمات منها بشر كثري
  ومات فيها ممن له ذكر

زين الدين عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بن عبد اللّه املعروف بابن اخلراط املروزى األصل، مث احلموى، األديب، 
ومات . دالشاعر، أحد موقعى السلطان، يف ليلة اإلثنني أول احملرم، عن حنو ستني سنة، بالقاهرة، ودفن من الغ

شهاب الدين . الشيخ شهاب الدين أمحد بن أىب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان بن عمر الكناىن
  .البوصريى الشافعى، أحد مشايخ احلديث، يف ليلة األحد ثامن عشرين احملرم

مراء، وأخرج بعد قتل ومات األمري قرمش األعور أحد املماليك الظاهرية برقوق، ترقى يف اخلدم حىت صار أحد األ
فلما خرج األمري تنبك البجاسى على السلطان ثار معه، حىت قتل تنبك ففر . الناصر فرج بن برقوق إىل الشام

وتشتت مدة، حىت ظهر األمري جانبك الصوىف إنضم إليه، فقوى به وسار يف مجاعة يريد عنتاب، وهبا من أمراء 
وأخذه، وأخذ معه من أمراء حلب املخامرين كمشبغا يف طائفة ممن  السلطان األمري خجا سودن، فقاتله مبن معه

. ومحلت رؤوسهما إىل قلعة اجلبل، فألقتا يف قناة ، بعد إشهارمها. ومحل هو وكمشبغا إىل حلب، فقتال هبا. معهم
  .وكان قتلهما يف احملرم

ابن حممود، املعروف بابن ومات بدمشق قاضى القضاة مشس الدين حممد ابن قاضى القضاة شهاب الدين أمحد 
  .الكشك، احلنفى، بدمشق، يف يوم الثالثاء ثالث عشر شهر ربيع األول، عن حنو ثالثني سنة، وهو معزول

ومات قاضى القضاة شهاب الدين أمحد بن حممد بن صالح، املعروف بابن احملمرة ، الشافعى، بالقدس، يف ليلة 
وقد ناب يف . صفر سنة تسع وستني وسبعمائة، خارج القاهرةومولده يف . السبت سادس عشر شهر ربيع اآلخر

احلكم بالقاهرة، ووىل مشيخة خانكاة سعيد السعداء، وقضاء القضاة بدمشق، مث مشيخة الصالحية بالقدس حىت 
  .مات هبا

ت وما. ومات األمري بردى بك اإلمساعيلى أحد العشرات، يف سابع عشر مجادى األوىل، بقلعة اجلبل، وهو مسجون



مقتولًا األمري محزة بك بن على بك بن دلغادر، يف ليلة اخلميس سابع عشرين مجادى األوىل، بقلعة اجلبل، وهو 
  .مسجون

وكان قد وىل الوزارة واألستادارية بديار مصر، مث . ومات األمري أرغون شاه بدمشق، يف حادى عشرين رجب
  .وهو من مماليك األمري نوروز احلافظي. وما غشوماوكان ظل. أخرج إىل الشام على إمرة، وباشر هبا للسلطان

. ومات مشس الدين حممد بن يوسف بن صاحل احلالوى الدمشقى، وكيل بيت املال، يف ليلة اجلمعة سادس شوال
  .ومولده يف سنة مخس وستني وسبعمائة بدمشق

  .ومات أمري املأل قرقماس بن عذرا بن نعري بن حيار بن مهنا
لة أم عبد اللّه عائشة، بنت قاضى القضاة بدمشق عالء الدين أىب احلسن على بن حممد بن على وماتت املرأة الفاض

ومولدها سنة إحدى . بن عبد اللّه بن أىب الفتح العسقالىن احلنبلى، يف يوم األربعاء سادس عشرين ذى القعدة
وذكرت منهم يف هذا . سةوهى من بيت علم وريا. وستني وسبعمائة، حدثت عن غري واحد، فسمع عليها مجاعة

الكتاب وغريه أباها وأخاه مجال الدين عبد اللّه، وْزوجها قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم بن نصر اللة احلنبلى ، 
  .وولدها عز الدين أمحد ابن قاضى القضاة برهان الدين

ح الدين أىب عبد اللّه حممد ومات صاحب صنعاء اليمن اإلمام املنصور جناح الدين أبو احلسن على ابن اإلمام صال
بن على بن حممد بن على بن منصور بن حجاج بن يوسف، من ولد حيىي بن الناصر أمحد بن اهلادى حيىي بن القاسم 

الرسى بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن على بن أىب طالب رضى اللّه عنهم، يف سابع 
عد أبيه ستا وأربعني سنة وثالثة أشهر، وأضاف إىل صنعاء وصعدة عدة من حصون صفر، بعدما أقام يف اإلمامة ب

اإلمساعيلية أخذها منهم، بعد حروب وحصار، فقام من بعده إبنه اإلمام الناصر صالح الدين حممد بعهده إليه وبيعة 
يدية بعده على رجل منهم فمات بعد مثانية وعشرين يوًما يف خامس عشرين شهر ربيع األول، فأمجع الز. اجلماعة له

وقام بأمره . وهو من بىن عم اإلمام املنصور. يقال له صالح بن على بن حممد بن أىب القاسم وبايعوه، ولقبوه باملهدى
أبن سنقر على أن يكون احلكم له، فعارضه اإلمام، وصار حيكم مبا يؤدى إليه إجتهاده، وال يلتفت إىل ابن سنقر، 

وأعانه قاسم ابن سنقر، وقبضا عليه وسجناه يف . رجل يقال له حممد بن إبراهيم الساودى فثار عليه بعد ستة أشهر
فدبرت زوجة اإلمام املهدى يف خالصه، ودفعت . وقام قاسم باألمر. ووكل به حممد بن أسد األسدى. قصر صنعاء

معقل يسمى ظفار، وفيه وسار إىل . إىل األسدى املوكل به ثالثة آالف أوقية، فأفرج عنه، وخرج به من القصر
ومضى األسدى إىل معقل يسمى دمر، وهو من أعظم معاقل اإلمساعيلية الىت إنتزعها اإلمام املنصور . زوجة املهدى
مث مجع الناس، ويسار إىل صنعاء، فوقع بينه وبني ابن سنقر وقعة، . وأقام املهدى مع زوجته بظفار. على بن صالح

يقال هلا تلى، فلما بلغ ذلك زوجته، ملكت صعدة ، وأطاعها من هبا من الناس،  إنكسر فيها اإلمام، وحتصن بقلعة
وكان الناس خمالفني عليه، فأقام ولًدا صغًريا وهو ابن بنت اإلمام املنصور على، وأبوه من . فاضطرب أمر قاسم

دة، فقدمها وبايعه وإستدعوا اإلمام املهدى إىل صع. األشراف الرسية، فازداد الناس نفورا عنه وإنكارا عليه
وبعث إىل أهل احلصون يدعوهم إىل طاعته، فأجابوه، وإنفرد قاسم بصنعاء . األشراف بيعة ثانية، حىت مت أمره

  .وحدها على كره من أهلها، وبغض له
  سنة إحدى وأربع ومثامنائة

  :شهر احملرم، أوله يوم السبت



ير كرمي الدين، وسعد الدين ناظر اخلاص، أن املماليك بلغ القاضى زين عبد الباسط، والوز: يف ليلة األحد تاسعه
مث صعدوا إىل اخلدمة السلطانية على ختوف، وعادوا . السلطانية على عزم هنب دورهم، فوزعوا ما عندهم، واختفوا

إىل دورهم، واإلرجاف مستمر إىل يوم األحد سادس عشرة، فنزل عدة من املماليك، فاقتحموا دار عبد الباسط 
  .مري جانبك أستادار ودار الوزير، وهنبوا ما وجدوا فيها ودار األ

  .وقدم من الغد احململ ببقية احلاج. قدم الركب األول من احلجاج: ويف ثاىن عشرينه
وقدم اخلرب بأن نائب دوركى توجه يف خامس عشرة يف عدة من نواب تلك اجلهات وغريهم، وعدهتم حنو األلفى 

ناصر الدين حممد ابن دلغادره وقد نزل هو واألمري جانبك الصوىف على حنو يومني فارس، حىت طرقوا بيوت األمري 
وذلك أن مجوعهما كانت مع . ففر ابن دلغادر وجانبك الصوىف يف نفر قليل. من مرعش، فنهبوا ما هنالك، وحرقوا

  .األمري سليمان بن ناصر الدين بن دلغادر على حصار قيصرية الروم 
وقد سارت نواب . فيه توجه األمري أينال اجلكمى نائب الشام من دمشق يريد حلب: حدشهر صفر، أوله يوم األ

  .الشام حىت يوافوا قيصرية، مدًدا إلبن قرمان على سليمان بن دلغادر
كان وفاء النيل ستة عشر ذراعا، فركب املقام اجلماىل يوسف ابن : ويف رابعة املوافق له رابع عشرى مسرى

  .د املقياس بني يديه، مث فتح خليج القاهرة على العادة، وعاد إىل القلعةالسلطان حىت خلق عمو
قدمت تقدمة األمري أينال اجلكمى نائب الشام، وهى ذهب عشرة آالف دينار، وخيول مائتا فرس، منها : ويف سابعه

 ثالثة أرؤس بسروج ذهب وكنابيش ذهب، ومسور عشرة أبدان، ووشق عشرة أبدان، وقاقم عشرة أبدان،
وسنجاب مائة بدن، وثياب بعلبكى مخسمائة ثوب، وأقواس حلقة مائة قوس، ومجال خباتى ثالث قطر، ومجال عراب 

  .ثالمثائة مجل، وصوف مربع مائة ثوب، ذات ألوان
. خلع على جالل الدين أىب السعادات حممد بن ظهرية قاضى مكة خلعة اإلستمرار: ويف يوم اإلثنني سادس عشرة

وأرجف بعزله، فقام بأمره القاضى صالح الدين حممد بن نصر اللّه . مكة صحبة احلاج بطلب وكان قد قدم من
كاتب السر، حىت رضى عنه السلطان، وأقره على قضاء مكة، على مال قام به للسلطان، وهو حنو مخسمائة دينار، 

  .فكان ذلك من املنكرات الىت مل ندرك مثلها قبل هذه الدولة
مبصر، وهو أول توت رأس سنتهم، ْمنودى على النيل بزيادة . كان نوروز القبط: عشرينه ويف يوم اخلميس سادس

  .وهذا يف زيادة النيل مما يندر وقوعه، و للّه احلمد. أصبعني لتتمة تسعة عشر ذراًعا وأصبع من عشرين ذراعا
  .مبدينة حلب يف اليوم مائة. والذى قبله كثر الوباء حبلب وأعماهلا، حىت جتاوزت عدة األموات: ويف هذا الشهر

فيه إستقر القاضى بدر الدين حممد ابن قاضى القضاة شيخ اإلسالم شهاب : شهر ربيع األول، أوله يوم الثالثاء
الدين أيب الفضل أمحد بن حجر يف نظر اجلامع الطولوىن ونظر املدرسة بني القصرين، نيابة عن قاضى القضاة علم 

  .ل القاضى زين الدين عبد الباسط له يف ذلك، فأذن له حىت إستنابه عنه الدين صاحل بن البلقيىن، بسؤا
خلع األمري غرس الدين خليل الذى وىل الوزارة بعد نْيابة اإلسكندرية، وإستقر يف نيابة الكرك وسار : ويف خامسه

  .وفيه توجه قاضى مكة اجلالل أبو السعادات يريد مكة. بطلبه وأثقاله من ساعته 
وهو يوم عيد الصليب عند قبط مصر نودى على النيل بزيادة أصبعني لتتمة عشرين : بت ثاين عشرةويف يوم الس

وكان هذا أيًضا من نوادر زيادات . هذا وقد فتحت السدود الصليبية يف يوم اجلمعة أمسه. ذراًعا ومثانية أصابع
رين بابه، إىل عشرين ذراًعا وثالثة ومازال يزيد حىت إنتهت زيادته يف سادس عشرة، املوافق له حادى عش. النيل

  .عشر أصبًعا



خلع على الصاحب مجال الدين يوسف بن كرمي الدين عبد الكرمي بن بركة املعروف : ويف يوم السبت تاسع عشرة 
  .بإبن كاتب حكم وإستقر يف نظر اخلاص، بعد موت أخيه سعد الدين إبراهيم 

عشرين ذراًعا ومخسة عشر أصبًعا شهر ربيع اآلخر، أوله يوم بلغ ماء النيل : ويف سادس عشرينه وهو أول بابة
  :األربعاء

مث إحنط ، فضرع . ثبت ماء النيل إىل حنو النصف من شهر بابة فكمل رى األراضى واحلمد للّه: يف هذا الشهر
سلوك، وفيه كملت عمارة اجلامع الذى أنشأه السلطان بناحية خانكاة سرياقوس على الدرب امل. الناس يف الزرع

ورتب فيه إماما للصلوات اخلمس، وخطيًبا وقراء يتناوبون القراءة يف . وذرعه مخسون ذراًعا يف مخسني ذراعًا
  .مصاحف 

مبدينة محاة وأعماهلا، حىت جتاوز عدة من ميوت يف كل يوم مائة . والذى قبله فْشا املوت يف الناس: ويف هذا الشهر
ن بالد اليمن إحترقت بأًمجعها، وأحرقت دار امللك بزبيد مع جانب من وقدم اخلرب بأن عدن م. ومخسني إنساًنا

املدينة، وأن امللك الظاهر حيىي ملك اليمن كانت بينه وبني املعازبة من عرب اليمن وقعة، وقتل فيها عدة من 
ى كبري وأن العرب اليمانية إنتقضت عليه من باب عدن إىل الشحر، وأنه قبض عل. عسكره، وجنا بنفسه إىل تعز

وفيه أيًضا كانت بني املسلمني وبني ملك . دولته األمري سيف الدين برقوق وسلبه ماله وسجنه، مث أفرج عنه
  .الربتغال وقعة على مدينة طنجة من أعمال املغرب

ركب السلطان من قلعة اجلبل، وشق القاهرة من باب زويلة، : يف ثالثه: شهر مجادى األوىل، أوله يوم اخلميس
  .باب القنطرة، فمضى إىل القليوبية لصيد الكراكى وهذه أول ركبة ركبها يف هذه السنة للصيد  وخرج من

  .وفيه قدم األمري متراز املؤيدى نائب غزة
قدم السلطان من الصيد، وعرب من باب القنطرة، وشق القاهرة حىت خرج من باب زويلة إىل القلعة، : ويف خامسه

  .ومل يقع له صيد ألبتة
وإستدعى األمري جرباش . قبض على األمري متراز نائب غزة، ومحل مقيًدا إىل اإلسكندرية فسجن هبا: هويف سادس

  .ورجع إىل دمياط. قاشق من دمياط، وهو مسجون هبا ليلى نيابة غزة، فلم يتم له ذلك
مث ركب . مهركب السلطان ليصطاد من بركة احلجاج ومضى إىل جامعه خبانكاة سرياقوس، وعاد من يو: ويف ثامنه

  .فاصطاد، وعاد يف يوم اإلثنني ثاىن عشرة. يف ليلة السبت عاشرة يريد أطفيح
وفيه قدم مملوك نائب حلب برأس . خلع على األمري آقربدى القجماسى ، وإستقر يف نيابة غزة: ويف سابع عشرة

، وكان من خربه أنه ملا كبسه األمري جانبك الصوىف ويده، فطيف بالرأس على رمح شارع القاهرة، مث ألقيت يف قناة
نائب دوركى يف شهر اللّه احملرم كما تقدم ذكره فر هو وابن دلغادر، فمضى ابن دلغادر على وجهه يريد بالد 

الروم، وقصد األمري جانبك الصوىف أوالد قرايلك ونزل على حممد وحممود ابىن قرايلك، وأقام عندهم، فأخذ األمري 
مالة حممد وحممود حىت ماال إليه، وواعداه أن يقبضا على جانبك على أن حيمل تغرى برمش نائب حلب يف إست

إليهما مخسة آالف دينار، فنقل ذلك جلانبك، فبادر، وخرج ومعه بضعة وعشرون فارًسا لينجو بنفسه، فأدركوه، 
ين شهر وذلك يف يوم اجلمعة خامس عشر. وقاتلوه، فأصابه سهم، سقط منه عن فرسه، فأخذوه وسجنوه عندهم

فمات من الغد، فقطع رأسه، ومحل إىل السلطان، فكاد يطري فرحًا، وظن أنه قد أمن، فأجرى اللّه على . ربيع اآلخر
وقد قابل نعمة اللّه تعاىل عليه يف كفاية . فكان كذلك كما سيأتى هذا. األلسنة أنه قد إنقضت أيامه، وزالت دولته

  .ته، فأخذه اللّه أخذًا وبيال، وعاجله بنقمته ومل يهنيهعدوه بأن تزايد عتوه وكثر ظلمه، وساءت سري



وفيه ورد كتاب احلطى ملك احلبشة، وهو . ركب السلطان إىل الصيد بالقليوبية، وعاد من الغد: ويف تاسع عشرة
الناصر يعقوب بن داود ابن سيف أرعد، ومعه هدية، ما بني ذهب وزباد وغري ذلك، فتضمن كتابه السالم 

  .الوصية بالنصارى وكنائسهموالتودد، و
شنع الوباء حبماة، حىت جتاوزت عدة األموات عندهم يف كل يوم ثالمثائة إنسان، و مل يعهدوا مثل : ويف هذا الشهر

  .ذلك يف هذه األزمنة
فيه رسم بنقل مجال الدين يوسف بن الصفى الكركى كاتب السر بدمشق إىل : شهر مجادى اآلخرة، أوله اجلمعة

وأن . هبا، عوًضا عن هباء الدين حممد بن جنم الدين عمر بن حجى، على أن حيمل أربعة آالف دينارنظر اجليش 
  .يستقر بن حجى يف كتابة السر، عوًضا عن ابن الصفى، على أن حيمل ألف دينار

  .وقدم اخلرب بوقوع الوباء يف مدينة طرابلس الشام. توجه السلطان إىل الصيد يف بركة احلجاج: ويف ثانيه

وقدم . وفيه وقع الوباء بدمشق، وفْشا املوت بالطاعون الوحى. كثر ركوب السلطان إىل الصيد: ويف هذا الشهر
اخلرب بأن إسكندر بن قرايوسف نزل قريبا من مدينة تربيز فربز إليه أخوه جهان شاه، املقيم هبا من قبل القان معني 

ا وقعة إهنزم فيها إسكندر إىل قلعة يلنجا من عمل تربيز، الدين شاه رخ بن تيمور لنك ملك املشرق، فكانت بينهم
وأن األمري محزة بن قرايلك متملك ماردين وأرزنكان أخرج أخاه ناصر الدين على . فنازله جهان شاه، وحصره هبا
وعزم على أن يسافر بنفسه إىل بالد الشام، وكتب . فقلق السلطان من ذلك. باك من مدينة آمد، وملكها منه

  .ز اإلقامات بالشام مث أبطل ذلكبتجهي
وقد تقدم أنه إمنا كاْد يدار بعد النصف من شهر رجب، . أدير حممل احلاج: يف خامسه: شهر رجب، أوله األحد

وذلك أن مماليك السلطان . وأنه أدير يف هذه الدولة قبل النصف، فجرت يف ليلة اإلثنني ويوم اإلثنني خامسه شنائع
أوا على مقت السلطان لرعيته، مع ما عندهم من بغض الناس، فنزل كثري منهم يف أول سكان الطباق بالقلعة نش

وإجتمع عدد كثري من العبيد السود، وقاتلوا . الليل، وأخذوا يف هنب الناس، وخطف النساء والصبيان للفساد
متعة شىء كثري، املماليك فقتل من العبيد مخسة نفر، وجرح عدة من املماليك، وخطف من العمائم وأخذ من األ

  .وفْيه قْدم ولد حممود بن قرايلك بسيْف األمري جانبك الصوفْي، الذى قتل. فكان ذلك من أقبح ما مسعنا به
رسم خبروج جتريدة إىل بالد الشام، وعني من األمراء املقدمني مثانية، وهم األمري قرقماس : ويف يوم السبت سابعه

تمرازى أمري جملس، واألمري أركماس الظاهرى الدوادار، واألمري متراز الشعباىن أمري سالح، واألمري أقبغا ال
الدقماقى رأس نْوبة النوب، واألمري يشبك حاجب احلجاب، واألمري جامن أمري أخور، واألمري خجا سودنْ، واألمري 

  .قراجا األشريف
وأن املماليك ال . شي بعد املغربنودى بأال حيمل أحد من العبيد السالح، وال سيفًا وال عصى، وال مي: ويف تاسعه

وذلك أنه ملا وقع بني املماليك والعبيد يف ليلة احململ ما وقع، أخذ املماليك يف تتبع العبيد، . تتعرض ألحد من العبيد
فلما نودى بذلك سكن ذلك الشر، وأمن . فقتلوا منهم مجاعة، ففر كثري منهم من القاهرة، وإختفى كثري منهم

مبنع املماليك من النزول من طباقهم بالقلعة إىل القاهرة، وذلك . وفيه رسم. ، بعد خوف شديدالناس على عبيدهم
أهنم صاروا ينزلون طوائف طوائف إىل املواضع الىت جيتمع هبا العامة للنزهة، ويتفننوا يف العبث والفساد، من أخذ 

ذلك، فلم يتم منعهم، ونزلوا على عادهتم  عمائهم الرجال وإغتصاب النساء والصبيان، وتناول معايش الباعة، وغري
  .السيئة

  .محل إىل األمراء الثمانية نفقة السفر، وهى لكل أمري ألفا دينار أشرفية : ويف عاشرة



. ركب السلطان إىل خليج الزعفران من الريدانية خارج القاهرة وعاد من يومه: ويف يوم األربعاء ثامن عشرة
  .للغذاء، ولزم الفراش فأصبح موعك البدن، ساقط الشهوة 

وقع الوباء ببالد الصعيد من أرض مصر وكثر بدمشق، وشنع حبلب وأعماهلا، فأظهر أهلها التوبة، : ويف هذا الشهر
وأغلقوا حانات اخلمارين، ومنعوا البغايا الواقفات للبغاء، والشباب املرصدين لعمل الفاحشة، بضرائب حتمل لنائب 

ففرح أهل حلب بذلك، وجعلوا شكر . تناقص املوت وخف الوباء، حىت كاد يرتفعحلب وغريه من أرباب الدولة ف
هذه النعمة أن فتحوا اخلمارات، وأوقفوا البغايا واألحداث للفساد بالضرائب املقررة عليهم، فأصبحوا وقد مات 

  .عدهوإستمر الوباء الشنيع، واملوت الذريع فيهم، رجب، وشعبان، وما ب. من الناس مثامنائة إنسان
أهل هذا الشهر والسلطان مريض، وقد أخرج ماال فرق يف مجاعة من الناس على : شهر شعبان أَوله، يوم اإلثنني

وركب من الغد، فزار . سبيل الرب والصدقة، فمازال إىل يوم الثالثاء تاسعه، فخلع فيه على األطباء لعافية السلطان
  . يف وجهه القرافة، وفرق ماالً يف الفقراء، وعاد واملرض بني

أعىن يوم األربعاء عاشره حدثت ريح شديدة يف معاملة طرابلس والالذقية ومحاة وحلب ومحص : ويف هذا اليوم
  .وأعماهلا، وإستمرت عدة أيام، فألقت من األشجار ما ال يدخل حتت حصر

برز سعد الدين إبراهيم بن املرة إىل ظاهر القاهرة ليسري إىل الطور ويركب البحر إىل : ويف يوم السبت ثالث عشرة 
. حدة، وكان قدم من مكة، وصادره السلطان على مال محله، مث خلع عليه، وإستقر يف نظراخلاص جبدة على عادته

د بن املزلق الدمشقى، ليكون عوًضا عن األمري اجملرد وخلع معه على التاجر بدر الدين حسني بن مشس الدين حمم
  .إىل جدة

وفيه ركب السلطان إىل خارج القاهرة، وعرب من باب النصر، مث نزل باجلامع احلاكمى، وقد ذكر له أن هبذا اجلامع 
ىت تظفر إنك حتتاج إىل هدم مجيع هذه الدعائم ح. " فقيل له. دعامة قد ملئت ذهًبا، فشره لذلك، وطمع يف أخذه

  .فعلم عجزه عن ذلك، وخرج، فركب عائدا إىل القلعة " . هبا، مث البد لك من إعادة عمارهتا 
وفيه قدم اخلرب بأن الرباء شنع بدمشق، وأنه مات من الغرباء الذين قدموا من بغداد وتربيز واحللة واملشهد وتلك 

  .دمشق عامل عظيم، ال حيصرهم العاد لكثرهتمالديار فرارا من اجلور والظلم الذى هنالك وسكنوا حلب ومحاة و
خلع على األمري أركماس اجلاموس أمري شكار ، وأعيد إىل كشف الوجه القبلى، وإستقر ملك : ويف سابع عشرة

  .األمراء ليحكم من اجليزة إىل أسوان
  .فة جًدا و للّه احلمدوفيه أيضا حدثت بالقاهرة زلزلة عند أذان العصر، إهتز ىب البيت مرتني، إال أهنا كانت خفي

وإستمرت يوم اجلمعة ويوم السبت، . هبت بدمشق ريح شديدة يف غاية من القوة: ويف يوم اجلمعة تاسع عشرة
وألقت أعاىل دور عديدة، وألقت بعض املنارة الشرقية . فاقتلعت من شجر اجلوز الكبار ما ال ميكن حصره لكثرته

  .هذه الريح بالد صفد والغور، وأتلفت شيئا كثريا باجلامع األموى، فكان أمًرا مهوال، وعمت
وبعث السلطان على . إستقل ابن املزلق وابن املرة باملسري إىل الطور لريكبوا البحر من هناك إىل جدة: ويف عشرينه

  .يد ابن املزلق مخسة آالف دينار، بسبب عمارة عني عرفة
عسكر اجملرد إىل الشام، وصحبته األمراء، من غري أن خرج األمري قرقماس أمري سالح مقدم ال: ويف يوم اخلميس

فنزلوا بالريدانية خارج القاهرة، إىل أن إستقلوا . يرافقهم يف سفرهم أحد من املمالك السلطانية، لسوء سريهتم
ممن معه صحبة األمراء . وكتب لنائب الشام األمري أينال اجلكمى، أن يتوجه. باملسري يف يوم السبت سابع عشرينه

ىل حلب، ويستدعوا محزة باك ابن قرايلك صاحب ماردين وأرزن كان، فإن قدم إليهم خلع عليه بنيابة السلطة إ



  .فيما يليه، وإال مشوا بأمجعهم عليه وقاتلوه وأخذوه 
وقدم اخلرب بأنْ حممد بن قرايلك توجه إىل أخيه محزة بالك باستدعائه، وقد حقد عليه قتله جانبك الصويف، فإنه ملا 

لغه نزول جانبك على أخويه حممد وحممود، كتب إىل أخيه حممد بأًن يبعث به إليه لريهب به السلطان، فمال حممد ب
إىل ما وعده به نائب حلب من املال، وقتل جانبك، فمازال محزة يعد أخاه ومينيه، حىت سار إليه، ويف ظنه أنه يوليه 

  .ر عاجل عقوبة اهللا له على بْغيه بعض بالده، فما هو إال أن صار يف قبضته، قتله وظه
وقع يف كثري من األبقار داء طرحت منه احلوامل عجوالً وفيها الطاعون، وهلك كثري من : ويف هذا الشهر

  .العجاجيل بالطاعون أيضاً
وفيه كانت عدة األموات الىت رفعت هبا أوراق مباشرى ديوان املواريث بالقاهرة : شهر رمضان، أوله يوم الثالثاء

انية عشر إنساناً، وتزايدت عدهتم يف كل يوم حىت فشا يف الناس املوت بالطاعون يف القاهرة ومصر، السيما يف مث
هذا وقد عم الوباء بالطاعون بالد حلب ، ومحاة ، . األطفال واإلماء والعبيد، فإهنم أكثر من ميوت موتاً وحًيا سريًعا

ملة وغزة ، وما بني ذلك، حىت شنعت األخبار بكثرة من وطرابلس ، ومحص ، ودمشق، وصفد ، والغور ، والر
  .وشناعة املوتان أيًضا ببالد الواحات من أرض مصر، ووقوعه قليال بصعيد مصر . ميوت، وسرعة موهتم

ختمت قراءة صحيح البخارى بني يدى السلطان بقلعة اجلبل ، وقد حضر قضاة : ويف يوم األربعاء ثالث عشرينه
وهو منكر يف . ة من مشايخ العلم ومجاعة من الطلبة، كما جرت العادة من األيام املؤيدية شيخالقضاة األربع، وعد

وذلك أنه يتصدى للقراءة من ال عهد له مبارسة العلم، لكنه يصحح ما . صورة معروف، ومعصية يف زى طاعة
، بل دائما دأهبم أن يأخذوا هذا، ومن حضر ال ينصتون ملاعه. يقرأه، فيكثر مع ذلك حلنه وتصحيفه وخطاه وحتريفه

ورمبا كفر . يف البحث عن مسأله يطول صياحهم فيها، حىت ْميضى هبم احلال إىل اإلساءات الىت تؤول أشد العداوات
وإتفق يف يوم هذا اخلتم أن السلطان ملا . بعضهم بعًضا، وصاروا ضحكة ملن عساه حيضرهم من األمراء واملماليك

الوهم له، فسأل من حضر من القضاة والفقهاء عن الذنوب الىت إذا إرتكبها الناس كثر الوباء قلق من مداخلة 
إن الزنا إذا فشا يف الناس ظهر فيهم الطاعون، وأن النساء يتزين : عاقبهم اللّه بالطاعون، فقال له بعض اجلماعة
ونازعه آخر . ن املشى يف األسواقفأشار آخر أن املصلحة منع النساء م. وميشني يف الطرقات ليلًا وهناًرا يف األسواق

وجروا يف ذلك . فقال ال مينع إال املتربجات، وأما العجائز ومن ليس هلا من يقوم بأمرها ال متنع من تعاطى حاجتها
على عادهتم يف معارضة بعضهم بعضاً، فمال السلطان إىل منعهن من اخلروج إىل الطرقات مطلقًا، ظناً منه أن مبنعهن 

فْنودى . وأمر بإجتماعهم عنده من الغد، فاجتمعوا يف يوم اخلميس، وإتفقوا على ما مال إليه السلطان .يرتفع الوباء
مبنع مجيع النساء بأسرهن من اخلروج من بيوهتن، وأال متر إمرأة يف شارع وال سوق . بالقاهرة ومصر وظْواهرمها

. ياهتن وعجائزهن وإمائهن من اخلروج إىل الطرقاتألبتة، وهتدد من خرجت من بيتها بالقتل، فامتنع عامة النساء، فت
وأخذ واىل القاهرة وبعض احلجاب يف تتبع الطرقات، وضرب من وجدوا من النساء، وأكدوا من الغد يوم اجلمعة 

فنزل بعدة من األرامل وربات . يف منعهن، وتشددوا يف الردع والتهديد، فلم تر إمرأة يف شىء من الطرقات
ومع ذلك فتعطل . قيم هلا يقوم بشأهنا، ومن تطوف على األبواب تسأل الناس، ضيق وضرر شديدالصنائع، ومن ال 

  .بيع كثري من البضائع والثياب والعطر، فإزداد الناس وقوف حال، وكساد معايش، وتعطل أسواق، وقلة مكاسب
من عليه دين، فاًخرجوا أمر السلطان بإخراج أهل السجون من أرباب اجلرائم، و: ويف يوم السبت سادس عشرينه

. ورسم بغلق السجون كلها، وأال يسجن أحد، فأغلقت السجون بالقاهرة ومصر. بأمجعهم، وأطلقوا بأسرهم
  .وإمتنع من له مال على أخر أن يطالبه به . وأنتشرت السراق واملفسدون يف البلد



عندى : مث قال. اعة، فلم يرضهمعزم السلطان على والية احلسبة لرجل ناهض، فذكر له مج: ويف سابع عشرينه
واحد ليس مبسلم، وال خياف اللّه وأمر فأحضر إليه األمري دولت خجا، فخلع عليه وإستقر به حمتسب القاهرة، 

عوًضا عن املقر الصالحى حممد ابن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اللّه، رغبة من السلطان يف جربوته، 
ه نودى خبروج اإلماء لشراء حوائج مواليهن من األسواق، وأال تنتقب وقسوته، وشدة عقوبته وقلة رمحته وفي

واحدة منهن، بل يكن سافرات عن وجوههن، وأن خترج العجائز لقضاء أشغاهلن، وأن خترج النساء إىل احلمامات، 
بغري طائل، وقد وفيه قدم األمراء اجملردون إىل البحرية . وال يقمن هبا إىل الليل، فكان يف ذلك نوع من أنواع الفرج

وفيه أقيم . وفيه إبتدأ إنتشار اجلراد الكثري بالقاهرة وضواحيها، وإستمر عدة أيام. أتلفوا كثًريا من زروع النواحي
بعض سفلة العامة األشرار يف التحدث على مواريث اليهود والنصارى، وخلع عليه، وكانت العادة أن بطرك 

ر مواريث طائفته، فتوصل هذا السفلة إىل السلطان، والتزم له أن حيصل النصارى ورئيس اليهود يتوىل كل منهما أم
وفيه كشف عن بيوت . من هذه الطائفتني مالًا كبرياً، فجرى السلطان على عادته يف الشره يف مجع املال، وواله

  .اليهود والنصارى، وأحضروا ما فيها من جرار اخلمر لتراق
س عند املالحات، قريب من حبرية الربلس وكانت نصارى اإلقليم قبليا هدم للنصارى دير املغط: ويف هذا الشهر

وحبريا حتج إىل هذا الدير كما حيجون إىل كنيسة القيامة بالقدس، وذلك يف عيده من شهر بشنس، ويسمونه عيد 
 الظهور، وقد بسطت الكالم على هذا عند ذكر الكنائس والديارات من كتاب املواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط

  .واآلثار 

وإستوىل أمري املال عاذر بن . شنع املوت بالطاعون يف بلد عانة من بالد العراق، حبيث مل يبق هبا أحد: ويف هذا الشهر
وشنع املوت أيضاً يف أهل الرحبة، حىت عجزوا عن مواراة األموات، وألقوا منهم عدًدا . نعري على موجودهم مجيعه

ا يف أزواق التركمان، وبيوت العربان بنواحي بالد الفرات، حىت صار الفريق من وشنع املوت أيًض. كثرياً يف الفرات
وأحصى من مات مبدينة غزة يف هذا . ودواهبم مهملة، ال راعى هلا. العرب، أو الزوق من التركمان، ليس به إنسان

أهلها، وبكثرة الوباء ببالد الشهر، فبلغوا إثين عشر ألفًا ونيف، ووردت األخبار خبلو عدة مدن ببالد املشرق ملوت 
  .الفرنج

وقد كل الناس بالقاهرة ومصر من القبض واألنكاد ما ال يوصف، وذلك من تزايد : شهر شوال، أهل بيوم اخلميس
عدة األموات يف كل يوم، فكانت عدة من رفع ذكره من ديوان املواريث يف هذا اليوم وهو يوم العيد من القاهرة 

هذا، وقد تعطل بيع كثري من البضائع وأمتعة النساء إلمتناعهن من املشي يف . نان وعشرونمائة إنسان، ومن مصر إث
الطرقات وإستوحش نساء األمراء اجملردين وأوالدهم لغيبتهم عنهم، وقلق الناس من عسف متوىل احلسبة، وشدة 

ى السريع بالطاعون، ومن بطشه، ومن كثرة ما داخل الناس من الوهم خوفًا على أوالدهم وخدمهم من املوت الوح
نزول أنواع املكاره بالذمة من اليهود والنصارى، حبيث أىن مل أدرك يف طول عمرى عيًدا كان أنكد على الناس من 

  .هذا العيد 
إشتد برد الشتاء يف بالد الشام، فأصبح الناس من صفد إىل دمشق ومحاة وحلب وديار بكر، إىل : ويف ليلة هذا العيد
صقعت أشجارهم، حبيث مل يبق عليها ورقة خضراء إال إسودت، ما عدا شجر الصفصاف، واجلوز  أرزن كان، وقد

فتلفت الباقالء املزروعة، والشعري والبيقياء واهلليون وعامة اخلضروات، فزادهم ذلك بالء على بالئهم بكثرة املوتان 
وتلفت هبا الزروع . لدواب ما شاء اللّهالفاشى يف الناس وهبت مع ذلك بصفد ريح باردة، هلك بعدها من الناس وا

وإتفق أيًضا يف ليلة عيد الفطر أن هجم على مدينة فاس من بالد املغرب األقصى، سيل عظيم جداً، . واألشجار



وفيه . قدم األمراء اجملردون إىل حلب: ويف رابعه. فأخذ خالئق وهدم عدة مساكن، فكان أمًرا مهوالً وحادثًا شنيًعا
لى األمور أسنبغا الطيارى، وإستقر حاجب ميسرة، عوضاً عن جانبك الناصرى املتوىف مبكة، فأراق خلع السلطان ع

  .اخلمور من دور النصارى وغريهم
خلع على اإلمام احلافظ شهاب الدين أىب الفضل أسد ابن على بن حجر، وأعيد إىل قضاء : ويف يوم الثالثاء سادسه

وألزم أن يقوم لعلم الدين صاحل مبا محله . قضاة علم الدين صاع البلقيىنالشافعية بديار مصر، عوضاً عن قاضى ال
هذا، وقد أظهر السلطان أنه ال يوىل أحًدا من القضاة مبال، فإنه داخله وهم عظيم من كثرة تزايد املوت . إىل اخلزانة

وت الكثري من خدام الوحى السريع يف الناس، وموت كثر من املماليك السلطانية سكان الطباق من القلعة، وم
السلطان الطواشية، ومن جواريه وحظاياه وأوالده، فحمل إىل البلقيىن من مال شهاب الدين بن حجر، ال من مال 

  .السلطان
وعاد من آخره بعد أن فرق ماالً يف . وفيه ركب السلطان من القلعة، وأقام يومه خبليج الزعفران خارج القاهرة

تفرقة ذلك، حىت سقط عن فرسه، فغضب السلطان من ذلك، وطلب سلطان الفقراء، فتكاثروا على متوىل 
احلرافيش، وشيخ الطوائف، وألزمهما مبنع اجلعيدية أمجعني من السؤال يف الطرقات، وإلزامهم بالتكسب، وأن من 

يبق من فإمتنعوا من الشحاذة، وخلت الطرقات منهم، و مل . شحذ منهم يقبض الواىل عليه، وأخرج ليعمل يف احلفري
فعم الضيق كل أحد، وإنطلقت األلسنة . السؤال إال العميان والزمناء وأرباب العاهات، و مل نسمع مبثل ذلك

  .بالدعاء على السلطان، ومتىن زواله، فأصبح يف يوم األربعاء سابعه مريًضا قد إنتكس، ولزم الفراش
وألزمهم الذى وىل أمر مواريثهم أن يعملوا له  إشتد البالء بأهل الذمة من اليهود والنصارى ،: ويف هذه األيام

وألزمهم أيًضا أن . وأخرق هبم وأهاهنم. حساب من مات منهم من أول هذه الدولة األشرفية، وإىل يوم واليته
  .يوقفوه على مستنداهتم يف األمالك الىت بأيديهم، فكثرت الشناعة عليه، وساءت القالة يف الدولة

ؤملة منها أن امرأة مات ولدها بالطاعون، ومل يكن هلا سواه فلما غسل وكفن وأخرج وإتفق مع ذلك كله حوادث م
به ليوضع يف التابوت ليدفن يف الصحراء أرادت أمه أن خترج وراء جنازته، فمنعت من ذلك ألن السلطان رسم أال 

. الدار إىل األرض، فماتت فشق عليها منعها من تشنيع جنازة ولدها، وألقت نفسها من أعلى. خترج امرأة من منزهلا
وخرجت امرأة أخرى من دارها ألمر مهم طرأ هلا، فصدفها دولت خجا متوىل احلسبة، فصاح بأعوانه بأن يأتوه هبا 
ليضرهبا، فما هو إال أن قبضوا عليها، إذ ذهب عقلها وسقطت مغشًيا عليها من شدة اخلوف، فشفع فيها بعض من 

  .فحملت إىل دارها وقد إختلت وفسد عقلها فمرضت مع ذلك مدْه. عنها حضر أال يعاقبها، فتركها، وانصرف
إتفقت حادثه مل ندرك مثلها، وهو أن اخلطيب باجلامع األزهر رقي املنرب فخطب، وأمسع : ويف يوم اجلمعة تاسعه

مث قام . وسهوجلس لإلستراحة بني اخلطبتني، فلم يقم حىت طال جل. الناس اخلطبة وأنا فيهم حىت أمتها على العادة
وجلس سريًعا، وإستند إىل جانب املنرب ساعة قدر ما يقرأ القارىء ربع حزب من القرآن، والناس يف إنتظار قيامه، 

فإرتج اجلامع وضج الناس، وضربوا أيديهم بعضها على بعض أسفًا . مات اخلطيب: وإذا برجل من احلاضرين يقول
ام كثري من الناس يريدون املنرب، فقام اخلطب على قدميه، ونزل وحزلًا، وأخذىن البكاء وقد إختلت الصفوف، وق

عن املنرب، فدخل احملراب وصلى من غري أن جيهر بالقراءة، وأوجز يف صالته حىت أمت الركعتني، وقدمت عدة جنائز 
دم وتق. وإذا بالناس يف حركة وإضطراب، وعدة منهم جيهرون بأن اجلمعة ما صحت. فلم أدر من صلى بنا عليها

فما هو إال أن قضي هؤالء صالهتم إذا جبماعة أخر قد وثبوا . رجل فأقام وصلى الظهر أربعًا، ومجاعة يأمتون به
وأمروا فأذن املؤذنني على سدة املؤذنني بني يدى املنرب، ورقي رجل املنرب، فخطب خطبتني، ونزل ليصلى فمنعوه من 



فلما إنقضت صالته بالناس ثار . حىت صلى بالناس مجعة ثانيةالتقدم إىل احملراب، وأتوا بإمام اخلمس، فقدموه 
آخرون وصاحوا بأن هذه اجلمعة الثانية مل تصح، وأقاموا الصالة، وصلى هبم رجل صالة الظهر أربع ركعات، 

وكان يف هذا اليوم باجلامع األزهر إقامة خطبتني وصالة اجلمعة مرتني، وصالة الظهر مرتني، وإنصرف الناس، وكل 
ئفة ختطىء األخرى، وتطري كثري منهم على السلطان بزواله من أجل إقامة خطتني يف موضع واحد هذا، وقد كان طا

وهبت . مات اخلطيب، قد ملكهم الوهم، فأرعد بعضهم، وبكى مجاعة منهم، ودهش آخرون: الناس عندما قيل
. ت اخلطيب على املنرب هللك مجاعة من الوهمعند ذلك ريح باردة، فظنوا أهنم مجيًعا ميتون حىت أنه لو قدر اللّه مو

  .وللّه عاقبة األمور
. ومنذ إبتدأ به املرض، وهو أخذ يف التزايد، إال أنه يتجلد، ويظهر أنه عويف. تزايد بالسلطان مرضه: ويف هذه األيام

هذا، . ربعاء سابعهوخيلع على األطباء، ويركب وسحنته متغرية، ولونه مصفراً، إىل أن عجز عن القيام من ليلة األ
وقد شنع املوت بالدور السلطانية يف أوالد السلطان الذكور واإلناث، ويف حظاياه وجواريه، وجوارى نسائه، ويف 

وشنع املوت أيضاً يف الناس بالقاهرة ومصر وما . اخلدام الطواشية، ويف املماليك السلطانية سكان الطباق بالقلعة
ى من ذكرنا، ويف بالد الواحات والفيوم، وبعض بالد الصعيد، وبعض احلوف بينهما، ويف سكان قلعة اجلبل، سو

  .بالشرقية 
خرج حممل احلاج مع األمري أقبغا الناصرى أحد الطبلخاناه ونزل بركة احلجاج على : ويف يوم اإلثنني تاسع عشرة

  .من الغد بعده العادة، فمات عدة ممن خرج بالطاعون، منهم ابن أمري احلاج وأبيه، يف هذا اليوم و
ثار عشري بالد الشام قيسها ومنيها وحتاربوا يف سادسه، فقتل من الفريقني مجاعات يقول املكثر : ويف هذا الشهر

زيادة على ألف، ويقول املقل دون ذلك، فنزل بأهل الشام اخلوف الشديد، مع ما هبم من البالء العظيم بكثرة 
  .ومع ما أصاهبم من تالف فواكههم عن آخرها. حزين على ميت املوتان عندهم، حىت ال يكاد يوجد هبا إال

رفعت أوراق ديوان املواريث بعدة من مات يف هذا اليوم بالقاهرة، فكانوا ثالمثائة : ويف يوم األربعاء حادى عشرينه
  .وضبطت عدة من صلى من األموات يف املصليات، فبلغوا ما ينيف على ألف ميت. وأربًعا وأربعني ميتًا

  .خلع على األطباء لعافية السلطان:.  يوم اخلميس ثاين عشرينهويف
  .إستقل احلاج من الربكة باملسري: ويف ثالث عشرينه

وسط السلطان طبيبيه اللذين خلع عليهما باألمس، ومها العفيف وزين خضر، وذلك : ويف يوم السبت رابع عشرينه
ما مل حتصل له العافية ساءت أخالقه، وتوهم أن األطباء أنه حرص على احلياة، وصار يستعجل يف طلب العافية، فل

مقصرون يف مداواته، وأهنم أخطأوا التدبري يف عالجه، فطلب عمر بن سيفا واىل القاهرة، فلما مثل بني يديه، وهو 
جالس وبني يديه مجاعة من خواصه، منهم صالح الدين حممد بن نصر اللّه كاتب السر، واألمري صفى الدين جوهر 

فأقامه ليمضي فيه ما أمر به، . خلازندار يف خرف، وفيهم العفيف وخضر أمره أن يأخذ العفيف ويوسطه بالقلعةا
فقام أهل اجمللس يقبلون األرض، ومنهم من يقبل . وإذا اخلضر فأمره أن يوسط خضر أيًضا، فأخذ اآلخر وهو يصيح
ا بعد أخر يستعجل الواىل يف توسيطهما وهو رجل السلطان، ويضرعون إليه يف العفو، فلم يقبل، وبعث واحًد

فلما طال األمر بعث السلطان من أشد أعوانه من حيضر توسيطهما فخرج . يتباطاً، رجاء أن يقع العفو عنهما
وقدم خضر، فجزع جزعا . فقدم لعفيف فاستسلم، وثبت حىت وسط قطعتني بالسيف. وأغلظ للواىل يف القول

مث محالً إىل أهليهما . فتكاثروا عليه فوسطوه توسيطًا شنيعا، لتلويه وإضطرابه شديداً، ودافع عن نفسه، وصاح،
ومن حينئذ . فساء الناس ذلك، ونفرت قلوهبم من السلطان، وكثرت قالتهم، فكانت حادثة مل ندرك مثلها. بالقاهرة



