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 الملك الظاهر برقوق

بعده لمن فإنه لما تسلطن جلس بالقصر البلق ثلثة أيام فصارّت هذه القامة سنة
 يتسلطن ولم تكن قبل ذلك.

برقوق بالسلطنة فلما كان يوم الثنين رّابع عشرين شهر رّمضان قرئ عهد الملك الظاهر
 الخلع السنية. بحضرة الخليفة والقضاة والمراء وأعيان الدولة وخلع السلطان عليهم

وأطابكا وعلى المير ثم أخلع على المير أيتمش البجاسي باستمرارّه رّأس نوبة المراء
المير آخورّ الكبير على ألطنبغا الجوباني أمير مجلس على عادته وعلى جارّكس الخليلي

باستقرارّه نائب السلطنة عادته وعلى المير سودون الفخري الشيخوني حأاجب الحجاب
 الغني. بالديارّ المصرية وكانت شاغرة من يوم مات المير آقتمر عبد

عوًضا عن سودون وخلع على المير ألطنبغا الكوكائي أمير سلحا واستقر حأاجب الحجاب
الكوكائي المنتقل الشيخوني وعلى المير ألطنبغا المعلم باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن

 إلى الحجوبية.

 الحجوبية انتهى. قلت: وهذا مما يدل على أن وظيفة إمرة سلحا كانت إذ ذاك دون

دوادارًّا كبيًرا ثم أخلع السلطان على المير يونس النورّوزي دوادارّه قديًما باستقرارّه
تارّيخه وعلى المير بإمرة مائة وتقدمة ألف عوًضا عن ألبغا العثماني المقبوض عليه قبل

ًيا بإمرة مائة وتقدمة ألف قردم الحسني اليلبغاوي باستقرارّه على عادته رّأس نوبة ثان
 عوًضا عن ألبغا.

 موضع. وهذه الوظيفة هي الن وظيفة رّأس نوبة النوب وقد بينا ذلك في غير

أبي البقاء ثم خلع السلطان على القضاة الرّبعة وهم: قاضي القضاة بدرّ الدين بن
جمال السبكي الشافعي وقاضي القضاة صدرّ الدين بن منصورّ الحنفي وقاضي القضاة
قضاة الدين بن خير المالكي وقاضي القضاة ناصر الدين العسقلني الحنبلي وخلع على

العسكر ومفتي دارّ العدل ووكلء بيت المال وعلى مباشري الدولة وعلى القاضي بدرّ
الدين بن فضل الله كاتب السر وعلى علم الذين سن إبرة الوزير وعلى تقي الدين محمد

 محب الذين ناظر الجيش وعلى سعد الدين بن البقري ناظر الخاص. بن

أيام إمرته وعلى ثم خلع الملك الظاهر على القاضي أوحأد الدين عبد الواحأد موقعه في
وأعيان المملكة جمال الدين محمود القيصري محتسب القاهرة وعلى سائر أرّباب الدولة

ًدا.  فكان يوًما مشهو

وحألفهم على ثم في يوم الخميس سابع عشرينه طلب السلطان سائر المراء والعيان
 طاعته.

طبلخاناه وأضيف إليه وفيه أيًضا خلع على المير بهادرّ المنجكي واستقر أستدارًّا بإمرة
 برقوق. أستادارّية المقام الناصري محمد ابن السلطان الملك الظاهر

عبد الواحأد بن ثم في يوم الثنين تاسع شوال أخلع السلطان على العلمة أوحأد الدين
عن القاضي إسماعيل بن ياسين الحنفي باستقرارّه كاتب السر بالديارّ المصرية عوًضا

 بدرّ الدين بن فضل الله بحكم عزله.
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ًبا خامًسا ولم يعهد قبل ذلك ثم أخلع السلطان على المير جلبان العلئي واستقر حأاج
 برقوق. بديارّ مصر خمسة حأجاب وعد ذلك من الشياء التي استجدها الملك الظاهر

باستقرارّه قاضي وأخلع على رّجل من صوفية خانقاه شيخون يقال له خير الدين العجمي
 قضاة الحنفية بالقدس الشريف.

الدين العجمي ثم أخلع أيًضا على رّجل آخر من صوفية خانقاه شيخون يقال له موفق
 بقضاء غزة كل ذلك بسفارّة الشيخ أكمل الدين شيخ الخانقاه الشيخونية.

بغزة قاض وهذا أيًضا مما استجده الملك الظاهر فإنه لم يكن قبل ذلك بالقدس ول
 حأنفي.