جقمق العالى األتابك ومن  تزايد البالء بالسلطان إىل يوم اخلميس تاسع عشرينه، فاستدعى السلطان األمري الكبري
، وخوفهم مما جرى بعد املؤيد شيخ من اإلختالف وإ " انظروا يف أمركم : " تأخر من األمراء املقدميِن، وقال هلم

  .تالف أمرائه، فطال الكالم، وإنفضوا عنه، على غري شىء عقدوه، وال أمًرا أبرموه
لبالء الذى مل نعهد مثله جمتمًعا، وهو أن السلطان تزايدت والناس يف أنواع من ا: شهر ذى القعدة، أهل بيوم السبت

أمراضه، وأرجف مبوته غري مرة، وشنع املوت يف مماليكه سكان الطباق، حىت لقد مات منهم يف هذا الوباء حنو 
ومات من اخلدام اخلصيان مائة وستون طواشي، ومات من اجلوارى بدار السلطان زياده على مائة وستني . آالف
  .، سوى سبع عشرة حظية وسبعة عشر ولًدا، ذكورا وإناثًاجارية

ومشل عامة دور القاهرة ومصر وما بينهما املوت أو املرض، وكذلك مجيع بالد الشام من الفرات إىل غزة، حىت أن 
نهم قفلًا توجه من القاهرة يريد دمشق، فما نزل بالعريش حىت مات ممن كان سائًرا فيه زيادة على سبعني إنسانًا، م

ومع هذا كساد املبيعات وتعطل األسواق، إال من بيع األكفان وما البد للموتى منه، كالقطن . عدة من معارفنا
  .وحنوه، إال أنه منذ أهل هذا الشهر أخذت عدة األموات تتناقص يف كل يوم

  .وصل العسكر اجملرد إىل مدينة أبلستني: ويف أوله

ىل ولده املقام اجلماىل يوسف، وذلك أنه ملا تزايد به املرض، حدث عظيم عهد السلطان إ: ويف يوم الثالثاء رابعه
الدولة القاضى زين الدين عبد الباسط األمري صفى الدين جوهر اخلازندار يف أمر املقام اجلماىل، وأشار له أن يفاوض 

ن السلطان أمر األمري السلطان يف وقت خلوته به، أن يعهد إليه بالسلطة من بعد وفاته، وحيسن له ذلك، فإتفق أ
. جوهر أن حيرر له مجلة ما يتحصل من أوقافه على أوالده، فلما أوقفه على ذلك، وجد السبيل إىل الكالم، فأعلمه
مبا أشار به القاضى زين الدين عبد الباسط من العهد إىل املقام اجلماىل، فأعجبه ذلك، وأمر بإستدعائه ه فلما مثل 

يف هذا إجتماع الكلمة، وسد باب الفنت، : " جوهر عنه، فأخذ حيسن ذلك، ويقول بني يديه، سأله عما ذكر له
فأجاب السلطان إىل ذلك، ورسم . وحنو ذلك من القول" وعمارة بيت السلطان، ومصلحة العباد، وعمارة البالد 

لقاضى زين الدين له باستدعاء اخلليفة والقضاة واألمراء واملماليك وأهل الدولْه، وحضورهم يف غد، فمضى عنه ا
ونزل إىل داره بالقاهرة، وبعث إىل املذكورين أن حيضروا غًدا بني يدى السلطان بكرة النهار، وتقدم إىل القاضى 

شرف الدين أىب بكر األشقر نائب كاتب السر بكتابة عهد املقام اجلماىل، وذلك أن القاضى صالح الدين حممد بن 
يف وخضر تغري مزاجه، وإشتد جزعه إىل أن حم يف ليلة اجلمعة، ونزل من نصر اللّه كاتب السر من حني وسط العف

القلعة، ولزم الفراش ومرضه يتزايد، وقد ظهر به الطاعون يف مواضع من بدنه، فبادر القاضى شرف الدين، وكتب 
لى احلوش، وأصبح اجلماعة يف يوم الثالثاء رابعه وهم بالقلعة، فأخرج السلطان إىل موضع يشرف ع. العهد ليالً

وقد وقف به األمري خشقدم الطواشى مقدم املماليك، ومعه مجيع من بقى من املماليك السلطانية سكان الطباق 
وجلس اخلليفة أمري املؤمنني املعتضد باللّه أبو . بالقلعة، ومجيع من هو أسفل القلعة، من املشتروات واملستخدمني

م، واألمري الكبري جقمق العالى أتابك العساكر، ومن تأخر من أمراء الفتح داود، وقضاة القضاة األربع على مراتبه
مث قام القاضى زين الدين عبد الباسط وفتح باب الكالم . األلوف واملباشرون، ماعدا كاتب السر فإنه شديد املرض

خلليفة ذلك وأشار يف عهد السلطان من بعد وفاته إلبنه املقام اجلماىل بالسلطنة وقد حضر أيًضا مع أبيه، فاستحسن ا
فتقدم القاضى شرف الدين األشقر بالعهد إىل بني يدى السلطان، فأشهد السلطان على نفسه بأنه عهد إىل ولده . به

مث . امللك العزيز مجال الدين أىب احملاسن يوسف من بعد وفاته بالسلطة فأمضى اخلليفة العهد، وشهد بذلك القضاة
يك وكلمه بالتركية واملماليك تسمعه كالما طويال ليبلغه عنه إىل املماليك، إن السلطان التفت إىل مقدم املمال



حاصله أنه إشتراهم ورباهم، وأهنم أفسدوا فساًدا كبريًا، عدد فيه ذنويهم، وأنه تغري من ذلك عليهم ومازال يدعو 
ائف ورباهم، فشرعوا اللّه عليهم حىت هلك منهم من هلك يف طاعون سنة ثالث وثالثني، مث إنه إشترى بعدهم طو

وأنه قد وقع فيكم الطاعون فمات منكم من مات، وقد عفوت : أيًضا يف الفساد، كما فعل أولئك اهلالكون بدعائه
عنكم، وأنا ذاهب إىل اللّه وتارك ولدى هذا وهو وديعيت عندكم، وقد إستخلفته عليكم، فإدعوا له وأطيعوه، وال 

وأوصاهم أال يغريوا على أحد من األمراء وأن يبقوا األمراء اجملردين على . ختتلفوا، فيدخل بينكم غريكم فتهلكوا 
فإشتد عند ذلك بكاؤهم، وبكى احلاضرون أيضاً مث أقسم السلطان وأعيد إىل . أمرياهتم، وال يغريوا نواب املمالك

ى شرف الدين فراشه، وقد كتب اخلليفة بإمضاء عهد السلطان، وشهد عليه فيه القضاة بذلك، مث كتب القاض
األشقر إشهاًدا على السلطان بأنه جعل األمري الكبري جقمق العالى قائما بتدبري أمور امللك العزيز، وأخذ فيه خط 

  .اخلليفة باإلمضاء، وشهادة القضاة عليه بذلك، فألصقه بالعهد، وإنفضوا مجيعهم
. نارا، فكانت مجلتها مائة وعشرون ألف دينارأنفق يف املماليك السلطانية كل واحد مبلغ ثالثني دي: ويف هذا اليوم

وفيه خلع على تغرى بردى أحد أتباع التاج الشويكى وإستقر يف والية القاهرة، عوًضا عن عمر بن سيفا أخى 
  .التاج، فإنه مرض بالطاعون من آخر هنار اجلمعة

فلما مثل بني يدى موالنا . ةإستدعى الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اللّه إىل القلع: ويف يوم اجلمعة سادسه
فنزل يف . السلطان أمر به، فخلع عليه، وإستقر به يف كتابة السر، عوًضا عن ولده صالح الدين حممد، وقد تويف

وخلع معه أيضاً على نور الدين . موكب جليل على فرس رائع بقماش ذهب، أخرج له من االصطبل السلطاىن 
: هرة، عوًضا عن دولت خجا، وقد مات يف أول الشهر ويف هذا الشهرعلى بن السويفي، وإستقر يف حسبة القا

ووقع الطاعون يف الغنم . أتلف اجلراد بضواحى القاهرة كثًريا من املقاتى، كاخليار والبطيخ والقثاء والقرع
من  وأما الطاعون فإنه كما تقدم إبتدأ بالقاهرة. ووجد يف النيل مسك كثري طاف قد مات من الطاعون. والدواب

أول شهر رمضان، وكثر يف شوال حىت جتاوز عدة من يصلى عليه يف مصلى باب النصر كل يوم أربعمائة ميت، 
ومع ذلك فلم تبلغ عدة من يرفع يف أوراق ديوان املواريث قط . سوى بقية املصليات وعدهتا بضع عشرة مصلى

ا هم األطفال واإلماء والعبيد، فال حيتاج وسببه أن الناس أعدوا توابيت للسبيل، ومعظم من ميوت إمن. أربعمائة
  .أهلهم إىل إطالقهم من الديوان 

. ومن أعجب ما وقع يف هذه األيام أن رجالً نادى على قباء يف عدة أسواق، فلم جيد من يشتريه لكساد األسواق
عبد له، فأخذه بيده وكان سوق الرقيق قد أغلق وتعطل بيع الرقيق فيه لكثرة من ميوت منهم، فإحتاج رجل إىل بيع 

من يشترى هذا العبد فلم جيبه أحد، مع كثرة الناس بالشارع، وإمنا تركوا : وصار ينادى عليه يف شارع القاهرة
  .شراءه خوفًا من سرعة موته بالطاعون

رحل األمراء اجملردون من أبلستني، ومعهم نواب الشام وعساكرها من غزة إىل الفرات، ومجيع : ويف حادى عشرة
  .كمان الطاعة، وتوجهوا يف مجع كبري يريدون مدينة آقشهر، حىت نزلوا عليها وحصروهاتر

إشتد مرض السلطان، مث حجب عن الناس، فلم يدخل إليه أحد من األمراء : ومن يوم السبت خامس عشرة
جوهر اخلازندار، واملباشرين عدة أيام، سوى األمري أينال شاد الشرخباناه، واألمري على بيه، واألمري صفى الدين 

فإذا صعد القاضى زين الدين عبد الباسط واملباشرون إىل القلعة، أعلمهم هؤالء حبال . واألمري جوهر الزمام
والناس . هذا، واإلرجاف يقوى، واألمراء واملماليك السلطانية يف حركة، وقد صاروا فرقًا خمتلفة اآلراء. السلطان

دورهم، وأخفى أهل الدولة أوالدهم ونساءهم خوفًا من النهب،  على ختوف من وقوع احلرب، وقد وزعوا يف



وقد تناقصت عدة . وأهل النواحى بالصعيد والوجه البحرى قد جنم النفاق فيهم، وخيفت السبل، شاًما ومصراً
  .األموات بالقاهرة ومصر منذ أهل هذا الشهر، كما تقدم

  .ة سيل عظيم، مأل احلرم من غري تقدم مطر مبكةهجم على املسجد على احلرام مبك: ويف أخريات هذا الشهر
والناس بديار مصر من قلة اخلدم يف عناء وجهد، فإنه مات بالقاهرة ومصر وما :. شهر ذى احلجة، أهل بيوم اإلثنني

بينهما يف مدة شهر رمضان وشوال وذى القعدة زيادة على مائة ألف إنسان، معظمهم األطفال، وأكثر األطفال 
ي األطفال يف كثرة من مات الرقيق، وأكثر من مات من الرقيق اإلماء، حبيث كادت الدور أن ختلو من البنات، ويل

  .وكذلك مجيع بالد الشام بأسرها. األطفال واإلماء والعبيد

وأما السلطان فحدث له مع سقوط شهوة الغْداء مدة أشهر، ومع إحنطاط قواه، ما ليخوليا فكثر هذيانه وختليطه، 
اللّه تعاىل أضعف قوته ملا كان يؤمن مع ذلك من إفساد شىء كثري بيده، إال أنه يف أكثر األوقات غائب، ولوال أن 

قسم يقال عنهم أهنم قرانصة، وهم الظاهرية والناصرية : وصِار العسكر يف اجلملة قسمني. فإذا أفاق هذى وخلط
مري الكبري جقمق العالى نظام امللك، كما قرره واملؤيدية، وكلمتهم متفقة على طاعة امللك العزيز، وأن يكون األ

والقسم اآلخر املماليك األشرفية . السلطان، وأهنم ال يصعدون إىل القلعة خوفًا على أنفسهم من املماليك األشرفية
، سكان الطباق بالقلعة ورأيهم أن يكون امللك العزيز مستبًدا باألمر وحده، وأعياهنم األمري أينال شاد الشراخباناه

واألمري خيضى باى أمري أخور ثاين، واألمري على بيه اخلازندار، واألمري مغلباى اجلقمقى أستادار الصحبة، واألمري 
فلما إشتهر أمر هذين الطائفتني وشنعت . وهذه الطائفة األشرفية خمتلفة بعضها على بعض. قرقماس قريب السلطان

عبد الباسط يف مل هذا الشعث، وإمخاد نار الفتنة ليصلح بني  القالة عنهما، قام عظيم الدولة القاضي زين الدين
ووافقه على ذلك األمري أينال الشاد، فإستدعى سكان الطباق من املمالك إىل جامع القلعة، وأرسل إىل . الفريقني
  .القضاة 

نائب كاتب السر، فلما تكامل اجلمع مازال هبم حىت أذعنوا إىل احللف، فتوىف حتليفهم القاضي شرف الدين األشقر 
على اإلقامة على طاعة امللك العزيز، واإلتفاق مع األمري الكبري جقمق، وأال يتعرض أحد منهم لشر وال فتنة، وال 

يتعرضوا ألحد من األمراء املقيمني بديار مصر، وال إىل األمراء اجملردين وال إىل كفالء ممالك الشام يف نفس وال مال 
أينال واألمري على بيه، واألمري مترباى الدوادار، وعامة املماليك، حلف القاضي زين فلما حلف األمري . وال رزق

الدين عبد الباسط أن يكون مع الفريقني، وال يباطن طائفة على األخرى، مث قام اجلميع، وقصد القاضي زين الدين 
. بقى بديار مصر من األمراءدار األمري الكري جقمق، ومعه عدة من أعيان األشرفية، حىت حلفه، وحلف بعده من 

مث نزل بعد ذلك األمري أينال مث األمري على بيه إىل األمري الكبري جقمق، وقبل كل منهما يده، فإبتهج هبما، وبالغ يف 
  .وللّه احلمد. وسكنت تلك الثائرة. إكرامهما

جبامع القلعة، وقد صعد إىل وهو يوم عيد النحر خرج امللك العزيز، فصلى صالة العيد : ويف يوم األربعاء عاشره 
مث مشوا يف اخلدمة بعد الصالة، حىت جلس على باب . خدمته باجلامع األمري الكبري جقمق، ومن عداه من األمراء

فقام امللك . ونزلوا إىل دورهم. وخلع على األمري الكبري، وعلى من جرت عادته باخللع يف يوم عيد النحر. الستارة
الضحايا باحلوش هذا، وقد توالت على السلطان نوب الصرع مراًرا، وختلت قواه،  العزيز، ودخل، وذبح، وحنر

  .حىت صار كما قيل
  .ومل يبق إال نفس خافت ومقلة إنساهنا باهتريثى له الشامت مما به ياويح من يرثى له الشامت



  .تغمده اهللا برمحته وأسكنه فسيح جنته . حىت مات عصر يوم السبت ثالث عشره
  لك العزيز مجال الدينالسلطان امل

  .أبو احملاسن يوسف ابن األشرف برسباى 

أقيم يف امللك بعد أبيه، وذلك أن السلطان برسباى ملا مات بادر القاضي زين الدين عبد الباسط، واألمري أينال 
رف الدين الشاد، واألمري على بيه، واألمري مترباى الدوادار، وقد اجتمعوا بالقلعة، وبعثوا يف احلال القاضي ش
ودخل األمري . األشقر يف إستدعاء اخلليفة، وبعث القاضي زين الدين بعض غلمانه يف طلب القضاة، فأتوا مجيًعا

جوهر الزمام، فأخرج بامللك العزيز إىل باب الستارة، وأجلس هناك، وطلب األمري الكبري جقمق وبقية األمراء، 
ر الوزير وكاتب السر، وناظر اخلاص، فوض اخلليفة السلطة فلما تكامل مجعهم، وحض. ونزل املمالك من الطباق

وعمر السلطان . للملك العزيز، وأفاض عليه التشريف اخلليفىت، وقلده السيف وقد بقي لغروب الشمس حنو ساعة
يومئذ أربع عشرة سنة وسبعة أشهر، فقام من باب الستارة، وركب فرسه، ورفعت القبة والطري على رأسه، وقد 

مري الكبري وسار، والكل مشاة يف ركابه، حىت عرب إىل القصر، فجلس على ختت امللك وسرير السلطنة، محلها األ
وقرأ العهد بالسلطنة الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اللّه كاتب السر، فخلع . وقبل األمراء وغريهم األرض له

، وقد غسل السلطان امللك األشرف وخرجوا من القصر. على اخلليفة، وعلى األمري الكبري، وعلى كاتب السر
وتقدم قاضي القضاة شهاب الدين أبو . برسباى وكفن، وأخرج باجلنازة من الدور إىل باب القلة فوضعت هنالك

الفضل أمحد بن حجر الشافعى فصلى بالناس عليها قبيل الغروب ، وشيع األمراء واملماليك وغريهم اجلنازة حىت 
وقد إجتمع من الناس ما ال حيصيهم . ه اللّه خارج باب احملروق بالصحراء، حتت القبةدفنت بالتربة الىت أنشأها رمح

ونودى يف القاهرة . والناس بالقاهرة يف بيعهم وشرائهم باألسواق يف أمن ودعة وسكون. إال خالقهم، سبحانه
امللك العزيز مجال الدين،  باألمان واإلطمئنان والبيع والشراء، وأن يترمحوا على امللك األشرف، والدعاء للسلطان

ومل يكن شىء مما . وأن النفقة يف يوم اإلثنني مائة دينار، لكل واحد من املماليك، فإزداد الناس طمأنينة. أىب احملاسن
  .كان يتوقع من الشر، واحلمد للة

ن القراءة، عند وقد بات القراء يتناوبو. إجتمع أهل الدولة للصبحة عند قرب السلطان: ويف يوم األحد رابع عشره
وفيه عملت . وأقام القراء للقراءة عند القرب سبعة أيام. قربه ليلتهم، فختموا القرآن الكرمي، ودعوا، مث إنفض اجلمع

اخلدمة السلطانية بالقصر، وحضر األمري الكبري وسائر أهل الدولة على العادة، فزاد السلطان اخلليفة جزيرة 
  .الصابوىن زيادة على ما بيده

  .كتبت البشائر إىل البالد الشامية وأعمال مصر، بسلطة امللك العزيز وفيه
جلس السلطان باحلوش من القلعة، وعنده األمراء واملباشرون، وابتدئ يف النفقة : وىف يوم اإلثنني خامس عشره

ه بالبشارة إىل وفيه توجه األمري أينال األمحدى املعروف بالفقي. على املماليك، فأنفق فيهم مائة دينار لكل واحد
  .البالد الشامية، وعلى يده مع الكتب للنواب، الكتب لألمراء اجملردين

وفيه قدم مراد بك رسول األمري محزه بن قرايلك صاحب ماردين . أنفق فيمن بقى من املماليك: ويف سادس عشره
السلطان، وأنه أقام وأرزن كان، وصحبته مشس الدين القطماوى، ومعهما هدية، وكتاب يتضمن دخوله يف طاعة 

وعلى يد مشس . اخلطة وضرب السكة بإسم السلطان امللك األشرف، وجهز الدنانري والدراهم بالسكة السلطانية
وكان سبب ذلك أن األمراء ملا قدمت حلب، كاتبوا محزة املذكور يدعوه . الدين القطماوى كتب األمراء اجملردين



لسمع والطاعة، وأقام اخلطة، وضرب السكة بإسم السلطان، وجهز إىل طاعة السلطان وقدومه إليهم، فأجاب با
هديته وما ضربه من املال، فلم يتفق قدوم ذلك إال بعد موت السلطان، فأكرم الرسوالن وأنزال مث أعيدا باجلواب، 

  .ومعهما هدية وتشريف لألمري محزة
  .منذ مات نائبهاوفيه خلع على األمري طوخ مازى، وإستقر يف نيابة غزة، وكانت شاغرة 

وقع بني حكم اخلاصكى خال السلطان وبني األمري أينال مفاوضة، آلت إىل شر وسبب : ويف يوم السبت عشرينه
ذلك أن الكالم والتحدث ىف أمور اململكة صار بني ثالثة األمري الكبري نظام امللك جقمق، والقاضي زين الدين عبد 

كوت، فال يتكلم فأنكر جكم على أينال أمره وهنيه فيما يتعلق بأمر ولزم السلطان الس. الباسط، واألمري أينال
الدولة، وكونه أقام بالقلعة وصار يبيت هبا، فغضب منه أينال، ونزل من القلعة إىل داره، فكان هذا ابتداء وقرع 

  .اخللف الذى آل إىل ما سيأتى ذكره، إن شاء اللّه تعاىل
، وأرادوا أن يفتكوا بالقاضي زين الدين عبد الباسط فلما نزل من القلعة وفيه جتمع كثري من املماليك حتت القلعة

  .أحاطوا به، وجرت بينهم وبينه مقاوالت، أغلظوا فيها عليه، ومل يقدروا على غري ذلك، وخلص منهم إىل بيته
ل تلك والذى قبله فشا املوت بالطاعون يف اإلسكندرية، ودمياط، وفوه، ودمنهور، وما حو: ويف هذا الشهر

  .وجتاوزت عدة من ميوت باإلسكندرية يف كل يوم مائة إنسان. األعمال، فمات هبا عامل كبري
  .إبتدىء بالنداء على النيل، فزاد مخسة أصابع: ويف يوم السبت سابع عشرينه

وفيه أنعم . و للة احلمده. وجاءت القاعدة مخسة أذرع وثالثة وعشرين أصبًعا، وإستمرت الزيادة يف كل يوم
. بإقطاع السلطان على األمري نظام امللك جقمق، بعدما سئل السلطان يف ذلك فأىب، مث غلب عليه حىت أخرجه له

وأنعم بإقطاع األمري مترار على . وأنعم بإقطاع األمري جقمق على األمري متراز القرمشىي أس نوبه أحد اجملردين
وأنعم بإقطاع األمري طوخ مازى نائب غزة . ى األمري على بيهاألمري مترباى الدوادار، وأنعم بإقطاع األمري مترباى عل

على األمري خيشى بيه أمري أخور ثاين، وأنعم بإقطاع خيشى بيه على يل خجا الساقي رأس نوبة، وأنعم بإقطاع يل 
 خجا وإمرته وهى إمرة عشرة على قانبيه اجلركسى، وخلع على األمري أينال، وإستقر دواداًرا عوضاً عن األمري

  .مترباى
  .خلع على على بيه، وإستقر شاد الشراخباناه، عوضاً عن األمري أينال الدوادار: ويف يوم األحد ثامن عشرينه 
خلع على سيف الدين دمرداش أحد املماليك األشرفية وإستقر يف والية القاهرة، : ويف يوم اإلثنني تاسع عشرينه
املماليك حتت القلعة، وأحاطوا باألمري الكبري نظام امللك عند  وفيه جتمع كثري من. عوضاً عن تغرى بردى التاجى

نزوله من اخلدمة السلطانية بالقلعة إىل جهة بيته، ليوقعوا به، فتخلص منهم من غري سوء، هذا والقاضى زين الدين 
  .عبد الباسط من املماليك يف عناء شديد

م سلطان أمحد بن قليج أرسالن صاحب تلى صار وقد وقدم اخلرب بأن العسكر اجملرد ملا قصد مدينة آقشهر تلقاه
رغب يف الطاعة السلطانية وسار معهم حىت نازلوا مدينة أقشهر يف أول ذى احلجة، فهرب متملكها حسن األيتاقى 
يف ليلة الثالثاء ثانيه إىل قلعة برداش، فملك العسكر املدينة وقلعتها، وقبضوا على عدة من أعياهنا، وبعثوا بسلطان 

وساروا حملاصرة . د بن قليج أرسالن على عسكر، فملك قلعيت فارس ومتشلى، فأقروه على نيابة السلطة هبماأمح
حسن بقلعة برداش ففر منها إىل قلعة بزطلش، فنزل من العسكر عليها حىت أخذها يف ثامن عشره األمري قرقماس 

مث سار . ى هبا األرض، وقد فر منها حسن أيتاىفمث هدمها حىت سو. أمري سالح، بعد أن قاتل أهلها بضعة عشر يوماً



ممن معه مع بقية العساكر يريدون أرزنكان، فقدم عليهم األمري مرزا إبن األمري يعقوب ابن األمري . األمري قرقماس
قرايلك رسوالً من أبيه يعقوب صاحب أرزنكان وكماخ وقد خرج عن أرزنكان ونزل كماخ، وقدم مع مرزا زوجة 

ن القضاة واألعيان بأرزنكان، يسألون العفو عن األمري يعقوب وإعفائه من قدومه إليهم وأن جيهز لنيابة أبيه وعدة م
السلطنة بأرزنكان األمري جهان كري ابن األمري ناصر الدين على باك بن قرايلوك، فأجيبوا إىل ذلك كله، وخلع على 

وأعيد وصحبته األمري جهان كري، وقد خلع . ماش ذهباألمري مرزا، ودفع إليه خلعة ألبيه األمري يعقوب، وفرس بق
وساروا وقد جهز إىل أرزنكان باألمري سودون النوروزى دوادار نائب حلب، ومعه نائب . عليه بنيابة أرزنكان

مث توجه القاضي معني الدين عبد اللطف ابن . دوركى ونائب هبنسىن، فتسلموا أرزنكان بال مانع، وأقاموا هبا
الدين األشقر كاتب السر حبلب، حىت حلف أهل أرزنكان باإلقامة على طاعة السلطان، مث سارت القاضي مشْس 

العساكر من أقشنهر يف ثاين عشرينه حىت نزلت على أرزنكان، وعسكروا هناك، فخرج إليهم أهلها، وباعوا عليهم 
ذلك، من غري ضرر وال هنب، ما أرادوا منهم، وفتحت أبواب املدينة، والعساكر يدخل منها املدينة من أراد 

  .وإستمروا على ذلك إىل آخر الشهر
وقدم اخلرب بأن ملك الربتغال صاحب مدينة شلب من األندلس سار يريد مدينة طنجة، فنزل على سبتة يف احملرم، 
ومضى منهما وهى بيده يف الرب والبحر، ومعه فيما يقال مثانية عشر ألف رام، وستة آالف فارس، حىت نزل على 

طنجة فحصرها مدة شهر إىل أن أتته مجوع املسلمني من فاس ومكناسة وأصيالً يف شهر ربيع اآلخر، فكانت بينهم 
والتجأ باقيهم . وبني الربتغال من النصارى حروب عظيمة، نصر اللّه فيها املسلمني، وقتل حنو الثلثني من النصارى

يسلموا املسلمني مدينة سبتة، ويفرجوا عن سبعمائة أسري  إىل حملتهم فضايقهم املسلمون حىت طلبوا األمان على أن
من املسلمني، ويدفعوا ما بأيديهم من آالت احلرب للمسلمني فأمنوهم، وبعثوا برهائنهم على ذلك، فصار املسلمون 

فحسد أمحد اللحياىن القائم بتدبري مكناسة األزرق وهو أبو . يأخذون النصارى ويوصلوهنم إىل أسطوهلم بالبحر
زكريا حى بن زيان بن عمر الوطاسى القائم بتدبري مدينة فاس وقتل عدة من النصارى، ورحل، فحنق النصارى، من 
ذلك، وحطموا على املسلمني حطمة قتل فيها مجاعة، وخلصوا إىل أصطوهلم وبقى ابن ملكهم يف يد املسلمني، فلما 

وبعثوا يف فداء ابن امللك مبال، فلم يقع بينهم وبني وصلوا إىل بالدهم، مل يرض أكابرهم بتسليم سبتة للمسلمني، 
الرسول إتفاف، وسجنوه مع ابن امللك املرهتن عند صاحل بن صاحل بن محو، بطنجة فيقول املكثر أن الذى قتل من 

  وللّه احلمده. النصارى يف هذه الواقعة مخسة وعشرون ألفًا، وغنم املسلمون منهم أمواالً كثرية
  ةومات يف هذه السن

سعد الدين إبراهيم بن كرمي الدين : بالطاعون ويف احلرب عامل عظيم جًدا من أهل األرض، فممن له ذكر وشهرة
عبد الكرمي بن سعد الدين بركة ، املعروف بإبن كاتب جكم ناظر اخلاص ابن ناظر اخلاص، يف يوم اخلميس سابع 

املنهمكني يف اللذات املنغمسني يف الشهوات، ونزل  وكان من املترفني،. عشر شهر ربيع األول، عن حنو ثالثني سنة
  .السلطان فصلى عليه حتت القلعة، ودفن عند أبيه بالقرافة

ومات األمري متراز املؤيدى خنقا باإلسكندرية، يف ثالث عشرين مجادى اآلخرة، وهو أحد املماليك املريدية شيخ، 
لس، فتنقل بعد موت املريد إىل أن ركب مع األمري قانباى، رباه صغًريا إىل أن تغري عليه، وضربه، ونفاه إىل طراب

مث أفرج عنه، وأنعم عليه بإمرة عشرة حبلب، مث نقل بعد مدة على إمرة . فقبض عليه، وسجن بقلعة الروم مدة
 بدمشق مث وىل نيابة صفد، ونقل منها لنيابة غزة، مث قبض عليه ملا قدم على السلطان وسجن باإلسكندرية وهبا قتل،



  .ومل يكن مشكورا
. ومات األمري جانبك الصويف يف يوم اجلمعة خامس عشر شهر ربيع اآلخر، وهو أحد املماليك الظاهرية برقوق

ترقى يف اخلدم، وصار من أمراء األلوف، وتنقلت به األحوال حىت قبض عليه األشرف برسباى، وسجنه، ففر من 
مجاعة بسببه، إىل أن ظهر عند ابن دلغادر، وحاول ما مل يقدر  سجنه باإلسكندرية، وأعيا السلطان تطلبه، وإمتحن

وكان ظاملًا، عاتيًا، جباًرا، مل . ومحل رأسه إىل السلطان، كما مر ذكره مشروًحا. عليه، فهلك دون بلوغ مراده
  .يعرف بدين وال كرم

 يوم األحد النصف من ومات مشس الدبن حممد بن اخلضر بن داود بن يعقوب، املصرى شهرة، احللىب الشافعى يف
. شهر رجب، وكان خًريا ديًنا كثري التالوة للقرآن، فاضالً، حسن احملاضرة وتصرف يف الكتابة بديوان اإلنشاء مدة

ومات مبكة شرفها اللّه األمري جانبك . رمحه اللة . مث توجه إىل القدس بعدما أقام بالقاهرة سنني، فمات هناك
  .ومستراح منه. إىل مكة، يف حادى عشر شعباناحلاجب، اجملرد على املماليك 

وكان ورًعا . ومات بدمشق الشيخ عالء الدين حممد بن حممد بن حممد البخارى احلنفى يف خامس شهر رمضان
سكن بالد اهلند، وعظم عند ملكها، مث . بارًعا يف علوم، من عربية ومعان وبيان وغري ذلك، وله يف الدولة مكانة

  .مث سكن دمشق حىت مات هبا. إلفادة العلم فقرأ عليه مجاعة، وعظم قدره قدم القاهرة، وتصدر
ومات بالقاهرة الشيخ عالء الدين على بن موسى بن إبراهني الرومى احلنفى يف يوم األحد عشرين شهر رمضان، 

نها، وكان وكان قدم من بالد الروم، ووىل تدريس املدرسة األشرفية برسباى، ومشيخة التصوف هبا مدة، مث عزل ع
عفا اللّه . فاضلًا يف عدة علوم، مع طيش وخفة، وجرأة بلسانه على ما ال يليق، وفحش يف خماطبته عند البحث معه

  .عنه
  .ومات األمري آق بردى نائب غزة، فأراح اللّه مبوته من جوره وطمعه

، يف ليلة اإلثنني تاسع ومات ناصر الدين حممد بن بدر الدين حسن بن سعد الدين حممد الفاقوسى موقع الدست
  .رمحه اللّه. وكان حشًما، رئيساً، له مروءة وفيه أفضال وبر وصدقات. عشر شوال، عن بضع وسبعني سنة

وكان عسوفًا جباًرا كثري الشر، . وىل والية القاهرة مث حسبتها. ومات األمري دوالت خجا، أحد املماليك الظاهرية
  .ال خياف اللّه، وكان موته يوم السبت أول ذى القعدة، وقد شاخ يصفه من يعرفه بأنه ليس مبسلم، وأنه 

ومات األمري القاضي صالح الدين حممد ابن الصاحب األمري الوزير بدر الدين حسن بن نصر اللّه يف ليلة األربعاء 
عرف خامس ذى القعدة، وقد أناف على اخلمسني، وكان مجيل الصورة عاقالً، رزينًا، يكتب اخلط املنسوب، وي

وىل احلجوبية من صغره مدة، مث باشر أستادارية السلطان مرتني، ووىل حسبة القاهرة مث صار . احلساب معرفة جيدة
وواله مع جمالسته كتابة السر مسئولًا هبا فباشرها مع احلسبة، ونظر دار الضرب، ونظر . جليس السلطان ومسريه

  .ومولده يف رمضان سنة إحدى وتسعني وسبعمائة. ا فقدهفلقد أحزنن. رمحه اللة. األوقاف، وغري ذلك حىت مات

ومات شهاب الدين أمحد ابن األمري عالء الدين على ابن األمري سيف الدين قرطاى، املعروف بابن بنت األمري 
بكتمر الساقى سىب جده قرطاى من بالد الروم، وجىء به إىل الديار املصرية فترقى يف اخلدم، حىت صار من مجلة 

ووىل ابنه على بن قرطاى نقابة اجليش وتزوج بإبنة األمري ناصر الدين عمد ابن األمري بكتمر الساقى، فولد . ءاألمرا
ونشأ يف عز وترف وحشمة ورياسة . له منها أمحد يف يوم األحد ثالث عشرين شعبان سنة ست ومثانني وسبعمائة

فور، فربع يف الكتابة وفنوهنا، حىت فاق يف كتابة فمال إىل الفضائل، وكتب على شيخنا عالء الدين عص. وسعة دنيا
ونظر يف عدة علوم حىت مات، يف ليلة اإلثنني . ونظم الشعر املليح، وأتقن صنائع عديدة. املنسوب أبناء عصره



وكان جمموًعا حسًنا، ذا فضائل مجة، ووجه مجيل، وشكل مليح، وخلق رضي، ونفس مسحة، . عاشر ذى القعدة
كتب إىل وقد . رمحه اللّه، فلقد كان ىل به أنس، ومنه نفع. ، وثراء واسع، وحشمة وافرةوذكاء، وحسن تصور

  :قدمت من احلجاز من شعره
  وعزًما جرت مشس النهار... أيا موالى دم أبًدا خبري 

  وقد دنت الديار، من الديار... لرؤيتك السنية مت شوقًا 
ملك جدة حممد كرشجى بالد الروم، وقبض . عثمانومات األمري سليمن بن أورخان بك بن حممد كرشجى بن 

عمه مراد بن حممد كرشجى ملك الروم على أبيه أورخن بك، وسجنه حىت مات، وقد ولد سليمان ففر به مملوك 
مث فر به مملوك أبيه، يريد بالد الروم، فقبض عليه . أبيه، حىت قدم على السلطان األشرف برسباى فأكرمه ورباه

  .أفرج عنه، وتزوج السلطان بأخته شاه زاده  برسباى وسجنه، مث
ومات إسكندر بن قرايوسف ملك تربيز، بعدما تشتت مدة، مث إهنزمٍ اىل قلعة يلنجا، فذحبه إبنه شاه قوماط، يف شهر 

وكان شجاًعا مقداًما جريئًا، أهوج، ال يرجع إىل دين وال عقل، بل خرب البالد، وأكثر يف األرض . ذى القعدة
  .الفساد

كان أبوه . مات نور الدين على بن مفلح، وكيل بيت املال وناظر املارستان، يف يوم اجلمعة ثاين عشر ذى احلجهو
عبًدا أسود للطواشى كافور اهلندى، فأعتقه، وقرأ إبنه على القرآن، وخدم عدة من أهل الدولة، حىت تقرر يقرىء 

م، إىل أن تردد إىل القاضي زين الدين عبد الباسط، فإرتفع وأكثر من مداخلته. اململيك يف الطباق السلطانية بالقلعة
وعد من رؤساء الناس، وكانت له مروة، وفيه عصبية، وتقعري يف كالمه من . به قدره، ووىل الوكالة ونظر املارستان

  .غري إعراب وال علم، إمنا هو احلظ ال غريه
السبت ثالث عاشر ذى احلجة، وقد أناف على  ومات السلطان امللك األشرف برسباى الدقماقى الظاهرى يف يوم

كان أبوه من أوضع أهل بالده قدًرا، وأشدهم فقًرا، فأسلم إبنه هذا حلداد، فكان ينفخ عنده بالكري مث . الستني
فخدمه مدة، وتلقن . مات، فتزوجت إمرأته برجل، فباع برسباى هذا وهو صغري من رحل يهودى إمسه صادق

مث بعث به يف مجلة تقدمه ملا إستقر يف نيابة . حىت جلبه إىل ديار مصر، فإبتاعه األمري دقماقأخالقه، وتطبع بطباعه، 
مث أخرج له قبل موته خيلًا، وأنزله من الطباق، . فأنزله السلطان امللك الظاهر برقوق يف مجلة مماليك الطباق. ملطية

الشام، وإنتمى إىل األمري نوروز، مث إىل األمري فلما كانت األيام الناصرية فرج، خرج فيمن خرج إىل . وقد أعتقه
شيخ، فلما قدم األمري شيخ بعد قتل الناصر إىل مصر، كان فيمن قدم معه، فرقاه، وصار من مجلة أمراء األلوف، 

فلما مات . مث أنعم عليه بإمرة يف دمشق. مث واله نيابة طرابلس، وعزله، وسجنه بقلعة املرقب. وعمل كشف التراب
. مث أفرج عنه األمري ططر ملا توجه بإبن املؤيد إىل الشام. شيخ، قبض عليه األمري جقمق نائب الشام، وسجنه املؤيد

مث أنعم عليه بإمرة ألف، وعمله دوادار السلطان، ملا تسلطن، وقدم به إىل القاهرة، فلما مات الظاهر ططر قام بأمر 
وكانت أيامه هدوء وسكون، إال أنه . دمته السعود حىت ماتولده، مث خلعه وتسلطن، فدانت له البالد وأهلها، وخ

كان له يف الشح والبخل والطمع، مع اجلنب واجلور وسوء الظن ومقت الرعية وكثرة التلون وسرعة التقلب يف 
لناس وإفتقر ا. األمور وقلة الثبات، أخبار مل نسمع مبثلها، ومشل بالد مصر والشام يف أيامه اخلراب، وقلة األموال هبا

وساءت سري احلكام والوالة، مع بلوغه آماله ونيله أغراضه، وقه أعدائه وقتلهم بيد غريه لتعلموا أن اللّه على كل 
  .شىء قدير



وهو من . ومات األمري سودون بن عبد الرمحن وهو مسجون بثغر دمياط، يف يوم السبت العشرين من ذى احلجة
دم حىت صار نائب الشام، مث عزل، وسجن حىت مات، وكان مصًرا على ترقي يف اخل. مجلة املماليك الظاهرية برقوق

ما ال تبيحه الشريعة من شهواته اخلسيسة، وأحدث يف دمشق أيام نيابته هبا عدة أماكن لبيع اخلمر ووقوف البغايا 
ق وإقتدى به يف ذلك غري واحد، فعملوا يف دمش. مبال يف كل شهر، فإستمرت من بعده. واألحداث، وضمنها

  .مخارات مضمنة بأموال، من غري أن ينكر عليه أحد ذلك، ليقضى اللّه أمًرا كان مفعوال
  سنة إثنتني وأربعني ومثامنائة

  .أهلت هذه السنة ومعظم عساكر مصر والشام يف التجريدة، وبقيتهم بالقاهرة وظواهرها يف إختالف
  .مدينة أرزنكان، عائًدا إىل حلبشهر اللّه احملرم، أوله الثالثاء فيه رجل العسكر اجملرد عن 

توجه األمري تغرى بردى املؤذى على عدة من املماليك السلطانية إىل البحرية، بسبب قرب لبيد عرب : ويف رابعه
  .وفيه خلع على جكم اخلاصكى خال السلطان، وإستقر خازنداًر، عوًضا عن على بيه. برقة من البالد

  .اجقدم مبشرو احل: ويف يوم اإلثنني سابعه
وإستقر يف وكالة . خلع على شهاب الدين أمحد بن مشس الدين حممد املعروف بإبن النسخة شاهد القيمة: ويف ثامنه

وخلع على نظام الدين بن مفلح الدمشقى الواعظ، . بيت املال، وكانت شاغرة منذ وفاة نور الدين على بن مفلح
  .بد العزيز البغدادىوأعيد إىل قضاء احلنابلة بدمشق، عوًضا عن عز الدين ع

إستدعى الشيخ سعد الدين سعد ابن قاضي القضاة مشس الدين حممد الديرى املقدسى : ويف يوم اإلثنني ثالث عشره
وقد فوض إليه قضاء احلنفية بديار مصر، عوًضا عن بدر الدين حممود العيىن، . وخلع عليه. شيخ اجلامع املؤيدى ،

مث أجاب، وشرط على األمراء أنه ال يقبل رسالة أحد منهم، وأن ال يتجوه عليه بعدما سئل بذلك مراًرا وهو ميتنع، 
  .يف شىء

وفيه أنعم على سبعة من املماليك بأمريات عشرة، وهم قانبك الساقى، وقامن التتاجر، وجامن الدوادار، وجانبك 
  .الساقى، وجكم اجملنون، وجكم خال السلطان، وجرباش رأس نوبة اجلمدارية

أعيد مراد بك قاصد األمري محزة بن قرايلك صاحب ماردين وآمد، والقاضي مشس الدين : عشره ويف خامس
وجهز صحبتهما مبارك شاه الربيدى، وعلى يده جواب كتاب األمري محزه، بشكره . القطماوى موقع الدست حبلب

درى وغريه، وسالح، والثناء عليه، وتشريف له بنيابة السلطنة، وفرس بقماش ذهب، وهدية ما بني ثياب سكن
وأجيب األمراء اجملردون أيًضا عن كتبهم، وأن يسارعوا . ونسخة ميني ليحلف هبا على طاعة السلطان ومناصحته

  .باحلضور
خلع على أزبك خجا املؤيدى رأس نوبة، وعني لتقليد األمري اجلكمى نائب الشام، : ويف يوم السبت تاسع عشره

نصوه اخلاصكى، وعني لتقليد األمري تغرى برمش نائب حلب، وإستقراره على وخلع على قا. وإستقراره على عادته
وعني لتقليد األمري جلبان نائب طرابلس األمري أينال اخلاصكى، وعني دوالت باى اخلاصكى لتقليد األمري . عادته

اخلاصكى  وعني يشبك. قانياى احلمزاوى نائب محاة، ولتقليد على بن طغرق بن دلغادر التركماىن نائب محص
وكتب إليهم مجيًعا . هذا، والنواب املذكورين يف التجريدة. وخلع عليهم. لتقليد األمري أيناْل األجرود نائب صفد

  .بسرعة قدومهم
وفيه حل بالقاضى زين الدين عبد الباسط حالة غري مرضية من بعض املماليك يف وقت اخلدمة السلطانية، بعدما نزل 

يام أنواع من املكاره، ما بني هتديد وإساءة، إحتاج من أجل ذلك إىل بذل األموال هلم به من املماليك يف هذه األ



  .ليكفوا من شرهم عنه
وكثر شرهم مبكة، . قدم املماليك اجملردون يف السنة املاضية إىل مكة، وقد مات أمريهم هبا: ويف يوم اإلثنني عشرينه

  .وإفسادهم، وإستخفافهم حبرمة الكعبة

قدم الركب األول من احلجاج، وقدم احململ يف يوم اخلميس ثالث عشرينه ببقية احلجاج، بعدما : نهويف ثاين عشري
نزل باحلاج بالء عظيم، وهو أن ركب الغزاويني، ومن إنضم إليهم من أهل الرملة، ومن أهل القدس، وبالد 

رج عليهم من عرب بلى حنو نزلوا يف عودهم من مكة بوادى عنتر قريب من أزمل خ" الساحل، وأهل ينبع، ملا 
أربعني فارسًا، ومائة وعشرين راجلًا، يطلبون منهم ماالً، فأما الينابعة فإهنم جبوا هلم مبلًغا من الذهب دفعوه إليهم، 

فكفوا عنهم، وتركوهم، فلحقوا الركب، وأما الغزاويون فإستعد مقدمهم ورمى العرب بالنشاب، وقتل منهم ثالثة، 
نكرة،، أخذوه فيها، ومالوا على الركب يقتلون ويأسرون وينهبون، فما عفوا وال كفوا، فيقول فحملوا عليه محلة م

املكثر إهنم أخذوا ثالثة آالف مجل بأمحاهلا، وعليها من املال ما بني ذهب وفضة وبضائع وأزودة احلاج ما ال يقدر 
حململ، فمات منهم عدة، وحلق وخلص من تفلت من الركب، وهم عراة حفاة، يريدون اللحاق با. قدره كثرة

قدم منهم إىل القاهرة من تأخرت منيته فيما بعد من الرب والبحر، بأسوأ حال، . باحململ عدة، وتأخر بالربية منهم عدة
و مل . وفقد الناس من الرجال والنساء والصبيان والبنات عدًدا كبريًا، فكانت هذه احلادثة من شنائع ما أدركناه

  .وال قوة إال باللّه. مهال أهل الدولة األمور، وإعراضهم عن عمل املصاحلميتعض هلا أحد إل
خلع على الطواشى شاهني الساقي، وإستقر يف مشيخة اخلدام باملسجد النبوي، : وىل يوم السبت خامس عشرينه

  .عوًضا عن وىل الدين حممد بن قاسم احمللى، مضحك السلطان
ليك نواب الشام، وعلى أيديهم املطالعات، تتضمن أهنم ملكوا مدينة أرزكنان قدم مما: وىف يوم الثالثاء ثامن عشرنيه

على ما تقدم ذكره، ومن العجب أن مدينة أقشهر وقالعها، ومدينة أرزنكان، أخذت للسلطان امللك األشرف 
تلك  برسباى، وباعه وهو ميت، وسطوته ومهابته يف قلوب أهل تلك البالد، مع بعدها عنه، وأوامره نافذة يف

الرعايا، ولو علموا أنه قد مات ملا أمكن العسكر السلطانية فعل شىء من ذلك ولكن اهللا يفعل ما يريد، وإذا أراد 
  .اللّه بقوم سوًءا فال مرد له

بعد رحيل العساكر السلطانية عن أرزنكان سار األمري محزة ابن قرايلك من ماردين ألخذ : ويف هذا الشهر
أخيه يعقوب من أجل أنه سامل العساكر السلطانية، حىت دخلوا املدينة، فخرج إليه جهان وقد تنكر على . أرزنكان

كري إبن أخيه، وأقام جعفر إبن أخيه يعقوب مبدينة أرزنكان، فعندما التقى اجلمعان خامر أكثر من مع محزة، وصاروا 
  .إىل جهان كر، فإهنزم بعد وقعة كانت بينهما، وقد جرح

. فيه جتمع عدة من املمالك على القاضي زين الدين عبد الباسط عند نزوله من القلعة: سشهر صفر، أوله اخلمي
ومهوا به، فوىل يريد القلعة وهم يف طلبه، حىت إمَتنع منهم بدخوله القلعة، وقد محاه مجاعة، فأقام يومه وبات هبا، 

ع األمري الكبري نظام امللك جقمق، فلما أصبح يوم اجلمعة طل. وهو يطلب اإلعفاء من نظر اجليش واألستادارية 
وجرت بينه وبني األمري الكبري . ومجيع أهل الدولة، وخرج السلطان إىل احلوش، فإستدعى بالقاضي عبد الباسط

خماطبات يف إستمراره على حمادته، وهو يطلب اإلعفاء من املباشرة، إىل أن خلع عليه، وعلى مملوكه األمري جانبك 
قلعة على فرسني أخرجا هلما من االصطبل، بقماش ذهب، وقد ركب معه إىل داره عظماء ونزال من ال. أستادار
  .الدولة

وردت مطالعة األمري أينال اجلمكى نائب الشام، بقدومه حلب، هو والعساكر اجملردة، يف : ويف يوم األحد رابعه



سلطان امللك األشرف عزم أن يكبس العشرين من احملرم، إال األمري تغرى برمش نائب حلب، فإنه ملا بلغه وفاة ال
األمراء املصريني، فبلغهم ذلك، فإستعدوا له حىت دخلوا حلب، فبلغهم أنه كتب إىل نائب الغيبة أال ميكنهم من 

املدينة، هذا وقد مجع عليه عدة من طوائف التركمان وأن األمري أينال نائب الشام أخذ يف ختذيلهم عنه، وأرسل إليه 
  .ه عنهم، فاعتذر بتخوفه من األمراء املصريني يعتبه على إنفراد

رسم أن يقتصر يف حضور اخلدمة السلطانية على أربعة أيام يف األسبوع، وأن تكون اخلدمة : ويف يوم السبت عاشره
ويتوفر حضور أهل الدولة إىل القلعة يف يوم األحد ويوم األربعاء ويوم اجلمعة، وهى األيام اليت عمل . بالقصر فقط

  .مث إنتقض ذلك بعد قليل . اخلدمة باحلوش فيها

قدم مملوك األمري تغرى برمش نائب حلب بكتابه، يتضمن رحيل األمراء ونائب الشام : ويف يوم اإلثنني ثاين عشره
  .مجيًعا عن حلب إىل جهة دمشق يف سادس عشرين احملرم، وأنه قدم بعدهم إىل حلب يف ثامن عشرينه

يك األشرفية بالقلعة يريدون قتل خشداشيهم األمري أينال الدوادار، ففر منهم حبماية جتمع املمال: ويف ثاين عشره
بعضهم له، ونزل إىل داره، فوقفوا خارج القصر وسألوا األمري الكبري جقمق أن يكون هو املستبد باحلكم، وأن 

ثالثاء مجاعة منهم حتت تكف يد أينال وغريه عن احلكم والتصرف، فوعدهم ذلك، فإنفضوا، ووقف من الغد يوم ال
مث عادوا بكرة يوم األربعاء إىل مواقفهم . القلعة بغري سالح، فكانت بينهم وبني مجاعة األمري أينال وقعة بالدبابيس

إحدامها مع األمري الكبري نظام امللك جقمق، ويقال هلم القرانصة، وهم : حتت القلعة، وقد صار العسكر قسمني
ية برقوق والناصرية فرج بن برقوق، واملؤيدية، والنوروزية، واجلكمية، ومعهم طائفة من األمراء، واملماليك الظاهر

وكل من األمري الكبري وممن معه يظهر أنه يف طاعة السلطان، وإمنا . األشرفية قد فارقوا إخوهتم وصاروا مع هؤالء
والقسم اآلخر . هم الذين يثريون الفتنة يريد أن تنزل طائفة من األشرفية مسوهم إىل عند األمري الكبري جقمق، فإهنم

املماليك األشرفية وهم بالقلعة مع السلطان، وعندهم اخلليفة، وبأيديهم يف القلعة خزائن األموال وحواصل السالح 
والقرانصة وإن . الكثري، إال أهنم أغمار جهال، مل جيربوا األمور، وال أدربتهم األيام، فال ينقاد صغريهم لكبريهم

أقل مالًا ورحاالً، إال أهنم أقعد من األشرفية بأعمال احلرب، وأعرف بتصاريف األمور، وقد إجتمعوا على كانوا 
فلما أصبحوا يوم اخلميس، مل يصعد األمري الكبري . األمري الكبري جقمق، وإنقادوا له، وأمجعوا على احلرب معه

ل يف بيت قوصون جتاه باب السلسلة، ومجع عليه من جقمق إىل القلعة، وحتول من داره املطلة على بركة الفيل، ونز
فإستعد األشرفية يف القلعة، وباتوا على . وقد وعدهم بالنفقة فيهم. وافقه من القرانصة، ومن الزعر وأوغاد العامة

مث زحف أتباع األمري جقمق على القلعة، . وظلوا هنار اجلمعة سادس عشره على تعبئتهم إىل بعد صالة العصر. ذلك
د لبسوا أسلحتهم، وهم فيما يظهر دون أهل القلعة يف الَعدد والِعدد، فرماهم األشرفية بالنشاب حىت أبعدوهم، وق

فنزل طائفة من األشرفية وقاتلوهم حىت أخرجوهم . فمالوا حنو باب القرافة، وهدموا جانًبا من سور امليدان وعربوه
شرفية الزردخاناه بالقلعة، وأخذوا من السالح شيئًا كثَريا، فحال بينهم الليل، وباتوا على حذر، وقد طرق األ. منه

ونصبوا مكاحل النفط على سور القلعة، وغدوا على حرهبم يوم السبت، فهلك ببنهم من العامة بالنشاب واألسهم 
نهم جكم هذا، والقضاة وغريهم تردد بينهم يف إمخاد الفتنة بإرسال أربعة نفر إىل األمري الكبري م. اخلطائية مجاعة

خال السلطان إىل أن أذعنوا لذلك بعد إمتناع كثري، فنزل حكم ومعه الثالثة املطلوبون بعد عصر يوم السبت، ظًنا 
فما هو إال أن عربوا إىل . من األشرفية أنه ال يصيب جكم وأصحابه سوء، سوى أهنم مينعون من سكىن القلعة فقط

مبن معه من بيت قوصون عائًدا إىل دار سكنه على بركة الفيل، األمري جقمق، أحيط هبم، وسجنوا، مث رحل هبم و
  .فكان هذا أول وهن وقع يف األشرفية 



والرسل تتردد من األمري جقمق إىل األشرفية بالقلعة، يف طلب مجاعة أخرى حىت : وأصبحوا يوم األحد ثامن عشره
فللحال . ر، ومها من عظماء األشرفية وأعياهنمنزل إليه منهم األمري على بيه اخلازندار، واألمري خيشباى أمري أخو

طلب األمري جقمق األمري خشقدم مقدم املماليك، وألزمه بإنزال مجيع األشرفية من الطباق بالقلعة، فاستسلموا 
بأمجعهم، ونزلوا طبقة أبعد طبقَه، وقد حضر القضاة وأهل الدولة، فحلفوا لألمري الكبري جقمق، وحكم قاضى 

. وزعم أن يف مذهبه نقالً بذلك. ين سعد الديرى احلنفي بسفك دم من خالف منهم هذا اليمنيالقضاة سعد الد
مث أمر مجيع املماليك األشرفية بإخالء طباقهم من القلعة إال املماليك الكتابية . فكان هذا احلكم أيًضا مما مل نعهد مثله

أثاث وغريه، حىت خلت منهم، فكان هذا من  فقط فما منهم إال من بادر وحول ما كان له بطقته من القلعة من
أعجب ما مسعنا به يف اخلذالن، فإن عددهم يبلغ ألف ومخسمائة وعندهم خزائن األموال اجلمة العدد، وحواصل 

األسلحة العظيمة القدر يف الكثرة والقيمة، وهم بالقلعة دار امللك وسرير السلطنة، ومعهم السلطان، وهلم من 
حتَسَْبُهْم َمجْيًعا َوقلُوبُهم " النعم ما ال يقدر قدره، إال أهنم أغمار جهال، متفرقون يف إجتماعهم األمتاع واألموال و

  " .َشىت، ذِلَك بِأهنُْم قوُم ال َيْعقلون 
  .ومن حينئًذ تبني إدبار أمر األشرفية ، وزوال عزهم، وإقبال جد األمري جقمق، وجتديد سعادته

لسلطان إتفق هو وعدة من األشرفية على، أن يقبضوا على األمري جقمق ومن وسبب هذه الكائنة أن جكم خال ا
فلما علم . معه من األمراء، وعلى أَخْد عبد الباسط وناظر اخلاص، فلم يوافقهم األمري أينال، ومنعهم من ذلك مراًرا

علمه بعض أصحابه بذلك، جكم مبخالفة أينال له أخذ يدبر مع أصحابه يف قتل أينال، فعندما أرادوا اإليقاع به، أ
ومازال يوضحه . ففر منهم، وقد محاه منهم بعضهم كما تقدم ذكره، وإلتجأ إىل األمري جقمق، وقص عليه اخلرب

لألمري حىت تبني له صحة مقالته، فأختص به، وبإين من حينئذ أينال األشرفية، وصار يف مجلة األمري جقمق، هو 
ما كان جزاء امللك األشرف : " زيز، وصار أينال يبكى يف خلواته ويقولومجاعته، فكان هذا أول زوال دولة الع

مىن أنه إشتراىن ورباين وعلمين القرآن، وخولين يف نعمه، أن أخرب بيته بيدي ولقد بلغين من جهة صحيحة أن 
خمرب بييت  هذا" األشرف برسباى نظر إىل أينال هذا يف مرض موته مث قال ملن حضره عنده وأينال قائم على قدميه 

  " .إتق شر من أحسنت إليه : " وقد قيل قدَمياً. 
قدم األمري تغرى بردى املؤذى، ومن معه من التجريدة إىل البجرة، بعدما عاثوا وأفسدوا كما : ويف يوم األحد هذا

  .وفيه قدم اخلرب بأن العسكر اجملرد قدم إىل دمشق يف خامسه. هي عادهتم
  .ج عن جكم خال السلطان، ومن سجن معه، وخلع عليه بشفاعة السلطان فيهمأفر: ويف يوم الثالثاء عشرينه

ومنع . صعد األمري الكبري جقمق، وسائر األمراء واملباشرون، إىل اخلدمة السلطانية: ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه
يهم، وأنزهلم من الطاق املماليك األشرفية من العبور إىل القصر يف وقت اخلدمة، وذلك أن األمري الكبري ملا ظهر عل

  .اليت بالقلعة، كان مما حلفهم عليه أال يدخل إىل القصر يف اخلدمة منهم أحد إال من له نوبة، يف يوم نوبتة ال غري
وفيه خلع على األمري الكبري جقمق تشريف جليل، ونزل من القصر بعد إنقضاء اخلدمة إىل احلراقة بباب السلسلة، 

الدولة وتدبري اململكة، وخترج اإلقطاعات على ما يريد وخيتار، ويوىل ويعزل، ومعىن وسكنها على أنه على أمور 
فشق ذلك على األشرفية، . هذا أن السلطان ال يبقى له أمر وال هنى، ويقتصر من السلطنة على جمرد اإلسم فقط
ن من سكىن األمري الكبري وركب عدة منهم، ووقفوا حتت القلعة بالرميلة، وأكثروا من الكالم يف اإلنكار، ملا كا

مث إنفضوا فأخذ األمري الكبري حيصن اإلصطبل، ويستعد بالسالح والرحال، ونزل اخلدمة السلطانية . بباب السلسلة
فمال الناس بأجعهم من األمراء والقضاة واملباشرين إىل جهته، وترددوا إىل جملسه، وتالشى أمر السلطان، . بالقلعة



  .وأخذ يف اإلحنالل
كان وفاء النيل ستة عشر ذراًعا وفتح فيه اخلليج على : وم الثالثاء سابع عشرينه وسادس عشرى مسرىويف ي

وكان الناس ملا أبطأً عليهم الوفاء أخذوا يف شراء الغالل، . العادة، وقد نزل لذلك األمري أسنبغا الطيارى احلاجب
  .فإرتفع سعرها قليالً

  :شهر ربيع األول، أوله السبت

قدم األمراء اجملردون ما عدا األمري سودون خجا فصعد منهم ستة أمراء إىل احلراقة بباب : ربعاء خامسهيف يوم األ
وكان . السلسلة، وتأخر منهم األمري يشبك حاجب احلجاب، فإنه قدم ليلًا يف حمفة، ونزل داره، وهو موعوك البدن

فية من القبض على األمراء، وحذرهم منهم، مما قصده األشر. قد كتب إليهم األمري الكبري نظام امللك جقمق
فدخلوا مستعدين بأطالهبم، ومل جتر بذلك عادة، وكان األمري نظام امللك قد ألزم السلطان أن يقعد لألمراء القادمني 

يف شباك القصر املطل على اإلصطبل، فلم جيد بًدا من جلوسه، ألنه سلب مجيع تعلقات السلطة، حىت مل يبق له 
فلما قدم األمراء من . السم، وبطل عمل اخلدمة السلطانية بالقصر، وصارت عند األمري نظام امللكسوى جمرد ا

التجويدة بأطالهبم وطبوهلم تدق حربًيا، صعدوا من باب السلسلة، حىت نزلوا عن خيوهلم على درج احلراقة، 
كبري جًدا من األمراء واملماليك، حىت  فقام األمري نظام امللك يسعى مهروالً إليهم، وهو يف مجع. وأطالهبم واقفة 

وقد جلس السلطان يف شباك القصر، . سلم عليهم، وهم وقوف على أرجلهم، وسار هبم يريد اإلصطبل السلطاين
فوقفوا على بعد من موضعه، وأومأوا برءوسهم كأهنم يقبلون األرض، ففي احلال أحضرت التشاريف، فألبسوها 

وقدمت إليهم اخليول اليت أخرجت من اإلصطبل بالقماش الذهب، . عن تقبيل األرضوأمأوا ثانيا برؤوسهم، عوًضا 
وقد رجع معهم األمري نظام امللك، حىت صعدوا . فأومأوا برؤوسهم مرة ثالثة، وولوا راجعني، بال زيادة على ذلك

فإزداد األمري . و دورهممعه إىل احلراقة، فسلموا عليه خدمة له، مث ركبوا اخليول السلطانية بتشاريفهم، ومضوا حن
وتالشى أمر السلطان، . نظام امللك هبذا احملفل عًزا إىل عزه، وكثرت مهابته، وتضاعفت يف القلوب مكانته وحرمته

  .وظهر إحنالل أمره
. إجتمع األمراء واملباشرون وأرباب الوظائف باحلراقة، يف خدمة األمري الكبري نظام امللك: ويف يوم اخلميس سادسه

وشارك األمري نظام امللك يف . تعني من اجلماعة األمري قرقماس أمري سالح جبرأته وإقتحامه على الرياسة بالتهوروقد 
  .جملسه، وجلس من عداه على مراتبهم مييًنا ومشاالً 

ونزل الطلب مبجىء مجاعة من األشرفية، فأحضروا سريًعا فأشار قرقماس إىل مجاعة قد أعدهم أن إقبضوا على 
فقبض على األمري جامن أمري أخور أحد من قدم أمس من التجريدة، وعلى األمري الطواشى خشقدم مقدم  هؤالء،

املماليك، وعلى الطواشى فريوز الزيىن نائب املقدم، وعلى األمري على بيه شاد الشراخباناه، وعلى األمري جكم 
أمري أخور، وعلى األمري دمرداش واىل اخلازندار خال السلطان، وعلى أخيه أىب يزيد، وعلى األمري خيشى بك 

القاهرة، وعلى تاىن بك اجلقمقى نائب القلعة، وعلى جرباش أمري عشرة، وعلى خش كلدى رأس نوبة، وعلى 
أزبك البواب، وبيربس الساقي، ومت الساقي، ويشبك الفقيه، وبريم خجا أمري مشوى، وجانبك قلقسريز وأرغون 

وهم، مجيعهم باحلديد، وأمر األمري مترباى الدوادار أن يتوجه لنيابة اإلسكندرية، شاه الساقي، وتنبك الفيسى، وأوثق
. فلم جيد بًدا من املوافقة فخلع عليه عوًضا عن األمري زين الدين عبد الرمحن إبن القاضي علم الدين داود بن الكويز

وندب . هرة، عوًضا عن دمرداشوطلب بعض أتباعه وهو قراجا العمرى اخلاصكى الناصري وخلع عليه بوالية القا
من األمراء األمري تنبك السيفى أحد أمراء األلوف، ومعه األمري أقطوه من العشرات يف عدة من املماليك، فصعدوا 



إىل القلعة حلفظها، فكان يوًما مهوالً، أظهر فيه األمري قرقماس من اخلفة والتسرع إىل الشر، وكثرة احلماقة 
ائن ما كان يف نفسه من حمبة الوثوب على األمري، ومنع اللّه لنظام امللك، فإنه أخذ أعاديه والرعونة، ما أبان به كم

  .بيد غريه، فجىن قرقماس مثرات ذلك
  .توجه األمري مترباى سائراً إىل اإلسكندرية: ويف يوم اجلمعة سابعه
، وقد إجتمع لرؤيتهم من الناس أخرج مبن ذكرنا من املمسوكني يف احلديد إىل اإلسكندرية: ويف يوم السبت ثامنه

وفيه . عامل كبري، فمن باك رمحة هلم، ومن شامت هبم، ومن معترب بتقلب الدهر، وتصاريف األمور، ومن ساه اله
  .أنفق على األمراء القادمني من التجريدة مال كبري

يف األيام األشرفية أحضر الطواشى عبد اللطيف العثماين وهو ممن كان مسخوطًا عليه : ويف يوم األحد تاسعه
برسباى، وأمر أن يصعد به إىل بني يدي السلطان ليخلع عليه، ويستقر مقدم املماليك، عوًضا عن خشقدم فخلع 

  .عليه

ركب السلطان من احلوش بالقلعة، وركب معه القاضي زين الدين عظيم الدولة عبد : ويف يوم اإلثنني عاشره
ومجيع املباشرين واألمري أينال الدوادار مشاة وراءمها، فركب األمري نظام  الباسط ناظر اجليمق، ونزال إىل امليدان،

امللك جقمق، ويف خدمته األمراء، من احلراقة بباب السلسلة، خال األمري قرقماس أمري سالح، واألمري أركماس 
األرض، ونزل الدوادار، ودخلوا إىل السلطان بامليدان فعندما رآهم القاضي عبد الباسط ترجل عن فرسه إىل 

وقد وقف السلطان على فرسه، فقبلوا األرض ووقفوا، فتقدم األمري نظام امللك، فقبل . األمراء أيًضا عن خيوهلم
مث خلع بني يدي السلطان على األمري يشبك حاجب احلجاب، فإنه كان يوم . رجل السلطان يف الركاب، وحادثه

وكان سبب . وإنصرف اجلميع عائدين يف خدمة األمري نظام امللك. قدوم األمراء مالزًما الفراش يف داره لوعك به 
وذلك أنه كان يف نفسه أن يتسلطن، فلما فهم هذا . تأخر األمري قرقماس عن هذه اخلدمة أنه بلغه ما غري خاطره 

يعدوه عنه، تقرب إليه عدة من الذين يومهون جهلة الناس أهنم أولياء اللّه، وهلم إطالع على علم الغيب وصاروا 
بأنه البد له من السلطة، وختربه مجاعة أخرى مبنامات تدل له على ذلك، ويزعم له آخرون بأهنم إطلعوا على ذلك 

من علم الرمل ومن علم النجوم، فتقرر ذلك يف ذهنه، و مل يقدر على إظهار ذلك، حىت بلغه وهو مسافر يف 
هذا . خذ يترفع على من معه من األمراء ترفًعا زائًداالتجريدة موت األشرف برسباى، فرأى أن دولته قد طلعت، فأ

مع ما يعرفونه من تكربه وإفراط جربوته، وشدة بطشه، فزادهم ذلك نفوًرا منه، وداروه، حىت قدموا ظاهر القاهرة، 
ى فأذْ قرقماس يطلق القول، ويبد. وهو وهم على ختوف من األشرفية، ملا بلغهم عنهم من أهنم على عزم اإليقاع هبم

شيئًا مما يف نفسه، وفعل ما مل يسبقه أمري لفعله من قلة األدب يف دخوله مطلًبا، وعدم مثوله بني يدي السلطان 
بل وقف يف اإلصطبل على بعد، كما تقدم، كل ذلك لرعونته وفرط رقاعته، مث كان من فحشه وجرأته يف . بالقلعة

. ويأتيه من املماليك ما شاء اللّه، حىت متأل داره هبمالقبض على األمراء ما كان، وأخذ مع ذلك جيلس يف داره 
فلما خرج األمري . فتأخر عن الركوب يف هذا اليوم. واألخبار تنقل إىل األمري نظام امللك، ويقال ذلك لقرقماس

نظام امللك من بني يدي السلطان، أرسل األمري متراز رأس نوبة النوب واألمري قراجا، والقاضي زين الدين عبد 
لباسط إىل األمري قرقماس، فأبدى هلم ما عنده من تغري خاطره، ملا نقل عنه، فمازالوا به حىت ركب معهم، وطلع ا

لألمري نظام امللك باحلراقة، فدخال يف مجاعة من ثقاهتما خلوة وتعاتًبا وحتالفًا، مث خرجا فأركبه األمري نظام امللك فرسًا 
فأركب كل منهما من داره فرًسا بقماش ذهب، . ألمري متراز، وقراجاونزل إىل داره، ويف خدمته ا. بقماش ذهب

وأخذ من حينئذ يسلك طريقًا تضاد ما كان عليه من طلب األمر لنفسه، وأحل على األمري نظام امللك يف جلوسه 



ريد أن بينما قرقماس لزهوه وإعجابه بنفسه ي" . ال يقع إال طرفًا " على ختت امللك، ليحقق قول احلكيم اجلاهل 
يتسلطن، إذ خدعه من خدعه، فمشت عليه خدعه، حىت أفرط به اإلخنداع، وصار يريد أن من خدعه يتسلطن، 

ويصري هو من أتباعه متضى فيه أوامره، بعد أن كانا كحليف يتصاوالن، فيخشى قرنه صولته ليقضي اللّه أمًرا كان 
  .مفعوال

امللك وعن األمري قرقماس، بإستدعاء املقر الكماىل حممد بن كتب عن السلطان وعن األمري نظام : ويف هذا اليوم
  .البارزى قاضي القضاة بدمشق ليستقر يف كتابة السر، وجهز القاصد إلحضاره

عملت اخلدمة السلطانية بالقصر بني يدي السلطان، وحضرها األمري نظام امللك : ويف يوم اخلميس رابع عشره
ء واملباشرين وكانت اخلدمة السلطانية قد تركت من مدة، وأطرح جانب جقمق، واألمري قرقماس، وعامة األمرا

  .السلطان، فتنبه له ذلك يف هذا اليوم املبارك
صلى األمري قرقماس يف املقصورة مع السلطان صالة اجلمعة، ومضى و مل يكلم : ويف يوم اجلمعة خامس عشره

  .لسلطان واحد منهما اآلخر، وتأخر نظام امللك عن حضور اجلمعة مع ا
  .عملت اخلدمة بالقصر على العادة: ويف يوم السبت سادس عشره

  .عملت اخلدمة أيًضا، و مل حيضرها األمري نظام امللك : ويف يوم اإلثنني

هذا واألمري قرقماس وسائر األمراء وأرباب الوظائف حتضر عند األمري نظام امللك اخلدمة باحلراقة، وتأكل على 
زيز يف يوم األربعاء تاسع عشره، فكانت مدته أربعة وتسعني يوًما، ومن اإلتفاق الغريب أن مساطه، إىل أن خلع الع

  .عدة حروف عزيز باجلمل أربعة وتسعني
  السلطان امللك الظاهر أبو سعيد جقمق

هذا امللك سىب صغًريا من بالد اجلركس، وجلب إىل القاهرة، وريب يف بيت األمري : العالئى اجلركسى الظاهري 
نال اليوسفي، وإنتقل إىل امللك الظاهر برقوق من على ولد األمري أينال، فتنقل يف اخلدم إىل أن صار بعد األشرف أي

  .برسباى نظام امللك، كما تقدم ذكره
هذا، إستدعى اخلليفة واألمراء والقضاة ومجيع أرباب الدولة إىل : فلما كان يوم األربعاء تاسع عشر ربيع األول

بل، وأثبت عدم أهلية امللك العزيز يوسف ألنه ال حيسن التصرف، فخلعه اخلليفة، وفوض السلطة احلراقة باالصط
لألمري نظام امللك جقمق يف أخر الساعة الثانية، وتلقب بامللك الظاهر أىب سعيد، وأفيضت عليه اخللع اخلليفتية، 

وجلس على . ائر حىت صعد إىل القصروركب من احلراقة، واجلميع مشاة يف خدمته، وقد دقت البش. وقلد بالسيف
ونودى يف القاهرة وظواهرها بالدعاء للملك الظاهر، وأن النفقة مائة . ختت امللك فقبل األمراء األرض وإنصرفوا

  .دينار لكل مملوك
وسجن العزيز يف بعض دور القلعة، ونزل عنده دادته سر الندمي احلبشية، وعدة من جواريه، ما بني سرارى وخدم، 

وأجرى له من اللحم والدجاج واألوز يف . ومكنت مرضعته من الترداد إليه واملبيت عنده. اشيه صندل اهلنديوطو
مث . ورسم على بابه مجاعة من املماليك. كل يوم ما يليق به، سوى عشرة آالف درهم يف كل شهر من وقف أبيه

  .بعد أيام رفع الترسيم عن بابه
فإنه ملا قدم ترفع ترفًعا زائًدا إعجاًبا بنفسه، وتكًربا على غريه، وشرع يتصرف  وكان القائم يف هذا األمر قرقماس،

وقام يف القبض على أعيان األشرفية قياًما تبني فيه محقه . وجلس للحكم بني الناس يف داره. يف أمور الدولة بعجلة



ن خدعوه وساروا به إىل نظام امللك، مث إنقطع يف داره وأظهر أنه بلغه عن نظام امللك أنه يريد مسكه، إىل أ. وطيشه
فخادعه أشد املخادعة، حىت انفعل ملا عنده من اخلفة واحلدة، وإستحال عما كان عليه من التعاظم والكرب إىل 

وأخذ حيث نظام امللك على أن يتسلطن وهو يأىب عليه يف عدة مرار . التواضع املفرط، إما مكًرا أو سرعة إستحالة
قام من جملس نظام امللك مغضًبا، فتالفاه حىت جلس، وهو يلح يف التأكيد عليه يف السلطة، إىل أن حنق قرقماس و

إىل أن أذعن، فبادر قرقماس وركب إليه سحر يوم األربعاء، وألزمه بطلب اخلليفة والقضاء واألمراء، ومل عندهم 
يز وتسلطن نظام امللك، فكأمنا فلما إجتمعوا قام قرقماس بأعباء هذا األمر وحده، حىت خلع العز. علم من ذلك

  .سعى يف هالك نفسه
وإستقر زمام الدار . قبض على الطواشى جرهر الزمام الالال وهو مريض وسجن بالربج من القلعة:. ويف هذا اليوم

عوضه الطواشى فريوز الساقي وكان األشرف قد سخط عليه وأمره بلزوم داره، فأقام يترقب املوت إىل أن مات 
تدعى اآلن، وخلع عليه، وتوىل سجن العزيز وخلع أيًضا على سودون اجلكمى أخي األمري أينال نائب األشرف، فاس

الشام، ليتوجه بالبشارة إىل نواب الشام، وخلع على دمرداش العالى ليتوجه بالقبض على األمري خجا سودون 
  .املؤيدى أحد اجملردين ومحله إىل القدس بطاالً

ع على األمري قرقماس، وإستقر أمًريا كبًريا أتابك العساكر، وأنعم عليه بإقطاع خل: ويف يوم اخلميس عشرينه
وخلع على األمري أقبغا التمرازى وإستقر أمري سالح . السلطان وهو نظام امللك، وزيد عليه بإمرة طبلخاناه بدمشق

وخلع على األمري . مري جامنوخلع على األمري متراز، وإستقر أمري أخور، عوضاً عن األ. عوًضا عن األتابك قرقماس
وخلع على األمري تغرى بردى املؤذى، وإستقر . يشبك احلاجب، وإستقر أمري جملس، عوًضا عن أقبغا التمرازى

حاجب احلجاب، عوًضا عن األمري يشبك، وخلع على األمري أركماس، وإستقر على عادته دوادارا وخلع على 
ى األمري قراجا أيًضا فوقاىن، وخلع على األمري قراقجا احلسىن وإستْمر األمري تنبك نائب القلعة فوقاىن، وخلع عل

  .رأس نوبة النوب، عوًضا عن األمري متراز أمري أخور 

خلع على األمري تنم املؤيدى اخلازندار، وإستقر يف حسبة القاهرة، عوًضا عن نور : ويف يوم السبت ثاين عشرينه
مري قانباى اجلركسى رأس نوبة، وإستقر شاد الشراخباناه، عوًضا عن على وخلع على األ. الدين على السويفى اإلمام

  .وخلع على قانبك الساقي، وإستقر خازندارًا، عوًضا عن جكم خال العزيز. بيه
نودي على النيل بزيادة إصبع واحد، لتتمة مثانية عشر ذراًعا وعشرين أصبًعا وهو سادس عشر : ويف هذا اليوم

د ثالث عشرينه، وسابع عشر توت ويقال له عند أهل مصر عيد الصليب وقد نقص ماء توت، فأصبح يوم األح
  .النيل، وإستقر يف النقص، فلم يتم ري النواحي، وشرق كثري من األراضي

وكان قد إتفق يف يوم األربعاء تاسع عشره عندما تسلطن امللك الظاهر جقمق هبوب ريح شديدة عاصفة حارة 
السماء، حىت كادت الشمس ختفى عن األبصار، أو إختفت، ومتادت هذه الريح يوم أثارت غباراً مأل آفاق 

اخلميس، وسكنت يوم اجلمعة، وإشتد احلر طول النهار، وأقبل الليل وقد طبق السحاب اآلفاق، وأمطرت يسًريا 
الرياح يؤذن فتطري الناس من ذلك، وزعم من عنده أثارة من علم أن هبوب هذه . غري مرة، حىت أصبح يوم السبت

حبدوث فنت، وأن املطر يف هذا الوقت خياف منه نقص النيل، فكان كذلك، ونقص النيل يف يومه وخياف عاقبة هذا 
  .إال أن يشاء اللّه. النقص

إبتدئ بالنفقة السلطانية، لكل واحد من املماليك مائْه دينار ويف يوم الثالثاء خامس : ويف يوم اإلثنني رابع عشرينه
دم األمري جرباش قاشق من دمياط، وقد أفرج السلطان عنه، وأنعم عليه بإمرة مائة تقدمة ألف، بعدما ق: عشرينه



  .أقام عدة سنني مسجوًنا 
عمل السلطان املولد النبوي بالقلعة على عادة من تقدمه من امللوك اجلركسية، : ويف يوم اخلميس سابع عشرينه

  .وانفض اجلمع بعد صالة املغرب. الوقت فكان وقتا حسًنا، وأعطة جليلة بالنسبة إىل
كسف من الشمس قريب من ثلثي جرمها، بعد نصف النهار، فاصفرت األرض وما : ويف يوم اجلمعة ثامن عشرينه

وزعم أهل علم احلدثان أن ذلك يدل على خروج . عليها، حىت اجنلت، ومل جتتمع الناس وال صلوا صالة الكسوف
  .اعة السلطانأهل الشام وأهل صعيد مصر عن ط

جتمع حتت القلعة حنو اآللف فارس من مماليك األمراء يريدون إثارة الفتنة، من أجل : ويف يوم السبت تاسع عشرينه
أنه أنقق يف املماليك السلطانية ومل ينفق فيهم، ومل جتر العادة بالنفقة يف مماليك األمراء، فأنفق فيهم لكل نفر، شهر 

  .ربيع اآلخر، أوله األحد
خلع على شيخ الشيوخ القاضي حمب الدين حمب بن األشقر وإستقر يف نظر املارستان، عوًضا : يوم الثالثاء ثالثهيف 

  .عن نور الدين على بن مفلح، وكانت شاغرة منذ مات
وفيه قبض على الصاحب تاج الدين اخلطري ناظر االصطبل، وعلى ولده وأخذت خيوهلما، وألزما حبمل عشرين 

  . خاطر السلطان عليه من حني كان أمري أخور ألف دينار لتغري

وفيه ثارت عدة من املماليك القرانصة الذين قاموا مع السلطان قبل ذلك على األشرفيه كما تقدم، وطلبوا اآلن من 
السلطان الزيادة يف جوامكهم ومرتب حلمهم ووقفوا حتت القلعة وأصبحوا يوم األربعاء وقد كثر مجعهم، حىت نزل 

من خلسه السلطان، فصاروا جيتمعون على واحد واحد منهم، ويذكرون له ما يريدون إىل أن نزل األمري األمراء 
الكبري األتابك قرقماس فأحاطوا به وحدثوه، فوعدهم أن يتحدث هلم مع السلطان، فأبوا أن ميكنوه من العود إىل 

م إىل داره، وتالحق هبم مجاعة فلم يزالوا به القلعة، وأرادوه أن يوافقهم على حماربة السلطان وساروا معه بأمجعه
حىت وافقهم بعد جهد منهم وإمتناع منه، ولبسوا سالحهم ولبس هو اآلخر أيًضا، وأتاه كثري من األشرفية وساروا 

اللّه ينصر امللك : " به حىت وقف بالرميلة جتاه باب السلسلة، وهم يف إجتماعهم خمتلفة آراؤهم، فمنهم من يقول
" . وآخرون سواهم يقولون اللّه ينصر السلطان " اللّه ينصر احلق : " فإذا مسع ذلك قرقماس منهم قال.  "العزيز 

ويف ظن قرقماس أن تكون . ويف عزم األشرفية إذا أخذوا السلطان بقرقماس قتلوا قرقماس يف احلال، وأقاموا العزيز
" . اللّه ينصر احلق : " عاء للعزيز، كشف رأسه وقالوإتفق أنه ملا خرج من داره، ومسعهم ينوهون بالد. السلطة له

فتطري من له خربة وجتارب بزوال أمره، لكشفه رأسه يف الشارع خارج باب زويلة، مبرأى من العامة، مث ملا وقف 
بالرميلة سقطت ذرفته عن كتفه إىل األرض، وأظلمت الدنيا يف عينيه، فتأكدت الطرية عليه بسقوط عزه وعماه عن 

وعندما وقف جتاه باب السلسلة من القلعة سار بعض أتباعه ونادى يف القاهرة على لسانه . ، فكان كذلكالرشد
مبجيء املمالك إىل األمري قرقماس، وأنه ينفق فيهم مائيت دينار لكل واحد، ومبجيء الزعر إليه وأنه يعطى كل واحد 

  .األمر له فعظم مجعه، حبيث توهم كثري من الناس أن. منهم عشرين دينارًا
وكان السلطان عند ذلك يف نفر قليل، فبادر بنزوله من القصر إىل املقعد الذي جبانب باب السلسلة، ومعه املال، 

وبعث جبماعة للقتال، فوقعت احلرب بني الفريقني مراراً، واجلراح فاشية فيهم، وقد قتل مجاعة وتعني الغلب 
عنه، وصعدوا من باب السلسلة إىل السلطان، فسر هبم، مث أقبل  لقرقماس ومن معه، إال أن عدة من األمراء فروا

. أيضاً من جهة الصليبة عدة أمراء، ووقفوا جتاه قرقماس، يف هيئة أهنم جاءوا ليقاتلوا معه مث ساقوا خيوهلم مبن معهم
ًيا ودخلوا باب السلسلة، وصاروا مع السلطان، فإزداد هبم قوة، هذا وقد دقت الكوسات السلطانية حرب



بالطبلخاناه من القلعة، وقامت ثالثة مشاعلية على سور القلعة تنادى من كان يف طاعة السلطان فليحضر وله من 
وصار يقف على قدميه وحيرض أصحابه . ونثر مع ذلك السلطان من املقعد على العامة ذهًبا كثًريا. النفقة كذا وكذا

واحلرب مع هذا كله قائمة . اخلة يف طاعته، وتركت قرقماسعلى القتال، فأقبلت الفرسان حنوه شيئًا بعد شىء د
بني الفريقني ضرباً بالسيوف، وطعًنا بالرماح إال أن الرمي من القلعة على قرقماس ومن معه بالنشاب كثري جداً، مع 

طان إىل قبيل رمى العامة هلم باحلجارة يف املقاليع لبغضها يف قرقماس ويف األشرفية، فتناقص مجعهم، وتزايد مجع السل
العصر، فتوجه بعض األشرفية وأخذوا يف إحراق باب مدرسة السلطان حسن ليتمكنوا من الرمي على القلعة من 

فلم يثبت قرقماس، وفر وقد جرح، فثبتت األشرفيَه وقاتلت ساعة، حىت غلبت بالكثرة عليها، فإهنزمت . أعالها
فمن جرح من السلطانية األمري تغرى بردى املؤذى حاجب . بعدما قتل من الفرسان والرجالة، مجاعة، وجرح الكثري

احلجاب من طعنة برمح يف شدقه، واألمري أسنبغا الطيارى احلاجب يف آخرين فكانت هذه الوقعة من احلروب القوية 
حبسب الوقت، إال أن قرقماس جرى فيها على عادته يف العجلة والتهور، ففاته احلزم، وأخطأه التدبري من وجوه 

ً َوإذَا أَراَد اهللا بقْوم ُسوًءا فَالَ َمرد لَُه " ديدة، ليقضى اللّه أمراً كان مفعوال ع وعندما إهنزم القوم ندب السلطان " َ.
ألمري أقبغا التمرازى أمري سالح يف مجاعة لطلب املنهزمني، فتوجه حنو سرياقوس خشية أن ميضوا إىل الشام، فكانوا 

  .عاد أعجز من ذلك، ومل جيد أحداً ف

جلس السلطان على ختت امللك بالقصر، وعملت اخلدمة على العادة، فهنأه الناس بالظفر : ويف يوم اخلميس خامسه
وقد وقف على باب القلة من القلعة عدة ملنع من بقي من األشرفيَه من الدخول إىل اخلدمة، . والنصر على أعدائه

ورسم بقطع . ميتنع ضرب على رأسه حىت يرجع من حيث أتىفكان اململوك منهم إذا جاء منع من الدخول، فإن مل 
  .مرتبهم من اللحم يف كل يوم، مث أعيد بعد ذلك 

وفيه إجتمع القضاة جبامع القلعة، وحكم قاضي القضاة مشس الدين حممد البساطى املالكي هبدم سالمل مأذنىت مدرسة 
هبدم ذلك فمضى وهدمه، فكان هذا احلكم السلطان حسن، وهدم سالمل سطحها وألزم الناظر يف جملس احلكم 

  .أيًضا من األحكام اليت مل نعهد من القضاة مثله 
وفيه خلع على عالء الدين على بن ناصر الدين حممد بن الطبالوى، وأعيد إىل والية القاهرة، وكان قد بلغ الغاية 

  .من الفقر والفاقة والضعة
مث . وذلك أنه ملا فر أوى إىل موضع بقية هناره وليلة اخلميس قبض على األمري قرقماس،: ويف يوم اجلمعة سادسه

أصبح فبعث عشاء إىل القاضي زين الدين عبد الباسط يعلمه مبكانه وأنه يأخذ له األمان، ففعل ذلك، وتوجه ومعه 
ط، املقام الناصري حممد ولد السلطان فلما رأمها قرقماس، قام وإحنط يقبل قدمي ابن السلطان ويد عبد الباس

فوضعا يف عنقه منديل األمان الذي قدما به من السلطان، وأركبوه فرًسا ومروا به، وقد اجتمع اخلالئق لرؤيته 
فمنهم من يسبه ومنهم من يدعو عليه، حىت صعد القلعْه، فعندما عاين السلطان خر على وجهه يقبل األرض، مث قام 

فوعده خبري، . مرة يقبل األرض، وقد قرب من السلطانومشى قليالً، وخر يقبل األرض، وقام فمشى مث خر ثالث 
هذا وقد هلجت العامة يف األسواق تقول . وأمر به فأدخل إىل مكان وقيد باحلديد وهو يشكو من اجلوع، فأتى بطعام

  " .الفقر واإلفالس، وال ذلتك يا قرقماس " 
  .سجنوا بالربج من القلعة وفيه قبض على مجاعة من املماليك األشرفية، وأخذت خيوهلم وبغاهلم، و

أخرج بقرقماس يف احلديد، ومضوا به إىل ساحل النيل، وأركب يف احلراقة حىت سجن : ويف يوم السبت سابعه
ومسع يف مروره من القلعة إىل النيل من العامة مكروًها كثًريا، وحل به يف هذه احملنة نكال شديد، . باإلسكندرية



زهو واإلعجاب وفرط الرقاعة على جانب كبري مع العسف واجلربوت وشدة وخزى زائد فإنه كان من الكرب وال
وصار مع ذلك مثال، فلقد . البطش، حبيث كان إذا عاقب يضرب األلف ضربة وأزيد، فعوقب من جنس فعله

  " .لك ذله قرقماس " أقامت العامة مدة، جتهر يف األسواق بقوهلا ملن تدعو عليه 
وأنعم عليه بإقطاع إحدى . تمرازى، وإستقر كبًريا أتابك العساكر، عوًضا عن قرقماسوفيه خلع على األمري أقبغا ال

  .التقدمتني اللتني كانتا مع قرقماس
وخلع على األمري جرباش قاشق، . وخلع على األمري يشبك، وإستقر أمري سالح، عوًضا عن األتابك أقبغا التمرازى

  .وإستقر أمري جملس، عوًضا عن األمري يشبك
إجتمع األمراء والقضاة واملباشرون وسائر أهل الدولة للخدمهْ يف القصر على العادة، وقد : يوم اإلثنني تاسعهويف 

جلس السلطان على التخت واخلليفة والقضاة واألمراء على مراتبهم، وتقدم الصاحب بدر الدين حسن بن نصر 
ان، وهو من إنشاء القاضي شرف الدين أىب بكر األشقر اللّه كاتب السر فقرأ عهد أمري املؤمنني املعتضد باللّه للسلط

  .نائب كاتب السر
مث خلع على اخلليفة وقضاة القضاة األربع، وكاتب السر ونائبه، بعدما جرى بني قاضي القضاة شهاب الدين أمحد 

ل ابن ابن شيخ اإلسالم بن حجر الشافعي، وبني قاضي القضاة سعد الدين سعد الديري احلنفي كالم اقتضى عز
وأضاف إليه ما خرج عنه يف . حجر نفسه من القضاة، فأعاده السلطان إىل وظيفة القضاة، وجدد له والية ثانية عنه

األيام األشرفية من نظر األوقاف ونظر وقف قراقوش، ونظر وقف بيبغا التركماين، ونظر وقف املدرسة الطيربسية 
رسالة متوجه، وال يؤجر وقفًا لدى جاه، فما أحسن ذلك لو مت ودام جبوار اجلامع األزهر، وأكد عليه يف أنه ال يقبل 

.  
وفيه جهز توقيع برهان الدين إبراهيم بن لباعوين بقضاء دمشق عوًضا عن املقر الكماىل حممد بن البارزى كاتب 

  .السر، ومحل له التشريف أيًضا بسفارة القاضي عبد الباسط
  وأنعم. ري أينال بإقطاع إحدى تقدمىت قرقماسأنعم على األم: ويف يوم السبت رابع عشره

بإقطاع أينال على األمري أسنبغا الطيارى، وأنعم على األمري ألطنبغا املرقىب بإقطاع قراجا، وإستقر من أمراء األلوف 
  .وأنعم على األمري قراجا بإقطاع األتابك أقبغا التمرازى . وكان قد محل بعد موت املؤيد شيخ عدة سنني

. خلع على املقر الكماىل حممد بن البارزى، وإستقر يف كتابة السر، وقد قدم من الشام: الثالثاء سابع عشرهويف يوم 
  .وهذه واليته الثالثة بديار مصر

وعزل الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا، خلع عليه جبة بفرو مسور، فنزل املقر الكماىل على فرس سلطاين 
غاية، وركب معه األمري أركماس الدوادار، والصاحب بدر الدين حسن بن بقماش ذهب يف موكب جليل إىل ال

  .نصر اهللا، وعامة أهل الدولة 
وخلع على األمري يلبغا البهائي . وفيه خلع على األمري أسنبغا الطيارى، وإستقر دواداًرا ثانًيا، عوًضا عن األمري أينال

  .عوًضا عن أسنبغا الطيارى، وأنعم عليه بإمرتهأمري منزل أحد أمراء العشرات، وإستقر حاجًبا ثانًيا 
وفيه . وأنعم عليه بعشرة آالف دينار. خلع على األمري أينال، وإستقر أمري احلاج: ويف يوم اخلميس تاسع عشره

جهز املقر الكماىل كاتب السر تقدمة سنية للسلطان، ما بني خيل وثياب حرير وثياب صوف وفرو، وغري ذلك، مما 
  .على ألف ومخسمائة دينار  قيمته زيادة

شنع إفساد الدود للزروع، فإن املاء نزل سريًعا عن األراضي قبل أوان نزوله، وإشتد احلر مع : ويف هذا الشهر



  .ذلك يف هذه األيام
نفى عدة من املماليك األشرفية إىل الواحات، فخرجت عياالهتم وأصحاهبم : ويف يوم األربعاء خامس عشرينه

وفيه نفى أيًضا عز الدين عبد العزيز البغدادي قاضي احلنابلة بدمشق وقد قدم منها بعد . يئًا نكًرايصرخون، فكان ش
  .عزله بإبن مفلح، وإجتمع بالسلطان، فما وفق يف اخلطاب فغضب منه ونفاه

هدم جانب من املعلقة إحدى معابد النصارى مبدينة مصر وقد حضر القضاة مع أمني من قبل : ويف هذا الشهر
مما وضع عليه يده من أموال من . وفيه إدعى على بطرك اليعاقبة عند قضاة القضاة بني يدي السلطان. لسلطانا