قلعة الجبل ثم في يوم الرّبعاء تاسع عشرين شوال رّكب السلطان الملك الظاهر من
المير أيتمش وعدى النيل من بربلق إلى الجيزة وتصيد ثم عاد من آخر النهارّ وقد رّكب

 عن يمينه والعلمة أكمل الدين شيخ الشيخونية عن يسارّه.

بن إبراهيم بن ثم رّسم السلطان بعد عوده من الصيد باستقرارّ بدرّ الدين محمد بن أحأمد
 مزهر في كتابة سر دمشق عوًضا عن القاضي فتح الدين محمد بن الشهيد.

المير ألطنبغا ثم ورّد الخبر على السلطان من المير يلبغا الناصري نائب حألب بأن
بعض أمرائها السلطاني نائب أبلستين عصي وطلع إلى قلعة دارّندة المضافة إليه أمسك
مماليكه وأطلع إلى دارّندة ذخائره فركب العسكر الذين هم بالمدينة عليه وأمسكوا

 وحأاصروه فطلب المان منهم.

ًيا فكتب إليه الناصري نائب حألب يهدده فلم يرجع إليه ثم فر من القلعة إلى أبلستين ثان
ًبا وفي يوم السبت سابع عشر ذي القعدة رّكب السلطان أيًضا من القلعة إلى وفر هارّ

من باب الشعرية جهة المطرية ومضى إلى قناطر بحر أبي منخا ثم عاد وشق القاهرة
 سلطنته. وكان لمرورّه يوم مشهود وهو أول رّكوبه ومرورّه من القاهرة في

منها إلى المير ثم قدم الخبر على السلطان بفرارّ المير آقبغا من عبد الله نائب غزة
 نعير.

خازندارًّا وفي هذه اليام أخلع السلطان على المير قرقماس الطشتمري باستقرارّه
 كبيًرا.

القلعة وفي سابع عشر ذي الحجة من سنة أرّبع وثمانين وسبعمائة رّكب السلطان من
 وعدى النيل إلى بر الجيزة ثم عاد من بلق في سابع عشر ذي الحجة المذكورّ.

الحجاز وكان وفي سابع عشرين ذي الحجة قدم المير ألطنبغا الجوباني أمير مجلس من
 حأج مع الركب الشامي وعاد من طريق الحج المصري.

الناصري نائب وفي يوم السبت أول محرم سنة خمس وثمانين وسبعمائة قم المير يلبغا
وجماعة من حألب إلى الديارّ المصرية فخرج المير سودون الشيخوني النائب إلى لقائه
السلطان المراء وطلع الجميع في خدمته إلى القلعة وقبل الناصري الرّض بين يدي

 الملك الظاهر.



مصر أول وخلع السلطان عليه بالستمرارّ على نيابة حألب فكان مجيء الناصري إلى
مماليك التابك عظمة نالت الملك الظاهر برقوًقا لن يلبغا الناصري المذكورّ كان من كبارّ

 مماليكه. يلبغا العمري وممن تأمر في أيام يلبغا وبرقوق كان من صغارّ

مائة ومقدم ألف وأيًضا فإن الناصري كان في دولة الملك الشرف شعبان بن حأسين أمير
فلم يمض غير وبرقوق من جملة الجناد ممن يتردد إليه ويقوم في مجلسه على قدميه

 سنيات حأتى صارّ كل منهما في رّتبة معروفة.

 فسبحان مغير حأال بعد حأال.

إن شاء الله - ويلبغا الناصري هو صاحأب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق التي ذكرها
 تعالى - في هذا المحل.

يمينه المير أيتمش ثم نزل المير يلبغا الناصري وعليه خلعة الستمرارّ بنيابة حألب وعن
السلطان بسروج وعن يسارّه المير ألطنبغا الجوباني ومن ورّائه سبعة جنائب من خيل

 ذهب وكنابيش زرّكش أنعم بها عليه.

 ثم حأمل إليه السلطان والمراء من التقادم مما يجل وصفه.

وعدى النيل ثم رّكب السلطان في يوم السبت ثامن المحرم ومعه المير يلبغا الناصري
 من بلق إلى بر الجيزة وتصيد وعاد في آخر النهارّ.

السفر وخرج من وفي عاشره خلع السلطان على المير يلبغا الناصري نائب حألب خلعة
 يومه إلى محل كفالته بحلب.