مات من النصارى وال وارث له، فأجاب بأن عنده مستنًدا بأخذ ذلك، ْمخرج يف الترسيم على البيان، مث إحنل أمره 
  .األكثر سليمة تقلع يف السابعوفيه فشت األمراض يف الناس باحلميات إال أهنا يف . يف ذلك

  .أفرج عن اخلطري، على مال حيمله بعد أن عوقب، وأخذت خيوله وجواريه: ويف آخر هذا الشهر
رسم بنقل األمري خشقدم الطواشي ونائبه من سجن اإلسكندرية إىل . يف خامسه: شهر مجادى األوىل، أوله الثالثاء

ب األمري تغرى برمش نائب حلب بأنه مقيم على الطاعة، وأنه وقدم كتا. دمياط على محل مخسة عشر ألف دينار
لبس التشريف اجملهز إليه، وقبل األرض على العادة فلم يوثق بذلك منه، وأخذ يف العمل يف إمساكه والقبض عليه 
 مبلطفات كتب إىل أمراء حلب يف الباطل خفية لكثرة اإلشاعات بسلوكه طريق من هو خارج عن الطاعة، فإنه أكثر

  .من إستخدام املماليك وإستمال عدة طوائف من التركمان، إىل غري ذلك
خلع على وىل الدين حممد السفطى مفىت دار العدل وأحد خواص السلطان وإستقر يف وكالة : ويف يوم اإلثنني سابعه

  .بيت املال، عوًضا عن ابن النسخة شاهد القيمة
ار، وإستقر يف إمرة ينبع، عوًضا عن الشريف عقيل بن وبري بن خلع على الشريف صخرة بن مقبل بن حنب: ويف ثامنه

  .خنبار 
والذي قبله زالت نعم مجاعة كثرية من األشرفية ما بني أمري ومملوك وكاتب وغري ذلك، فمنهم من : ويف هذا الشهر

  .قتل ومنهم من سجن، ومنهم من هنب، ومنهم من صودر، وآخرون يترقبون ما حيل هبم
خلع على زين الدين حيىي قريب ابن أىب الفرج، وإستقر يف نظر االصطبل على مال وعد : عاشره ويف يوم اخلميس

به، وخلع على حممد الصغري معلم النشاب، أحد معارف السلطان، وإستقر يف والية دمياط، عوًضا عن ناصر الدين 
  .أيام حممد ابن األمري فخر الدين بن أىب الفرج، وكان من قريب قد وليها فعزل بعد 

مث أمر أن يلزم بيته . قبض على عمر آخى التاج واىل القاهرة ورسم بنفيه إىل قوص: ويف يوم السبت ثاين عشره
  .على مال قرر عليه يقوم به

ضرب الشيخ حسن العجمي باملقارع ضرًبا مربًحا، وشهر بالقاهرة، مث سجن، وهذا : ويف يوم الثالثاء خامس عشره
مث تعرف باألشرف برسباى، . يف األسواق يستجدى ويكدى، فيتصدق الناس عليه الرجل قدم القاهرة، ودار

وإختص به إختصاًصا زائًدا، حبيث يدخل خلواته مىت شاء بغري إذن، ويقف فوق األمراء، فتمكن من السلطان 
ها وقفًا له مث بىن له السلطان قبة كبرية بالصحراء، ووقف علي. وبذل له األكابر األموال خشية منه. وعظم قدره

متحصل كثري، فثقل على أهل الدولة لكثرة أخذه املال منهم، ولسوء أثره فيهم عند السلطان إىل أن زالت الدولة 
قبض على حسن هذا، وضربه السلطان، وسجنه، مث ادعى عليه عند قاضي . األشرفية، وبدا هلم سيئات ما كسبوا

ادعى به عليه فضرب هذا الضرب الثاين، مث نفى بعد سجنه إىل  القضاة املالكي مبا يوجب إراقة دمه، فلم يثبت ما
قوص، وأخذ ما وجد له ويف هذه األيام رسم بإستقرار تقي الدين أىب بكر بن أمحد بن حممد عرف بإبن قاضي شهبة 



ء القضاة يف قضاء دمشق، وذلك أن الربهان إبراهيم ابن الباعوىن ملا توجه إليه التوقيع والتشريف بإستقراره يف قضا
بدمشق، عوًضا عن املقر الكمال حممد بن البارزى كاتب السر، إمتنع من القبول، فأتاه األمري أينال اجلكمى نائب 

  .الشام إىل بيته، وسأله أن يقبل، فلم جيبه، وصمم على اإلمتناع، فبعث النائب بذلك
ار أىب اليمن أمني الدين حممد بن مجال فرسم إلبن قاضي شهبة بالقضاء وجهز له التشريف والتوقيع، ورسم بإستقر

الدين أىب اخلري حممد ابن الفقيه على النويرى خطيب احلرم يف قضاء مكة وخطابتها، عوًضا عن أىب السعادات حممد 
  .بن أىب الربكات حممد بن أىب السعود ابن ظهرية، وجهز له التشريف والتوقيع

املماليك األشرفية، كل واحد عشرة دنانري، ليخرجوا جتريدة  أنفق يف مخسائة من: ويف يوم األحد سابع عشرينه
  .لقتال هوارة، ببالد الصعيد

وذلك أن السلطان عزم على غزو : فيه برز األمري سودون احملمدي، ومن معه: شهر مجادى اآلخرة، أوله اخلميس
املماليك األشرفية، أنفق بلى، ملا تقدم منهم من هنب احلجاب فندب سودون احملمدي لذلك، وعني معه مائة من 

فيهم مثانية آالف دينار، سوى اخليل واجلمال، حساًبا لكل مملوك مثانون دينارًا، وأنعم على سودون احملمدي بثالثة 
آالف دينار، وواله نظر احلرم مبكة، عوًضا عن وىل الدين حممد بن قاسم، ورسم مبسري عرب الكرك، وعرب ينبع 

  .مد بن حىت السمسار، وإستقر يف نظر جدة، عوًضا عن سعد الدين إبراهيبم بن املرةوخلع على تاج الدين حم. معه
أخرجت خطابة اجلامع الطولوىن ومشيخة امليعاد عن أىب اليسر حممد بن زين الدين أىب هريرة : ويف يوم اجلمعه ثانية 

  .س السلطان من أبيهالدين إبراهيم بن ميلق، لشىء يف نف" عبد الرمحن بن النقاش، وخطب عوضه برهان 
إستقل سودون احملمدي باملسرر حنو احلجاز مبن معه، وسار بعده أمري أمحد بن على بن : خامسه. ويف يوم اإلثنني

أينال يف عدة من املماليك وغريهم إلصالح مناهل طريق احلجاج، وتوجهت املماليك األشرفية إىل الصعيد لقتال 
اىن وإستقر يف نيابة الكرك، عوًضا عن الوزير األمري غرس الدين خليل، ونقل هوارة، وخلع على األمري أقبغا التركم
  .خليل إىل صفد، وإستقر هبا أمًريا كبًريا

ورد اخلرب بأن جيهان شاه بن قرا يوسف ملك قلعة النجا من عمل توريز، وكانت ليد ابن أخيه : ويف سابع عشره
رزن الروم من صاحبها، وأن حوكي ابن القان معني الدين شاه إسكندر، فعوضه عنها قلعة أوفيك وأنه طلب أيًضا أ

رخ بن تيمورلنك شيت على قراباغ، وأن القان شاه رخ أرسل ثالث خلع وشطفه إىل مراد بك بن عثمان ملك 
الروم، فخرج الوزراء إىل لقاء القادم هبا، وأخروا إظهار الشطفة، ودخلوا بالرسل يف جملس خاص، فلبس مراد 

  .ار بني الرسل وبينه حديث يف مصاهرة القان، بأن تكون بنات كل منهما ألوالد اآلخراخللع، ود
فيه أنفق املماليك نفقة الكسوة، وكانت عادهتم يف أيام األشرف برسباى أن يدفع لكل : شهر رجب، أوله اخلميس

اضي، وطلبوا أن ينفق فيهم واحد منهم مخسائة درهم من الفلوس اليت هي نقد مصر اآلن، فوقفوا يف يوم اإلثنني امل
عن مثن الكسوة عشرة دنانري لكل واحد، فمازالوا هبم حىت أنفق فيهم ألف درهم لكل مملوك، وألف ومخسائة لكل 

  .خاصكى
وفيه رسم أن يكون نواب قاضي القضاة الشافعي مخسة عشر ونواب احلنفي عشرة، ونواب كل من املالكي 

  .عد ذلكواحلنبلي أربعة، مث ازدادت عدهتم ب

إبتدىء بقراءة صحيح البخاري بني يدي السلطان بالقصر من القلعة، وزادت عدة من حضر : ويف يوم األحد رابعه
  .ومنعوا من البحث، فإنه كان يقضي إىل خصام ومعاداة، فإنكفوا عنه، وللّه احلمد

يم بعض نواب القاضي الشافعي مجع القضاة واألمراء واملباشرون بالقصر وقت اخلدمة وأق: ويف يوم اخلميس ثامنه



وكيالً، فادعى على نقيب احلكم، وقد أقيم وكيالً عن األمري قرقماس الشعباىن دعوى حسبة بني يدي قاضي مشس 
الدين حممد البساطى، املالكي، بأن األمري قرقماس خرج عن طاعة السلطان، وحارب اللّه ورسوله، فقتل بسببه عدة 

مفسدة وإثارة فنت، وأن يف قتله مصلحة، فشهد بذلك مجاعة من األمراء، وحكم  أناس، وأن يف بقائه يف السجن
، فندب بعض املمالك لقتله، وجهز إىل اإلسكندرية، " القتل : " البساطى مبوجب ذلك، فقيل له ما موجبه، فقال

مري مترباى نائب فقتله يف يوم اإلثنني ثاين عشره قتلة شنعاء، وهو أنه أخرج يف قيده من السجن إىل جملس األ
" لك دافع أو مطعن فيما شهد به عليك " اإلسكندرية، وقد مجع الناس، فأوقف على حكم البساطى بقتله، وقيل له 

، فأجاب بعدم الدافع واملطعن، فأقيم قياًما عنيفًا وأخرج إىل ظاهر املدينة، وأقعد عرياًنا، وتقدم املشاعلى، فضربه 
ربة على الكتف، مث ضربه ثانًيا فقدَّت حتت كتفه، حىت ظهر داخل صدره، مث بالسيف، فأخطأ عنقه، ووقعت الض

ضربه مرة ثالثة، فأصابت العنق، ومل تقطعه، فحزه غري مرة حىت إنفصل الرأس عن البدن، ونزل يف موضعه حىت 
ذي زعموا واراه بعض أتباعه، فكان يف ذلك عربة، و مل نعهد مثل ذلك، ال من حيث هذه الدعوى وهذا احلكم ال

أنه من األحكام الشرعية، وال من حيث أن أمًريا من عظماء الدولة ترشح للسلطة يقتل هذه القتلة الشنيعة مث ال 
  " .َوإذا أَراَد اهللا بِقَومٍ ُسوًءا فَال َمرد لَُه " حيسن قتله، 

سكندرية، عوًضا عن األمري خلع على يلبغا البهائي أحد احلجاب، وإستقر يف نيابة اإل: ويف يوم اإلثنني تاسع عشره
وفيه ورد اخلرب بأن األمري سودون احملمى توجه هو والشريف صخرة أمري ينبع، وأمري بىن عقبة، يف طلب . مترباى

بلى، حىت لقوهم بالقرب من أكره، فيما يلي الشرق عن يسار درب احلاج عند جبل الورد، يف يوم السبت ثالث 
منهم مجاعة، وجرح كثًريا، فإهنزموا، وقتل ممن معه مجاعة وأنه مضى جبماعة مبن معه، وقتل . شهر رجب وحارهبم

  .يريد ينبع
قدم األمري على باك بن قرايلك، وكان ببالد الروم، فوصل منها إىل أرزنكان، وهبا : ويف يوم السبت رابع عشرينه

. ه جهان كري، فقدما حلبولده جهان شاه، وأخوه يعقوب بن قرايلك، فثار به أخوه يعقوب، وأخرجه هو وإبن
وأقام إبنه جهان شاه يف حصن منصور قريبا من هبسىن ومعه مجاعة أالق من قبائل التركمان، مث حتول حىت نزل مبن 

  .معه الساجور قريًبا من حلب وقدم هو راغًبا يف طاعة السلطان، فخلع عليه، وأنزل، وأجرى عليه ما يليق به
اعيل بن الظاهر عبد اللّه بن األشرف إمساعيل ملكًا بزبيد وتعز وعدن من بالد أقيم امللك األشرف إمس: ويف سلخه

  .اليمن، بعد موت أبيه، وله من العمر حنو العشرين سنة
  :شهر شعبان، أوله السبت

هدمت دار الشيخ زين الدين أىب هريرة عبد الرمحن ابن الشيخ مشس الدين أىب إمامة حممد : يف يوم األربعاء خامسه
نقاش، من زيادة اجلامع الطولوىن، وكان من خرب ذلك أن أبا هريرة بن النقاش أخذ خطابة اجلامع الطولوىن بن ال

ومشيخة امليعاد من ابن السبكى مغالبة فأحب أن يكون سكنه حبذاء اجلامع، فاستأجر قطعة أرض من زيادة اجلامع 
جدار اجلامع، وصار يعرب منه إىل اجلامع يف أوقات  وبىن هبا داًرا بعد سنة مثانني وسبعمائة، مث فتح منها باب يف

الصلوات وغريها، مث خرق يف جدار اجلامع طاقات تشرف على اجلامع يف جملس عمله، وحفر يف هذه الدار 
صهرجيا، وعمل هبا إصطبال لدوابه، فثار عليه مجاعة، فإنه كان كثري األعداء، وأنكروا عليه ذلك، فأخذ خطوط أهل 

ما عمله، وكانت له وألخصامه بسبب هذه الدار وقائع كثرية ومنازعات طويلة، عقد له وهلم فيها العلم جبواز 
جمالس عديدة يف كل دولة، وهو يستظهر عليهم فيها، وكان رمحه اللّه جلداً، صبوًرا، ال يصد وال يرد، فمرت به 

رى هلم بعده بسببها شرور كثرة وقد جعل هذه الدار وقفًا على أوالده فج. من أجلها خطوب وكروب، حىت مات



وخماصمات طويلة، واحلكام ال تقدم على هدمها، ملا بأيدي أوالد ابن النقاش من فتاوى شيوخ العلم، وأحكام 
القضاة الذين كانوا ال يدرهنون يف الفتوى وال يف احلكم، إىل أن أظهر السلطان الوقيعة يف أىب هريرة بن النقاش 

  .سر اخلطابة ومشيخة امليعاد كما تقدم ذكرهوولديه، وأخرج عن أىب الي
وعزم على هدم هذه الدار، فندب القضاة غري مرة للنظر يف أمرها، فلم يتجه هلم هدمها إىل أن أقدم البساطى على 
احلكم بذلك، فجمع هو وبقية القضاة بني يدي السلطان، وقام وىل الدين حممد السفطى وكيل بيت املال، وأدعى 

هريرة عند قاضي القضاة مشس الدين حممد البساطى بأن مدة إجارة األرض احلاملة لبناء هذه الدار  على أوالد أىب
قد إنقضت، وسإل رفع البناء عنها، فحكم البساطى على أوالد أىب هريرة برفع البناء املوقوف، ونزل حىت حضر 

غري أن يف ذلك عربة ألوىل النهى، وذلك  فكان هذا مع ما تقدم مما مل نسمع مبثله،. هدمهم هلا يف يوم اخلميس غده
أن مشس الدين أبا أمامة حممد بن النقاش قام على قطب الدين حممد بن اهلرماس حىت هدم السلطان امللك الناصر 

حسن داره من أجل أنه بناها يف زيادة جامع احلاكم، فعوقب بعد حنو مثانني سنة، بأن هدمت دار ولده أىب هريرة من 
ت يف زيادة جامع ابن طولون، ولقد مسعت أمي أمساء إبنة حممد بن عبد الرمحن ابن الصايغ احلنفيوكان أجل أهنا بني

يا داود أنا الرب الودود، أعاقب األبناء : ابن الصايغ من األفراد يف أمور الدين والدنيا يقول عن اللّه تعاىل أنه قال
ة أبو اليسر، أبناء أىب هريرة مبا فعله جدمها أبو أمامة مشس مبا تفعله اجلدود، فلقد عوقب يف هذه احلادثة أبو أمام

  " .َوال َيظِْلم ربَك أََحَدا " الدين 
مجع احلافظ قاضي القضاة شهاب الدين شيخ اإلسالم أبو الفضل أمحد بن حجر، أعيان : ويف يوم السبت ثامنه

وكاتب السر، وناظر اجليش، والوزير وناظر الدولة، وفيهم املقام الناصري حممد ولد السلطان وغريه من األمراء، 
اجليش، والقضاة وشيوخ العلم يف عامة طلبة العلم وغريهم، فاجتمعوا بأعال اخلمس الوجوه من أرض التاج خارج 

  .القاهرة 
وكان الوقت شتاء واألرض خمضرة بأنواع الزراعات، واخليول على مرابط ربيعها، وقدم هلم من أنواع احلالوات 

ألطعمة الفاخرة ما جيل وصفه ويكثر مقداره، وقد أكمل تصنيف كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخار وألوان ا
يف عشرين جملدة، مث قرىء من آخره جملس خفيف، وقام بعده ختمه الشعراء، فقرأ عدة منهم قصائد يف مدحه، هذا 

ونصبت هناك سوق، وضربت خيام  وقد اجتمع هبذه املنظرة وحوهلا من أسفلها عامل كبري من الرحال وغريهم،
عديدة، فكان من األيام املذكورة اليت مل نعهد يف معناه مثله، أنفق فيه مال جزيل على ما تقدم من املال، وما أجيز به 

  .الشعراء يف هذا اليوم
ائز سنية إجتمعوا فيه خبانكاة بيربس من القاهرة، قام فيه شعراء أخر مبدائحهم، فأجيزوا جبو: ويف يوم آخر بعده

عديدة، وفرق أيًضا مال جم يف مجاعة كثرية، كتبوا هذا الشرح، واحلافظ املشار إليه ميليه عليهم هبذه اخلانكاة، حىت 
  .أكملوا نسخه يف أعوام، فكان هذا من املآثر السنية، والفضائل اجلليلة اليت زادت يف رفعته

  .عيد حارب هوارة عدة مرار، وأهنم حمتاجون إىل جندةورد اخلرب بأن العسكر اجملرد ببالد الص: ويف تاسع عشره

وقع الوباء بالوجه البحري من أرض مصر، وقدم اخلرب أن الوباء وقع يف فصل الصيف ببالد : ويف هذا الشهر
  .إفريقية كلها

ق فيهم توجه األمري يشبك أمري سالح على عسكر، جندة لقتال هوارة، بعدما أنف: يف ثانيه: شهر رمضان، أوله األحد
  .وفيه

خلع على من قدم من مشايخ بلى الذين أخذوا احلجاج، وقد سألوا العفو، والتزموا حبفظ : ويف يوم الثالثاء عاشره



وفيه قدم الطواشي خشقدم ونائبه فريوز الركين الرومي من دمياط، فأمر بالتوجه إىل املدينة صحبة ركب . احلاج
  .احلاج، واإلقامة هبا
كتاب األمري قانبيه احلمزاوى نائب محاة، يتضمن ورود األمري بردبك العجمى حاجب  قدم: ويف حادي عشره

حلب، وصحبته من أمراء حلب أمريان إىل محاة، وذلك أن األمري تغرى برمش نائب حلب، أراد من األمري حطط 
اقتتلوا، فإهنزم األمري نائب القلعة أن ميكنه منها، فلم يوافقه، ورمى عليه من القلعة، فركب وركب عليه األمراء و

ودخلوا محاة، يف أخر يوم السبت سلخه، فكتب بإستقرار . بردبك مبن معه يف ليلة اجلمعة ثامن عشرين شعبان
بردبك املذكور يف نيابة محاة، عوًضا عن األمري قانباى احلمزاوى، وأن ينتقل قانباى إىل نيابة طرابلس، عوًضا عن 

ل جلبان إىل نيابة حلب، عوًضا عن تغرى برمش، خلروجه عن الطاعة، وتوجه األمري األمري جلبان املؤيدى، وأن ينتق
على باى رأس نوبة لنقل األمري جلبان من طرابلس إىل حلب ومعه تقليده وتشريفه، وتوجه لتقليد قانباى نيابة 

  .طرابلس األمري جانبك احملمودى رأس نوبة، وكالمها من أمراء العشرات
ورد اخلرب من األمري طوخ مازى نائب غزة بأن األمري ناصر الدين حممد بن منجك ملا : ادس عشرهويف يوم اإلثنني س

وصل من عند السلطان مبا على يده إىل جسر يعقوب، بعث ملك األمراء األمري أينال اجلكمى نائب الشام ساعًيا 
ائه، ولبس التشريف اجملهز على بإستعجاله، وأردفه بأخر، حىت قدم يوم السبت سابع شهر رمضان، فخرج إىل لق

يده، وركب الفرس احملضر معه، وقبل األرض على العادة، ودخل يف املوكب جليل حىت نزل دار السعادة، فإطمأن 
  .الناس، بعدما كانت اإلشاعة قوية مبخامرته 

يع األمراء وسائر ركب ملك األمراء يف املوكب على العادة، ودخل دار السعادة ومج: فلما كان يوم اإلثنني تاسعه
املباشرين بني يديه، فما هو إال أن إستقر يف جملسه، وإذا به قد قبض على األمري برسباى حاجب احلجاب، وأغلق 
الباب، وقبض على األمراء واملباشرين بأمجعهم، وأن جلبان وجانبك املتوجهني لتقليد نائب حلب ونائب طرابلس 

  .طان هلذا اخلرب وكثر قلقه، ومجع األمراء، فأشاروا بسفره وصال إىل غزة، وأقاما هبا، فاضطرب السل
ورد اخلرب بأن األمري قطج أتابك حلب قدم إىل محاة، فاًرا من تغرى برمش، وأن تغرى : ويف يوم األربعاء ثامن عشره

مجال  برمش أخذ عنتاب وقلعتها، وأن عدة من قبض عليه أينال اجلكمى بدمشق تسعة عشر أمًريا، وقبض أيًضا على
الدين يوسف بن الصفى الكركى ناظر اجليش، وعلى هباء الدين حممد بن حجى كاتب السر، وأن جانبك وجلبان 

  .توجها من غزة إىل حنو صفد 
ورد كتاب األمري تغرى برمش، مورخ بثاين شهر رمضان، يتضمن أنه يف يوم الثالث : ويف يوم اخلميس عشرينه

حطط نائب قلعة حلب ومن معه بالقلعة السالح، وقاموا على سور القلعة،  والعشرين من شهر شعبان لبس األمري
ونصبوا املكاحل وغريها، وأمروا من حتت القلعة من أرباب املعايش وسكان احلوانيت بالنقلة من هناك وأنه ملا رأى 

 قطج األتابك إىل أن كان ليلة التاسع والعشرين منه، ركب األمري. ذلك بعث يسأل حطط عن سبب هذا، فلم جيبه
واألمري بردبك احلاجب يف عدة من األمراء البسني السالح، ووقفوا حتت القلعة، فبعث إليهم مجاعة من عسكره، 

  .فكانت بني الفريقني وقعة إهنزم فيها قطج، وأنه باق على طاعة السلطان 

ورد عليه مرسوم السلطان  وأنه بعث يسأل نائب القلعة عن سبب هذه احلركة، فأجاب بأن األمري بردبك احلاجب
بالركوب عليك وأخذك ، وجهز أيًضا حمضًرا ثابًتا على قضاة حلب مبعىن ما ذكر وأنه باق على طاعة السلطان، " 

ومل يتعرض إىل القلعة، فلم يعول على ذلك ملا تقرر من خروجه عن الطاعة، وورد أيًضا اخلرب من األمري فارس نائب 
اجلكمى أجهر النداء بدمشق وأعماهلا باألمان واإلطمئنان والدعاء للسلطان امللك  قلعة دمشق بأن األمري أينال



العزيز يوسف بن برسباى، وأن تقي الدين أبا بكر ابن قاضي شهبة قاضي القضاة دعا للعزيز على منرب جامع بىن 
  .أمية يف يوم اجلمعة، وأن اخلطة بقلعة دمشق للسلطان امللك الظاهر جقمق

خلع على القاضي بدر الدين حممد ابن شيخنا قاضي القضاة ناصر الدين أمحد : ت حادي عشرينهويف يوم السب
  .التنسى أحد خلفاء احلكم، وإستقر يف قضاء القضاة املالكية، عوًضا عن مشس الدين حممد البساطى، وقد مات 

  .نودي بعرض املماليك على السلطان: ويف يوم األحد ثاين عشرينه
  .كية على السلطان، فعني منهم للسفر إىل الشام ثالمثائة وعشرين خاصكًياوفيه عرضت اخلاص

خلع على األمري الكبري األتابك أقبغا التمرازى، وإستقر يف نيابة الشام، عوًضا عن : ويف يوم اإلثنني ثالث عشرينه
  .أينال اجلكمى خلروجه عن الطاعة 

روا إثين عشر غراًبا لتسري يف البحر حنو سواحل الشام وفيه قدم اخلرب من اإلسكندرية بأن طائفة القطالن عم
  .وسواحل الروم، وأن مراد بن عثمان ملك الروم عمر مائة غراب، وأن متملك انكرس من الفرنج مات

عرض السلطان املماليك، وعني منهم للسفر إىل الشام ثالمثائة وثالثني مملوكًا لتتمة : ويف يوم الثالثاء رابع عشرينه
  .مخسة ومخسنيستمائة و

عني للسفر من األمراء األلوف قراقجا احلسىن رأس نوبة النوب، ومتر باى . ويف يوم األربعاء خامس عشرينه
الظاهري ططر، ومن الطبلخاناه طوخ التمرازى رأس نوبة ثاين، ومن أمراء العشرات عشرة، وهم أقطوه املوسوى ، 

مث أعفى بعد ذلك من السفر، ويشبك بن أزوباى رأس نوبة  وتنم بن عبد الرازق احملتسب بالقاهرة ورأس نوبة،
وبايزير بن صفر خجا رأس نوبة، وأقربدى األشرىف أمري أخور ثالث، وطوغان السيفى أالن، وسودون قرقاش 

األيناىل رأس نوبة، وسودون النوروزى السالح دار رأس نوبة، وجانبك السيفى نوروز رأس نوبة، وخشكلدى 
بإستقرار األمري موسى بن حممد بن حديثة يف إمرة املال، عوًضا عن الغادر ابن عذراء بن نعري  الناصرى وفيه كتب
  .وجهز له تشريف

وقدم اخلرب من األمري طوغان نائب القدس بأن أينال اجلكمى أطلق األمراء الذين قبض عليهم وحلفهم للعزيز، فعلم 
يف ركونه، وطمأنينته إىل األمراء بعد أن أوحش ما بينه وبينهم  أهل املعرفة أن أمر أينال هذا ال يتم لتضييعه احلزم

  :وقد قيل. بالقبض عليهم
  من يزرع الشوك ال حيصد به عنبًا... إذا وترت أمًرا فإحذر عداوته 

  إذا رأى منك يوًما فرصة وثبًا... إن العدو وإن أبدى مساملة 
  .وكان كذلك

ناب صفد منها، وأنه نزل بالرملة يف سابع عشره، بعدما دعاه أينال  وفيه ورد اخلرب خبروج األمري أينال األجرود
اجلكمى إىل موافقته، وأعلمه أنه ما قام يف هذا األمر حىت وافقه نواب املمالك وأركان الدولة مبصر، فلم يدخل يف 

  .ريهطاعته، وخشي أن يكبس بصفد فأنزل حرميه بقلعة صفد، ونزل بالرملة مع من هبا من نائب القدس وغ
أنفق يف العسكر اجملرد إىل الشام، وعدهتم ما بني خاصكى ومملوك ستمائة وإثنان : ويف يوم اخلميس سابع عشرينه

  .كل واحد مثانون ديناًرا . ومخسون فارسًا
وقدم اخلرب من مكة بأن الوباء شنع مبدينة صنعاء وصعدة من بالد اليمن، حىت خلت من كبري وحاكم، إلنقطاع 

دية منها بالفناء فبعث امللك الظاهر حيىي بن األشرف إمساعيل صاحب زبيد وتعز وعدن بعض أمرائه، األئمة الزي



  .فأخذ له صعدة بغري ممانع، وإستوىل على ما فيهما من أموال من مات
  وقدم اخلرب بأن األمري جلبان املستقر يف نيابة حلب وصل إىل الرملة، يف يوم اإلثنني

ن تغرى برمش إستدعى مجاعة كثرية من التركمان إىل حلب فأتوه، وعمل مكحلة ثالث عشرينه، وسبب ذلك أ
مبال كيرب بذله هلم ليمكنوه منها، وشرع يف . عظيمة من حناس لريمى هبا على القلعة، وإستمال من أهل القلعة مجاعة

طن األمري حطط حصار القلعة، وأخذ ينقب مواضع من أسفلها، والقتال بينه وبني من فيها مستمر، إىل أن ف
الدقماقى نائب القلعة مبن وافق تغرى برمش من القلية فقبض عليهم، ورمى ببعضهم عليه يف املنجنيق، وقتل مجاعة 

منهم، وعلق رؤوسهم على القلعة، ففات تغرى برمش قصده، وجد يف النقب واحلصار، حىت كاد يشرف على أخذ 
مان، فكأمنا ألقي يف آذان الناس بالنهب، فثارت العامة عند ذلك القلعة أو أشرف فاتفق أنه نادى يف املدينة باأل

بأسلحتها، وأحاطت بدار السعادة حيث سكن تغرى برمش، فلم يثبت، وخرج فاًرا يريد أن خيرج من املدينة حىت 
غري وقف خارج السور يف حنو األربعني فارًسا، وقد هنبت العامة مجيع ما كان بدار السعادة من املال والسالح و

ذلك، وإمتدت أيديهم إىل أتباع تغرى برمش يقتلوهنم أفحش قتل، وينهبون ما تصل أيديهم إليه، وذلك يف يوم 
الثالثاء عاشر رمضان بعدما حوصرت القلعة ثالثة عشر يوًما، وتالحق عدة من أصحاب تغرى برمش به، فسار 

فلما قارب مدينة طرابلس مل يثبت األمري جلبان، يريد طرابلس، وإنضم إليه األمري طرعلى بن صقل سيز التركماىن، 
وخرج منها حنو الرملة، وقد جد يف سريه حىت دخلها يف سادس يوم، فدخل تغرى برمش طرابلس يف عشرينه، 
وأخذ من أهلها ماالً كبريًا، وأما جلبان فإنه إنضم إىل من بالرملة من األمري أينال األجرود نائب صفد واألمري 

قدس، واألمري طوخ مازى نائب غزة، وكتبوا يستدعون السلطان للمسري بنفسه بعد جتهيز العساكر طوغان نائب ال
  .بني يديه سريًعا

وكان الذي قدم هبذا اخلرب صرغتمش دوادار األمري جلبان، فخلع عليه يف يوم األحد تاسع عشرينه، وإستقر 
  .دواداًرا حبلب، عوًضا عن األمري سودون النوروزى

ألمري جانبك احملمودى رأس نوبة املتوجه لتقليد قانباى احلمزاوى نيابة طرابلس، بعد أن وصل إىل الرملة، وفيه قدم ا
ومل يتمكن من الوصول إىل محاة، فأثارعند قدومه شروًرا هلا ما بعدها، فإنه زعم أنه ظفر بكتب مجاعة من األمراء 

  .وغريهم إىل الثائرين ببالد الشام، أوقف عليها السلطان

عملت اخلدمَه بالقصر على العادة، ونزل الناس إىل دورهم، فبلغ السلطان أن امللك العزيز : ويف يوم اإلثنني سلخه
فقد من داره بالقلعة، فاشتد قلقه وتزايد إضطرابه، وإستدعى األمراء واملباشرين، وأعلمهم بذلك، فماج الناس، 

ذلك أن العزيز ملا خلع أنزل يف بعض دور القلعة من داخل وكثرت أقاويلهم وترقبوا وقوع فتنة كبرية، وكان سبب 
باب الستارة حيث سكىن احلرمي السلطاىن، وأقرت عنده دادته اليت ربته من صغره، ومعها عدة جوارى للعزيز، ما 

بني سرارى له وخدم، ومكنت مرضعته من التردد إليه، واإلقامة عنده ما أَحبت، وكان القائم بأمره يف قبض ما 
ب له على السلطان من حلم ودجاج وأوز وحلوى يف كل يوم، وما فرض له من أوقاف أبيه يف كل شهر، طواشي رت

من عتقاء أمه خوند جلبان هندي، مل يبلغ العشرين سنة، امسه صندل، فيه يقظة وكيس، فإحتوى على مجيع أحواله 
إىل اإلسكندرية وهو خيرب العزيز بذلك، إلنفراده خبدمته، وكان يشاع غري مرة اإلرجاف بكحل العزيز وبنقله 

فريتاع له إىل أن إشتهر أن بعض القضاة أفىت بأن يف قتل العزيز حقن الدماء وصيانة األموال، فلم يطق صندل صًربا 
على كتمان ذلك، وأكثر من إلقائه إىل العزيز وترويعه، وحتسني الفرار، إىل أن إنفعل له وكان للعزيز طباخ أيام أبيه 



له صندل يف إخراج العزيز فوافقه على أنه ينهض بإخراجه، وشرعت جوارى العزيز يف نقب موضع من الدار فداخ
مبساعدة الطباخ من خارج، حىت هتيأ هذا، وصندل حيدث مجاعة من األشرفية يف القيام معه إذا خرج، وذلك أقصى 

إلثنني، والناس يف شغل بأكلهم وقف الطباخ مرادهم وغاية أملهم، فاتعدوا لذلك، حىت كان وقت اإلفطار يف ليلة ا
من خارج النقب، فخرج العزيز عريانا مكشوف الرأس، فألبسه الطباخ من خلقانه ثوًبا مملوًءا بالدهن، وسواد 
القدور وجعل على رأسه قدًرا، ومحله على يده وعاء فيه طعام، بعد أن غري حماسن وجهه وبياض يديه ورجليه 

هو معه، كأنه من مجلة صبيان املطبخ، فلم يفطن أحد له، حىت خرج من باب القلعة، وقد بسواد القدور، وخرج و
خرج األمراء من الفطر من عند السلطان، فضرب الطباخ العزيز ضربة منكرة وصادى به، لريد بذلك الوهم، 

، وأزدمر يف آخرين فمشى بني األمراء على تلك اهليئة إىل أن نزل من باب القلعة، فإذا صندل وطوغان الزردكاش
  .من املماليك غري كثري، فقبلوا يده، ومضوا به إىل دار بعضهم

وكان يف ظن العزيز ودادته وجواريه أنه إذا نزل من القلعة جيد مماليكه ومماليك أبيه مستعدين له، فإما حيارب هبم 
وليته عاد، فلم ميكنوه، وقام طوغان  وإما يتوجه إىل الشام، فلما مل ير منهم ما كان يؤمل أراد أن يعود إىل موضعه،

يف منعه من التوجه إىل الشام، وإلتزم أنه ميضي إىل بالد الصعيد، ويأتى مبن هناك من املماليك األشرفية، يف التجريدة 
  .لقتال هوارة، وهم سبعمائة فارس، ومضي من ليلته، فكان من أمره ما سيأتى ذكره إن شاء اهللا تعاىل

طواشيه صندل اهلندي ومملوكه أزدمر وطباخه وصار ينتقل من موضع إىل موضع، والقوم يف وإختفى العزيز هو و
  .طلبه، فمرت به يف مدة إختفائه أهوال وشدائد، حىت قبض عليه كما سنراه إن شاء اهللا تعاىل 

دور إىل القصر كانت بالقلعة حركات مزعجة، خرج فيها السلطان من ال: يف ليلة الثالثاء: شهر شوال، أوله الثالثاء
وإجتمع معه من ثقاته غري واحد، ومرج أيًضا أمر من كان حتت القلعة، فصلى السلطان صالة العيد بالقصر وهو 

على ختوف، وقد وقف مجاعة بالسالح مصليتا على رأسه، حىت قضى صالته، مث صعد قاضي القضاة شيخ اإلسالم 
، فخطب وأوجز يف خطبته، كما أسرع يف صالته، فما هو شهاب الدين أمحد بن حجر بعدما صلى إماًما على كرسى

إال أن فوغ من اخلطبة إذ جاء اخلرب بأن األمري أينال قد تسحب ليال، فعظم اخلطب وجل األمر، وكان سبب ذلك 
أن الطائفة املؤيدية مل يكن هلا يف أيام األشرف برسباى كبري حظ منه، فلما مات خافت املؤيدية من األشرفية، 

وا إذ ذاك على األمري نظام امللك جقمق، وقاموا بأمره، حىت كان من أمره ما تقدم ذكره، وأخرج األشرفية وإنضم
إىل السجن باإلسكندرية، وإىل احلجاز، وإىل الصعيد، فأهينوا بعد عزمهم، وإتضع جانبهم بعد رفعتهم، وصار 

بالعزيز، كي يسترحيوا من األشرفية، فإهنم غري آمنني  املؤيدية هي املشار إيها، وإليهم احلل والعقد، فجدوا يف اإلغراء
  .من ثورهتم وإقامة العزيز

فلما قام األمري أينال اجلكمى بدمشق، ودعا للعزيز، وحلف أمراء دمشق على طاعته وكان األمري تغرى برمش 
ت للعزيز دولة، فأخذوا يف أيضاًَ ممن مييل إىل العزيز شق ذلك على املؤيدية، وعلموا أهنم مقتولون شر قتلة، إن كان

التحريض على قتله، حىت إشتهر أنه إذا فرغ شهر رمضان أمضى فيه ما أرادوه، ففر العزيز ملا خامر قلبه من اخلوف 
الشديد، وخاف األمري أينال أن يتهم به، وإجتمع عنده يف ليلة العيد عدة من األشرفية، فلم ينهض بشيء خلوره 

داره على بغل يف ظالم الليل، مث نزل عن البغل، ومضى على قدميه، فلم يعلم  وضعفه، وتركهم وخرج من جانب
خربه، فلما بلغ السلطان تسحبه، أمر فنودي بالقاهرة أال يتخلف أحد من املماليك عن اخلدمة، وهدد من ختلف 

أبواب دورهم، بالقتل، وقبض على مجاعة من املماليك األشرفية، مث نودي أيًضا بإصالح الناس الدروب وغلقهم 
وأال خيرج أحد إىل الشوارع بعد عشاء اآلخرة، وغلقت أبواب القاهرة قبل عادة إغالقها من الليل، فكانت ليلة 



  .هذا العيد ويومه من األوقات النكدة، حىت كأنه ليس بعيد
خلع على قراجا خلع على األمري تنبك بن تنبك، وإستقر أمري احلاج، عوًضا عن أينال، و: ويف يوم اخلميس ثالثه 

البواب، وإستقر يف والية القاهرة، عوًضا عن عالء الدين على بن حممد بن الطبالوى، فباشر الوالية بعسف، وخلع 
  .على األمري ممجق وإستقر يف نيابة القلعة 

وفيه دقت البشائر عند ورود كتاب األمري حطط نائب قلعة حلب بكسرة تغرى . وفيه قبض على عدة من األشرفية
  .رمش، وخروجه من حلب، كما تقدم ذكرهب

رابعه سار عسكر من القاهرة تزيد عدته على سبعني فارلًسا، يريدون احمللة الغربية، ملسك األمري : ويف يوم اجلمعة
  .قراجا األشريف

أخذت خيول األمري أركماس الظاهري الدوادار، وعزل من الدوادارية الكربى، وأخذ : ويف يوم السبت خامسه
  .ه، وأخرج من داره، وأخذت خيول األمري قراجا، وإقطاعه، وشون غاللهإقطاع

  .وفيه قبض العسكر املتوجه على األمري قراجا، ومحل يف احلديد إىل اإلسكندرية، فسجن هبا
نودي بأن من وجد أحًدا من غرماء السلطان وطلع به فله مخسمائة دينار وإقطاع، ومن غمز : ويف يوم اإلثنني سابعه

أنه أخفى أحًدا منهم حل ماله ودمه، هذا واملؤيدية قد جتردت للفحص عن العزيز وعن أينال، وعن املماليك عليه 
  .األشرفية يف مجيع األماكن، وقبض على الغلمان، حىت دلوهم على أماكن بعضهم

يل يف وصاروا يكبسون الدور، والترب، وديارات النصارى، والبساتني، وضواحي القاهرة ومصر، ويرون بالل
األزقة متنكرين إىل غري ذلك من أنواع الفحص والتفتيش، فإهنم صاروا هم الدولة يف هذه األيام الظاهرية، وللّه در 

  :القائل
  لسعيد فإهنم سعداء... وإذا سخر اإلله أناًسا 
ع األمري أركماس أنعم بإقطاع األمري قراجا على املقام الناصري حممد ابن السلطان وبإقطا: ويف يوم الثالثاء ثامنه

الدوادار على األمري أسنبغا الطيارى، وبإقطاع األمري أينال على األمري جرباش قاشق من عبد الكرمي أمري جملس، 
وأنعم بإقطاع جرباش هذا على األمري شادي بك الظاهري ططر، وبإقطاع شادي بك على األمري جرباش كرت 

  .دوالت باى الساقي املؤدي ، وهو مجرة من مجراهتماحملمدي ، وبإقطاع أسنبغا الطيارى على األمري 
دقت البشائر لورود اخلرب من نائب غزة بقدوم األمري برسباى احلاجب بدمشق، واألمري : ويف يوم األربعاء تاسعه

هذا واألشرفية يقبض عليهم وتساق . مث ظهر كذب هذا اخلرب. أينال الششماىن إىل الرملة، مفارقني ألينال اجلكمى
  .م وبغاهلم إىل اإلصطبل السلطاين، ويكتب إىل األعمال بأخذ الطرقات عليهم بًرا وحبًراخيوهل

وفيه خلع على . برز األمري أقبغا التمرازى نائب الشام مبن معه إىل الريدانية خارج القاهرة: ويف يوم اخلميس عاشره
رد إىل بالد الصعيد، وأنزل من االصطبل، األمري متراز أمري أخور، وإستقر أمري سالح، عوًضا عن األمري يشبك اجمل

وسكن باحلراقة مكانه املقام الناصري حممد ابن السلطان، وكتب لألمري يشبك بإستقراره أمًريا كبًريا أتابك 
العساكر، عوًضا عن األمري أقبغا التمرازى نائب الشام، وخلع على األمري قراقجا احلسىن رأس نوبة النوب، وإستقر 

عوًضا عن األمري متراز، وخلع على األمري مترباى نائب اإلسكندرية كان وإستقر رأس نوبة النوب، أمري أخور، 
عوًضا عن قراقجا احلسىن، وخلع على األمري تغرى بردى املؤذى حاجب احلجاب، وإستقر دواداًرا كبًريا، عوًضا 

ري دوالت باى املؤيدي الساقي أحد عن أركماس الظاهري، فباشر الدوادارية بتجرب وترفع زائد، وخلع على األم
أمراء الطبلخاناه، وأمري أخور ثاين، وإستقر دواداًرا ثانًيا، عوًضا عن أسنبغا الطياري، وخلع على األمري جرباش 



وفيه قدم األمري يونس املؤيدي من دمشق، فاًرا . كرت رأس نوبة وإستقر أمري أخور ثاين، عوًضا عن دوالت باى
  .أكرم وأنعم عليهمن أينال اجلكمى، ف

  .إستقل األمري أقبغا التمرازى، نائب الشام باملسري من الريدانية: ويف يوم السبت ثاين عشره
  .وفيه دقت البشائر، لورود خرب سار. وفيه نفى نور الدين على بن أمحد السويفى إمام األشرف برسباى إىل دمياط

: ويف يوم اإلثنني رابع عشره. بالرملة، إىل جهة دمشقكان مسري العساكر املخيمة : ويف يوم األحد ثالث عشره
إستقل األمري قراقجا احلسىن أمري أخور ومقدم العسكر باملسري من الريدانية مبن معه من األمراء واملماليك، وعدهتم 

  .ستمائة ومخسون فارًسا 
اخلميس ثالث شوال هذا، عزم وفيه ورد اخلرب بأن أينال اجلكمى برز خميمه إىل ظاهر مدينة دمشق فلما كان يوم 

على اخلروج من املدينة إىل املخيم ليسري حنو القاهرة، فركب عليه من أمراء دمشق األمري برسباى احلاجب، واألمري 
قانباى البهلوان األتابك يف عدة أمراء، وقاتلوه خارج املدينة، فقاتلهم وهزمهم، فوقفوا حلربه ثانًيا، فهزمهم بعد 

عوا بالقلعة، وقد جرح منهم مجاعة فأخذ خيوهلم وأمواهلم، ونزل بامليدان وأبطل احلركة للسفر، وقعة أخرى، فإمتن
وسبب هذه احلركة أنه كتبت ملطفات سلطانية إىل أمراء دمشق، وجهزت إىل األمري خشكلدى نائب قلعة صفد، 

لسر، ففرقها يف األمراء وإستماهلم فبعث هبا على يد نصراين إىل هباء الدين حممد بن جنم الدين عمر بن حجى كاتب ا
حىت وافقوا على الركوب على أينال اجلكمى وأخذه، مث إختفي من ليلته، فركبوا هم من الغد، وكان من أمرهم ما 

  .ذكر
وملا ورد هذا اخلرب تفرس من له بصر باألمور، وإطالع على أحوال الوجود، بأن أمر أينال اجلكمى ال يتم، فإنه 

يف القبض على األمراء لظنه هبم السوء، مث إطالقهم والركوب إليهم، حىت إذا أمكنتهم الفرصة  أخطأ الرأي أوالً
  .هيهات مث هيهات، ال يكون ذلك أبدًا. وثبوا عليه ليقتلوه، فكانت له عليهم، وأىن يفلح ملك ال توافقه أعوانه
ه من األمراء واملماليك يف طلب هوارة إىل وفيه ورد اخلرب بأن األمري يشبك املستقر أتابك العساكر إنتهى مبن مع

مدينة إسنا فلم يقع هبم، وأنه رجع بالعسكر إىل مدينة هو فقدم عليه عدة من املشايخ الصلحاء ومعهم طائفة من 
مشايخ هوارة، راغبني يف الطاعة، وحلفوا على ذلك، وأنه قدم على العسكر يف يوم األحد سادسه طوغان 

ة، ودعا العسكر إىل طاعة امللك العزيز، والقيام بنصرته، فإنه أخرجه من حيث كان الزردكاش أحد الدواداري
حمبوًسا، ونزل من القلعة، وإجتمع عليه مجاعة من مماليكه، فلم يوافقوا على ذلك، وحلفوا أهنم مقيمون على طاعة 

احلديد، وكان قد وصل فدقت البشائر لذلك، وخلع على الواصل هبذا اخلرب، وأجيب حبمل طوغان يف . السلطان
  .اخلرب قبل ذلك بتوجه طوغان هذا إىل بالد الصعيد، وكتب حبمله