كاتب أرّنان ثم في يوم الثنين سابع عشره أخلع السلطان على شمس الدين إبراهيم
ولبس خلعة واستقر به وزيًرا على شروط عديدة منها: أنه ل يلبس خلعة الوزرّ فأجيب

بعض من صوف وفيه وصل المير أسد الدين الكردي أحأد أمراء حألب في الحديد لشكوى
ًكا فحبس أياًما ثم أفرج عنه وأخرج على تقدمة ألف التجارّ عليه أنه غصبه مملو

 بطرابلس.

التمرداشي وأنعم ثم عزل السلطان المير إينال اليوسفي عن نيابة صفد بالمير تمرباي
 على إينال بتقدمة ألف بدمشق.

 وفيه استعفى المير يلو من نيابة حأماة فأعفي.

وأنعم عليه وفي تاسع عشرة قدم سالم الدوكارّي من حألب فأكرمه السلطان وأخلع عليه
 بإمرة طبلخاناه بحلب.

الظاهر من وفي ثامن عشرين جمادى الولى وهو سادس مسرى أوفى النيل فنزل الملك
 القلعة في موكب عظيم حأتى عدى النيل وخلق المقياس وفتح خليج السد.

الظاهر بيبرس وهذا أيًضا مما استجده الملك الظاهر برقوق فإنه لم يعهد بعد الملك
الظاهر هذا البندقدارّي سلطان نزل من القلعة لتخليق المقياس وفتح الخليج غير الملك

 فهو أيًضا ممن استجده لطول ترك الملوك له.



بنيابة حأماة عوًضا وفي هذا الشهر أخلع السلطان على المير صنجق الحسني اليلبغاوي
 عن يلو بحكم استعفائه عن نيابة حأماة.

على نيابة صفد وفيه ورّد الخبر بموت المير تمرباي التمرداشي نائب صفد بعد أن أقام
 صفد عوضه. خمسة أيام فأخلع السلطان بعد مدة على المير كمشبغا الحموي بنيابة

أمير طبلخاناه ولم وكمشبغا هذا هو أكبر مماليك يلبغا العمري وممن صارّ في أيام أستاذه
أستاذهم يلبغا يخرج عن طاعة أستاذه يلبغا ولهذا مقته خشداشيته الذين خرجوا على

 لكونه لم يوافقهم وقد تقدم أنه ولي نيابة دمشق وصفد.

 وطرابلس قبل ذلك.

محمد بن وفي أول شهر رّجب من سنة خمس وثمانين وسبعمائة طلع المير صلحا الدين
الله محمد محمد بن تنكز إلى السلطان ونقل له عن الخليفة المتوكل على الله أبي عبد

إبراهيم بن أنه اتفق مع المير قرط بن عمر التركماني المعزول عن الكشوفية ومع
من ثمانمائة قطلوقتمر العلئي أمير جاندارّ ومع جماعة من الكراد والتركمان وهم نحو
السبت للعب فارّس أنهم يثبون على السلطان إذا نزل من القلعة إلى الميدان في يوم

 بالكرة يقتلونه ويمكنون الخليفة من المر والستبداد بالملك.

 ذلك. فحلف السلطان ابن تنكز على صحة ما نقل فحلف له وطلب يحاققهم على

وطلب فبعث السلطان إلى الخليفة وإلى قرط وإلى إبراهيم بن قطلقتمر فأحأضرهم
 سودون النائب وحأدثه بما سمع فأخذ سودون ينكر ذلك ويستبعد وقوعه منهم.

فأنكروا إل قرط فإنه فأمر السلطان بالثلثة فحضروا بين يديه وذكر لهم ما نقل عنهم
ظلمة وقد استولوا على هذا خاف من تهديد السلطان فقال: الخليفة طلبني وقال: هؤلء

ًبا وقد أخذ أموال الناس بالباطل. الملك بغير رّضائي وإني لم أقلد برقوًقا السلطنة إل غص

وأن أجمع له وطلب مني أن أقوم معه وأنصر الحق فأجبته إلى ذلك ووعدته بالمساعدة
للخليفة: ما قولك في ثمانمائة واحأد من الكراد والتركمان وأقوم بأمره فقال السلطان

ذلك فقال: ما كنت حأاضًرا هذا فقال: ليس لما قاله صحة فسأل إبراهيم بن قطلقتمر عن
وأعلمني بهذا الكلم وقال لي: إن هذا التفاق لكن الخليفة طلبني إلى بيته بجزيرة الفيل

 هذا مصلحة.