وفيه كتب توقيع بإسثقرار أىب السعادات بن ظهرية يف خطابة احلرم، عوًضا عن أىب اليمن ابن النويري قاضي مكة، 
  .وجهز إليه، مث بطل ذلك، وكتب بإستقرار أىب اليمن يف اخلطابة مع وظيفة القضاء

ورد اخلرب من األمري يشبك بأنه نازل على مدينة أسيوط وأن يونس اخلاصكى ورد : ويف يوم الثالثاء سادس عشره
عليه مبرسوم شريف يتضمن القبض على طوغان قاصد العزيز، وأن املماليك مل ميكنوه من ذلك، فكثر القلق لورود 

  .رجال وإذا هم أشبه بربات احلجال هذا اخلرب، وخشي الناس وقوع الفتنة، ظًنا باألشرفية أهنم 
وفيه قدم قود الشريف بركان بن حسن بن عجالن أمري مكة شرفها اللّه وهو مخسة أفراس وطواشيان، وجاريتان، 

وفيه قدم . ومائتا شاش، وقطعتا ياقوت أمحر زنتهما مخسة عشر قرياطَا، وقطعة ماس زنتها تسعة عشر قرياطًا ونصف
وفيه قبض على األمري . خنبار أمري ينبع املعزول بصحرة يسعى يف اإلمرة، فوعد خبري الشريف عقيل بن وبري بن



  .أركماس الظاهري املعزول عن الدوادارية الكربى، وأخرج منفًيا إىل دمياط
وقع يف الناس بالقاهرة املوت بالطاعون، وبلغت عدة من رفع امسه من ديوان املواريث بالقاهرة يف : ويف هذا الشهر

  .اليوم أحد وعشرون إنسانًاهذا 
خلع على األمري تنبك بن تنبك أحد األمراء األلوف، وإستقر حاجب احلجاب، : ويف يوم اخلميس سابع عشره

  .عوًضا عن األمري تغرى بردى املؤذى املنتقل إىل الدوادارية الكربى
، لكثرة اإلرجاف خبروج من يف كبست عدة أماكن يف طلب العزيز، وقبض على مجاعة من األشرفية: ويف هذه األيام

بالد الصعيد من املماليك عن الطاعة، وأهنم عادوا يريدون القاهرة، فمنعت املراكب من التعدية يف النيل بكثري من 
الناس، وكثر الفحص والتفتيش، حىت كبست البساتني والترب، وغلقت بعض أبواب القاهرة هناًرا، وأخذ أهل 

عة يف االستعداد للحرب هذا مع ما يف الوجه البحري من الوباء الشنيع يف سرعة املوتان الدولة من األمراء ومن بالقل
الوحي السريع، وكثرة عدة األموات ال سيما يف األطفال والعبيد واإلماء، حبيث مات من قرية واحدة مائتا صغري 

ونزل . لفلفل السلطاين عليهممن أوالد أهلها، وحل بالتجار يف اإلسكندرية ضيق شديد وبالء عظيم، بسبب رمى ا
بأهل القاهرة ومصر خوف شديد بسبب إختفاء األشرفية وتطلبهم، فإذا طرقت جهة من اجلهات حل بأهلها من 

أنواع البالء ما ال يوصف من النهب واهلدم والعقوبة والغرامة، سواء وجد املطلوب أو مل يوجد، فما بقى أحد إال 
عدو له أو حاسد لنعمته أنه أخفى أَحًدا من األشرفية، فال تتروى املؤيدية يف وخامر قلبه اخلوف خشية أن يرميه 

أمره، وال تتمهل، بل تطرقه بغتة وتنزل به فجأة، وقد تبعها من غوغاء العامة عدد كاجلراد املنتشر، وهتجم داره 
البالء ما كان، حىت أنه هجم  ودور من حوله، فيكون شيئًا مهوالً، وكثًريا ما فعلوا ذلك فلم جيدوا أحدًا، وكان من

بعض املدارس، وهنبت، وكسر أبواب بيوهتا، ونبش قرب كان هبا، فلم يوجد هبا أحد، ومع ذلك كله فالغالل ترمى 
  .على الناس من الديوان، فال يقدر على ذي اجلاه، ويهلك الضعيف من كثرة الغرامة 

رج القاهرة صحبة األمري تنبك املستقر حاجب احلجاب يف برز احململ إىل الريدانية خا: ويف يوم السبت تاسع عشره
  .عدة من املماليك السلطانية، مث تبعه احلجاج شيئًا بعد شيء 

وفيه ورد اخلرب بالقبض على طوغان الزردكاش ومحله يف احلديد، فقدم يف آخر النهار، وكان من خربه أن األشرفية 
وتقدمت املؤيدية عليهم كما تقدم ذكره فأخذوا يف التدبري ألنفسهم من حني كانت وقعة قرقماس مل يزالوا يف إدبار، 

بغري معرفة وال حظ يسعدهم، فأخرجوا العزيز من موضعه، وأضاعوه، مث قاموا مع األمري أينال ليثوروا ليالً، فلما 
ا وصل فطن هبم لعدم حتفظهم وقلة دربتهم، تسللوا من دار أينال وقد كاد يدركهم الطلب من السلطان، فلم

طوغان من عند العزيز مل حيسن التصرف فيما إنتدب له، فإنه إشتهر يف مسريه، مث ملا وصل إىل من قصدهم، أعلم 
املماليك بأن العزيز خرج من سجنه ونزل من القلعة، فإجتمع عليه القوم وأنه حماصر للقلعة فأدركوه، فهيج هذا 

ه بشهرته يف مدة توجهه من عند العزيز إيل أن وصل إىل القول منه حفائظهم وحرك كوامنهم، هذا وقد ضيع نفس
  .املماليك

وقد بلغ السلطان خربه ومروره بالبالد اليت نزل هبا يف سفره، فكتب بالقبض عليه، فلم يدركه الطلب حىت وصل 
لطان وروج على أصحابه مبا ال حقيقة له، فبادر األمري يشبك مبطالعة السلطان خبرب طوغان مث ترادفت كتب الس

وأخبار املسافرين مبا تبني به كذب طوغان، وأن العزيز خمفي واملواضع تكبس عليه، فإحنل ما عقده طوغان يف أنفس 
املماليك، وأثبت ما كان قد أوثقه بأيديهم، هذا وقد توجهوا من أسيوط يريدون القاهرة ليدركوا العزيز بزعمهم، 

وه طوغان بعد إباء وإمتناع، أفضى به وهبم أن مجع عليه فمازال األمري يشبك يستميلهم وخيوفهم حىت أسلم



مبحاربته ، وتبني هلم . الكاشف بالوجه القليب وعدد كثرية من عربان الطاعة وهم مبحاربتهم، فلم تكن هلم طاقة
حية فساد ما بنوا عليه أمرهم، فأذعنوا عند ذلك، وقادوه برمته حىت محل يف احلديد، ورجعوا مع األمري يشبك إىل نا

  .جرجا، فبطل ما كانوا يعلمون، واللّه ال يصلح عمل املفسدين
وعندما وصل طوغان توىل عقوبته املؤيدية، فما عفوا وال كفوا، بل أنزلوا به أنواع العذاب املتلف، ما بني ضرب 

ملا أخرج وعصر وغري ذلك، حىت أشفى على املوت، وعوقب معه ثالثة نفر، فأجتمع من إقرارهم أن إبراهيم الطباخ 
العزيز بعد املغرب نزل من موضع باملصنع حتت القلعة، وقد إجتمع عليه عدة من املماليك ليسرروا به إىل الشام، مث 

  .إنصرفوا عن هذا الرأي وتوجه طوغان ليأيت باملماليك من الصعيد
حىت وسط عند باب  أخرج بطوغان حمموالً لعجزه عن احلركة من شدة العقوبة،: ويف يوم الثالثاء ثاين عشرينه

ومن العجب أَن طوغان هذا، مات األشرف وهو من مجلة الزردكاشية، فإستحال على خشداشيته وصار . السلسلة
من مجلة األمري أينال، وانتمى معه إيل السلطان، وهو إذا ذاك أمري، وإختص به فعمله من مجلة الدوادارية، مث 

هذا، والبالء يشتد على الناس بسبب العزيز، . يته على يدهإستحال على السلطان، وأخرج العزيز، فكانت من
  .فقبض على مجاعة وسجن مجاعة، وعوقب كثري من الناس

مث إستقل احململ باملسري مع أمري . إستقل الركب األول باملسري من بركة احلجاج بعدما فتش احلجاج: ويف هذا اليوم
  .احلجاج ببقية احلجاج يف يوم األربعاء ثالث عشرينه

وفيه قبض على سر الندمي احلبشية دادة العزيز، بعدما كبس عليها عدة بيوت، وعوقب مجاعة، مث قبض على 
الطواشي صندل اهلندي، فتحقق منهما أن العزيز وأينال مل خيرجا من البلد، وأن الذي أشيع بني الناس من توجههما 

وصندل هذا، وطباخه إبراهيم، ومملوكه أزدمر بغري  إىل الشام كذب، وأن العزيز مل جيتمع مع أينال، وأنه كان هو،
زيادة على هؤالء ينتقل وهم معه من موضع إىل موضع وأن صندل فارقه من أربعة أيام، وقد طرده أزدمر املذكور 

فدفع إليه العزيز مخسني ديناًرا، فانصرف عنهم، وصار يتردد إىل بيوت معارفه يف زي امرأة، فلم يؤوه أحد حىت 
  .بعض معارفه يف الليل فأوته حىت أصبح، فدل زوجها عليه حىت أمسك وعوقب، مث سجن دخل على

وطلبت خوند مغل إبتة البارزي دادة العزيز، فسلمت هلا من غري عقوبة، فأقامت عندها، وقبض على مرضعة 
األشرف أو العزيز، وعلى زوجها، وبعض أقارب زوجها، وعلى مجاعات من الرجال، والنساء ممن كان من جواري 

من معارفهن، وممن آهتم بأنه معرفة إلبراهيم الطباخ، وتعدىاحلال إىل امرأة مسكينة تزعم أن هلا تابعا من اجلن 
وذلك أنه : خيربها مما يكون، فتتكسب بذلك من النسوان ومن يف معناهن من ضعفة الرجال، ما تقيم به بعض أودها

كان يتردد إليها فتخربه أن العزيز يعود إىل ملكه، فقبض على هذه وشي هبا إىل أحد املؤيدية أن بعض الطواشية 
املسكينة، وعلى عدة من يلوذ هبا، وعوقبت، وكان الطواشي الذي قيل عنه أنه يأيت إليها فتخربه بعود ملك العزيز 

ب إليه، قد توجه للحج مع الركب، فكتب بضربه ومحله إىل القاهرة، فضرب مث شهر يف الركب، وكان قد كت
  .إلعفائه من الضرب والعود إىل القاهرة، فلم يدركه القاصد الثاين حىت ضرب وشهر، فتوجه بعد ذلك إىل احلج

وفيه عزل األمري فريوز . وسط مملوك أخر من األشرفية، عند باب السلسلة: ويف يوم اخلميس رابع عشرينه
وعني عوضه األمري صفي . ن من أمره ما كاناجلركسي زمام الدار، من أجل أنه فرط يف احلرص على العزيز حىت كا

  .الدين جوهر اخلازندار

كبست املؤيدية على مواضع متعددة بالقاهرة ومصر وظواهرمها، : ويف ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة خامس عشرينه
وكبست دور الصاحب أمني الدين بن اهليصم ودور جريانه يف طلب العزيز، فلم يوجد، وهرب الصاحب مث ظهر 



عليه بعد ذلك، وقد مشل اخلوف كثرياً من الناس، وكادت األسواق أن تتعطل لكثرة اإلرجاف بأن بيوت  وخلع
  .الناس كافة تكبس، ويعاقبوا حىت يظهر العزيز

وفيه قدم من الصعيد بضعة عشر رأسا، علقت على باب النصر، وذلك أن األمري يشبك ملا قبض على طوغان، 
ن معه من املماليك واألمراء حملاربة هوارة فلقيهم على ناحية بوتيج يف حادي وبعث به كما تقدم ذكره، رجع مب

عشرينه، وقاتلهم وهزمهم، بعدما قتل منهم مائه وستني رجالً، وأخذ هلم مائة فرس، فجهز من رؤوس أعياهنم ستة 
ل الفأر الكثري عشر رأسا، هذا وقد خربت بالد الصعيد، ورعيت زروعها، مع ما يف أراضيها من الشراقي، وأك

  .جًدا معظم الزرع وهدم العرب الدواليب
خلع على األمري صفي الدين جوهر اخلازندار، وإستقر زمام اآلدر السلطانية، : ويف يوم السبت سادس عشرينه

  .عوًضا عن الطواشي فريوز مضافاً للخازندارية
عليه األماكن لكثرة ما يكبس عليه، وهو قبض على امللك العزيز، وذلك أنه ضاقت : ويف ليلة األحد سابع عشرينه

يتنقل من موضع إىل موضع آخر ومعه أزدمر شاد شواب خاناته، وصندل طواشيه، وإبراهيم طباخه، فطرد أزدمر 
صندل الطواشي، ومازال به حىت فارقهم من أربع ليال، مث طرد الطباخ وإنفرد هو والعزيز فيقال إن العزيز بعث إىل 

وخاف عاقبة أمره، فأعلم جار له من املؤيدية يقال . ه بيربس ليختفي عنده، فواعده على أنه يأتيهخاله أخي أمه، وإمس
  " .إفعل أنت ذلك " له يلبيه رأس نوبة، بأمر جميء العزيز، وأنه يقبح به أن يكون مسكه على يديه، ولكن 

فوثب يلبيه . ا يف هيئة مغربينيفترصده يلبيه حىت مر به ومعه أزدمر بعد عشاء اآلخره، يف خط زقاق حلب ومه
بأزدمر ليقبض عليه، فإمتنع منه، فضربه أدمى وجهه، وأعانه عليه أعوانه حىت أوثقوه وأخذوا العزيز وعليه جبة 
صوف، وقادوه وأزدمر إىل باب السلسلة وصعدوا هبما إىل السلطان، والعزيز حاف، وقد أخذ رجل بأطواقه، 

ني يدي السلطان ساعة، وهو يؤنبه مث سجن يف موضع، حىت أصبح، وطلع األمراء فأوقف ب. يسحبه ومجاعة حميطة به
وغريهم إىل اخلدمة، فأعلموا خبرب العزيز مث أدخله السلطان إىل قاعة العواميد، وأسلمه لزوجته خوند مغل بنت 

أمر أكله وشربه وحاجاته  البارزي، وأمرها أن جتعله يف املخدع املعد ملبيت السلطان، وال تربح على بابه، وأن تتوىل
  .بنفسها، فأقام على ذلك حىت نقل من املخدع، كما سيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل 

وأما أزدمر فإنه سجن بالربج من القلعة، حيث كان صندل وغريه من األشرفية، ومل يوقف للطباخ على خرب، ويقال 
  .ديناًراإن العزيز دفع إليه مبلغ ستمائة دينار، ودفع لصندل مخسني 

ووجد مع العزيز مثامنائة دينار دفع السلطان منها إىل يلبيه مخسمائة دينار، وململوكه الذي عاونه يف القبض على 
أزدمر مائة دينار، وفرق باقي ذلك، ونزع عن العزيز ما كان عليه من الثياب املغربية، وألبس من ثياب السلطنة ما 

  .يليق به، ووعد يلبيه بإمرة طلبخاناه
عندما صعد العزيز إىل القلعة دقت البشائر ليالً ومن الغد، وركب األعيان لتهيئة السلطان، فإنه وأتباعه من أهل و

الدولة كانوا يف قلق زائد وخوف شديد ملا داخلهم من عود دولة العزيز خبروج نائيب دمشق وحلب عن طاعة 
  .عة العزيز، واللّه يؤيد بنصره من يشاءالسلطان، وقيام األشرفية ببالد الصعيد، وكلهم مجيًعا يف طا

هذا، توجه جامن املؤيدي إىل البالد الشامية وعلى يده عدة مثاالت سلطانية بالبشارة بالقبض على : ويف يوم األحد
  .العزيز

أحضر باألمري أينال البوبكري األشريف وذلك أنه مازال خمتفًيا حىت ظهر العزيز، : ويف يوم الثالثاء تاسع عشرينه
فغرته اخلدع اليت خودع هبا، من الثناء عليه وبسط عذره يف إختفائه، ودخل عشاء على األمري جرباش قاشق أمري 



جملس، وإستجار به، فأجاره، وقد ظن أن السلطان يقبل شفاعته، مث صعد به من الغد، وقد بعث يعلم السلطان به، 
إىل اإلسكندرية، واألمري جرباش يكرر تقبيل يد فعندما وقع يف قبضة السلطان، أمر به فقيد وسجن حىت حيمل 

  .السلطان ورحله يف أن يشفعه فيه، فلم يفعل، وأخرج يف يومه إىل اإلسكندرية فسجن هبا

قدم ركب التكرور برقيق كثري وترب، فسار أكثرهم إىل احلج، بعدما باعوا الرقيق، فهلك أكثره : ويف هذا الشهر
ماء كوكب له ذنب حنو الذراعني، وكان يرى عشاء حبذاء كواكب برج وفيه ظهر يف الس. عند من إشتراهم

  .السرطان، فأقام أياًما
خلع على هباء الدين حممد بن جنم الدين عمر بن حجى كاتب السر : يف ثانيه: شهر ذي القعدة، أوله األربعاء

قاضي شهبة، مع ما بيده من بدمشق، وإستقر يف قضاء القضاة الشافعية بدمشق، عوًضا عن تقي الدين أىب بكر بن 
كتابة السر، وذلك أن األمري أينال اجلكمى ملا ثار بدمشق على ابن حجى، وأخذ منه ماالً، فكتب إىل ابن حجى 

حىت فرق امللطفات السلطانية يف األمراء فكان من ركوهبم على النائب ما كان، وفر ابن حجى وقدم القاهرة، 
ء إليه بسفارة محيه املقر الكمايل حممد بن البارزي كاتب السر، وعناية عظيم فجوزي على ما كان منه بإضافة القضا

  .الدولة زين الدين عبد الباسط به
دقت البشائر عند ورود كتاب األمري أالبغا حاجب غزة، يتضمن قتال عساكر السلطان : ويف يوم األربعاء ثامنه

  .ن اخلزانة، وإهنزامهاألمري أينال اجلكمى، يف يوم األربعاء مستهله، بالقرب م
املذكور نقل العزيز من حبسه باملخدع من قاعة العواميد إىل سجن ضيق يف احلوش حتت : ويف ليلة األربعاء

  .الدهيشة، بعد أن سدت طاقاته، ووكل به من حيفظه، ومنع من مجيع خدمه
سروج وثياب وحلي وفرش  هذا أخذ ما كان للعزيز بالقاهرة من احلواصل اليت تشتمل على: ويف يوم األربعاء

وأواين وغري ذلك، مما محل على نيف وسبعني محاالً، وهلا قيمة تزيد على مخسني ألف دينار سوى مخسة آالف دينار 
وجدت له لتتمة ستني ألف دينار، وسوى جواهر هلا قيمة عظيمة، وسوى حلي للنساء جيل وصفه وقيمته، مما كان 

  .لألمه
البشائر لورود اخلرب مبسك األمري أينال اجلكمى، وإنبثت قصاد السلطان يف أهل دقت : ويف يوم اخلميس تاسعه

الدولة يبشروهنم بذلك، ويأخذون ممن يأتوه ماالً على هذه البشرى، فمنهم من يعطي البشري أربعني ديناراً، أو أقل 
  . جزيالًمن ذلك أو أكثر، وفعلوا مثل ذلك يف الليلة اليت قبض على العزيز فيها، فكسبوا ماالً

وردت مطالعة األمري أقبغا التمرازي نائب الشام، ومطالعات األمراء بذكر واقعة أينال : ويف يوم اجلمعة عاشره
وملخصها أن العساكر املتوجهة من القاهرة، واملتجمعة بالرملة، نزلوا يف يوم األربعاء مستهله مبنزلة . اجلكمى

األخبار فجاءت الكشافة وأخربت بقرب أينال اجلكمى منهم، فركبوا اخلربة، وقد قدموا بني أيديهم مجاعة لكشف 
وقد عبوا مجوعهم ستة أطالب، وهم األمري أقبغا التمرازي نائب الشام واألمري جلبان نائب حلب ، واألمري أينال 
 األجرود نائب صفد، واألمري طوخ مازي نائب غزة، واألمري طوغان نائب القدس، واألمري غرس الدين خليل

املستقر يف نيابة ملطية، وساروا مبن معهم من العربان والعشران جاليشاً، حىت وصلوا إىل مضيق قرن احلرة، وإذا 
جباليش أينال اجلكمى، وهو األمري قانصوه النوروزي، ومعه نائب بعلبك، وكاشف حوران، وحممد األسود بن 

ن طور على بن سقل سيز التركماين، وكثري من القان، وشيخ العشري، وفرعلي الدكري أمري التركمان، وخليل ب
العربان، واجلمع حنو ألف فارس، فكانت بني الفريقني وقعة كبرية إهنزمت فيها األطالب الستة، وإذا باألمري أينال 



اجلكمى قد أقبل، فركب أقفية القوم حىت أوصلهم إىل السنجق السلطاين، وحتته األمري قراقجا احلسىن أمري أخور، 
 مترباى رأس نوبة النوب، وبقية األمراء املصريني واملماليك السلطانية فثبتوا له وقاتلوه، وهو يقاتلهم مقدار واألمري

ساعة، فهزموه بعد أن قتل مجاعة من الفريقني، يقول املكثر زيادة على مخسمائة رجل، منهم األمري صرغتمش 
مري قانصوه، وعلى األمري تنم العالى، واألمري املستقر دوادار حلب وجرح خلق كثري، وقبض على حممد بن األ

خاير بك القوامي، واألمري يربم صويف، يف مجاعة، وقد حال بينهم الليل، فلما أصبحوا يوم اخلميس، ورد اخلرب 
عليهم من دمشق بالقبض على أينالً اجلكمى من قرية حرستا وقد إختفى هبا يف مزرعة، ومعه نفر يسري، وذلك أن 

ه، فدل عليه نائب القلعة، فبعث يف طلبه مجاعة طرقوه، فدافع عن نفسه، حىت طعن يف جنبه ودمي يف رجالً فطن ب
وجهه، فأخذ وجيء به على فرسه، وقد وقف من العي، فلم يصل إىل القلعة إال بعد العصر، والناس يف مجوع كثرية 

شام إىل دمشق أوائل هنار اجلمعة ثالثه يف لرؤيته، فسجن مقيًدا يف القلعه، ودخل األمري أقبغا التمرازي نائب ال
  .العساكر، وهم بسالحهم، فنزل دار السعادة بغري ممانع

قتل بدمشق حممد املعروف ببلبان شيخ كرك نوح، وولده حممد اخلرباين، وكان من خربه أنه قدم : وىف هذا اليوم
ة النائب حىت عرب دار السعادة، جبموعه نصرة لعساكر السلطان، فلم يصل حىت إنقضت الوقعة، فدخل يف خدم

وتفرق األمراء وغريهم يف منازهلم، فتوجه بلبان فيمن توجه حىت كان عند املصلى، والعامة قد مألت الطرقات، 
يكررون ذلك مرارًا، " أبا بكر، أبا بكر " فصاح به ومبن معه من العشري مجاعة من أراذل عامة دمشق قائلني 

  .فإهنم يرمون بأهنم رفضة يريدون نكاية بلبان ومجاعته،
فلما كثر ذلك من العامة أخذ بعض العشري يضرب واحداً منهم، فوثبوا به، وألقوه عن فرسه ليقتلوه، فإجتمع 
أصحابه ليخلصوه من العامة، وقاتلوهم، فبادروا وذحبوا ذلك البائس وتناولوا احلجارة يرمون هبا بلبان وقومه، 

ه ومجاعته، وهم مخسمائة أو يزيدون، بغري سبب وال أمر سلطان وال حاكم، فلم ووضعوا أيديهم فقتلوا بلبان وإبن
ينتطح يف قتلهم عنزان، وال حترك هلم إثنان، فكان ذلك من احلوادث الشنعة، وما أراه إال أمًرا له ما بعده، وهللا 

  .عاقبة األمور
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مبتحصل العزيز يف أيام . رسم بعقوبة األمري جكم خال العزيز يف سجنه باإلسكندرية حىت يعترف: ويف هذه األيام
ة أبيه من إقطاعه ومن محاياته ومستأجراته، ومن اهلدايا والتقادم اليت كانت تأتيه، فأجاهبم عن ذلك، ورسم بعقوب

األمري خيشي بك بالسجن أيًضا، وذلك أنه ملا كان يف التجريدة ببالد الصعيد أيام األشرف، ضبط عليه أنه سب 
بعض من يدعي أنه شريفًا، فلما مات األشرف، وأنزل باألشرفية من القلعة كما تقدم أرادوا أن يدعوا على خيشي 

بادر حىت حكم قاضي شافعي حبقن دمه، فإطمأن لذلك بك عند القاضي املالكي بأنه سب أبا الشريف لرييق دمه، ف
فلم يتركوه بعد سجنه، وأرادوا قتله، فأوصلوا القضية باملالكي، ومسع البينة عليه، فلم ميض قتله ثناء على أن هذه 

الدعوى هي اليت حكم فيها حبقن دمه، ونازعه يف ذلك قوم، وزعموا أن الدعوى اليت حكم فيها حبقن دمه خير هذه، 
كثر اإلختالف يف ذلك، وعقد فيه جمالس والغرض قتله، واحلكم الشرعي بذلك، فلم يتجه، ومتادى احلال يف ذلك و

عدة أشهر، مث حتركوا لقتله، وإستمالوا بعض من متشيخ ومتصلح من املالكية، حىت أفيت بقتله، وأريد من القاضي 
رها أن قيل يفوض احلكم هلذا املفيت حىت حيكم كما العمل بفتياه، فلم يتجاسر على احلكم بالقتل، وجرت أمور آخ

أفيت بقتله، فبكي ملا قيل له ذلك، ومل يقدم عليه، فلما وقع اليأس من قتله بيد قضاة الشرع، رسم بعقوبته حىت 
  .يعترف مباله من األموال، فعوقب أشد عقوبة، حبيث مل يبق إال إرهاق نفسه

ال اجلكمى بسجنه من قلعة دمشق بعد تقريره على أمواله وذخائره، كتب بقتل أين: ويف يوم األحد ثاين عشره
  .وبقتل مجاعه ممن قبض عليه يف الوقعة

وفيه ورد اخلرب . خلع على األمري سودون املغريب، وأعيد إىل والية دمياط عوًضا عن حممد الصغري: ويف ثالث عشره
ت للفريان حرب شهدها الناس، وقد إجتمع من بأن الفأر مكثر بأراضي الزراعات، وأن يف ناحية البهنسى كان

الفريان عدد عظيم، إقتتلوا قتاالً كبًريا، مث تفرقوا، فوجدوا يف معتركهم من الفريان شيء كثري ما بني مقتول 
وعندي أن هذا منذر حبادث . وجمروح ومقطوع بعض األعضاء وأنه بلغهم أن ذلك كان بني الفريان يف موضع آخر

  .ينتظر
  .وصل حممد بن األمري قنصوه، فعفي عنه بشفاعات وقعت فيه: ألحد تاسع عشرهويف يوم ا

وقدم اخلرب بأن العساكر توجهت من دمشق يف حادي عشره إىل حلب، بعد أن عاد األمري طوغان نائب القدس 
لب، واألمري إليها، وتأخر األمري أقبغا الَتمرازي نائب الشام بدمشق، وأن املتوجه إىل حلب األمري جلبان نائب ح

أينال نائب صفد، واألمري طوخ نائب غزة، واألمري قراقجا احلسىن، واألمري مترباي، واملماليك السلطانية، وأنه قبض 
بدمشق على األمري طرعلي الدكري، وشنق هبا، وأن تغري برمش نزل على حلب وصحبته األمري طرعلي بن سقل 

التركمان، واألمري غادر بن نعري بعربه من آل مهنا، واألمري فرج سيز، واألمري على بار بن أينال جبمائعهما من 
وأخيه إبراهيم ولدي صوجي، واألمري حممود بن الدكري جبمائعهم من التركمان وعدة اجلميع حنو ثالثة آالف 

فارس، يف يوم اإلثنني حادي عشرين شوال، وأن تغرى برمش خيم باجلوهري وبعث عدة كبرية إىل خارج باب 
م، فخرج إليهم األمري برد بك نائب محاة، ومعه مجاعة من أمراء حلب، ومن تركمان الطاعة، ومن العامة، املقا

فكانت بينهم وقعة قتل فيها وجرح مجاعة من الفريقني، وعاد كل منهما إىل موضعه، مث إلتقي اجلمعان يف يوم اجلمعة 
شديدًا، قتل فيه عدة من الناس، وجرح نائب محاة وطائفة خامس عشرينه على باب النريب وإقتتلوا يوًما وليلة قتاالً 



من أمراء حلب ومجع كبري من العامة، ورجع كل فريق إىل موضعه، فرحل تغرى برمش يف يوم األحد سابع عشرينه 
من موضعه، ونزل بامليدان، واحلرب مستمرة، والعامة تبذل جهدها يف قتاله إىل أن كان يوم اخلميس ثاين ذي 

حضر تغرى برمش آالت احلرب يف مكاحل النفط ، واجلنويات والسالمل إىل خارج باب الفرج ونصب القعدة أ
  .صيوانه جتاه السور، وزحف زحفًا قوًيا

وأهل حلب يًدا واحدة على حماربته طول ذلك النهار مع ليلة اجلمعة بطوهلا، والناس يتضرعون ويدعون اللّه تعاىل، 
وعاد إىل امليدان بعدما كانت القضاة وشيوخ العلم والصالح وقوفًا باملصاحف  فرحل تغرى برمش يف يوم اجلمعة،

الغزاة معاشر الناس يف العدو، فإنه من قتل منكم كان يف " والربعات على رؤوسهم، وهم ينادون من فوق األسوار 
ويقوون عزائمهم على يف كالم كثري حيرضون به العامة على القتال، " اجلنة، ومن قتل من العدو صار إىل النار 

الثبات، إىل أن رحل تغرى برمش مبن معه من امليدان إىل اجلهة الشمالية، يف يوم األحد خامسه، بعدما رعت 
مواشيهم زروع الناس وبساتينهم وكرومهم وقطعوا وهنبوا القرى اليت حول املدينة، وخربوا غالب العمارات اليت 

املدينة من ثالثة أماكن وكان أشد الناس قتاالً أهل بانقوسا واحلوارنة، هي خارج السور وقطعوا القناة اليت تعرب 
فحرق العدو أسواق بانقوسا وبيوهتا، وفتحوا جباب الغالل وغريها، وهنبوها، فداخل الناس من اخلوف والرعب ما 

ة حلب، وبالغ ال يوصف وطلب األعيان حبرمهم وأمواهلم إىل القلعة، وقطع تغرى برمش أيدي مجاعة كثرية من عام
  .يف اإلضرار بالناس، فكانت هذه النوبة من شنائع احلوادث، وللّه عاقبة األمور

خلع على عالء الدين علي بن يوسف املعروف بالناسخ قاضي املالكية حبلب، : ويف يوم اخلمس ثالث عشرينه
اين املغريب بعد موته، وإستقر وإستقر يف قضاء املالكية بدمشق عوًضا عن حمىي الدين حيىي بن حسن بن حممد احليح

شرف الدين يعقوب بن يوسف على املكناسي املغريب أحد نواب احلكم بالقاهرة يف قضاء املالكية حبلب عوًضا عن 
  .عالء الدين الناسخ

دقت البشائر لورود اخلرب بأن العساكر ملا سارت من دمشق يف حادي : ويف يوم اخلميس املبارك خامس عشرينه
دم ذكره لقيهم تغرى برمش قريًبا من محاة يف مجوعه اليت كانت معه على حلب، فلقوه يف يوم اجلمعة عشره كما تق

سابع عشره وقاتلوه، وكانت بينهم وقعة كبرية، قتل فيها وجرح خلق كثري فإهنزم مبن معه، وحازت العساكر منهم 
  .ب من ذلكغنائم ال حتصى، منها مائيت ألف رأس من الغنم، سوى ما متزق، وهو قري

قدم النجاب برأس األمري أينال اجلكمى، فشهرت على رمح، مث علقت على باب : ويف يوم اإلثنني سابع عشرينه
زويلة، وكان قتله يف ليلة اإلثنني ثاين عشرينه، بعدما قرر على أمواله، ونودي عليه هذا جزاء من حارب اللّه 

  .ورسوله، وقتل معه بقلعة دمشق األمري تنم العالي
بعث السلطان إىل قاضي القضاة علم الدين صاحل ابن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين بألف : ويف هذه األيام

وفيها حكم بقتل األمري خيشي بك، وقد تَقدم أنه أدعي عليه أنه . دينار ذهًبا، فإنه كان قدم له كتًبا وغريها قبل ذلك
قضاة الشافعي، فحكم بعض نوابه حبقن دمه، وسكن احلال مدة سب شريفاً، ولعن والديه، فالتجأ إىل قاضي ال

أشهر، مث حتركوا عليه بعد سجنه، وراودوا القاضي املالكي على قتله، فإحتج حبكم الشافعي حبقن دمه، فعورض بأن 
ن املطلوب اآلن من الدعوى عليه غري احملكوم فيه حبقن الدم، فصمم على أهنما قضية واحدة، ووافقه غري واحد م

املالكية على ذلك، فسكنت الثائرة مدة، مث حتركوا إلراقة دمه، وأفيت بقتله بعض املالكية، ممن يظهر للناس نسكًا 
على وظيفة وعد بواليتها، وأرادوا قاضي القضاة املالكي أن حيكم مبقتضى الفتوى فإمتنع، فعرضت على غري واحد 

نهم واحد مل يوله القاضي نيابة احلكم، وأقام مدة بطاالً، فأذن من نواب املالكي، فلم يقدم أحد على احلكم، وكان م



  .له السلطان يف احلكم فأقدم على ما أحجم عنه غريه، وحكم بقتل خيشي بك
خلع على ناصر الدين حممد ابن األمري الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن أىب الفرج، : ويف يوم اخلميس سلخه

  .ر الدين حممد ابن أمري طربوإستقر نقيب اجليش، عوضاً عن ناص
فيه دقت البشائر بقلعة اجلبل لورود خرب من غزة بأن التركمان الصوجية : شهر ذي احلجة احلرام، أوله اجلمعة

  .قبضوا على تغرى برمش، وعلى طرعلي بن سقل سيز

وأمراء العساكر، وردت مطالعة األمري جلبان نائب حلب، وقرينها مطالعات بقية النواب، : ويف يوم األحد ثالثه
تتضمن أن تغرى برمش ملا إهنزم على محاة مضي حنو اجلبل األقرع، وقد فارقه الغادر بن نعري، فقبض عليه أمحد 

وقاسم ولدي صوجي، وقبضا معه على دواداره كمشبغا، وعلى خازنداره يونس، وعلى األمري طرعلي بن سقل 
ب قلعة صهيون ، وكتبوا بذلك إىل نائب حلب، فورد اخلرب على سيز، واألمري صارم الدين إبراهيم بن اهلذباين نائ

العسكر وهم على خان طومان يف يوم اإلثنني من ذي القعدة، فجهز األمري جلبان عند ذلك األمري برد بك العجمي 
 نائب محاة، واألمري أينال األجرود نائب صفد، واألمري طوخ مازي نائب غزة، واألمري قطج أتابك حلب، واألمري

سودون النوروزي حاجب احلجاب حبلب، بإخطار املذكورين ورحل مبن بقي معه يريد حلب، فدخلها يف يوم 
الثالثاء حادي عشرينه وتسلم نائب محاة ومن معه من النواب تغرى برمش ومن قبض عليه معه، وأتوا هبم، فسمر 

ساروا هبم، وتغرى برمش راكب يف طرعلي بن سقل سيز تسمري سالمة، ومسر اهلذباين ورفيقه تسمري العطب و
احلديد، حىت دخلوا مدينة حلب، وهو ينادي عليهم يف يوم اخلميس ثالث عشرينه، وقد إجتمع من الناس عدد ال 
ينحصر، حىت أوقفهم حتت القلعة ، مث وسط اهلذباين ورفيقه، وتسلم نائب القلعة تغرى برمش وطرعلي بن سقل 

قراقجا احلسين، فدقت البشائر بقلعة اجلبل لورود هذا اخلرب، وكتب بقتل سيز، وتسلم كمشبغا ويونس األمري 
  .تغرى برمش وطرعلي

ودفع هلما ثالثون . جهز رجالن من موقعي احلكم بالقاهرة، وعلى يَدمها احلكم بقتل خيشي بك: ويف يوم األربعاء
من السجن، وضربت عنقه بعد صالة ديناًرا، فمضيا إىل اإلسكندرية، وأوصال احلكم بقاضيها، فاستدعي خيشي بك 

  .اجلمعة ثامنه، يف مجع عظيم وافر لرؤيته، وحسابه وحساهبم على اهللا، الذي يويف كل عامل عمله
وفيه قتل تغرى . إبتدأ قاضي القضاة علم الدين صاحل يف عمل امليعاد بني يدي السلطان: ويف يوم األحد سابع عشره

  .له، فظفر منها خبمسني ألف دينار عينًا، وقتل معه طرعلي بن سقل سيزبرمش بقلعة حلب بعدما عوقب على أموا
ورسم أن . قبض على سودون املغريب متويل دمياط، ومحل مقيًدا حىت سجن باإلسكندرية: ويف يوم األربعاء عشرينه

  .يعطي املسفر به مائة ألف درهم
الدين أمحد ابن سالم، وإستقر يف والية  خلع على ناصر الدين حممد بن شهاب: ويف يوم اإلثنني رابع عشرينه

  .دمياط، عوًضا عن سودون املغريب
قبض على عظيم الدولة زين الدين عبد الباسط ناظر اجليش، وعلى ولده أىب بكر، : ويف يوم اخلميس ثامن عشرينه

. ألزامه وعلى زوجته شكربيه، وعلى دواداره أرغرن، وعلى مباشره شرف الدين موسى بن الربهان، يف عدة من
  .وقبض معه على األمري جانبك أستادار، وأحيط بدورمها

وأخذت خيوهلما فكانت زيادة على سبعني فرساً، وأخذت بغاهلما ومجاهلما، وكتب بإيقاع احلوطة على ماله بالشام 
  .واإلسكندرية واحلجاز، من مال والبضائع، فكان بسبب ذلك إنزعاج يف الناس بالقاهرة

خلع على شيخ الشيوخ حمب الدين حممد بن األشقر وإستقر يف نظر اجليش، عوًضا عن عبد : هويف يوم السبت سلخ



الباسط، وخلع على األمري ناصر الدين حممد بن أىب الفرج نقيب اجليش، وإستقر أستادازا، عوًضا عن جانبك الزيين 
  .عبد الباسط 

فتواىل على السلطان يف مدة أيام يسرية الظفر  وفيه قدم رأس تغرى برمش، فطيف به على رمح، مث علق بباب زويلة
بامللك العزيز، وباملماليك األشرفية الذين قاموا مع العزيز بالصعيد، وبأينال اجلكمى نائب الشام، وبتغرى برمش 

فكانت هذه السنة ذات حوادث عظيمة، زالت فيها نعم . نائب حلب، وهذا من النوادر الغريبة، وللّه عاقبة األمور
  " .وَما ربك بظَالَم ِللَْعبِيد " مبصر والشام، فذلوا بعد عزهم، وأهينوا بعد تعاظمهم، جزاء مبا كسبت أيديهم  خالئق

وفيها مجع اإلمام صالح بن حممد الناس . ووقع يف هذه السنة بعدن وغريها من بالد اليمن وباء هلك فيه خلق كثري
افه ابن سنقر، وكتب إىل الظاهر عبد اللّه صاحب زبيد بصعدة ليحارب قاسم بن سنقر املتويل على صنعاء، فخ

وتعز، يستنجده ليملكه صنعاء فبعث إليه عسكرا وصل إىل ذمار على مرحلتني من صنعاء، فبلغهم أن الظاهر 
  .أشرف على املوت فعادوا، فإذا هو قد مات، وصالح هذا يعرف باهلدوي نسبة إىل اهلادي من أئمتهم 

  األعيانومات يف هذه السنة من 

حمدث الشام مشس الدين أبو عبد اللّه حممد بن أىب بكر بن عبد اللّه بن حممد بن أمحد بن جماهد بن يوسف بن حممد 
بن أمحد بن علي، املعروف بإبن ناصر الدين القيسي الدمشقي الشافعي، يف ثامن عشرين شهر ربيع اآلخر بدمشق، 

مسع على شيخنا أبو بكر بن احملب وغريه، وطلب احلديث، فصار ومولده يف احملرم سنة سبع وسبعني وسبعمائة ، 
  .حافظ بالد الشام غري منازع، وصنف عدة مصنفات، و مل خيلف يف الشام بعده مثله

وأصله من خدام األمري هبادر املشرف، قدم به من مكة صغًريا، . ومات الطواشي صفي الدين جوهر احلبشي الزمام
لبان احلاجب، فرىب عندها، وأعتقته، مث خدم األمري برسباي الدقماقي، يف أيام املؤيد وأعطاه ألخته زوجة األمري ج

  .شيخ وخرج معه ملا ويل نيابة طرابلس، وخدمه ملا سجن بقلعة املرقب
وصار يكاتب الطواشي جوهر، وهو إذ ذاك يف خدمة علم الدين داوَد بن الكويز ناظر اجليش، فيقضي له حوائجه 

اى، وعاد إىل القاهرة، صحبة الظاهر ططر، مث تسلطن وتلقب بامللك األشرف، فجعل جوهر هذا إىل أن خلص برسب
الال ولده، فعرف جبوهر الالال مدة، وإشتهر ذكره لتمكنه من السلطان، ورعي حق أخيه جوهر، فتحدث له مع 

ر من مجلة األمراء األلوف حىت السلطان حىت عمله خازنداًرا وتعاضًدا وتعاونًا، مث واله السلطان زمام الدار، فصا
مات، فعظم يف أيام ولده امللك العزيز، وصار هو املشار إليه إيل أن خلع، وقام يف السلطنة األمري الكبري جقمق، 

وتلقب بامللك الظاهر، قبض عليه وسجنه، مث صادره على مال كبري، وهو مريض، حىت مات يف يوم األربعاء ثالث 
  .تني سنة أو حنوها، وكان متدينا، حيب أهل اخلري، وحيسن إليهم ويعتقدهم عشرين مجادي األويل عن س

ومات األمري قرقماس الشعباين، وأصله من مماليك الظاهر برقوق، إشتراه صغًرا وأعطاه لولده األمري فرج، فلما 
ارا، مث أمري مائة يف تسلطن بعد أبيه، وتلفب بامللك الناصر، رقاه يف خدمته، مث خدم بعده املؤيد شيخ، وصار دواد

أيام األشرف، وعظم يف إيامه، وواله حاجب احلاجب ، مث واله نيابة حلب مدة، وأقدمه منها إىل ديار مصر، وعمله 
أمري سالح، وأخرجه إىل التجريدة، وعمله مقدم العسكر، فسار وأخذ أرزنكان وغريها فمات األشرف وهو يف 

امللك العزيز يوسف بن األشرف، برسباي، فلما خلع وتسلطن امللك  التجريدة، فقدم بعد موته، وبالغ يف خلع
الظاهر جقمق، ركب عليه وقاتله، فلم يثبت وفر، فقبض عليه، وسجن باإلسكندرية، مث ضربت عنقه هبا يف يوم 
رفة، اإلثنني ثاين شهر مجادي اآلخرة، وقد بلغ اخلمسني أو جتاوزها وكان يوصف بعفة عن القاذورات احملرمة، ومبع

وخربة، وفروسية، وشجاعة، إال أنه أفسد أمره بزهوه وتعاظمه، وفرط رقاعته، وشدة إعجابه بنفسه، وإحتقار 



َوال َيظِْلمُ ربَك أََحدَاً " الناس، واملبالغة يف العقوبة، وقلة الرمحة، ال جرم أن اللّه تعاىل عامله يف حمنته من جنس أعماله 
قدم من الريف وطلب العلم، وعرف بعلوم العجم . ن عثمان البساطي املالكيومات مشس الدين حممد بن أمحد ب" 

وعاش دهراً يف بؤس وقلة، حبيث أخربين أنه ينام على قش القصب، مث حترك له احلظ فواله األمري . يف املنطق وحنوه
لصحراء ، وإستنابه ابن مجال الدين يوسف أستادار تدريس املالكية مبدرسته ، مث وىل مشيخة التربة الناصرية فرج با

عمه اجلمال يوسف البساطي يف احلكم مدة مث عزله، فلما مات اجلمال عبد اللّه األقفهسي قاضي املالكية، ويل 
املؤيد شيخ البساطي صاحب الترمجة قضاء القضاة املالكية بديار مصر، رغبة يف أنه فقري متعفف، فباشر ذك حنو 

ومولده يف حمرم سنة ستني وسبعمائة، ومل خيلف بعده . لث عشر شهر رمضانعشرين سنة، حىت مات ليلة اجلمعة ثا
  .يف املالكية مثله، فيما نعلم

ومات علم الدين أمحد بن تاج الدين حممد بن علم الدين عمد بن كمال الدين حممد ابن قاضي القضاة علم الدين 
كم بالقاهرة يف يوم األربعاء خامس عشرين حممد بن أىب بكر بن عيسى بن بدران األخناي املالكي، أحد نواب احل

وكان فقيًها حشًما من بيت علم ورياسة ومات الشريف أمحد بن حسن بن عجالن، وقد فارق أخاه . شهر رمضان
  .أمري مكة شرفها اللّه بركات بن حسن، وسار إىل اليمن، فمات بزبيد 

لكي، قاضي املالكية بدمشق، يف يوم األربعاء حادي ومات حمىي الدين حيىي بن حسن بن حممد احليحاين املغريب املا
ومات أبو عبد اللّه ابن الفقيه على بن أمحد بن عبد العزيز بن . عشر ذي القعدة، وكان عفيفًا يف أحكامه مهاًبا

لده القسم العقيلي النويري املكي املالكي، قاضي املالكية مبكة شرفها اللّه تعاىل يف سابع عشر ذي القعدة مبكة، ومو
سنة ثالث ومثانني وسبعمائة مبكة، وهو من بيت علم ورياسة، وكان عفيفًا يف قضائه، حشماً، مجيل اهليئة، له مروءة 

  .وباشر حسبة مكة مدة 
ومات حممد ويعرف ببلبان شيخ كرك نوح قتله عامة دمشق وولده يف يوم اجلمعة ثالث ذي القعدة، وقتلوا معه من 

دواًنا، وكان يتهم بأنه رافضي، ولذلك قتلوه، وكان صاحب مهة عالية ومروءة غزيرة، قومه مجاعة كبرية بغًيا وع
  .وأفضال وكرم من حال واسعة ومال جم

ومات األمري أينال اجلكمى، وأصله من مماليك األمري جكم، وإنتقل بعده إىل األمري شيخ احملمدي ، وهو صغري، فريب 
الشراخباناه، مث صار بعد املؤيد شيخ من أمراء األلوف، وواله األشرف  عنده ورقاه يف خدمته ملا تسلطن وعمله شاد

برسباي نيابة الشام، فمات وهو على نيابتها ، فلما خلع العزيز من برسباي، خرج عن طاعة السلطان امللك الظاهر 
ل بقلعة جقمق ودعا بدمشق للملك العزيز، فبعث إليه السلطان العساكر فحاربته وهزمته، مث قبض عليه وقت

  .دمشق، يف ليلة االثنني ثاين ذي القعدة، وكان مشهوراً بالشجاعة، مشكور السرية ، إال أنه مل يسعده جده
ومات األمري خيشي بك، أصله من املماليك املؤيدية، وصار من األشرفية فرقاه األشرف برسباى حىت صار من أمراء 

رف قبض عليه، وسجن باإلسكندرية، مث ضرب عنقه يف يوم الطبلخاناه وعمله أمري أخور ثانًيا، فلما مات األش
اجلمعة ثامن ذي احلجة، حبكم بعض نواب قاضي املالكية بقتله من أجل أنه سب والدي بعض األشراف، وكان 

  .جبار ظاملًا شريرًا
هو صيب، ومات األمري تغرى برمش، وهو من أهل مدينة هبسين، وامسه حسني مل ميسه رق قط، وإمنا قدم القاهرة و

فحافظ باألجرة يف اخلط املعروف باملصنع حتت قلعة اجلبل، عند بعض اخلياطني يف حانوت، وتسمى تغرى برمش، مث 
خدم تبًعا عند قراسنقر من املماليك الظاهرية برقوق مدة طويلة، وخدم بعده بعض األمراء وصار معه إىل حلب، مث 

واداره إىل أن خرج لنيابة الشام، خرج معه، فلما مات املؤيد خدم جقمق، فلما صار دوادار املزيد شيخ، عمله د



وقبض جقمق على األمري برسباي الدقماقي وسجنه يريد قتله، قام تغرى برمش هذا يف مدافعة جقمق عنه، ومنعه 
من قتله، حىت كان من سلطنة األمري ططر ما كان، وقدم من دمشق وقد عمل األمري برسباي دوادار السلطان، 

تغرى برمش حق مدافعة جقمق عن قتله، وقربه، فلما تسلطن رقاه وجعله من مجلة أمراء مصر، مث واله أمري رعى ل
أخور كبرياً، ومكنه من التصرف، وإعتمد عليه، مث واله نيابة حلب، فمات األشرف برسباي وتغرى برمش عليها، 

دم حلب، فلما خلع العزيز بن برسباي خرج وخرج مع العساكر يف التجريدة إىل أرزنكان، فإختلف مع األمراء، وق
عن طاعة السلطان امللك الظاهر جقمق، فلم ينجح وقاتله أهل حلب وأخرجوه، مث قاتلته عساكر السلطان وهزمته، 

مث قبض عليه، وقتل حبلب يف يوم األحد سابع عشر ذي احلجة، بعد عقوبات شديدة، وقد أخرب يف حروبه هذه 
  .الفساد، وقتل العباد، وقتل معه األمري طرعلي بن سقل سيز من أمراء التركمان حلب وما حوهلا، وأكثر من

ومات بالقاهرة األمري حسام الدين حسن، يف يوم األحد ثالث عشرين ذي احلجة، وقد قدم من القدس ووىل يف 
  .األيام الناصرية فرج وما بعدها عدة نيابات بغزة والقدس و غريمها

ظاهر هزبر الدين عبد اللّه بن األشرف إمساعيل بن على ابن داود بن يوسف بن عمر بن ومات ملك اليمن امللك ال
على بن رسول، يوم اخلميس سلخ شهر رجب وله يف امللك حنو إثنيت عشر سنة، وضعفت مملكة اليمن يف أيامه لقلة 

له من العمر حنو العشرين سنة، جمايب أمواهلا، وإستيالء العربان على أعماهلا، وأقيم بعده ابنه األشرف إمساعيل، و
فأكثر من سفك الدماء، وأخذ األموال، وغري ذلك من أنواع الفساد، فقتل برقوق القائم بدولتهم يف عدة من 

  .األتراك 

ومات باليمن الرئيس شرف الدين موسى بن نور الدين على بن مجيع الصنعاين األصل، العدين املولد واملنشأ، وقد 
وكان حاذقًا . قد إستقر يف منصب أخيه وجيه الدين عبد الرمحن، وختم به بيت ابن مجيع جاوز اخلمسني، وكان

  .عارفًا باألمور، كثري اإلستحضار للنوادر، حسن املعاشرة، بعيد الغور
ومات بعدن أيًضا قاضيها الفقيه الفاضل الشافعي مجال الدين حممد بن سعيد بن كنب الطربي األصل، العدين، يف 

  .وكان فاضالً يف الفقه وغره حسن التأين، لني اجلانب. رمضان، وقد جاوز الستنيسابع شهر 
ومات بزبيد الفقيه الشافعي املفيت موفق الدين على بن حممد بن فخر، يف شوال، ومولده سنة مثان ومخسني 

  .وسبعمائة، وقد إنتهت إليه رياسة العلم والفتوى بزبيد
وهو يف عشر . ال الدين حممد بن على املعروف باملطيب، يف عشر رمضانومات بزبيد الفقيه احلنفي الفاضل مج

  .وقد إنتهت إليه رياسة احلنيفية بزبيد. السبعني
  سنة ثالثني وأربعني ومثامنائة

  .فيه أفرج عن زوجة القاضي زين الدين عبد الباسط، وعن أرغون دواداره: شهر اهللا احملرم احلرام، أوله يوم األحد
الباسط اخلزانة السلطانية ثالثني ألف دينار ذهًبا، وأحيط له خبمسني ألف أردب من الغلة، ومبائة وفيه محل عبد 

  .هجني فيها ما تبلغ قيمة الواحد منها آالف، وهبار قيمته مخسون ألف دينار، وبعدة كثرية من اجلمال
ان، وإستقر يف نظر الكسوة خلع على وىل الدين حممد السفلي مفيت دار العدل، وأحد خواص السلط: ويف ثانيه

احملمولة إىل الكعبة املشرفة، عوًضا عن زين الدين عبد الباسط، مضافًا ملا بيده من وكالة بيت املال، فإن شرط 
  .الواقف أن يكون وكيل بيت املال ناظر الكسوة

وكانت . عبد الباسط وخلع على فتح الدين حممد بن أىب بكر بن أيوب احملرقي ، وإستقر يف نظر اجلوايل، عوًضا عن



  .بيده قدًميا فأعيدت إليه
  .قدم مبشرو احلاج، وأخربوا بسالمة احلجاج، ورخاء األسعار: ويف ثالثه

أفرج عن أىب بكر بن عبد الباسط، وعن شرف الدين موسى بن الربهان إبراهيم الكازروين مباشر : ويف خامسه
يورد املال شيئًا بعد شيء، والسلطان مصمم على أنه ال هذا وعبد الباسط . ديوان عبد الباسط على مال يقوم به

  .يقنع منه بأقل من ألف ألف دينار، ويتهدد بعقوبته، ويعدد له ذنوًبا حيقدها عليه
أبتدأ بالنداء على النيل، وقد بلغت القاعدة وهي املاء القدمي يف القياس أربعة أذرع وعشرة : ويف يوم األحد ثامنه
  .أصابع أصابع، وأنه زاد ثالثة

نقل األمري جانبك الزيين أستادار من سجنه بقلعة اجلبل إىل بيت األمري تغرى بردى املؤذى الدوادار : ويف تاسعه
ليحاسبه عما يف جهته للديوان املفرد، وألزم حبمل عشرة آالف دينار، فلم يتأخر يف القلعة سوى زين الدين عبد 

د رسم عليه عدة من املماليك السلطانية، وأتباع تبيع أصناف أمواله الباسط مبفرده يف مقعد باحلوش من القلعة، وق
  .وعقاره، وتورد أمثاهنا ذهًبا إىل اخلزانة السلطانية

أفرج عن األمري جانبك الزيين، ونزل من بيت األمري تغري بردى الدوادار إىل بيته، وقد شطب : ويف مجادي عشره
م، وجبت عليه لديوان، أكثرها حتامل عليه، فإهنا بواق يف جهات عليه مببلغ ألف ألف درهم وثالمثائة ألف دره

  .متسحبني وغري ذلك، مما لو أنصف مل تلزمه، وذلك سوى العشرة آالف دينار اليت أمل هبا 
قدم القاضي معني الدين عبد اللطيف ابن القاضي شرف الدين أىب بكر كاتب السر حبلب، ومحل : ويف رابع عشره

عشره، ما بني ثياب حرير، وفرو مسور وثياب صوف، وثياب بعلبكي وخيل، وبغال، قومت التقدمية يف خامس 
وفيه رسم بنقل سودن املغريب من سجن اإلسكندرية إىل القدس ليقيم به بطاالً، ورسم بسجن . بألف ومخسمائة دينار

 ألف دينار للخزانة السلطانية، اخلواجا مشس الدين حممد بن املزلق كبري جتار الشام يف قلعة دمشق، حىت حيمل ثالثني
وعشرة آالف دينار للديوان اخلاص، فقدم ولده وصاحل عن ذلك خبمسة آالف دينار للخزانة وألف دينار للخاص، 

  .وخلع عليه
قدم الركب األول من احلاج مث قدم حممل احلاج ببقية احلجاج يف غده، وأخربوا برخاء األسعار يف : ويف ثاين عشرينة

وأن وميان أمري املدينة النبوية عزل بسليمان بن عزير، وأن مجاعة من احلجاج ملا . ز وأمنها من الفنتبالد احلجا
قدموا املدينة الشريفة مضوا لزيارة البقيع فخرج عليهم عدة من العربان وقاتلوهم، فقتل ثالثة نفر من املماليك 

  .اجملردين 

لة واملماليك السلطانية، فنودي يف يوم اخلميس سادس عشرينه كثرت القالة بإختالف أمراء الدو: ويف هذه األيام
  .بأال خيرج أحد يف الليل وأن يصلح الناس دروب احلارات وحنوها

قدم األمري يشبك من بالد الصعيد مبن معه من األمراء واملماليك اجملردين، فخلع عليه، وإستقر أمًريا : ويف سلخه
  .م معه من األمراءكبًريا أتابك العساكر، وخلع على من قد

وقع الصلح بني الفنش ملك أشبيلية وقرطبة وغريمها من ممالك الفرنج، وبني حممد بن األمحر ملك : ويف هذا الشهر
  .املسلمني بغرناطة من بالد األندلس، بعدما إمتدت الفتنة بني الفريقني عدة سنني، وللّه احلمد

يه البهلوان أتابك العساكر بدمشق، فأكرم وخلع عليه لنيابة صفد، فيه قدم األمري قانب: شهر صفر، أوله يوم اإلثنني
عوًضا عن األمري أينال األجرود املستقر يف مجلة أمراء األلوف بديار مصر، ورسم بإستقرار األمري أينال الششماىن 

  .أحد أمراء األلوف بدمشق يف األتابكية هبا، عوًضا عن األمري قانبيه البهلوان



طبق السحاب أفاق السماء بالقاهرة وما حوهلا، مث أمطرت مطًرا غزيًرا كثًريا، فكان هذا مما : رابعهويف يوم اخلميس 
يستغرب، فإن الزمان صيف، والشمس يف برج األسد، والنيل ينادي عليه، وقد بلغ حنو عشرة أذرع، وحنن يف 

  " .َولِكن اهللا يفعل َما ُيرِيد " شهر أبيب أحد شهور القبط 
قدم األمراء اجملردين إىل الشام مبن معهم من املماليك السلطانية فخلع على األمري قراقجا احلسىن أمري  :ويف سادسه

  .أخربر، ونزل بباب السلسلة من القلعة، وعلى األمري مترباي رأس نوبة النوب 
حاله يف مدة سجنه نقل زين الدين عبد الباسط من املقعد باحلوش من القلعة إىل برج هبا، وكانت : ويف حادي عشره

باملقعد على أمجل ما عهد ممن نكب، فإنه أنزل هبذا املقعد وهو أحد املواضع املعدة جللوس السلطان ورتب له يف كل 
يوم مساط من أول النهار، ومساط يف أخره حيمل إليه من املطبخ السلطاين، مع احللوى والفاكهة، ومل مينع أحد من 

ة ومباشروها وأعيان الناس ومجيع أتباعه وألزامه ال يزالون يتناوبون جملسه، ويكونون التردد إليه، فكان أمراء الدول
بني يديه، كما هي عادهتم يف أيام دولته، حبيث مل يفقد مما كان عليه سوى احلركة والركوب، وهو مطلوب بألف 

  .ألف دينار، والسلطان مصمم على ذلك
مد بن البارزي كاتب السر، وراجع السلطان يف أمره مراًرا وعبد وقد توسط بينه وبني السلطان املقر الكماىل حم

الباسط يورد من أمثان ما يباع له من ثيابه وأثاثه وحلي نسائه وأمتعتهم ومن عقاراته، حىت وقف طلب السلطان بعد 
حتدث كاتب السر  اللتيا واليت على أربعمائة ألف دينار، وأىب أن يضع عنه منها شيئًا، إىل أن كان يوم اخلميس هذا،

مع السلطان يف احلططة من األربعمائة ألف دينار، وأعانه عدة من أعيان الدولة يف التلطف بالسلطان، وسؤاله يف 
ذلك، فغضب، وأمر أن خيرج إىل الربج على حالة ردية، وأشار لبعض خواصه باملضي ملا رسم به، فأخرج يف احلال 

وا به ماشًيا حىت سجنوه بالربج، ورسم له أن يدفع إىل املرمسني عليه من املقعد، لكن على حالة غري ردية، ومض
باملقعد وهم مثانية من خاصكية السلطان مبلغ ألفي دينار ومائيت دينار، فدفعها إليهم، وإذا بوايل القاهرة قد دخل 

عظم، ولذلك كلما هم عليه بالربج، وأمره أن خيلع مجيع ما عليه من الثياب، فإنه نقل للسلطان أن معه االسم األ
فخلع مجيع ما كان عليه من الثياب والعمامة، ومضى هبا الوايل، ومبا يف أصابع يديه من . بعقوبته صرفه اللّه عن ذلك

اخلواتيم، فواجد يف عمامته قطعة أدمي، ذكر ملا سئل أهنا من نعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ووجدت فيها أوراق 
  .هبا أدعية وحنوها

وهو أَول مسرى نودي على النيل بزيادة مخسني إصبًعا، لتتمة أربعة عشره ذراًعا : م السبت ثالث عشرهويف يو
  وإصبعني، وهذا املقدار مما يستكثر مثله يف أول مسرى، وهللا احلمده

شعري إرتفع سعر الغالل، فإرتفع سعر القمح من مائة وأربعني درمهًا األردب إىل مائة وتسعني، وال: ويف هذا الشهر
من مثانني درمهًا األردب إىل مائة ومخسني، وبلغ القول حنو مائيت درهم األردب، وشره الناس يف خزن الغالل، ظًنا 
منهم أن أسعارها تعلو من أجل أن أكثر أراضي الزرع كانت شراقي، ومع ذلك فتولد من الفأر شيء عظيم أفسد 

كبرية، رعى فيها من الزروع ما شاء اللّه، فلذلك نقص متحصل يف الزروع فساًدا كبريًا، ووقعت ببالد الصعيد فنت 
غالل النواحي حىت أرجف املشنعون بوقوع الغالء، وهلجوا بذكره، فأغاث اللّه العباد والبالد، وأجرى النيل سريًعا 

اسِ إن اهللا بالن" غزيرًا، فضعفت قلوب خزان الغالل، وإطمأنت قلوب الكفاية، فإنكفوا عن كثرة الطلب هلا 
  " .لرؤوف َرحِْيم 
قدم األمري أينال األجرود من صفد، واألمري طوغان نائب القدس، واألمري طوخ أتابك العسكر : ويف هذا اليوم

بغزة، وقد صار من مجلة مقدمي األلوف بدمشق على تقدمة مغلبية اجلقمقي، فخلع عليهم وأركبوا خيوالً بقماش 



ندب السلطان من جرف مجيع األتربة اليت كانت بالرميلة حتت القلعة، : مويف هذه األيا. ذهب، ونزلوا إىل دورهم
  .ونقلها إىل الكيمان، وجرف األتربة اليت كانت بالصوة حتت القلعة إىل قريب مدرسة األمري أيتمش بطرف التبانة

على باى رسم بإحضار من يف سجن اإلسكندرية، وهم جامن أمري أخور، وأينال البوبكرى ، و: ويف رابع عشره
الدوادار، وحكم، وبيربس خايل العزيز وتنم ويشبك الدواداران، وتنبك القيسي، ويشبك اخلاصكيان، وبريم خجا 

وفيه . أمري مشوي، وأزبك خجا رأس نوبة، وأن يترك األمري قراًجا بالسجن، فسار األمري أسنبغا الطيارى لذلك
  .عد ما أنعم عليه مبال جزيل توجه األمري قانبيه البهلوان إىل حمل كفالته بصفد ب

نودي على النيل بزيادة عشر أصابع، فوفاه اللّه تعاىل ستة : املوافق له سادس مسرى: ويف يوم اخلميس ثامن عشره
عشر ذراًعا وإصبعني من سبعة عشره ذراًعا، وهذا أيًضا من النوادر يف وقت الوفاء، فركب األمري الكبري يشبك 

  .بني يديه، مث فتح اخلليج على العادةاألتابك حىت خلق املقياس 
قدم األمري أسنبغا الطيارى مبن معه من املسجونني باإلسكندرية إىل بلبيس، وكلهم يف احلديد، : ويف ثاين عشرينه

وعدهتم أربعة عشر، فأفرج منهم عن بريم خجا أمري مشوى، ونفي إىل طرابلس، وأخرج من الربج بقلعة اجلبل 
ثة عشر، فصاروا مخسة عشر، فرسم أن يتوجه منهم سبعة نفر إىل قلعة صفد ليسجنوا هبا، رجالن أضيفا مع الثال

أينال، وعلى بيه، وتنبك القيسي، وأزبك حجا، وجرباش، وحزمان، وقانبيه اليوسفي، ومتسفرهم األمري مسام : وهم
ربس خال العزيز، ويشبك بشقشي ، وأن يتوجه ثالثة منهم إىل قلعة الصبيبة ليسجنوا هبا، وهم جامن أمري أخور، وبي

أزبك البواب، وجكم خال العزيز، وتنم الساقي، ويشبك : ومتسفرهم، هم ومن ميضي إىل املرقب، وهم مخسة نفر
  " .وال يظلم ربك أحًدا " الفقيه، وجانبك قلقسيز، واألمري أينال أخو قشتمر، فساروا يف حالة سيئة 

  .ائب غزة فخلع عليه، وأنزل يف بيتهقدم األمري طوخ مازى ن: ويف سابع عشرينه
نقل زين الدين عبد الباسط من الربج إىل موضع يشرف على باب القلعة، ووعد خبري بعد ما : ويف تاسع عشرينه
  .كان يوعد بالعقوبة

نودي بزيادة ثالثة أصابع لتتمة عشرة ذراًعا وإصبعني من عشرين، وهذا مقدار : ويف سلخه وهو ثامن عشر مسرى
  .قوع مثله يف ثامن عشر مسرى وهللا احلمديندر و

. خلع على األمري طوخ مازى، وتوجه عائًدا إىل حمل كفالته بغزة: يف سادسه: شهر ربيع األول ، أوله يوم األربعاء
  .وقد أنعم عليه، وأكرم

أسباب  نودي بتجهيز الناس للسفر إىل مكة شرفها اللّه يف شهر رجب، فسر النار بذلك وأخذوا يف: ويف عاشره
  .وفيه توجه الكاشف عمد الصغري ومعه مجاعة ألخذ سواكن بعد ما أنفق فيهم. السفر

أخرج بالعزيز يوسف من حمبسه بالقلعة، وأركب فرساً، وقد وكل به مجاعة، حىت : ويف ليلة السبت حادي عشره
ات ليودعه بالربج، حمتفظًا به، أنزل يف احلراقة، ومضوا به إىل اإلسكندرية، ومعه جانبك القرماين أحد أمراء العشر

ورسم أن يصرف له من مال أوقاف األشرف ألف دينار، ومحل مع العزيز ثالث جوارى خلدمته، وجهز من أوقافه 
مبا البد منه حبسب احلال، ورتب له يف كل يوم ألف درهم من أوقافه، وخرج عدة من جوارى أبيه يبكني، وعدن 

فاقهن وصواحباهتن كثًريا، وعملن عزاء يف تربة األشرف برسباي ، وتربة جلبان بعد إحنداره يف النيل، فجمعن من ر
  .أم العزيز

خلع على مشس الدين أىب املنصور نصر اهللا كاتب الالال، وإستقر يف نظر اإلصطبل، عوًضا عن : ويف مجادى عشره
  .زين الدين حيىي قريب بن أىب الفرج 



  .نبوي بني يدي السلطان باحلوش من القلعةعمل املولد ال: ويف يوم األحد ثاين عشره
نودي بزيادة إصبع واحد تكملة عشرين ذراًعا، وهذا املقدار من زيادة : ويف سابع عشره وهو خامس أيام النسيء

  .النيل قبل النوروز مما يندر وقوعه، وربنا احملمود على جزيل نعمائه
  .ويف هذه األيام أخرج جبماعة من األشرفية منفيني

أخرج عز الدين حممد بن قاضي القضاة مجال الدين يوسف البساطي املالكي أحد نواب القضاة : امن عشرهويف ث
مث أعيد . املالكية، وناصر الدين حممد الشنشي أحد نواب القضاة احلنفية يف الترسيم إىل بالد الصعيد منفيني

  .أربعة من املماليك األشرفيةالبساطي بشفاعة وقعت فيه، ومضي الشنشي وإبنه إىل قوص، ونفى أيًضا 
سارت جتريدة يف النيل، تريد ثغر رشيد، وقد ورد اخلرب بأن أربع شواين للفرنج قاربت رشيد، : ويف تاسع عشره

وأخذت أبقاراً أو غريها، فأخرج لذلك األمري شادي بك الظاهري ططر، واألمري أسنبغا الطيارى، ومها من أمراء 
ائة دينار، فما هو إال أن إحندرت سفنهم إحترق مركب الطيارى من مدفع نفط األلوف، ومحل لكل منهما مخسم

رموا به، فعاد عليهم، وأحرق كثًريا مما معهم، وأصاب بعضهم، فألقي الطيارى بنفسه يف النيل حىت جنا، مث ركب يف 
  .السفينة وساروا
ألمري بيربس ابن بقر، وقد إستجار به، فقبل صعد اخلليفة املعتضد أبو الفتح داود إىل السلطان، ومعه ا: ويف عشرينه

إتفق حادث : السلطان شفاعته، وأمنه، ونزل مع اخلليفة، ومل يتعرض له بعد ذلك ويف العشر الثالث من هذا الشهر
شنيع، وهو أن طباًخا خارج باب الفتوح من القاهرة يطبخ كروش البقر ويبيعها مدة سنني يف كل يوم، فباع على 

أيام هذا العشر، فما دخل الليل إال وعدة كثرية ممن إشترى منه وأكل قد مرضوا، وتتابع املوت عادته يف بعض 
فيهم، حبيث أنه مات يف يومني سبعة نفر، وبقي حنو األربعني مرضى، مل ينضبط يل ما جرى هلم، مث بلغين أنه مات 

  .منهم مجاعة
. إىل احلجاز بأهله وأوالده، فأخذ يتجهز للسفر رسم بتوجه القاضي زين الدين عبد الباسط: ويف سادس عشرينه

وفيه وردت مطالعة األمري أقبغا التمرازي نائب الشام، يشكو فيها من هباء الدين حممد بن حجي قاضي القضاة 
وكاتب السر بدمشق، فرسم بعزله وإخراجه من دمشق إىل القدس، مث رسم له بتدريس الصالحية بالقدس ونظرها، 

ين القدسي، وتوجه األمري يلبغا اجلركسى رأس نوبة وأحد خواص السلطان لذلك، وأن يكشف عوًضا عن عز الد
وفيه ورد اخلرب بأن األمري أقبغا التركماين الناصري نائب . عن شكوى نائب الشام من أرباب الوظائف بدمشق 

عقبة، وعليه اخللعة السلطانية،  الكرك، ملا قدم عليه من األبواب السلطانية جائًرا من بين عقبة ابن منجد أمري بين
  .ونزعها عنه وقتله
رسم بسفر مخسني من املماليك السلطانية صحبة زين الدين عبد الباسط، وأقيم عليهم منهم : ويف سابع عشرينه

  .رأس باش
جهز إىل األمري أركماس الظاهري الدوادار كان فرس وبغل بقماش من اإلصطبل السلطاين، : ويف تاسع عشرينه

  .له أن يركب من دمياط، ويسري حيث شاء من أقطار البلد، فقط وأذن
  :شهر ريبع اآلخر، أوله يوم اجلمعة

فيه خلع على شهاب الدين أمحد العجلوين موقع األمري أركماس الدوادار كان وإستقر يف كتابة السر بدمشق، 
قدسي على عادته يف تدريس عوًضا عن هباء الدين حممد بن حجى، ورسم بإستمرار عز الدين عبد السالم ال

الصالحية بالقدس ونظرها، وأن حيضر إبن حجى إىل القاهرة، ورسم بنقل صالح الدين خليل بن حممد ابن حممد بن 



حممود بن سابق من كتابة السر حبماة إىل نظر اجليش حبلب، عوًضا عن سراج الدين عمر بن شهاب الدين أمحد بن 
  .السفاح
لسفاح املذكور، وإستقر يف نظر اجليش بدمشق، عوًضا عن مجال الدين يوسف بن الصفي خلع على ابن ا: ويف ثانيه

  .الكركي، وكان قد قدم القاهرة
  .بلغ النيل عشرين ذراًعا وعشرة أصابع:. وفيه وهو رابع عشر مسرى

رمي إعساره وفيه ادعي رجل على بعض نواب القاضي الشافعي أنه سجن غرًميا له على دين ثبت له عليه، فأثبت الغ
على آخر من نواب القاضي، فأخرجه من السجن، كأنكر السلطان إخراج الغرمي من السجن بغري إعذار رب الدين 
وأمر بالقاضي الذي أخرجه من السجن أن يسجن حىت يدفع لرب الدين دينه وهو مثانية آالف درهم فسجن بالربج 

  .وادر األحكاممن قلعة اجلبل، حىت دفع ذلك إليه من ماله، وهذا من ن
وأال يستنيب الشافعي سوى أربعة فقط، وكل من الثالثة ال يستنيب . وفيه رسم بعزل نواب القضاة األربع بأمجعهم

  .إال إثنني ال غري
أنفق يف املماليك اجملردين إىل مكة صحبة زين الدين عبد الباسط وهم مخسون فارًسا مبلغ مخسني ديناًرا : ويف سابعه

  .خليل واجلماللكل واحد، سوى ا
وفيه خلع على مشس الدين حممد بن إمساعيل بن حممد الونائي وإستقر يف قضاء الشافعية بدمشق، عوًضا عن ابن 

والونائي هذا مولده يف شعبان سنة مثان ومثانني وسبعمائة . حجى، وأنعم عليه السلطان خبيل ومجال، ورسم بتجهيزه
وإشتغل هبا من سنة سبع ومثامنائة، فربع يف الفقه والعربية، وتكسب بقرية ونا من عمل الفيوم، وقدم القاهرة، 

بتحمل الشهادة مدة، مث إشتهر وتصدى لألشغال، فقرأ عليه مجاعة، وصحب عدة من أعيان الدولة األشرفية 
ل هو برسباى، منهم األمري جقمق فلما تسلطن جقمق لزم الترداد إىل جملسه حىت واله مسئوالً بالوالية، ونعم الرج

  .علًما وديًنا
استدعى السلطان بأوالد القاضي زين الدين عبد الباسط الثالثة، وخلع عليهم كوامل حرير بفرو مسور : ويف عاشره

  .وقاقم، ونزلوا إىل دورهم مكرمني
ورد اخلرب من دمياط بأن العامة قتلوا رجال نصرانًيا إمسه جرجس إبن ضو الطرابلسي بعد ما : ويف حادي عشره

  .اإلسالم مث هنبوا كنائس النصارى أظهر
، فدخل يف مجاعة من أعيان الدولة إىل " استدعى السلطان بزين الدين عبد الباسط من حمبسه : ويف ثاين عشره

السلطان، فبالغ يف إكرامه، وخلع عليه وعلى عتيقه األمري جانبك، ونزل من القلعة ويف خدمته أعيان الدولة، وقد 
رًحا به، حىت نزل مبخيمه قريًبا من قبة النصر ليتوجه إىل احلجاز بأوالده ونسائه وأتباعه، بعد إجتمع خالئق لرؤيته ف

ما محل إىل اخلزانة السلطانية مائيت ألف دينار ومخسني ألف دينار ذهبًا، سوى ما أخذ له من اخليول واجلمال وغري 
ا ما يكره، بل كان يف هذه املدة يتردد إليه أمراء ذلك وسوى حتفًا جليلة قدمها، فحماه اهللا يف حمنته فلم يسمع فيه

الدولة ومباشروها، وهو من العز والكرامة على حاله يف أيام دولته، وال أعلم أحدا رأى من اإلجالل واإلحترام يف 
  .أيام نكبته ما رآه، ورأى ذلك مبا كان جيريه اللّه على يديه من الصدقات، سًرا وجهًرا

و املنصور من نظر اإلصطبل، بعد ما محل مما التزم به حنو سبعمائه دينار، وإستقر عوضه عزل أب: ويف ثالث عشره
  .تاج الدين حممد بن نور الدين على بن القالقسي الفوي، على مال إلتزم به



رحل زين الدين عبد الباسط من منزلته بقبة النصر، حىت أناخ بربكة احلجاج، : ويف سحر يوم اجلمعة خامس عشره
يف سفره مجاعات من الرجال والنساء، فصار يف ركب من احلجاج، وكان يتردد إليه يف منزلته هذه عامة  ورافقه

األمراء، واملقام الناصري حممد ولد السلطان، ومجيع مباشري الدولة، من الوزير، وكاتب السر، وناظر اجليش، 
ار، وغريهم من سائر طبقات الناس، فأقام وناظر اخلاص، ومعظم أعيان القاهرة من القضاة، ومشايخ العلم، والتج

بربكة احلجاج وهم يترددون إليه، وحيملون له املبالغ الكثرية من الذهب والثياب واخليول واألغنام وغري ذلك، حىت 
إستقل باملسري يف ليلة اإلثنني ثامن عشره، فما زادته هذه احملنة إال رفعة وعًزا، وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء، 

  .ه ذو الفضل العظيمواللّ
عزل ناصر الدين حممد بن أمحد بن سالم عن والية دمياط، ولعزله خرب يذكر، وهو أن مجاعة : ويف خامس عشرينه

من املطوعة بدمياط ركبوا البحر يريدون جهاد الفرنج، فمضوا من دمياط حىت أرسوا مبيناء بريوت، وهم يف ثالثة 
وساروا غري بعيد، وإذا بطائفة كبرية من الفرنج يف أربعة مراكب قد أقبلوا مراكب، فإجتمع عليهم عدة من الغزاة، 

فإحتربوا معهم حرًبا شديدة، حىت إستشهدوا بأمجعهم، إال طائفة من البحارة فإهنم ألقوا أنفسهم يف البحر، وأخذ 
ا بالعزاء واملأمت قد أقيمت الفرنج مراكب املسلمني مبا فيها وأقلعوا، فما هو إال أن وصل اخلرب بذلك إىل دمياط وإذ

على من فقد من الغزاه حيث عم ذلك أهل البلد بأسرهم، إال رجال من نصارى دمياط يقال له جرجس بن ضو، 
فإنه يف وقت عزاء الناس عمل فرًحا، ومجع على طعامه عدة أناس، وأظهر الشماتة واملسرة مبا أصاب املسلمني، 

تب الفرنج ويدهلم على عورات املسلمني، وحيضهم على حماربتهم، فلما عمل وكان قبل يتهمه الناس بدمياط أنه يكا
هذا اجملتمع، مل تصرب العامة على ذلك، وثاروا به وأخرجوه، وادعوا عليه عند القاضي بقوادح، قامت عليه هبا 

عامة، وختلصه من بينات أوجبت قتله، فلما أيقن باهلالك أظهر اإلسالم، وتلفظ بالشهادتني، فقام ابن سالم على ال
بني أيديهم على مال فيما زعموا أنه وعده به، فتعصبت العامة، وقتلت النصراين األسلمي، وأحرقوه بالنار، وهنبوا 

كنائس النصارى، فحنق ابن سالم، وكتب إىل السلطان وإىل ناظر اخلاص، وهو يشنع األمر، ويذكر أن حرمة 
ل إستخراجه، فاشتد غضب ناظر اخلاص، وأغرى السلطان السلطان قد إنكسرت، وضاع مال السلطان، وتعط

بأهل دمياط، حىت غضب عليهم، وبعث ثالثني مملوكًا صحبة بعض األمراء ليقبضوا على التجار بدمياط، وعلى 
  .أعياهنا، فدخلوا دمياط وقد طار اخلرب إليها، فرحل مجهور أهلها، وتركوا دورهم وضعفة أهاليهم

تر مرة بعد أخرى إلغراء السلطان بأهل دمياط، وقد طار اخلرب إليها، والسلطان يشتد هذا، وكتب ابن سالم تتوا
غضبه على العامة، ويهم أن يفتك هبم، فأخذ مجاعة من أعيان الدولة يف تسكني غضبه، وبالغوا يف تقبيل يديه، 

  .العفو عنهم، حىت متهل عن قتلهم، ورسم بعزل ابن سالم، وقد إتضح أمره. وسألوه
قدم أحد حجاب دمشق بسيف األمري أقبْعا التمرازي نائب الشام، وقد مات فجأة، يف سادس : خامس عشرينهويف 

عشره، فرسم لنائب حلب األمري جلبان بإستقراره يف نيابة الشام، وأن ينتقل نائب طرابلس األمري قانباى احلمزاوي 
 بدمشق إىل نيابة طرابلس، ويستقر عوضه يف إىل نيابة حلب، وينتقل األمري برسباى الناصري حاجب احلجاب إيل

احلجوبية الكربى بدمشق األمري سودون النوروزي حاجب حلب، وينتقل حاجب محاة األمري سودون املؤيدي إىل 
احلجوبية الكربى حبلب، وأن يستقر األمري مجال الدين يوسف بن قلندور نائب خرت برت يف نيابة ملطية، عوًضا 

س الدين خليل، ويستقر خليل املذكور أحد أمراء األلوف بدمشق، عوًضا عن األمري ألطبغا عن الوزير األمري غر
الشريفي ، ويستقر الشريفي املذكور أمرياً كبًريا حبلب، عوًضا عن األمري قطج وأن حيضر األمري قطج إىل القاهرة، 

ي الدوادار أن يكون متسفر األمري وجهزت تقاليدهم ومناشريهم يف سابع عشرينه، ورسم لألمري دوالت باى املريد



جلبان نائب الشام، وأن يكون األمري أرنبغا اليونسي رأس نوبة متسفر األمري قانباى احلمزاوي نائب حلب، وأن 
يكون األمري سودون احملمدي املعروف بأمتكجي رأس نوبة متسفر األمري برسباى نائب طرابلس ، وخلع عليهم يف 

  .سافرواتاسع عشرينه خلع السفر، ف

وثبتت زيادة النيل إىل يوم الثالثاء سابع عشرينه املوافق له ثامن بابة على أصابع من عشرين ذراًعا، وقد إنقضت 
أيام الزيادة ومشل الري أراضي الزراعات بالنواحي، ومل نعهد منذ سنني أن زيادة النيل ثبتت إىل هذا التاريخ من 

ار الغالل إرتفعت عما كانت عليه، ال سيما الفول، فإنه جتاوز املائيت شهور القبط على هذا املقدار، إال أن أسع
  .درهم األردب، بعد مثانني، وقل وجود اللحم الضأن من قلة مراعي بالد الصعيد، وملا وقع هبا من الفنت

 .طبق األفق بالقاهرة جراد منتشر، فأضرب ببعض الزروع، وهلك سريعًا: ويف يوم اخلميس ويوم اجلمعة سلخه
  .وفيه أعيد حممد الصغري إىل والية دمياط، عوًضا عن ابن سالم

فيه نودي من أراد السفر يف رجب إىل احلجاز فليتجهز على املسري يف نصفه، : شهر مجادي األوىل، أوله يوم السبت
  .فسر الناس، وجدوا يف أمر سفرهم

السلطان، ليتوجه وصحبته أربعني مملوكًا برز األمري شهاب الدين أمحد بن األمري أينال أحد خواص : ويف عاشره
  .لقتال بلى من عرب احلجاز

إستقر األمري مازي أحد األمراء األلوف بدمشق يف نيابة الكرك، عوًضا عن أقبغا التركماين، وقد : ويف خامس عشره
أركماس وفيه إستقر حممد الصغر واىل قوص يف كشف الوجه القبلي، عوًضا عن . قبض عليه وسجن بقلعة الكرك 
  .اجلاموس، وجهز له التشريف

خلع على األمري أسنبغا الطياري، وإستقر يف نيابة اإلسكندرية، عوًضا عن يلبغا البهائي بعد وفاته، : ويف عشرينه
  .وأقر إقطاعه بيده

  .والنيل ثابت على تسعة عشر ذراًعا، وهذا من النوادر: ومضي يف هذا الشهر عدة أيام من هتور أحد شهور القبط
  .رسم باإلفراج عن األمري قراجا األشريف برسباى، وحضروه ليستقر أمًريا كبًريا حبلب: ويف خامس عشرينه

إتفقت بالقاهرة حادثة شنيعة، وهي أن بعض التجار تردد إليه : يف خامسه: شهر مجادي اآلخرة، أوله يوم األحد
الزمته له كثًريا من ماله، وداخله الطمع، حبيث عزم قباين لوزن بضائعه مراًرا وسافر معه إىل احلجاز، فعرف بكثرة م

قد . مث جاء إليه يف الليل ومعه سكني ماضية قد أعدها لقتله، وأخفاها بني ثيابه، وقال. على أنه يقتله ويأخذ ماله
فأقام حيادث عبيده طائفة من الليل، وكان قد ورد إىل " . وقع بيين وبني زوجيت خماصمة، وجئت ألبيت عندكم 

لتاجر رجل مغريب من أصحابه وبات عنده، فلما ناموا، وهو يراقبهم حىت جن الليل، دخل على التاجر وذحبه، ا
فإنتبه من نومه، وقد مضت السكني على حلقه، ومل تفري ودجييه، ودافعه عن نفسه، ومر لينجو وهو يصيح، فخرج 

أيًضا، فثار به، وهذا البائس يضربه بالسكني مراًرا البائس وذبح املغريب وهو نائم فقتله، ومال على عبد صغري فذحبه 
حىت مات، هذا وقد قام التاجر ودماؤه تشخب حىت صعد سطح الدار، وصاح باجلريان يغيثوه، فخرج إليه منهم 
طائفة، وإذا هم هبذا البائس قد خرج من بيت التاجر لينجو بنفسه، فقبضوا عليه، وأخذوا منه السكني، فقال إن 

قام وذبح أستاذه وأراد ذحبي فدافعته عين وقتلته ، فراهبم أمره لكثرة ما رأوه عليه من دماء، ودخلوا به  عبد التاجر
إىل بيت التاجر، فرأوا املغريب والعبد مذبوحني، والتاجر قد قطع خده وبعض رقبته، وكانوا قد بعثوا يف طلب واىل 

ر مبا جرى عليه من القباين، فتسلمه وأوثقه باحلديد، وطلع القاهرة، فأدركهم سريعًا، ورأى ما هنالك، وأعلمه التاج
به بكرة إىل السلطان، فبعث على أنه إمنا قتل العبد دفًعا عن نفسه، وأن العبد هو الذي قتل املغريب، وفعل بالتاجر ما 



لسلطان أن وأين صرخت يف العبد ملا إحنط علي، فأخطأت يده حلقي، وقام عين، فثرت به عند ذلك ، فأمر ا" فعل 
ينظر القضاة يف أمره، فحكم بعضهم نواب احلنفية بقتله، ألنه إعترف أنه قتل عبد التاجر ومذهبهم أن احلر يقتل 

  .بالعبد
فسمره عند ذلك الوايل، وشهره على مجل، مث وسطه، وقد إجتمع لرؤيته عامل ال حيصيهم إال الذي خلقهم، فأكدت 

غدر يف الناس طباًعا فالثقة بكل أحد عجز، وكان هذا القباين شاًبا عمره حنو هذه احلادثة قول األول أو إذا كان ال
العشرين سنة، وهو حنيف اجلسم، وهو وأبوه وأمه وزوجته معروفون، فتكشف عن جرأة عظيمة، وهتور زائد، نعوذ 

  .باللّه من سوء عاقبة القضاء
  .قدم رسول القان معني شاه رخ ملك املشرق: ويف هذا اليوم

  قدم األمري قراجا فخلع عليه، وإستقر أمًريا كبًريا حبلب وسار إليها يف ثاين عشره: ثانيهويف 

وفيه أحضر رسول القان وقت اخلدمة السلطانية بالقصر، فقدم كتابه، فإذا فيه أنه بلغه موت األشرف وجلوس 
  .بهالسلطان على ختت امللك، فأراد أن يتحقق علم ذلك فأكرم وأنزل، ورسم بكتابة جوا

إرتفعت أسعار كثري من املأكوالت، وقل وجود األجبان واأللبان والسمن واللحم، : ويف هذا الشهر والذي قبله
وعاشت الدودة يف الزروع فأكلتها، وأعيد البذر مرة، ويف بعض النواحي أكلت الدودة ما زرع ثانًيا، فزرع ثالث 

  . هذا الشهر سعر الغاللمرة، وغال أيًضا سعر التنب والفول والشعري، مث إحنل يف
كان بني أصبهان بن قرا يوسف التركماين متملك بغداد وبني عليان أمري عرب العراق قتال إهنزم : ويف هذا الشهر

. فيه أصبهان أقبح هزمية، وحلق ببغداد وقد خرجت بأمجها، ومل يبق هبا من أهلها إال من ال يؤبه له، وهم قليل جدًا
، وحف معظم خنلها وإنقطعت مياه أهنارها، وصارت دون أقل القرى، بعد أَن أربت يف وتعطلت منها األسواق جلة

  .العمارة على مجيع مدائن الدنيا، حقا على اللّه ما رفع شيئًا من هذه الدنيا إال وضعه
وأناخ  فيه خرج ثقل األمري قانبك احملمدي أمري الرجبية ومقدم اجملردين إىل مكة،: شهر رجب، وأوله يوم الثالثاء

بربكة احلجاج، وتالحق به املسافرين طائفة بعد طائفة، مث إستقلوا باملسري من الربكة يف خامسه ويف يوم اإلثنني رابع 
أدير حممل احلاج بالقاهرة ومصر على العادة يف كل سنة، وزاد السلطان يف عدة الصبيان الذين يلعبون : عشره

، وأنفق يف الفرسان الذين ركبوا يف هذا اليوم قدام احململ ماالً، ومل جتر بالرمح عما كانوا عليه يف األيام األشرفية
بذلك عادة، وكان احلال يف هذا اليوم، ويف ليلته املاضية مجيالً، ومل يقع فيه شيء من الشناعات اليت كانت تقع يف 

طوخ املؤيدي أحد أمراء األلوف  وفيه إستقر يف نيابة غزة األمري. األيام األشرفية، من فساد املماليك، وللّه احلمد
  .بدمشق

قدم األمري دوالت باى الدوادار من دمشق، وقد كثرت أمواله مما حصل له يف هذه السفرة، فإستقر : ويف عشرينه
  .على ما هو عليه من الدوادارية

ا على اجلمال، قدم ابن أينال من التجريدة إىل عرب بلى باحلجاز، ومعه أحد عشر رجالً، مسوًر: ويف حادي عشرينه
مث طيف هبم القاهرة، ووسطوا، وكان من خرب ابن أينال معهم أنه ملا سار من القاهرة لقيه الشريف عقيل املعزول 
عن إمرة ينبع، وقد كتب له مبساعدة اجملردين على قتال بلى، فبعث أخاه ليأيت بأكابرهم إليه، وكتب يرغبهم يف 

هو وابن أينال مبن معهم من املماليك والعرب، حىت طرقوا بلى، وقبضوا طاعة السلطان، فلم يطمئنوا إليه، فسار 
منهم على اجلماعة املذكورين، وفر باقيهم، فنهبوا من بيوت بلى ما قدروا عليه، وخرجوا من أوديتهم، ومضي من 

قدم املقدم، وقدم من املماليك ثالثون فارًسا إىل املدينة النبوية، بدالً من املماليك اجملردة إليها صحبة األمري خش



  .املماليك املتوجهة صحبة األمري سودون احملمدي إىل مكة مخسون فارًسا، وعادوا إىل القاهرة
قل وجود اللحم بأسواق القاهرة، وإرتفع سعر أكثر املأكوالت، وتواىل هبوب الرياح : ويف هذا الشهر والذي قبله

ليبسها، وعدم وقوع املطر، هذا مع إتالف الدودة كثًريا مما  املريسية أياًما كثرية، خيف على الزرع منها أن جيف
وفيه أيًضا غرق يف البحر ما بني طرابلس الشام من دمياط بضعة عشر مركًبا موسرقة دبًسا وزبيًبا وغري . زرع

ذلك، فإرتفع سعر الدبس من سبعة دراهم الرطل إىل عشرة، وغرق أيًضا فيما بني جدة والسويس عدة مراكب، 
  .فيها خلق من احلجاج، وتلف هبا من الدقيق وغريه شيء كثري، وللّه األمر من قبل ومن بعدهلك 

تعذر وجود اخلبز بأسواق القاهرة ومصر، ومتادى على ذلك : يف يوم اجلمعة عاشره: شهر شعبان، أوله يوم األربعاء
  .من الغد وبعده

بن حجى، وكان قدم إىل القاهرة وإستقر يف نظر  خلع على هباء الدين حممد بن جنم الدين عمر: ويف حادي عشره
اجليش بدمشق، عوًضا عن سراج الدين عمر بن أمحد ابن السفاح احلليب، ورسم إلبن السفاح بنظر اجليش حبلب 

وفيه خلع أيًضا على مجال الدين يوسف بن . على ما كان عليه يف األيام األشرفية، عوًضا عن صالح الدين بن سابق
 وإستقر يف قضاء طرابلس، وكان ويل منذ أيام رجل من أهل دمشق يعرف بابن الزهري وتوجه من أمحد الباعوين

  .القاهرة، فعزل بابن الباعوين قبل وصوله إىل طرابلس، وكالمها تكلف ماالً، وال قوة إال باللّه

قية، ومل يزالوا حياربوهنم، وقدم اخلرب بان دوكات ميالن يعين صاحب ميالن وهي طائفة من الفرنج، جتاوز مملكة البند
ولدوكات هذا مملكة متسعة، وله سطوة، ويوصف بعقل ومعرفة، وكان قد ملك جنوه مدة، مث إنتزعت منه يف سنة 
أربعني ومثامنائة، فلما كان يف هذه األيام كتب إىل البابا برومية يسائه ويرغب إليه يف أن جيتمع به يف حمفل جيتمع فيه 

أعيان الروم والفرنج، ليتفقوا مجيًعا على أمر ديين يعقدوه، فأجابه إىل ذلك، فساروا مجيًعا القسيسون والرهبان و
حىت توافوا على فرارة وهى يف طرف مملكة دوكات ميالن جيوار مملكة فرنتني، وكان ذلك مجًعا عظيًما حبيث ضاق 

ف وفصل اخلريف، مث إفترقوا، وعاد هبم الفضاء، فساروا بأمجعهم ونزلوا أرض مدينة فرنتني، وذلك يف فصل الصي
كل منهم إىل وطنه، فبينما الدوك سائر إذ طرقه البنادقة على حني غفلة، فكانت بينهما وقعة عظيمة، قتل فيها ما 
شاء اللّه، وإهنزم دوكات أقبح هزمية، وقد فين معظم عسكره وهنبت أمواله، وللّه احلمد، فإنه يقال إن إجتماعه 

  .حماربته للمسلمني، وأن يفوض إليه التصرف واحلكم، فكفي اللّه أمرهبالبابا كان بسبب 
خلع على القاضي عالء الدين على بن حممد بن سعد املعروف بابن خطب الناصرية، وأعيد إىل : ويف ثالث عشره

  .قضاء حلب، وكان قدم القاهرة وعزل ابن اجلزري
د ما كان تعذر وجوده مخسة عشر يوًما بعامة أسواق إستقر وجود اخلبز حبوانيت األسواق بع: ويف يوم اجلمعة

القاهرة ومصر واجليزة، وتكالب الناس على طلَب الدقيق من الطواحني، وكثر إزدحامهم على أبواهبا، وقل وجود 
وجتاوزت البطة من الدقيق مائة درهم، وقل . الغالل، وإرتفع سعرها، حىت بلغ سعر القمح ثالمثائة درهم األردب

جود الشعري والفول والتنب، فقلق أرباب الدواب، وعزت املأكوالت، السيما األلبان، فإنا مل نعهد فيما مع ذلك و
  .أدركناه من الغلوات أن اللنب قل كما قل يف هذه السنة، وللّه عاقبة األمور

ة عشرة دراهم، والقمح بثالمثائة وثالثني درمهًا األردب، والبطة من الدقيق مبائ: شهر رمضان، أهل بيوم اجلمعة
واخليول مرتبطة على الرباسيم، وقد بلغ الفدان الربسيم زيادة على ألفي درهم، وقل وجود اللحم من الضأن 

باألسواق عدة أيام يف هذا الشهر، ومل يكد يوجد السمن وال عسل النحل، هذا مع علو النيل وطول مكثه، ومع 
  .ل، والكزبرة، وحنو ذلكذلك فلم تنجب عدة أنواع من الزروع، كاللفت، والفج



رسم بعزل معني الدين عبد اللطف بن شرف الدين أىب بكر األشقر من كتابة السر حبلب، : ويف حادي عشره
  .وأضيفت إلبن السفاح مع نظر اجليش، على مبلغ ستة آالف دينار يقوم حبملها

ني يديه إذا ركب، ونودي بأال رسم لواىل القاهرة أن يستخدم مائة ماش يسعون يف ركابه، وب: ويف ثامن عشره
وقدم اخلرب بأن . خيرج أحد من املماليك السلطانية بالليل، وكانت اإلشاعة بني الناس قد قويت بإختالف أهل الدولة

األمري جلبان نائب الشام ركب يف املوكب يوم السبت تاسعه على العاده، فوقفت العامة له تستغيث من غالء 
ة دراهم بعد ثالثة دراهم، فلم يلتفت هلم، بل أمر مماليكه بضرهبم، وكان مجع العامة اللحم، فإنه بلغ الرطل سبع

كثًريا فما هو إال أن ضرب بعضهم إذا هم قد رمجوا النائب ومن معه رًمجا متتابًعا، فإهنزم منهم من باب اجلابية وقد 
أغلق أبواهبا، فتسوروا احليطان، وعبثوا ركبوا قفاه، وأقفية أصحابه، حىت عربوا من باب النصر إىل دار السعادة، و

بطلخاناته يدقوها، ومجعوا األحطاب وألقوها ليضرموا النار فيها، فأدركه األمراء والقضاة، وكتبوا حمضراً بصورة 
احلال، وبعثوا به إىل السلطان، وتلطفوا بالعامة حىت تفرقوا، فورد احملضر يف يوم اجلمعة ثاين عشرينه، فإشتد غضب 

ن على عامة دمشق، ومجع يف يوم األحد رابع عشرينه أمراء الدولة، واستدعي بالقضاة األربع فحضر قاضي السلطا
القضاة سعد الدين سعد الديري احلنفي، وقاضي القضاة بدر الدين حممد التنسي املالكي، وتأخر حضور قاضي 

القضاة حمب الدين أمحد احلنبلي،  القضاة شيخ اإلسالم شهاب الدين أىب الفضل أمحد بن حجر الشافعي، وقاضي
حىت حنق السلطان، وأمر فقرىء احملضر الوارد من دمشق، وأخذ يعدد لعامة دمشق ذنوًبا، منها قيامهم مع أينال 

اجلكمى مدة عصيانه، وهنبهم بيوت األمراء، وقتلهم جلبان شيخ كرك نوح، وصمم على وضع السيف فيهم، 
ة األمراء يف طلب العفو عنهم، والتأين هبم، إىل أن تقررت احلال على أن وإستلحامهم عن آخرهم، فكثرت مراجع

جيهز للنائب تشريف وفرس بقماش ذهب، وتقوى يده، وأن يكتب باإلنكار على العامة وهتديدهم، وبينما هم يف 
غضب ذلك إذ إستوذن على القاضيني أمحد بن حجر وحمب الدين البغدادي، فلم يؤذن هلما، وأظهر السلطان ال

  .لبطئهما، وإنفض اجلمع
وفيه رسم بعزل الونائى، وإستقرار ابن قاضي شهبة يف قضاء دمشق عوضه، ورسم حبضور األمري أينال الششماين 

  .واألمري ألطنبغا الشريفي، وجهزت املراسيم بذلك، وأن يقرأ كتاب العامة يف يوم اجلمعة جبامع بىن أمية
اري بالقصر من قلعة اجلبل حبضرة السلطان، وخلع على قضاة القضاة ختمت قراءة صحيح البخ: ويف هذا الشهر

األربع، ومشايخ العلم احلاضرين، وفرقت صرر الدراهم يف مجيع من حضر، وزادت عدهتم يف هذه السنة عن عدة 
خلع على األمري عالء الدين على بن حممد بن : احلاضرين عن السنني املاضية زيادة كبريه ويف ثامن عشرينه

وفيه ورد كتاب األمري . لطبالوي وايل القاهرة كان وإستقر نقيب اجليش، بعد موت ناصر الدين حممد أمري طربا
ناصر الدين حممد بن منجك من دمشق، خيرب بورود كتاب القاضي زين الدين عبد الباسط إليه من مكة يشكو من 

 النقلة من مكة إىل القدس، فمازال القاضي كمال ثقل اإلقامة عليه مبكة، وأهنا مل توافقه وال أهله، وأنه يرغب يف
الدين حممد بن البارزي يتلطف بالسلطان حىت مسح بذلك، فكتب البن منجك بأنه إذا توجه للحج يف املوسم ينقله 

بأهله وولده ومملوكه األمري جانبك إىل القدس، على أنه يكون يف ضمانه، وكتب إىل الشريف بركات أمري مكة 
  .الكتب إىل ابن منجك بذلك، وجهزت

وقع بالطائف ووج ولية وعامة بالد احلجاز، وباء عظيم، هلك من ثقيف وغريهم من : ويف هذا الشهر والذي قبله
وإمتد الوباء إىل خنلة على يوم . العرب عامل ال حيصيهم إال خالقهم، حبيث صارت أنعامهم مهلًا، وأخذها من ظفر هبا

  .من مكة



احنل سعر الغلة، وكثر وجودها، وأبيع القمح من مائيت درهم إىل مائتني : يف هذا الشهر :شهر شوال، أوله السبت
  .ومخسني درمهًا األردب

  .إحنلت أسعار الغالل، ودخلت الغلة اجلديدة، مث بعد أيام حترك سعر الغالل وإرتفع مث اتضع: يف هذا الشهر

ري ناصر الدين حممد بيك بن دلغادر، بعد أن محل هلا عقد السلطان على اخلاتون بنت األم: ويف يوم اخلميس رأبعه
املهر ألف دينار وشقق حرير وغري ذلك، وكانت حتت األمري جاجنك الصويف، وأتت منه بإبنة هلا من العمر حنو 

وفيه خلع على الشيخ على بن العجمي أحد خواص السلطان كاملية بفرو مسور، وإستقر يف حسبة . الثالث سنني
وفيه نودي بعرض أجناد احللقة، فإبتدىء بعرضهم على السلطان يف . ها سرية حسنة، بعفة وهنضةمصر، فسار في

يوم السبت سادسه، فإمتحنهم يف رمي النشاب، وأكد عليهم يف تعليمه، ومل يبد هلم منه إال اجلميل، مث فوض 
  .عرضهم إىل األمري تغرى بردى الدودار

السلطان يريد أن تكون تصرفاته على مقتضى أهل العلم، وهو يعلم أن وإتفق يف هذا الشهر حادث شنيع، وهو أن 
القان معني الدين شاه رخ ملك املشرق كان يبعث باإلنكار على األشرف برسباى ألخذه جبدة ساحل مكة من 

وأن ذلك من املكس احملرم أخذه، فنمق بعض . التجار الواردين إليها من اهلند والصني، وهو من عشور أمواهلم
لفقهاء سؤاال يتضمن أن التجار املذكورين كانوا يردون إىل عدن من بالد اليمن فيظلمون بأخذ أكثر أمواهلم، ا

وأهنم رغبوا يف القدوم إىل جدة ليحتموا بالسلطان، وسألوا أن يدفعوا عشر أمواهلم، فهل جيوز ذلك منهم فإن 
تب قضاة القضاة األربع جبواز أخذه وصرفه يف السلطان حيتاج إىل صرف مال كبري يف عسكر يبعثه إىل مكة، فك

  .املصاحل، ومتحلوا لذلك ما قووا به فتواهم
فإنطلقت األلسنة بالرقيعة يف القضاة، وأهنم إعتادوا إتباع أهواء امللوك، خوفًا على مناصبهم أن يعزلوا منها، وأن 

بك وإميان املماليك وأي فرق بني ما هذه الفتوى هبذه احلادثة من جنس ما تقدم من الفتاوي يف قرقماس خيشي 
يؤخذ بقطًيا من التجار الواردين من بالد الشام والعراق، وما يؤخذ باإلسكندرية من التجار، وما يؤخذ بالقاهرة 

ومصر ودمشق وسائر بالد الشام من الناس عند بيعهم العبيد واإلماء واخليل والبغال واحلمري واجلمال وغري ذلك، 
أموال التجار الواردين إىل جدة فإن كل أحد يعلم أن ذلك كله مكس ال حيل تناوله وال األكل  وبني ما يؤخذ من

منه، وأن اآلكل منه فاسق، ال تقبل شهادته لسقوط عدالته، ولكن اهلوى يعمي ويصم، وما كفتهم وما أغنتهم هذه 
  .ضى اللّه أمرا كان مفعوالاحلالة حىت بعثوا بالفتاوي، فقرئت باملسجد احلرام على رؤوس األشهاد، ليق

كتب بإستقرار برهان الدين إبراهيم بن الباعوين يف خطابة اجلامع األموي بدمشق، عوًضا : ويف يوم اخلميس عاشره
  .عن ابن قاضي شهبة
  .قدمت رسل ملك الروم خوند كار مراد بن حممد كرشجي بن بايزيد بن عثمان: ويف سادس عشره
ه خلع على ناصر الدين حممد وفي. ينال الششماين، واألمري ألطنبغا الشريفي من دمشققدم األمري أ: ويف ثامن عشره

وفيه . بيك بن دلغادر خلعة السفر، وسافر يوم اإلثنني ثاين عشرينه، بعد أن بلغت النفقة عليه ثالثني ألف دينار
حضرت رسل مراد بن عثمان وقت اخلدمة بالقصر، وقدموا هديته، وهى عشرة مماليك، وثياب حرير، وفرو مسور، 

سة آالف دينار، وتضمن كتبه السالم، وهتنئة السلطان جبلوسه على ختت امللك، وغري ذلك مما تبلغ قيمته حنو مخ
وفيه رسم بفك قيد األمري أينال و نفله . وإن تأخر إرساله بالتهنئة إلشتغاله مبحاربة بين األصفر حىت ظفره اللّه هبم

  .من سجنه بصفد إىل موضع أوسع منه، وأن يتوجه إليه من جواريه من ختدمه
فيه خلع على نور الدين على بن أقربس، أحد نواب الشافعية، وإستقر يف : حلجة احلرام، أوله يوم الثالثاءشهر ذي ا



نظر األوقاف، عوًضا عن تقي الدين بن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اللّه، وهذا الرجل نشأ بالقاهرة يف سوق 
ة شهاب الدين أىب الفضل أمحد بن حجر، العنربانيني وطلب العلم، وناب يف احلكم عن احلافظ قاضي القضا

وصحب السلطان منذ سنني، وصار ممن يتردد إىل جملسه أيام سلطته، فداخل الناس منه وهم كبري، ومل يبد منه إال 
  .خًريا

نودي مبنع املعاملة بالدراهم األشرفية، وأن تكون املعاملة بالدراهم الظاهرية اجلدد، : ويف يوم األربعاء سادس عشره
دف من خالف ذلك، فإضطرب الناس لتوقف أحوال يف املبيعات، فنودي آخر النهار بأن الفضه األشرفية تدفع وه

إىل الصيارف بسعرها، وهو كل درهم بعشرين درمهًا من الفلوس، وأن تكون املعاملة بالظاهرية اجلدد، وهي دراهم 
ن درمهًا من الفلوس، وجعلت عدًدا ال ضربت بإسم السلطان، على أن يكون وزن كل درهم فضة بأربعة وعشري

وزًنا، فمنها ما هو نصفي درهم عن إثنا عشر درمهًا ومنها ما هو ربع درهم فيصرف بستة دراهم، على أن كل 
دينار من الدنانري األشرفية اليت هي اآلن النقد الرائج مبائتني ومخسة ومثانني درمهًا من الفلوس وكانت الصيارف قد 

ا من الدراهم الظاهرية املذكورة مجلة ليفرقوها يف الناس ، فجلسوا لذلك، وصاروا يأخذون مجعت، ودفع إليه
األشرفية على حمادهتا بعشرين درمهًا، كل درهم وزًنا، ويعوضون عنها من الظاهرية اجلدد كل درهم بأربعة 

  .وعشرين، لكنها بالعدد ال بالوزن
ظاهرية، هذا والناس مع ذلك يتعاملون يف بيعهم وشرائهم وقيم مث يدخلون باألشرفية إىل دار الضرب ويعيدوهنا 

أعماهلم باألشرفية على عادهتم وزنا، فصار للناس بالقاهرة ستة نقود، ثالثة من الذهب، وإثنان من الفضة، وواحد 
أخذ من الفلوس، فأما الذهب فإنه هرجة، وهو قليل جدًا، وأفرنيت من ضرب الفرنج، وقد قل عما كان عليه منذ 

األشرف برسباى يف ضرب األشرفية وسبك األفرنتية وإعادهتا أشرفية، والنقد الثالث من الذهب الدنانري األشرفية 
  .وهي النقد الرائج، وقد كثرت بأيدي الناس السيما منذ أنفق السلطان ذخائر األشرف يف املماليك وغريهم

لى ما هي عليه وزًنا لعشرين درمها كل درهم، والدراهم وأما الفضة فإن الدراهم األشرفية دائرة يف أيدي الناس ع
الظاهرية اجلدد يتعامل هبا عدًدا حبساب كل درهم بأربعة وعشرين درمهًا، وأما الفلوس األشرفية والظاهرية، فإهنا 

عدًدا ال وزًنا، يعد يف كل درهم مثانية فلوس، فيصرف الدرهم األشريف مبائة وستني فلًسا، ويصرف الدرهم 
ظاهري اجلديد مبائة وإثنني وتسعني فلًسا، وإذا، إعتربت بالوزن كان كل رطل منها بستة وثالثني درمهًا من ال

الفلوس، وال أعلم أنه وقع يف تعدد النقود املتعامل هبا مثل ذلك، وإمنا كان الناس قدًميا وحديثًا نقدهم الرائج الذي 
رجة املضروب بالسكة اإلسالمية، ومع هذا الذهب الدراهم تنسب إليه أمثان املبيعات وقيم األعمال الذهب اهل

والفلوس، مث كثرت الدراهم الكاملية أو الظاهرية مبصر والشام واحلجاز يف الدولة التركية، حىت صارت هي النقد 
هي الرائج، وإليها ينسب سعر الدينار الرجة وأمثان املبيعات كلها وقيم األعمال بأسرها، والفلوس مع ذلك إمنا 

  .لشراء احملقرات من املبيعات 
فلما أكثر األمري حممود األستادار يف األيام الظاهرية برقوق من ضرب الفلوس، صارت الفلوس هي النقد الرائج 

دون الذهب والفضة ، ونسب إليها سعر الدينار الذهب والدرهم الفضة، ومجيع أمثان املبيعات بأسرها، وعامة قيم 
  .وهي الذهب والفضة والفلوس: ؤيد شيخ الدراهم، صار للناس ثالثة نقوداألعمال إىل أن ضرب امل
هرجة وهو قليل جًدا، وساملي وهو قليل ال يوجد منه إال يف النادر، وأفرنيت وهو كثري . وكان الذهب أربعة أقسام

لثاين الدراهم املؤيدية جًدا قد طبق األرض وكثر بعامة بالد اهللا، والدينار الناصري وهو أقل من األفرنيت، والنقد ا
وتعامل الناس هبا عدًدا ال وزًنا، والنقد الثالث الفلوس، ويتعامل هبا وزًنا كل رطل بستة دراهم، ورمبا زاد الرطل 



عن الستة دراهم، وهذه الفلوس هي النقد الرائج املنسوب إليه أمثان املبيعات وقيم األعمال، وأراد املؤيد شيخ أن 
مثان املبيعات منسوبة إىل الدراهم املؤيدية، فعمل ذلك مدة يسريه، مث عادت الفلوس هي جيعل قيم األعمال وأ

املنسوب إليها قيم األعمال ومثن املبيعات فلما كانت األيام األشرفية برسباى، وضرب الدراهم األشرفية عملها 
  .وزًنا كل درهم بعشرين درمهًا من الفلوس، فبطلت الدراهم املؤيدية

الدنانري األشرفية، وجد يف إبطال الدنانري األفرنتية، حىت قلت، وجدد أيًضا ضرب الفلوس األشرفية وضرب أيضا 
عدًدا، ومات والنقود على هذا، فمازالت كذلك حىت جدد السلطان اآلن هذه الدراهم الظاهرية اجلدد، وقد تقدم 

  .يف هذا الكتاب تفصيل هذه اجلملة يف أوقاهتا

على غرس الدين خليل بن أمحد بن على السخاوي أحد خواص السلطان وإستقر يف نظر خلع : ويف ثاين عشرينه
القدس واخلليل عوًضا عن األمري طوغان نائب القدس، وهذا الرجل قدمت به وبأخيه أمهما إىل القدس صبيان، 

دث يف إقطاعه وما فنشأ هبا، مث قدم القاهرة وإستوطنها مدة وعاىن املتجر وتعرف باألمري جقمق وصحبه سنني، وحت
يليه من نظر األوقاف، فعرض بالنهضة، وشهر باخلري والديانة، فلما تسلطن األمري جقمق الزم حضور جملسه حىت 

  .واله نظر القدس واخلليل
توجه األمري عالء الدين على بن أينال أحد خواص السلطان إىل ملك الروم مراد بن عثمان هبدية : ويف هذا اليوم

دم مبشرو احلاج، وأخربوا بسالمة احلجاج، وأن كراء اجلمال بلغ الغاية لكثرة من مبكة من اجملاورين، وفيه ق. جليلة
وأن الشريف بركات بن حسن بن عجالن أعفى من تقبيل خف مجل احململ، . حبيث بلغ كراء اجلمل أربعني ديناًرا

عشور من التجار جبدة قرئت باملسجد فشكر هذا من فعل السلطان، وأن الفتاوي الذي تقدم ذكرها بسبب أخذ ال
احلرام على رؤوس األشهاد، وقرىء املرسوم السلطاين أيًضا بأال يؤخذ من التجار الواردين يف البحر إىل جدة سوى 
العشر فقط، ويؤخذ صنفا ال ماالً من كل عشرة واحد، وأن يبطل ما كان يؤخذ سوى العشر من رسوم املباشرين 

يل ما فعل، ورسم أيًضا بأن متنع الباعة من املصريني الذين سكنوا مكة وجلسوا باحلوانيت وحنوهم، فكان هذا من مج
يف املسعى وحكروا املعايش ، وتلقوا اجللب من ذلك، وأن خيرجوا من مكة، فشكر ذلك أيًضا، فإن هؤالء الباغني 

 يعهد هبا، وعجز احلكام عن منعهم كثر ضررهم، وإستقووا حبماية املماليك هلم، فغلوا األسعار وأحدثوا مبكة ما مل
  .لتقوية املماليك اجملردين هلم مبا يأخذونه منهم من املال

  .أفرج عن ابن أيب الفرج أستادار، وخلع عليه: ويف تاسع عشرينه
جرت حروب بأفريقية من بالد املغرب، وذلك أنه ملا مات أبو فارس عبد العزيز، وقام من بعده : ويف هذا العام

نتصر أبو عبد اللّه حممد بن أىب عبد اهللا وىل عمه أبا احلسن على بن أيب فارس جباية وأعماهلا، فلما مات حفيده امل
املنتصر، وقام من بعده أخوه أبو عمرو عثمان بن أيب عبد اهللا، إمتنع عمه أبو احلسن من مبايعته، ورأى أنه أحق منه، 

ة وقوة فإستبد بأمر جباية وأعماهلا، فسار أبو عمرو من تونس ووافقه فقيه جباية منصور بن على بن عثمان وله عصب
يف مجع كبري لقتاله، فالتقيا قريًبا من تبسة وحتاربا، فإهنزم أبو احلسن إىل جباية، ورجع أبو عمرو إىل تونس، مث خرج 

ل أهلها مدة، أبو احلسن من جباية، وضم إليه عبد اهللا بن صخر من شيوخ إفريقية، ونزل بقسطنطينة وحصرها وقات
فسار إليه أبو عمرو من تونس يف مجع كبري، فلما قرب منه سار أبو احلسن عائًدا إىل جهة جباية، فتبعه أبو عمرو 
حىت لقيه وقاتله، فإهنزم منه بعد ما قتل أبو احلسن عدة من أصحابه، وعاد كل منهما إىل بلده، فلما كان يف هذه 

بد اهللا بن صخر حىت قتله، ومحلت رأسه إليه بتونس، ففت ذلك يف عضد أيب السنة أعمل أبو عمرو احليلة يف قتل ع
احلسن، مث جهز أبو عمرو العساكر من تونس يف إثر ذلك، فنازلت جباية عدة أيام، حىت خرج الفقيه منصور بن 



  .على إىل قائد العسكر، وعقد معه الصلح ودخل به إىل جباية، وعرب اجلامع وقد أجتمع به األعيان
اء أبو احلسن ووافق على الصلح وأن تكون اخلطبة أليب عمرو، ويكون هو ببجاية يف طاعته، وترجع العساكر وج

عن جباية إىل تونس، فلما مت عقد الصلح أقيمت اخلطة باسم أيب عمرو، وعادت العساكر تريد تونس فبلغهم أن أبا 
، ووقف على ما كان من أمر الصلح، فرضي عمرو خرج من تونس حنوهم لقتال أيب احلسن، فأقاموا حىت وافاهم

به، وأخذ يف العود إىل جهة تونس، فورد عليه اخلرب بأن أبا احلسن خاف على نفسه من أهل جباية، فخرج ليالً حىت 
نزل جبل عجيسة فأقر عساكره حيث ورد عليه اخلرب، وسار جريدة يف ثقاته، ودخل مدينة جباية، فسر أهلها 

، فرتب أحواهلا وإستخلف هبا أصحابه، وعاد إىل معسكره، واستدعي شيوخ عجيسة فأتاه بقدومه، وزينوا البلد
طائفة منهم فأرادهم على تسليم أىب احلسن إليه، وبذل هلم املال، فأبوا أن يسلموه، فتركهم وعاد إىل توذس فكثر 

على نفسه، فسار ونزل جبل مجع إىل احلسن باجلبل، وأقام به مدة، مث خاف من عجيسة أن تغدر به، ومل يأمنهم 
  .عياض قريًبا من الصحراء، وللّه عاقبة األمور

قدم عسكر من مدينة طرابلس، فنازلوا قلعة الكهف ومدينتها وهبا إمساعيل بن العجمي أمري : ويف هذا الشهر
ور بإمرة يف اإلمساعيلية مدة أيام، حىت أخذوها، وهدموا القلعة حىت سووا هبا األرض، وأنعم على إمساعيل املذك

طرابلس، فزالت قلعة الكهف، وكانت أحد احلصون اإلمساعلية املنيعة وذلك بسعاية ناصر الدين حممد، وحجي، 
  .وفرج، أوالد عز الدين الداعي
  ومات يف هذه السنة ممن له ذكر

ى بعد موت أستاذه األمري أقبغا التمرازى نائب الشام وهو من مماليك األمري متراز أحد مماليك الظاهر برقوق، ّترق
حىت صار من األمراء، ووىل نيابة اإلسكندرية مدة، مث عاد إىل القاهرة، حىت ويل نيابة الشام فلم تطل مدته هبا حىت 
مات يف يوم السبت سادس عشر شهر ربيع اآلخر من غري تقدم مرض، بل ركب ولعب بالكرة يف امليدان، مث لعب 

ووضعوه يف بيت، مث محلوه وهو غائب إىل دار السعادة فمات يف أخر  بالرمح، وإذا به مال عن سرحه، فتلقوه
  .النهار، وكان مشهوًرا بالفروسية، معروفًا بالديانة، وقيام الليل، والعقل، والتؤدة

  .ومات األمري يلبغا البهائي نائب اإلسكندرية، يف يوم اخلميس ثالث عشر مجادي األويل
د املماليك الناصرية فرج، يف ليلة السبت خامس شهر رجب، ومستراح ومات األمري طوخ مازي نائب غزة، وأح

منه، فقد كان من شرار خلق اللّه، فسقًا، وظلًما، وطمًعا ومات األمري قطج الناصري يف يوم اإلثنني ثامن عشر شهر 
رج إىل الشام رمضان، وهو أحد املماليك الناصرية فرج، ترقي يف اخلدم حىت صار من األمراء مقدمي األلوف مث أخ

فتنقل يف إمريات حبلب ودمشق، مث قدم القاهرة ووعد بإمرة، فلم تطل إقامته حىت مات، وترك ماالً جزيالً، وكان 
ومات األمري ناصر الدين حممد أمري طرب ونقيب . من الشح املفرط والطمع الزائد يف غاية يستحي من ذكرها

  .كوراًاجليش، ليلة اخلميس ثامن عشرين رمضان، وكان مش
ومات قاضي حلب عالء الدين على بن حممد بن سعد بن حممد بن على بن عثمان املعروف بإبن خطيب الناصرية 

احلليب الشافعي، يف ليلة الثالثاء تاسع ذي القعدة حبلب، ومولده سنة أربع وسبعني وسبعمائة، وكان بارًعا يف الفقه 
قدم القاهرة . وغري ذلك مع الرياسة، وشهرة الذكر، وكثرة املالواألصول والعربية، مشاركًا يف احلديث والتاريخ، 

غري مرة، وبلونا منه علًما ًمجا وإستحضاًرا كثًريا، مع اإلتقان وحسن احملاضرة، ومل خيلف بعده حبلب مثله، وكتب 
  .تارخيًا حللب، ذيل به على تاريخ ابن العدمي



إبراهيم بن أمحد بن روزبة الكازروين األصل، املدين املولد ومات مجال الدين حممد بن أمحد بن عمد بن حممود بن 
واملنشأ والوفاة، الشافعي، يف يوم األربعاء عاشر ذي القعدة، باملدينة النبوية، ودفن بالبقيع، مولده يف ليلة اجلمعة 

دينة مدة يسرية، برع يف الفقيه وغريه ، وويل قضاء امل. سابع عشر ذي القعدة، سنة سبع ومخسني وسبعمائة باملدينة
  .مث عزل، ومل يعد إىل واليتها وقدم القاهرة مراًرا، وصحبين سنني، رمحه اللّه

ومات جمد الدين ماجد بن النحال كاتب املماليك، يف ليلة السبت سادس ذي احلجة، وكان من نصارى مصر، 
ق، مث بديوان األمري جقمق وخترج يف احلساب على األسعد البحالق، وخدم بديوان األمري نوروز احلافظي بدمش
ومات نائب الكرك األمري . الدوادار يف أيام املؤيد شيخ، وأظهر اإلسالم، مث ويل كتابة املماليك، وال دين وال دنيا

ومات سودون املغريب متويل دمياط بالقاهرة بطاالً، وقد أعيد من النفي يف . أقبغا التركماين، وهو يف السجن بالكرك
  .فيفًا عن الفواحشذي احلجة، وكان ع

  سنة أربع يف أربعني ومثامنائة

أهلت هذه السنة، واخلليفة املعتضد باللّه أبو الفتح داود بن املتوكل ، وسلطان اإلسالم امللك الظاهر سيف الدين 
أبو سعيد جقمق، واألمري الكبري يشبك الظاهري ططر، وأمري سالح األمري متراز القرمشي، وأمري جملس األمري 

ش الكرميي قاشق، واملقام الناصري حممد ابن السلطان أحد مقدمي األلوف، والدوادار الكبري األمري تغرى حربا
بردى البكلمشي ويعرف باملؤذى، وأمري أخور كبري األمري قراًجا احلسين الناصري، وحاجب احلجاب األمري تنبك 

املقدمني األمري أينال العالي األجرود، واألمري  بن تنبك ، ورأس نوبة األمري مترباى الظاهري ططر، وبقية األمراء
شادي بك الظاهري ططر، واألمري ألطنبغا املرقيب، واألمري أسنبغا الطياري وهو نائب اإلسكندرية، ونائب الشام 

األمري جلبان املؤيدي، ونائب حلب األمري قانباى احلمزاوي ونائب طرابلس األمري برسباي والناصري، ونائب محاة 
ري برد بك العجمي، ونائب صفد األمري قانبيه البهلوالن، ونائب غزة األمري طوخ املؤيد، ونائب القدس األمري األم

طوغان السيفي ألطبغا العثماين، ونائب الكرك األمري مازي، ونائب الوجه القبلي من ديار مصر األمري حممد الصغري 
اضي كمال الدين حممد بن البارزي، وناظر اجليش شيخ ونائب البحرية األمري قشتمر املؤيدي، وكاتب السر الق

الشيوخ حمب الدين حممد بن األشقر، والوزير الصاحب كرمي الدين ابن كاتب املناخ، وناظر اخلاص الصاحب مجال 
الدين يوسف ابن كاتب حكم، وأستادار األمري ناصر الدين حممد بن أيب الفرج، وقضاة القضاة على حاهلم، 

  .ري تنم املؤيدي، والوايل األمري قراجا البواب، واألسعار رخية حبمد اهللاواحملتسب األم
خلع على طوغان السيفي عالن ويقال له رقز، : ففي يوم اخلميس ثامنه: شهر اهللا احملرم احلرام، أهل بيوم اخلميس

لفرج، وقبض على ابن أحد أمراء العشرات، ومن مجلة أمراء أخورية، وإستقر أستادار السلطان عوًضا عن ابن أيب ا
أيب الفرج، وعوق بالقلعة إىل يوم األحد حادي عشره، تسلمه الصاحب الوزير كرمي الدين ابن كاتب املناخ، ونزل 

  .به إىل بيته
خلع على سراج الدين عمر احلمصي وأعيد إىل قضاء القضاة بدمشق، عوًضا عن ابن : ويف يوم اإلثنني ثاين عشره

إىل القاهرة، وعين به بعض أهل الدولة، حىت أعيد إىل وظيفة القضاء، وسار من القاهرة وكان قد قدم . قاضي شهبة
  .إىل حمل واليته بدمشق يف عشرينه

نودي على النيل بزيادة ثالثة أصابع، وجاءت القاعدة وهي املاء القدمي ست أذرع وأربع : ويف يوم الثالثاء عشرينه
  .أصابع

دم األمري جرباش الكرميي قاشق من احلج، ومعه إبنته زوجة السلطان يف ركب ق: ويف يوم األربعاء حادي عشرينه 



من احلجاج، وحكيت عنه أموًرا، منها أنه رسم على قاضي املدينة النبوية ليحضر خلوند إبنته مخسني صاًعا من متر، 
الغد ركب ثان، وقدم مث قدم من . فبعد ألي أخذ منه ثالثني صاع متر وأشياء من هذا، مع املال اجلم والشيخوخة

حمل احلاج بركب ثالث يف يوم اجلمعة ثالث عشرينه، تتمة أربع ركوب، وقد مات مجاعة كثرية يف الطريق من حر 
بسموم حمرق، وهلك معظم اجلمال، حبيث مشي من مل يعتد باملشي، ورمي الناس أمتعهم لعجزهم عن محلها، مع 

  .هبم من أنواع البالء عسف أرماء الركب، فكانت رجعتهم مشقة ملا نزل
خلع على زين الدين حيىي األشقر قريب بن أىب الفرج، وإستقر يف نظر الديوان املفرد : ويف يوم السبت رابع عشرينه

رفيقًا لألمري طوغان قز، عوًضا عن عبد العظيم بن صدقة وقد قبض عليه ونقل ابن أيب الفرج من تسليم الوزير، 
وغان قز األستادار، فعاقب ابن أيب الفرج، وأفحش يف عقوبته من غري جتمل وال وسلم هو وعبد العظيم لألمري ط

  .إحتشام
قبض على هباء الدين أيب الربكات اهليتمي، أحد نواب قاضي القضاة الشافعي، : ويف يوم اإلثنني سادس عشرينه

  .وسجن يف الربج بالقلعة، بغري موجب يقتضي ذلك مث أفرج عنه 
أمر شيخ اإلسالم قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجو الشافعي أن  :ويف يوم اجلمعة سلخه

يلزم بيته، واستدعي برهان الدين إبراهيم بن شهاب الدين أمحد بن إبراهيم بن الشيخ شهاب الدين أمحد بن ميلق 
  .أحد نواب القاضي الشافعي حىت خطب جبامع القلعة، وصلى السلطان صالة اجلمعة

قل ابن أيب الفرج من بيت األمري طوغان قز أستادار إىل تسليم الصاحب برهان الدين إبراهيم ابن كاتب جكم ون
ناظر اخلاص، بعدما محل عشرة آالف دينار وتأخر عليه أربعة آالف دينار، مما ألزم به، وأسلم عبد العظيم إىل الوزير 

  .رالصاحب كرمي الدين ابن كاتب املناخ، ليحمل ألفي دينا
وفيها قدم القاضي زين الدين عبد الباسط . وقع اإلهتمام بتجهيز جتريدة يف البحر لغزو الفرنج: ويف هذه األيام

بأهله وعتيقه األمري جانبك أستادار من مكة إىل بيت املقدس، ليقيم به حسب ما رسم له به، فنزل مبدرسته اليت 
  .كثري القلق وهو مبكةأنشأها على مسجد بيت املقدس، فسكن جأشه، ألنه كان 

خلع على احلافظ قاضي القضاة شهاب الدين أيب الفضل أمحد ابن : يف يوم اإلثنني ثالثه: شهر صفر، أوله يوم السبت
على بن حجر الشافعي وإستمر على عادته ، بعد أن عني مشس الدين حممد الونائي لوالية قضاء القضاة، فقام املقام 

إستقرار احلافظ شهاب الدين حىت إستقر، وللّه احلمد، فو اهللا ما يبلغ أحدهم يف  الناصري حممد ابن السلطان يف
العلم مده وال نصيفه، وكان سبب هذه احلادثة أن رجالً أسند وصيته بعد موته إلمرأتيه، وأقام عليهما ناظًرا مساه يف 

إىل السلطان فأنكر السلطان إقامة  ومات املوصي، فأقام القاضي رجالً يتحدث مع الناظر، فإختلفا وترافعا. وصيته
الرجل املتحدث مع الناظر، وسجن أبا الربكات اهليتمي من أجل أنه أثبت أهلية املذكور، وأذن له يف التحدث مع 

وأمر بالرجل املتحدث مع الناظر، فعمل يف احلديد، وسجن أيًضا فكثرت الشناعة على ابن . الناظر يف تركة املوصي
أن فوض السلطان أمر تركة املوصي إىل من يثق به من أمرائه، فجمع الناظر على التركة حجر بال موجب، إىل 

والرجل الذي أقامه القاضي يتحدث معه وحساهبما، فلم جيد يف جهة املتحدث مع الناظر شيئًا من التركة، وظهر أن 
عن اهليتمي وعن الرجل فلما تبني للسلطان حقيقة األمر سكنت حدة غضبه، وأفرج . تلك الشناعات كلها كذب

  .املتحدث مع الناظر، وأقر قاضي القضاة على عادته
قدمت تقدمة القاضي زين الدين عبد الباسط من القدس، على يد دوادره أرغون أحد : ويف يوم األربعاء ثاين عشره

مما تبلغ قيمة مماليكه، وهي فرسان، وعشرون مجالً، وشاشات، وأزر وصيين، وثياب حرير، وختت مياين، وغري ذلك 



وفيه أفرج عن ابن . اجلميع حنو األلفي دينار، فقبل السلطان ذلك، وقرئ عليه كتابه، فشكره، وخلع على أرغون
  .أيب الفرج، فلزم داره

نودي على النيل بزيادة ثالثني إصبعًا، لتتمة أربع عشرة ذراًعا : ويف يوم اإلثنني خامس عشرينه وهو أول مسرى
  .ر من الزيادة ومبلغ األذرع مما يستكثر يف أول مسرى وهللا احلمدوإصبعني، وهذا القد

وفيه خلع على األمري عيسى بن يوسف بن عمر اهلواري أمري هوارة بالصعيد، وقد رضي السلطان عن بين عمر بن 
إمرة عبد العزيز أمراء هوارة ورسم بإحضار أخيه األمري إمساعيل من سجنه مبدينة الكرك، ليستقر على عادته يف 

  .هوارة، على أن حيمل سبعني ألف دينار، يعجل منها أربعني ألف دينار
  .رضي السلطان على األمري أيتمش اخلضري، وخلع عليه بشفاعة بعض األمراء: ويف يوم األربعاء سادس عشرينه

ه، نودي بوفاء النيل ست عشرة ذراًعا وإصبعني، من سبع عشر: ويف يوم اخلميس سابع عشرينه ورابع مسرى
فركب املقام الناصري حممد إىل املقياس حىت خلق العامود بني يديه على العادة، مث فتح اخلليج، وكان وفاء النيل يف 

  .رابع مسرى من النوادر اليت جيب احلمد للّه عليها
كثرت الفواكه والبطيخ، بزيادة يف الطيب : ويف هذا الشهر والذي قبله: شهر ربيع األول، أوله يوم األحد

  .اخلصب ورخص السعر، وللّه احلمدو
إحندر من ساحل بوالق ظاهر القاهرة مخسة عشر غراًبا لغزو الفرنج، بأحسن هيئة، وأكمل : ويف يوم اإلثنني تاسعه

فعلى األجناد وعدهتم مائتان تغرى برمش الزردكاش من أمراء . عدة، وأمت زاد، وفيها من األجناد واملطوعة مجاعة
مدي أمري أخور من العشرات أيًضا، وسبب هذه التجريدة كثرة عبث املتجرمة من الفرنج، العشرات، ويونس احمل

وأخذها مراكب التجار مبا فيها، فأنشأ السلطان هذه األغربة وشحنها مبا حتتاج إليه من العدد واألسلحة واملقاتلة، 
املفسدين، ومن الزعر اجملرمني،  وسريها، عسى اللّه أن يظفرهم، فانضم إليهم طوائف من أوغاد العامة، وأراذل

  .و مل ينفق يف املماليك مال. حىت بلغوا ألفًا أو يزيدون

ضربت رقبة رجل من سقاط العجم وسفلتهم، وقد ثبت عليه بشهادة مجاعة : ويف يوم األربعاء حادي عشرينه
وتكلم يف السلطان ويف فوادح وعظائم أوجبت إراقة دمه شرعًا، وكان من مجلة أشياع األمري قرقماس املقتول، 

  " .ومن ورائه عذاب غليظ " األنبياء وغريهم تعجل به العقوبة 
خلع على األمري إمساعيل بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز اهلواري، وإستقر يف إمرة : ويف يوم اخلميس مثاين عشره

أنه يقتل، وخرجت هوارة على عادته، وكان قد عزل بيوسف بن حممد بن إمساعيل بن مازن، وسجن وأشيع 
العساكر إىل بالد الصعيد لقتال هوارة، مث نفي إىل الكرك ، وسجن هبا، فلم تطع هوارة ابن مازن، وجرت مفاسد 

ببالد الصعيد آلت إىل فرار ابن مازن وعوده خائًبا إىل السلطان، فقام عدة من األمراء يف عود بين عمر، حىت أجاهبم 
  .د خلالً فاحًشا، وللّه عاقبة األمورالسلطان بعد ما إختلت أحوال البال

رسم بتتبع من يف القاهرة وظواهرها من العجم الذين يطوفون باألسواق ويف الطرقات، يستجدون : ويف هذه األيام
الناس تارة، ويظهرون الصالح تارة، فقبض على عدة منهم، فضرب قوم نفي مجاعة، وضرر هذه الطائفة كثري جًدا 

حلون مذهب اإلحلاد، ويصرحون بتعطل الصانع تعاىل ، وينكرون شرائع األنبياء، وجيهرون فإن كثًريا منهم ينت
  .بإباحة احملرمات، فاللّه يبيدهم، ويعجل بعقوبة من ينصرهم

  .عمل املولد النبوي بقلعة اجلبل بني يدي السلطان على العادة يف مثل ذلك: ويف يوم األحد سادس عشره
ية حرير بفرو مسور للقاضي زين الدين عبد الباسط ، على يد مملوكه أرغون، جهزت كامل: ويف خامس عشرينه



وفيه تأخر املقر الكمايل حممد بن البارزي عن الركوب إىل اخلدمة السلطانية، تربًما بثقل . وكتب بشكره على تقدمته
خاطره، وهو مصمم على ترك مقالبة اخلدمة السلطانية، وطلًبا لإلعفاء من املباشرة، فأتاه عظماء الدولة يتالفوا 

املباشرة، فما زالوا به حىت ركب من الغد يوم األربعاء سادس عشرينه إىل اخلدمة، فخلع عليه، ونزل يف موكب 
  .جليل إىل داره، وأعيان الدولة وأماثلها بني يديه، فباشر األمور، ونفذ أحوال الناس على عادته

ودي على النيل بزيادة إصبع لتتمة عشرين ذراًعا إال إصبًعا واحًدا، ن: ويف يوم األحد سلخه وهو آخر أيام النسيء 
وفيه . وهذا القدر من الزيادة يف مثل هذا الوقت من الشهور القبطة كثري جًدا، وهو مما يندر وقوعه، وللّه احلمد
، عوًضا عن كتب بإستقرار صالح الدين خليل بن حممد بن حممد بن حممد بن سابق احلموي يف كتابة السر بدمشق

  .شهاب الدين أمحد بن زين الدين عبد الرمحن العجلوين 
فيه وقع الشروع يف االهتمام مبالقاة رسل القان معني الدين شاه رخ بن تيمور : شهر ربيع اآلخر، أوله يوم الثالثاء

  .كركان ملك املشرق
نفي وأعيد إىل حسبة القاهرة، وكان منذ خلع على قاضي القضاة بدر الدين حممود العيين احل: ويف يوم اإلثنني سابعه

  .عزل عن قضاء القضاة احلنفية متوافًرا على مباشرة نظر األحباس
وردت تقدمة ثانية من زين الدين عبد الباسط من القدس، وهي مثانية أفراس، ومائة درهم : ويف يوم الثالثاء ثامنه

  .ميًنا فضة
إنتهت زيادة النيل إىل أحد وعشرين إصبًعا من أحد  :ويف يوم اخلميس رابع عشرينه وخامس عشرين توت 

  .وعشرين ذراًعا، فشمل الري األراضي وعم به النفع، وللّه احلمد
قدم رسل شاه رخ إىل القاهرة، وقد زينت الشوارع لقدومهم، وخرج املقام : ويف يوم السبت سادس عشرينه 

س لرؤيتهم، فكان يوًما مشهوًدا، مل نعهد مثله لقدوم وأجتمع النا. الناصري ولد السلطان وعدة أمراء إىل لقائهم
الرسل يف الدول املتقدمة، مث أنزلوا يف دار أعدت هلم، مث توجهوا من دارهم خبط بني القصرين إىل القلعة يف يوم 

اإلثنني ثامن عشرينه، واملدينة مزينة بأحسن زينة، والشموع وغريها تشعل، وقد اجتمع عامل عظيم لرؤيتهم، 
قفت العساكر من حتت القلعة إىل باب القصر يف وقت اخلدمة، فلما مثل الرسل بني يدي السلطان بالقصر، قرئ وأو

  كتاب القان، فإذا هو يتضمن السالم والتهنئة جبلوس السلطان على ختت امللك وسرير السلطنة، مث

اب، وفرو، ومسك، وثالثون خبتًيا قدمت اهلدية، وهى مائة فص فريوزج، وإحدى ومثانون قطعة من احلرير، وعدة ثي
من اجلمال، وغري ذلك ، مما تبلغ قيمته مخسة آالف دينار، مث قدمت هدية جوكى بن القان وكتابه وأعيد الرسل إىل 

منزهلم، وأجري هلم من املأكل واحللوى والفاكهة واملال ما عمهم، مث قلعت الزينة يف يوم الثالثاء سلخه، وكان 
أمور بديعة، أبدوها من أعماهلم يف الزينة، ونصبوا قالع ويف ظنهم أهنا تتمادى أيام، فانقضى  الناس قد تفننوا يف

  .أمرها خبري
  .وماء النيل أخذ يف النقص، والناس قد شرعوا يف زراعة األراضي: شهر مجادى األوىل، أهل بيوم األربعاء

ع واألسواق إال العجائز واجلواري، فإمتنعن، مث نودي مبنع النساء من اخلروج إىل الشوار: ويف يوم اإلثنني سادسه
  .نودي هلن باخلروج إىل األسواق والشوارع من غري تربج بزينة

خلع علي مشس الدين أيب املنصور كاتب الالال، وأعيد إىل نظر االصطبل، عوًضا عن ابن : ويف يوم اخلميس تاسعه
  .القالنسي

  .ة اجملردين على الفرنجورد اخلرب بنصرة الغزا: ويف يوم اجلمعة عاشره



مجع السلطان الرسل الواردين من القان بني يديه على وليمة عملها هلم، مث خلع عليهم، : ويف يوم األحد ثاين عشره
  .ونزلوا يف جتمل زائد

خلع على القاضي بدر الدين أىب احملاسن حممد بن ناصر الدين حممد بن الشيخ شرف الدين : ويف يوم اإلثنني عشرينه
املنعم البغدادي ، أحد نواب احلنابلة، وإستقر قاضي القضاة احلنابلة، عوًضا عن حمب الدين أمحد بن نصر اللّه  عبد

  .بعد موته 
قدم الغزاة يف البحر، وكان من خربهم أهنم إحندروا يف النيل من ساحل بوالق إىل : ويف يوم الثالثاء حادي عشرينه 

وساروا يف جزيرة قربس فقام هلم متملكها بزوادهتم، ومروا إيل العاليا فأمدهم دمياط، مث ركبوا حبر امللح من دمياط 
ومضوا إيل رودس، وقد إستعد أهلها لقتاهلم، فكانت بينهم حماربة طول يومهم، مل يكن . صاحبها بطائفة يف غرابني

كثري فلما خلص  وقتل من املسلمني إثنا عشر من املماليك، وجرح كثري، وقتل وجرح من الفرنج. فيها نصفه
املسلمون بعد جهد، مروا بقرية من قرى رودس، فقتلوا وأسروا وهنبوا ما فيها، وقدموا دمياط، مث ركبوا النيل اىل 

  .القاهرة، وأسفر وجه األمراء أهنم مل يكن هلم طاقة بأهل رودس
  .ن كان عليهاسقطت قنطرة باب البحر خارج القاهرة، وهلك طائفة مم: ويف ليلة اخلميس ثالث عشرينه
ورد جواب السيد الشريف بركات بن حسن بن عجالن أمري مكة املشرفة، الذي : ويف يوم السبت خامس عشرينه

جهز إليه حبضوره، يتضمن أنه جتهز للقدوم، ودخل املسجد احلرام ليطوف طواف الوداع، فتعلق به التجار، ومجاعة 
يقيم وال يسافر، فإنه حىت سافر ال يأمنون على أنفسهم، وأنه  اجملاورين، وأهل مكة، يسألونه ويرغبون إليه يف أن

بعرض ذلك على اآلراء الشريفة فإن إقتضت أن حيضر حضر، وإن إقتضت أن يقيم أقام، وورد قرين مطالعته 
ذن مطالعة األمري سودون احملمدي املقيم مبكة، يشري بأن املصلحة يف إقامة الشريف وعدم سفره، فبعد اللتيا والليت أ

  .له يف اإلقامة، وأعفي من احلضور، على أن حيمل عشرة آالف دينار، وجهز له تشريف
خلع على خواجا كالل رسول القان شاه رخ خلعة السفر، وقد إعتين هبا عناية مل : وقي يوم الثالثاء ثامن عشرينه

لذهب، وأركب فرًسا تتقدم مثلها لرسول، وهي حرير خممل بوجهني، وطراز زركش فيه مخس مائة مثقال من ا
بسرج ذهب وكنفوش ذهب فيها ألف دينار ذهًبا، وجهزت صحبته هدية، ما بني ثياب حرير سكندري، وسرج 

  .وكنفوش ذهب وسيوف مغلفة بذهب وغري ذلك مما تبلغ قميته سبعة آالف دينار، سوى اهلدية املذكورة

به بعض خواص السلطان حىت حكم له بعض ادعي على يهودي متزوج أنه زىن ليهودية، فعين : ويف هذا الشهر
ونفذ حكمه من عداه من القضاة الذين مذهبهم رمجه، فكان هذا من شنيع . نواب القضاء احلنفية برفع الرجم عنه

وهو وإن كان مذهب احلنفية أن الكتايب املتزوج ال يرجم، فإنه مل حيكم به قاض فيما أدركناه، . ما حكم به زمنًا
القضاة احلنفية يف األيام األشرفية برسباى بشنعاء ، وقد ضرب العفيف النصراين حبضرة لكن حكم بعض نواب 

وكان له أوالد بالغون، فكره إسالمهم، وخاف أن يكرهوا عليه، فرغب إىل من حكم . السلطان حىت أظهر اإلسالم
يعص اهللا بأقبح منها، وعدت  له ببقائهم على النصرانية، وأن ال يدخلوا يف دين اإلسالم، فجاء من حكمه بطامة مل

  :مع ذلك أهنا حكم شرعي، فيا للّه، ما أخوفين من سوء عاقبة هذه األحكام، وهللا در القائل
  وقاض احلكم داهن يف القضاء... إذا جار األمري وصاحباه 

  لقاضي األرض من قاضي السماء... فويل مث ويل مث ويل 
  .نواحي مشغولون بزراعة األراضيوأهل ال: شهر مجادي اآلخرة، أهل بيوم اجلمعة

وكان من . ضرب شهاب الدين أمحد بن إمساعيل بن عثمان الكوراين الشافعي، ورسم بنفيه: ويف يوم السبت ثانيه



خربه أنه قدم إىل القاهرة قبيل سنة أربعني ومثامنائة وهو يف فاقة، فاستدناه املقر الكمايل حممد بن البارزي كاتب 
عليه، فتعرف بالناس، وتردد إىل األمراء، وإختص بالقاضي زين الدين عبد الباسط، وصارت السر، ووايل إحسانه 

له وظائف ومرتبات، وتردد إىل السلطان، وعرف بالفضيلة، فصار له أعداء، وإتفق أن كانت بينه وبني شخص من 
ه عليه أشياء، ساعدهم فيها احلنفية تعصب بسببها على الكوراين مجاعة، وكأنه طاش يف رياسته، ونقم السلطان وغري

سوء املقدور عليه، حىت أهني يف جملس السلطان حبضرة القضاة، وأخرجت وظائف لغريه، ونفي إىل دمشق مث أخرج 
منها، وقد عزم على احلج إىل جهة حلب، فلم يشعروا به إال وقد وصل إىل الطور، فرسم عليه، وأخرج من الطور 

  .لفرات، وكثر ذامه لسوء حظه، وال قوة إال باللّه إىل الشام، ورسم أن يعدى به من ا
  .إستقلت رسل شاه رخ باملسري إىل بالدهم، جبواب كتابه، واهلدية املذكورة: ويف ثالثه

  .وفيه نودي من كانت له مظلمة فعليه بالوقوف للسلطان يف يومي الثالثاء والسبت
  .النوب، وإستقر أمري احلاجخلع على األمري مترباى رأس نوبة : ويف يوم اإلثنني رابعه

  .إبتدأ السلطان باجللوس للحكم بني الناس: ويف يوم الثالثاء خامسه
خلع على الشريف بدر الدين حسني بن أيب بكر الفراء احلسيين وإستقر نقيب األشراف ، : ويف يوم اخلميس سابعه

  .بن قاضي العسكر األرمويعوًضا عن الشريف حسن بن علي بن أمحد بن علي بن حسني احلسين املعروف بإ
قدم األمري سيف الدين جلبان املؤيدي نائب الشام، فركب السلطان من القلعة إىل : ويف يوم اخلميس رابع عشره

لقائه، ومنذ تسلطن مل ينزل من القلعة إال هذا اليوم، فلقيه مبطعم الطور طرف الريدانية خارج القاهرة ، وعاد 
  . بيت أعد لهوالنائب يف خدمته ، حىت أنزل يف
أحضر نائب الشام تقدمته، وهي مثانون فرًسا بغري سروج، وثالثون خبتًيا، وعدة : ويف يوم السبت سادس عشره

بغال، وقماش ما بني ثياب حرير وثياب بعلبكي وثياب صوف مربع، وفرو ما بني وشق ومسور وقاقم وسنجاب ، 
بان هذا من مجلة مماليك األمري تنبك أمري أخور الظاهري وغري ذلك مما قيمة اجلميع حنو عشرة آالف دينار، وجل

برقوق، رباه صغًريا، مث صار من بعد موته يف خدمة األمري جركس املصارع، وإنتقل من بعده إىل خدمة األمري شيخ 
أمري احملمودي، وتقلب معه يف أطوار تلك الفنت حىت تسلطن شيخ وتلقب بامللك املؤيد، فأنعم عليه بإمرة، مث عمله 

آخور، ووىل نيابة محاة يف األيام األشرفية برسباى عدة سنني، كثر فيها شكاته، مث نقل بعد موت األشرف إىل نيابة 
  .حلب، مث إىل نيابة الشام

قدم قاضي القضاة احلنفية بدمشق ، مشس الدين حممد ابن علي بن عمر الصفدي يف : ويف ليلة اإلثنني ثامن عشره
قر الكمايل حممد بن البارزي كاتب السر، وقد رسم للذي أحضره من دمشق أن يأخذ تسفريه الترسيم، فسلم إىل امل

ألف دينار، توزعها وناظر اجليش وكاتب السر بدمشق، وسبب ذلك أن رجالً بغدادًيا من فقهاء احلنفية يذكر أنه 
انت حمنة أمحد الكوراين بسببه كما من ولد اإلمام أيب حنيفة رمحه اللّه قدم من دمشق، وتردد إىل جملس السلطان، فك

درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة مث أفرغ مسه ثانًيا يف مشس الدين " هو مذكور يف ترمجته من كتاب 
: " الصفدي ، ووشي به إىل السلطان أنه سئل عن احلكمة يف كثرة مجاع النيب صلى اهللا عليه وسلم نساءه ، فقال

فرسم " وأعانه عليه قوم آخرون " وأن هذا كفر يوجب إراقه دمه، وشنع، وأبدى وأعاد " ليحصنهن من الزنا 
  .بإحضاره، ويف الذهن أنه يقتل

مرت سحابة، فأصبح كثري من املزروعات وقد صقع وأسود، كاخليار والفول واجلزر، فلم ينتفع : ويف هذه األيام
  .ه البحري، فأعيد بذرهبه، وأفسدت الدودة كثًريا من الربسيم املزورع بالوج



  .وفيه أيًضا غال سعر اللنب واجلنب واللحم، وقل وجود ذلك باألسواق
خلع علي تقي الدين عبد الرمحن بن تاج الدين عبد الوهاب بن نصر اللّه، أحد : ويف يوم اإلثنني خامس عشرينه

حىت السمسار، وخلع على موقعي الدست، وناظر دار الضرب، وإستقر يف نظر جده، عوًضا عن تاج الدين بن 
شاهني أحد املماليك وإستقر شاد جده، وخلع على األمري جلبان نائب الشام خلعة السفر، وتوجه من الغد يوم 

  .الثالثاء سادس عشرينه إىل حمل كفالته
ئب مث خلع يف يوم اإلثنني ثالثه، وإستقر نا. وفيه أنعم بإقطاع األمري ممجق بعد موته على تغرى برمش بن جركس

القلعة، عوًضا عن ممجق وتغرى برمش من حماسن هذه الدولة، ملعرفته احلديث ورجاله املعرفة اجليدة إىل غري ذلك 
  .من الفضائل

ركب السلطان بثياب جلوسه، ومضي من القلعة، فمر من صليبة : يف يوم اإلثنني ثالثه: شهر رجب أوله يوم السبت
موردة احلبس وقد خرب فكشف ما حيتاج إليه من العمارة، ورسم مبرمته، جامع ابن طولون إىل امليدان الكبري خبط 

  .وعاد سريًعا وهذه ثاين ركبة ركبها يف سلطته 
أنعم بإقطاع األمري ألطنبغا املرقيب بعد موته على األمري طوخ اجلمكي رأس نوبة ثانًيا، وأنعم : ويف يوم اإلثنني عاشره

األمري : اجلركسي شاد الشراب خاناه، وأنعم بإقطاع قانبيه على ثالثه نفربإقطاع األمري طوخ على األمري قانبيه 
تغري برمش وإستقر نائب القلة عوًضا عن األمري ممجق، وعلى األمري يوسف بن حممد بن األمري إمساعيل بن مازن 

  .وإستقر شيخ هلانة بالبهنساوية، وعلى تغرى بردي دوادار قراسنقر وهو كاشف اجليزة
أيًضا برزت التجريدة املتوجهة إىل املدينة النبوية، حىت أناخت بالريدانية خارج القاهرة، وعدهتا : يامويف هذه األ

مخسون مملوكًا، عليهم األمري جانبك املعروف بنائب بعلبك، أحد أمراء العشرات ، وإستقلت باملسري يف يوم اجلمعة 
احلج والعمرة، وتوجه أيًضا أحد خاصكيه السلطان  رابع عشره وتوجه صحبتهم ناظر جدة وشادها، وعدة ممن يريد

إلحضار ويل الدين حممد بن قاسم مضحك السلطان امللك األشرف برسباى وكان قد رسم بإحضاره غري مرة 
آخرها أن كتب لألمري سودون احملمدي بتجهيزه من مكة يف البحر إىل القاهرة، فأخرجه من مكة وأركبه البحر من 

مث عاد إىل ينبع، وإعتذر عن احلضور، فلم يقبل عذره، وجهز له . مضي إىل املدينة النبويةجدة ، فنزل ينبع، و
  .اخلاصكي، ورسم به أن يأخذه تسفريه من ابن قاسم ألف دينار

عقد جملس بن يدي السلطان ، حضرة قضاة القضاة األربع، وجيء بشمس الدين : ويف يوم األحد سادس عشره 
بدمشق من منزله جبوار كاتب السر، فأوقف، وأدعي عليه غرميه محيد الدين بن أيب  حممد الصفدي قاضي احلنفية

أنا أختري يف احلكم، فتارة أحكم بقول أيب حنيفة، : حنيفة عند قاضي القضاة شهاب الدين أمحد بن حجر بأنه قال
حابه أيب يوسف وحممد بأين إمنا قلت أختري من قول أيب حنيفة وأص: " فأجاب" وتارة مبذهب الشافعي أو مالك 

، فأجاب القضاة األربع بأنه ال شيء عليه يف ذلك، ودفعوا خصمه حبجاج " مبا أختاره من ذلك . وزفر، وأحكم
وأي تعزير محله من دمشق إىل مصر، وغرمه : وجدال طويل، وهو يأىب إال أن يعزر، حىت قال الشافعي للسلطان

عي عليه فإنفضوا على ذلك، وجلس بني يدي السلطان وقبل يده، للمسفر ما غرم، مث ها هو قائم على رجليه يد
وإنصرف منصوًرا بعناية القاضي الشافعي وكاتب السر به، وإال فما كان ظن املتعصبني مع محيد الدين إال أنه ينكل 

بالصفدي، وحيكم بفسقه، وخترج وظائفه، إىل غري ذلك، وكان قد كتب إىل دمشق بالكشف عما نسب إليه من 
له يف أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيصنهن من الزنا فكتب مجاعة من قو

قضاهتا وأعيان فقهائها بأهنم فحصوا عن ذلك فلم جيدوا له أصالً، وأبدوا خماصمة وقعت بينهما، فلما سكن غضب 



ا غرميهم من القتل برغمهم، فعدلوا إىل ما يوجب السلطان عند قراءة ذلك عليه، علم محيد الدين وعصبته أنه قد جن
  .بزعمهم النكال به فكان ما كان، ورد اهللا حاسده بغيظه، مل ينل بسعيه عرًضا

عزل سراج الدين عمر احلمصي عن قضاء القضاة بدمشق وقد وشي به شخص إىل : ويف يوم اإلثنني سابع عشره
ها مبلًغا من املال، وكان السلطان ملا ويل احلمصي مل يكلفه السلطان من خواصه أنه أخذ على حكمه يف قضية ذكر

  .وعني السلطان مشس الدين حممد بن الونائى لقضاء دمشق. ملال، وشرط عليه أن ال يرتشي يف أحكامه
وفيه خلع على األمري يوسف بن حممد بن إمساعيل بن مازن، وإستقر أمري هوارة البحرية، عوًضا عن علي بن غريب، 

ه كانت يف هذه األيام فنت بني فزارة وحمارب، وبني هوارة البحرية بناحية البهنساوية، فقبض الكاشف على وذلك أن
  .ابن غريب، فويل السلطان عوضه ابن مازن، وعني معه جتريدة

خلع علي مشس الدين حممد بن علي بن عمر الصفدي، وإستقر على عادته يف قضاء : ويف يوم اخلميس عشرينه 
  .مشقاحلنفية بد

ورد كتاب الغالب باللّه عبد اللّه بن حممد بن األمري أيب اجليوش نصر بن أمري : ويف يوم اإلثنني رابع عشرينه
املسلمني أىب عبد اللّه بن أمري املسلمني أيب احلجاج بن أيب الوليد إمساعيل بن نصر، متملك أغرناطة من األندلس، 

  .النصارى أهل قرطبة وأشبيلية، ويسأل النجدة يتضمن ما فيه املسلمون بغرناطة من الشدة مع
فيه ركب السلطان إىل الرصد املطل على بركة اجليش، خارج مدينة مصر : شهر شعبان، وأوله يوم اإلثنني

وفيه توجه األمري سيف . الفسطاط، ومعه األمراء ومباشرو الدولة، وعمل هلم مدة، فأكلوا وعادوا يف أثناء هنارهم
سيفي أستادار إىل ناحييت الشرقية والغربية، ألخذ ضيافات أهلها اليت أحدثوها على أهل النواحي، الدين طوغا قز ال

وفيه أضيف نظر دار الضرب إىل نظر اخلاص كما هي العادة القدمية، عوًضا . فيحل بالناس من ذلك بالء ال يوصف
  .عن جوهر اخلازندار والزمام بعد موته

لتجريدة مع ابن مازن إىل بالد البهنساوية، وعدهتا ثالمثائة مملوك وعليهم بايزيد، أحد سارت ا: ويف يوم األربعاء ثالثه
  .أمراء العشرات

خلع على الطواشي زين الدين هالل شاد احلوش ونائب الزمام، وهو أحد خواص خدام : ويف يوم السبت سادسه
ار، عوًضا عن جوهر السيفي قناق باى بعد السلطان امللك الظاهر برقوق، ريب يف داره بني حرمه، وإستقر زمام الد

  .موته 
خلع على األمري زين الدين عبد الرمحن ابن القاضي علم الدين داود بن زين الدين عبد : ويف يوم األحد سابعه

الرمحن بن الكويز، وإستقر أستادار الذخرية عوًضا عن اجلوهر املذكور وخلع على الطواشي جوهر التمرازي 
هبت ريح شرقية بطرابلس الشام وأعماهلا، : خازندارا عوًضا عن جوهر السيفي املتويف ويف تاسعه احلبشي ، وإستقر

  .وإشتدت، فهدمت الدور واملوادن وصعقت أقصاب السكر بإمجعها

إشتد الربد بالقاهرة، حىت مجدت املياه بعدة مواضع، وأبيع اجلليد باألسواق يف يوم اخلميس حادي : ويف هذه األيام
ومجدت بركة من مستنقع ماء النيل يف بعض الضواحي حبيث صارت قطعة واحده ، ومشي فوقها األوز، عشره، 

وأصبحت زروع كثرية من الفول وقد إسودت وحفت، فحملت وأوقدت يف األفران، وإسود ورق كثري من شجر 
  .اجلميز وغريه

ة بدمشق، عوًضا عن احلمصي، ومل خيلع ويل مشس الدين حممد الونائي قضاء القضا: ويف يوم األربعاء سابع عشره
عليه، ومحلت له اخللعة ليلبسها إذا قدم دمشق بسؤاله ذلك، وأمهل بالسفر إىل أثناء شوال، وأضيف إليه عدة 



وظائف، منهما خطابة اجلامع األموي، عوًضا عن الربهان إبراهيم بن الباعوين ، ونظر األسوار، ونظر األسرى، 
سلطاين بغلة بقماش كامل وزناري، وهذا شيء قد بطل منذ سنني، فجدده عناية من وأخرج له من االصطبل ال

  .السلطان يه
ركب السلطان من القلعة ونزل خبليج الزعفران، كعادة املؤيد شيخ واألشرف برسباى، : ويف يوم السبت عشرينه

لوى والفواكه وغريها، مث ركب ومدت لألمراء أمسطة جليله حبسب الوقت، ومحل مجاعة من املباشرين أنواًعا من احل
بعد صالة الظهر، ودخل من باب القصر، فشق شارع القاهرة، وخرج من باب زويلة إىل القلعة، وهذه أول مرة 

شق فيها القاهرة بعد سلطنته، وكان هذا وهو بثياب جلوسه، ومل يكن هذا يف القدمي، وأول من ترخص فيه الناصر 
إقتدي به يف ذلك امللك املؤيد شيخ، ومن بعده، وعد هذا مما ضيع من قوانني فرج، فإنه ركب بثياب جلوسه، مث 

  .اململكة، وبطل من رسومها 
مث إستقر احلال على أن جيب من الرزق . هم السلطان بإخراج الرزق األحباسية عمن هي بيده: ويف هذا الشهر

، عن كل فدان مائة درهم من الفلوس، فجبيت، األحباسية اليت بأراضي اجليزة اليت ببالد امللك من ضواحي القاهرة 
وفيه أيًضا رسم بفك . وأنعم مبا جييب من اجليزة على الوزير إعانة له، وما جييب من الضواحي يصرف يف عمل اجلسور

  .قيد األمري جامن أَمري أخور األشريف، بفك وبقي يف سجنه باملرقب بغري قيد
حممد بن قاسم، فألزمه املتسفر إلحضاره ألف دينار، فأورد له منها، قبض مبكة على أمني الدين : ويف ثامن عشره

  .ونزال يف البحر يريدان القاهرة
  .فيه ورد اخلرب بأنه قبض على األمري قانصوه بدمشق ، فرسم بسجنه يف القلعة: شهر رمضان، أوله يوم الثالثاء

احلكم املالكية، وإستقر يف قضاء  خلع علي مشس الدين حممد بن عامر أحد نواب: ويف يوم اخلميس عاشره
  .اإلسكندرية، عوًضا عن مجال الدين عبد اللّه الدماميين

خلع على القاضي معني الدين عبد اللطف بن شرف الدين أيب بكر األشقر، وإستقر يف : ويف يوم السبت ثاين عشره
  .نيابة كتابة السر وغريها من وظائف أبيه بعد موته 

وذلك أنه وجد يف تركة جوهر . لقاضي زين الدين عبد الباسط حبمل مخسة آالف دينارألزم ا: ويف هذه األيام
اخلازندار الزمام أنه محل إىل عبد الباسط يف أيام مصادرته مخسة آالف دينار، فتوجه القاصد إليه حبملها فعوض عنها 

ألف دينار، فأورد إىل اخلزانه أربعة قماًشا، وأذن أن يباع من عقاره بالقاهرة ما يكمل تتمة ذلك، فساحمه السلطان ب
  .آالف دينار

وأنعم برسم عمارته بألف . وفيها أيًضا فوض السلطان نظر اجلامع احلاكمي بالقاهرة إىل األمري دولت بيه الدوادار
دينار، ومحلت إليه من اخلزانة السلطانية فركب وكشف أحواله، فوجد سقوفه قد سقط منها مواضع، وفيها مواضع 

، وبالطه قد تلف منه كثري، ومقاصريه اخلشب قد تلف كثري منها، وميضات اجلامع متهدمة، وأحوال اجلامع ساقطة
مبرور النساء والصبيان وغريهم ملعبة فمنع دخول النساء اجلامع وألزم بوابيه أن ال ميكنوا إمرأة وال صغًريا من 

له، فأصلحه اللّه على يد هذا األمري، وغلقت أبوابه اجللوس فيه، وال املرور منه، وكان هذا اجلامع قد فسدت أحوا
عدة أيام، سوى بابني، مث فتحت أبوابه كلها، وامتنع الناس كافة من املرور يف صحن اجلامع بنعاهلم، وشرع يف 

عمارة السقوف واملقاصري والبالط، وهدم امليضأة بأسرها، وأنشأها إنشاء جديًدا وتشدد يف جباية ريعه، واستوىل 
إحدها الوقف القدمي، وهو ما بني مساكن وأحكار، وكان من : مجيع ما هو موقوف عليه، وهو ثالث جهات على

القدمي إىل آخر وقت بيد قضاة القضاة الشافعية، ومنه تصرف معاليم املؤذنني، واإلمام واخلطب، والقومة وحنو 



نكري على أرباب وظائف مساها يف كتاب وقف املظفر بيربس اجلاش: ذلك، وهو وقف ضعيف متهدم، واجلهة الثانية
رزقة : وقفة ما بني دروس فقه وحديث وقراء وملء صهريج باجلامع، ونظره أيًضا للقاضي الشافعي، واجلهة الثالثة

وقفها الناصر حسن، على الرماس وذريته، وأن يشترى منها حصر وزيت للجامع، ونظرها هلم، فاستوى دولت بيه 
  .على مجع ذلك

  .أيًضا رسم بنفل الطواشي خشقدم املقدم من املدينة النبوية إىل القدس، وإقامته هناك بطاالً: لشهرويف هذا ا
قدم األمري طوغان قز أستادار من الوجه البحري، وقد جيب من أموال أهله الضيافات اليت أحدثوها، : ويف سلخه

  .عشرة آالف دينارومحل تقدمته ما بني خيل ومجال وغري ذلك مما تبلغ قيمته زيادة على 
فيه صلى السلطان صالة العيد جبامع القلعة على العادة، وعندما سلم اإلمام يف آخر : شهر شوال، أوله يوم اخلميس

الصالة، وثب كثري من املماليك يًدا واحدة يريدون املبادرة لدخول القصر حىت تلبس أرباب اخللع خلعهم، وقام 
يث مات وايل باب القلة، وسقط مجاعة أشفوا على املوت مغمي عليهم، فأفاق بقيامهم مجاعة، فاشتد زحام الناس حب

  .أكثرهم، ومات بعضهم
  .كتب بعزل ابن عامر عن قضاء اإلسكندرية، وطلب ابن الدماميين: ويف يوم اجلمعة ثانيه

  .يقومون بهقدم األمري بايزيد ومن معه من اجملردين بالبهنساوية، وقد قرروا على هوارة ما ال : ويف ثالثه
قدم قود الشريف بركات أمري مكة، وأخرب قاصده بوصول ما رسم به وهو فلفل : ويف يوم الثالثاء ثالث عشره

بعشرة آالف دينار إىل الطور، فبطل األرجاف بعزله ووالية أخيه، وقدم أيًضا القاضي مجال الدين عبد اللّه بن 
س نصفه، وإستقر يف قضاء اإلسكندرية على عادته، وعاد بن الدماميين من اإلسكندرية، فخلع عليه يف يوم اخلمي

  .عامر إىل منزله، فلزمه بطاالً، ال حاجتك قضيت وال صديقك أبقيت
وخرج يف هذه السنة للحج . خرج حممل احلاج مع األمري مترباى رأس نوبة النوب : ويف يوم اإلثنني تاسع عشره

راز أمري سالح، وسبعة أمراء ما بني عشرات وطبلخاناه ، منهم مترباى هذا، وطوخ، ومت: ثالثة من أمراء األلوف
وايل القاهرة، ومنهم سودون قرقاش النوروزي أحد رؤوس النوب، وأمري عشرة وهو أمري الركب األول، فرحل 

من بركة احلجاج األمري متراز يف حادي عشرينه، وتبعه كثري من احلجاج، ورحل سودون قرقاش يف ركب كبري من 
ورحل األمري مترباى مبحمل احلاج يف ثالث عشرينه، وكتب إىل الشريف بركات، وإىل أمري املدينة النبوية،  الغد،

وإىل أمري ينبع بإعفائهم مما كانوا يقومون به من املال ألمري الركب يف كل سنة، وأكد السلطان على األمراء عندما 
  .ا وأحسنه إن عمل به وادعوه أن ال يأخذوا من املذكورين شيئًا، فما أمجل هذ

  .قدم بن قاسم من مكة، فسلم إىل األمري دولت بيه الدوادار: ويف حادي عشرينه
  .خربت مدينة الفيوم، وجال أهلها عنها، لغلبة ماء حبر يوسف : ويف هذا للشهر

مع الطولوين، ركب موالنا السلطان هلدم ميضأتني ودور يف زيادة اجلا: يف ثالثه: شهر ذي القعدة أوله يوم اجلمعة
كما هدم دار ابن النقاش، فصرف اللّه قلبه عن ذلك، ومضي من اجلامع، بعدما كشف أحواله إىل امليدان الكبري، 

  .فنظر ما عمر يف سورة، وعاد سريعًا

قدم األمري قانباى احلمزاوي نائب حلب بإستدعاء، فركب السلطان إىل مطعم الطيور ونزل : ويف يوم السبت تاسعه
دم األمري الكبري األتابك يف عدة من األمراء حىت قدموا به، فخلع عليه، وعاد السلطان وهو يف اخلدمة، به، وتق

فصعد السلطان إىل القلعة، ومضي النائب إىل دار أعدت له، فنزهلا، وقدم من الغد تقدمته، وهي مماليك، وخيول، 
  .ومجال، وقماش، وفرو، وغري ذلك مما قيمته حنو عشرة آالف دينار



توجه األمري أينال األجرود جمرداً يف مجاعه من املماليك حنو بالد الصيد، لقتال : ويف يوم اإلثنني حادي عشره
  .حمارب

أفرج عن ويل الدين حممد بن قاسم من عاقته ببيت األمري دولت بيه، على أن حيمل مخسة عشر : ويف هذه األيام
و ذراعني ونصف، حىت صار يف إثين عشر ذراًعا ونصف، والوقت وفيها زاد النيل حن. ألف دينار، ضمنه فيها مجاعة

زمن الربيع، والشمس يف برج احلمل، ويوافق من شهور القبط برمودة ، وجرت العادة أن يف مثل هذا الزمان يأخذ 
وكثر . ةالنيل يف النقصان، ويسمى اإلحتراق ، وهذا من النوادر، إال أنه وقع مثل ذلك يف سنة تسع وثالثني ومثامنائ

يف هذا الزمان ختاصم الناس، وتعدي بعضهم على بعض، وتزايد وقوع الشر فيما بينهم، وشنع جهرهم بالسوء ، 
وقدم اخلرب بأن صاحب قشتيلة من بالد الفرنج عمر أربعني . وتناجيهم باإلمث والعدوان، فاللّه تعاىل يكفي شر ذلك
وفيها منع األمري أيتمش اخلضري من اإلجتماع . املسلمني بيوين وعشرة أغربة يريد رودس ، ليأخذ بثأرهم من 
  .بالسلطان، وأمر بلزوم بيته، وهذا ثاين مرة منع فيها

  .إستقل نائب حلب باملسري عائًدا إىل حمل كفالته على عادته، بعد أن خلع عليه: ويف حادي عشرينه
تعدوا للحرب، وهم يف إنتظار عمارة الفنش قدم اخلرب أيًضا من طرابلس بأن أهل رودس قد إس: ويف رابع عشرينه 

  .صاحب قشتيلة، وأن كثًريا من املسلمني سكان الساحل قد أخلوا ضياعهم، وصعدوا إىل اجلبال
ورد اخلرب بأن عشرة أغربة من عمارة الفنش وصلت إىل ساحل بريوت ، فأخذت : ويف يوم األربعاء سابع عشرينه

وا ممن أسروا منه من املسلمني أربعني رجالً، وأقلعوا من غري أن يقاتلهم أحد، مركًبا مشحوًنا بالبضائع ، وأهنم باع
  .فأمر بعرض أجناد ليخرجوا إىل السواحل، فبدأ األمري تغري بردي الدوادار

  .بعرضهم، على أخيرج منهم مائة جندي إىل رشيد والطينة: يف يوم السبت سلخه
عرض األمري تغري بردي الدوادار أجناد احللقة اجملردين، : اء رابعهيف يوم األربع: شهر ذي احلجة، أوله يوم األحد

ومل يعني إال من كان سجل إقطاعه بثالثني ألف درهم فما فوقها ، مث عفوا من التجريدة ملا جرت به عادهتم من 
  .تداول كلمة ألقاها الشيطان بينهم ، أن من تعرض ألجناد احللقة زالت دولته

قدم مبشرو احلاج وأخربت كتبهم بكثرة املراعى ورخاء األسعار وأمن احلجاج : عشرينه ويف يوم األربعاء خامس
وسالمتهم، وأن الشريف بركات أمري مكة قابل األمراء ولبس التشريف السلطاين على العادي، إال أنه كانت وقعة 

ى عشرين رجالً، وهنبت قريب خليص بني أمري ركب الكركيني وبني حجاج ينبع، قتل فيها من الينابعة زيادة عل
أمواهلم، وبلغت نفقات السلطان يف نفقات املماليك وصالت األمراء والتراكمني وغريهم ويف أمثان مماليك إشتراهم 
ونفقات جتاريد جردها وغري ذلك، يف مدة أوهلا موت األشرف برسباى وأخرها سلخ هذه السنة، وذلك مدة ثالث 

بًا، وهي ما خلفه األشرف برسباى من الذهب والدراهم والبهار، واجلمال، سنني، مبلغ ثالثة آالف ألف دينار ذه
واخليل، وثياب احلرير، والبعلبكي، وأنواع الفرو، ومن الغالل والقنود، واألعسال، والسالح، وغري ذلك، مع ما 

  .دخل إىل اخلزانة يف أيام سلطنته وهو حنو مخسمائة ألف دينار، نفذ ذلك كله، وعلى اهللا العوض
  .زاد النيل بعد نقصه حىت جتاوز إثين عشر ذراعان وذلك يف بشنس: ويف هذا الشهر

وفيه وردت تقدمة أربعة من القاضي زين الدين عبد الباسط ، بعد ما وصلت له كاملية بفرو مسور، وحجرة بقماش 
  .كامل، فكانت تقدمته هذه خيالً وفرواً وثياب وحرير

ع عديدة، منها مشهد السيدة رقية قريًبا من املشهد النفيسي كان قد إختذه جتددت عمارة مواض: ويف هذه السنة 



بعض الناس سكًنا ، وتعطلت زيارته مدة سنني، فجدد عمارته السيد بدر الدين حسني بن الفراء نقيب األشراف، 
  .يف أول شعبان

وقام بذلك رجل من الباعة أيًضا جددت عمارة جامع الصاحل طالئع بن رزيك خارج باب زويلة، : ويف هذا الشهر
وجدد أيًضا جامع الفاكهيني بالقاهرة، وجامع الفخر خبط سويقة املوفق قريب من بوالق وجدد أيًضا عمارة جامع 

  .الصارم قريب من بوالق 
أقيمت اجلمعة باجلامع الذي أنشأه يف هذه السنة الطواشي جوهر نائب مقدم : ويف يوم اجلمعة رابع شهر رمضان

  .بالرميلة حتت القلعةاملماليك 
أقيمت اجلمعة باجلامع الذي أنشأه األمري تغري بردي البكلمشي الدوادار املعروف باملؤذي، خبط : ويف أول شوال

وأما اليمن فقد خرج عن متملكها ضياع تعز ، وحسبه أنه حيفظها، فإن البالد خرجت عنه من زبيد إىل . الصليبة
  .كب يف حنو ألف فارس بيت حسني، وصارت العرب املعازبة تر

  ومات يف هذه السنة مما له ذكر

موفق الدين علي بن أيب بكر الناشري، قاضي القضاة ببالد اليمن، يف خامس عشرين صفر مبدينة تعز عن تسعني 
ومات األمري ناصر الدين حممد بن األمري صارم الدين إبراهيم بن األمري منجك اليوسفي ، يف يوم األحد . سنة

شهر ربيع األول، عن حنو سبعني سنة بدمشق، وكان يوصف بدين وعفة، وحظي يف الدولة املؤيدية  خامس عشر
شيخ، والدولة األشرفية برسباي، وكان يقدم يف كل سنة إىل السلطان هبدية، ويشاور يف األمور، وكان له غىن 

  .وثراء، وأفضال على قوم يعتقدهم بدمشق
يوم اخلميس عاشر شهر ربيع اآلخر بالقاهرة، وقد أناف على الستني سنة بعد  ومات سعد الدين إبراهيم بن املرة يف

ما تعطل من املباشرة، ولزمه دين كبري، حبس من أجله مدة، إحتاج فيها إىل سؤال الناس، وكان له بر وأفضال، 
  .وكان حشًما، حيب الفخر ويكثر من إتالف املال، فاللّه يعفو عنه

شاه رخ مات بغزة يف يوم األحد ثالث عشر ربيع اآلخر، وكان يوصف مبعرفة  ومات مبارك شاه رسول القان
ومات اخلواجا كالن بن مبارك شاه املذكور، قام بعد موت أبيه، وقدم باهلدية والكتاب إىل السلطان . وفضيلة وعقل

، فدفن خارج وهو متمرض، فمثل بني يدي السلطان حىت ثقل مرضه، ومات يف يوم الثالثاء تاسع مجادي األوىل
باب النصر من القاهرة مث نقل هو وأَبوه إىل القدس، فدفنا هناك ومات القاضي شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن 

رسالن البلقيين، املعروف بالعجمي الشافعي قاضي احمللة، يف يوم الثالثاء رابع عشر مجادي األوىل، وكان من فضالء 
  .الشافعية

أبو الفضل أمحد ابن شيخنا جالل الدين نصر اللّه ابن أمحد بن حممد بن عمر  ومات قاضي القضاة حمب الدين
الششتري األصل ، البغدادي املولد واملنشأ، احلنبلي، يف يوم األربعاء خامس عشر مجادي األوىل، ومولده ببغداد يف 

ح الدين حممد بن شهر رجب سنة مخس وستني وسبعمائة، وقدم القاهرة يف سنة مثان ومثانني، ولزم شيخنا صال
األعمى احلنبلي، وتفقه به، وواظب شيخنا شيخ اإلسالم سراج الدين عمر البلقيين وشيخنا سراج الدين عمر بن 

امللقن، وبرع يف الفقه واألصول واحلديث والعربية، وقرأ بنفسه ومسع على شيوخنا عدة كتب، وناب يف احلكم عن 
نني حىت مات ، ودرس يف عدة مواضع، ومل خيلف يف احلنابلة بعده مثله، ابن املغلي، مث ويل القضاء مستقالً عدة س

  .وال أعلم فيه ما يعاب به، لكثرة نسكه ومتابعته للسنة، إال أنه ويل القضاء، فاللّه تعاىل يرضى عنه أخصامه



يدية شيخ ، مث ومات األمري ناصر الدين حممد بن بوايل بدمشق يف سابع عشره، وقد ويل أستاداراً يف األيام املؤ
  .إستمر أستاداًرا بدمشق، وهو معدود من الظلمة

ومات القاضي شهاب الدين أمحد بن عيسى احلنبلي، أحد نواب احلكم بالقاهرة، يف يوم اخلميس ثالث عشر مجادي 
  .األوىل، وقد رأس، وشكرت سريته، وإشتهر بالعفة

ج الدين موسى، يف يوم األحد ثالث مجادي اآلخرة ومات أمني الدين عبد اللّه بن سعد الدين أيب الفرج بن تا
وكانت له رياسة ضخمة يف أيام أبيه سعد الدين ناظر اخلاص، وتوىل بعده نظر اإلصطبل، مث إحنط قدره، وتكسح، 

وعرف بصحبة مجاعة من أهل الدول، فإذا دخل إليهم خدمه حىت جيلس مث حيملوه إذا ركب، وحج غري مرة، 
  .طوف بالبيت، وبلوت منه مروءة وخفة روح، عفي اللّه عنهوشاهدته وهو حممول ي

ومات األمري سيف الدين الطنبغا املرقيب يف يوم اإلثنني عاشر شهر رجب، وهو من مجلة املؤيدية، عمله املؤيد شيخ 
حىت صار يف أيام تلك الفنت بقلعة املرقب من عمل طرابلس، فأقام هبا مدة فعرف بينهم باملرقيب، فلما تسلطن، رقاه 

فلما كانت . أمري مائة مقدم ألف حاجب احلجاب، مث محل بعد موت املؤيد طول األيام األشرفية، وتالشت أحواله
  .أيام السلطان امللك الظاهر جقمق ، إنتعش وصار من مجلة األمراء األلوف حىت مات هبا

ن عمل فلسطني، ومل يدفن إال يف يوم ومات زين الدين قاسم بن البشتكي، يف يوم السبت ثامن رجب، بناحية يبنا م
اإلثنني عاشره، وكان حشًما سرًيا فخوراً، له ثراء واسع ومال جم، ورثه، وأفضال كثري، وفضيلة ، مث تردد إىل 
جملس السلطان امللك املؤيد، واختص به مدة ، إىل أن تنكر له وضربه وشهره ، فاتضع جانبه، وصار يكثر من 

ات هبا، فاللّه يرمحه، فلقد شاهدنا منه كرًما ًمجا، وإفضاالً زائًدا، ومروءة غزيرة، ونعمة الترداد إىل يبنا، حىت م
  .ضخمة

  .ومات األمري ممجق نائب قلعة اجلبل يف أول يوم من رجب، وهو ممن إنتشأ يف األيام الظاهرية جقمق
ار السلطان يف ليلة اإلثنني أول ومات األمري الطواشي صفي الدين جوهر السيفي قنقباي الالال زمام الدور خازند

وكان من مجلة هدية احلطي . شعبان عن حنو سبعني سنة، وصلى عليه السلطان، ودفن مبدرسته، جبوار اجلامع األزهر
داود بن سيف أرعد ملك بالد احلبشة إىل السلطان امللك الظاهر برقوق، فأنعم به على األمري قنقباى الالال، الال 

د ولد السلطان، فرباه وهو صغري، وأقرأه القرآن العظيم، مث خدم من بعد قنقباي مجاعة من املقام الناصري حمم
األمراء، زماًما لدورهم، وعارك خطوب الدهر ألواًنا، حىت إستدعاه األشرف برسباى، وعمله خازنداَرا، فتمكن منه 

فلما مات األشرف أضيفت إليه أزمة  ممكًنا زائًدا، وإنبسطت يده يف حتصيل األموال للذخرية بقوة وشهامة وضبط،
الدور، فباشر ذلك حىت مات، ومل خيلف يف أبناء جنسه بعده مثله ، وكان عفيفًا، له بر وأفضال مع رصانة عقل، 
وجد من غري هزل، وكان مهاًبا يتلو القرآن بالسبع، إال أنه فنت بصحبة السلطان، فحرص على رضاه، وإقتحم 

  .مبنه. يف الدولة األشرفية أحد أخص منه بالسلطان وال أقوى متكًنا، فاللّه يعفو عنهاملهالك، حبيث أنه مل يكن 
ومات القاضي شرف الدين األشقر، وإمسه أبو بكر بن سليمان، املعروف بابن العجمي احلليب، نائب كاتب السر، 

ال الدين يوسف أستادار، يف يوم األربعاء تاسع رمضان، وقد أناف على الستني، قدم من حلب يف أيام األمري مج
وعنده يومئذ بنت أخي مجال الدين، فنوه به، وأقره يف توقيع الدوادار الكبري، فيعد من رؤساء القاهرة، حىت زالت 

دولة مجال الدين، فنكب يف مجلة من نكب من ألزامه نكبة جناه اهللا منها، بعدما أشفى على اهلالك، فلما كانت األيام 
ما كان عليه من مباشرة الترقيع عند األستادارية مدة سنني مث رغب عن ذلك، وباشر يف  املؤيدية شيخ عاد إىل

ديوان اإلنشاء مع ابن مزهر كاتب السر ومن بعده، وصار نائب كاتب السر، به حل الديون وعقده، مث ويل كتاب 



ان ماهًرا بصناعة اإلنشاء، السر حبلب مدة، وتركها لولده معني الدين، وعاد إىل نيابة كتابة السر حىت مات، وك
  .مجيل احملاضرة، بشوًشا، متودًدا، حشًما، فخورًا، له فضيلة، وسريته مشكورة

ومات العبد الصاحل شهاب الدين أمحد بن حسني بن حسن بن رسالن الفقيه الشافعي احملدث املفسر مبدينة القدس، 
  .لف بتلك الديار بعده مثله علًما ونسكًايف يوم اإلثنني عشرين شهر رمضان عن إحدى وسبعني سنة، ومل خي

ومات القاضي مشس الدين حممد بن شعبان يف حادي عشرين شوال عن نيف وستني سنة وويل حسبة القاهرة مراًرا 
  .عديدة، وال فضل وال فضيلة

وقد ومات الشيخ نور الدين على بن عمر بن حسن بن حسني التلواين، يف يوم اإلثنني ثالث عشرين ذي القعدة، 
مث حتول إىل . أناف على الثمانني، وأصل آبائه من بالد املغرب، وسكن أبوه ناحية جروان، وأقرأ األطفال القرآن

تلوانه وولد له هبا علي وغريه، مث قدم على القاهرة وتفقه على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اللّه حىت درس وأفىت، 
ا و ويل تدريس املدرسة الناصرية جبوار قبة اإلمام الشافعي من وويل مشيخة اخلانقاه الركنية بيربس مث عزل عنه

  .وكان ديًنا خريًا، له مروءة وفيه قوة، وله أفضال، رمحه اللّه. القرافة مدة سنني

ومات الشيخ مشس الدين حممد بن عمار حممد املالكي يف يوم السبت رابع عشر شهر ذي احلجة عن نيف ومثانني 
  .ى ودرس، وصار ممن يعتقد فيه اخلربسنة، وقد كتب على الفتو

ومات الرئيس إبراهيم بن فرج اللّه بن عبد الكايف اإلسرائيلي اليهودي الداودي العافاين، يف يوم اجلمعة عشرين 
ذي احلجة، وقد أناف على السبعني ومل خيلف بعده من يهود مصر مثله يف كثرة حفظ نصوص التوارة، وكتب 

وكان يقر بنبوة رسول اللّه صلى اهللا . ينه، مع حسن عالجه ملعرفته بالطب وتكسبه بهاألنبياء ، ويف تنسكه يف د
عليه وسلم، وجيهر بأنه رسول إىل العرب، ويقول يف املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم إنه صدق، وهذا خالف ما 

  .وقفت عليه من أقواهلم من كتبهميقوله اليهود لعنهم اللّه وخزاهم فما أكثر طعنهم يف أنبياء اللّه ورسله، على ما 
ومات شهاب الدين أىب العباس أمحد بن صاحل بن تاج الدين احمللي الشافعي ، يف يوم األربعاء ثامن عشر ذي احلجة، 

وكان فاضالً يف الفقه والفرائض والنحو وله سلوك ونسك، وللناس فيه إعتقاد، ودرس وخطب مدة، رمحه اللّه 
  .تعاىل
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