 ورّغبني في موافقته والقيام لله تعالى ونصرة الحق.

 فأنكر الخليفة ما قاله إبراهيم أيًضا.

صحة فاشتد حأنق وصارّ إبراهيم يذكر له أمارّات والخليفة يحلف أن هذا الكلم ليس له
بينه وبين الملك الظاهر وسل السيف ليضرب عنق الخليفة فقام سودون النائب وحأال

 الخليفة وما زال به حأتى سكن بعض غضبه.

الخليفة فلم فأمر الملك الظاهر بقرط وإبراهيم يسفرا واستدعى القضاة ليفتوه بقتل
وهو مقيد يفتوه بقتله وقاموا عنه فأخذ برقوق الخليفة وسجنه بموضع في قلعة الجبل

 وسمرقرط وإبراهيم وشهًرا في القاهرة ومصر.



ليوسطا خارّج ثم أوقفا تحت القلعة بعد العصر فنزل المير أيدكارّ الحاجب وسارّ بهما
عدة من باب المحروق من القاهرة فابتدأ بقرط فوسط وقبل أن يوسط إبراهيم جاءت

 المماليك بأن المراء شفعوا في إبراهيم ففكت مساميره وسجن بخزانة شمائل.

على عمر فوله ثم طلب السلطان زكرياء وعمر ابني إبراهيم عم المتوكل فوقع اختيارّه
الخلفة وتلقب بالواثق بالله كل ذلك في يوم الثنين أول شهر رّجب.

 ثم في يوم

 بهادرّ الرومي الثنين ثامن شهر رّجب أخلع السلطان على الطواشي

 واستقر مقدم المماليك السلطانية عوًضا عن جوهر الصلحأي.

 الكرة. ثم في يوم السبت ثالث عشرة رّكب السلطان إلى الميدان ثاني مرة للعب

 ثم رّكب في يوم السبت عشرينه ثالث مرة.

النصر ونزل ثم رّكب في يوم السبت سابع عشرينه إلى خارّج القاهرة وعاد من باب
 بالبيمارّستان المنصورّي.

 ثم رّكب منه إلى القلعة فلم يتحرك أحأد بأمر من المورّ.

أياًما وعادة ثم خرج السلطان إلى سرحأة سرياقوس على العادة في كل سنة وأقام بها
 وفي عوده قبض على سعد الدين نصر الله بن البقري ناظر الخاص بالخدمة.

عوًضا عن وخلع السلطان على موفق الدين أبي الفرج عبد الله السلمي بنظر الخاص
ثلثمائة ابن البقري وأجرى على ابن البقري العقوبة ثم ضربه بالمقارّع بعدما أخذ منه

 ألف دينارّ.

ألطنبغا الجوباني وقبل وفيه شفع المراء في الخليفة وتقدم منهم المير أيتفش والمير
لهما السلطان ما أرّاد أن الرّض وسأل السلطان في العفو عنه وترفقا في سؤاله فعدد

 يفعله بقتله فما زال به حأتى أمر بفك قيده.

الخير اجتاز وفي هذه السنة توجه السلطان عدة مرارّ للصيد ببر الجيزة وغيرها وفي
قطلقتمر إليه السلطان بخيمة المير قطلقتمر العلئي أمير جاندارّ ووقف عليها فخرج
ًيا وسأل السلطان أن يقبلها فأجاب وقدم له أرّبعة أفراس فلم يقبلها فقبل الرّض ثان

 سؤاله وقبلها وسارّ حأتى نزل بمخيمه.

وأطلقه وخلع عليه وفي الحال استدعى بإبراهيم ابن قطلقتمر المذكورّ من خزانة شمائل
التي قدمها أبوه وأرّكبه فرًسا بسرج ذهب وكنبوش زرّكش وأعطاه ثلثة أرّؤس أخر وهي
أبيه قطلقتمر للسلطان وأذن له أن يمشي في الخدمة ووعده بإمرة هائلة وأرّسله إلى

ًدا.  المذكورّ فسر به سرورًّا زائ

أبنه بكلمة وكان قطلقتمر في مدة حأبس ابنه لم يحدث السلطان ول المراء في أمر
 واحأدة فأتاه الفرج من الله تعالى بغير منة أحأد.
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وهو يوم ذاك - وفي هذه اليام جمع السلطان القضاة واشترى المير أيتمش البجاسي
جرجي الدرّيسي رّأس نوبة المراء وأطابك وأكبر جميع أمراء ديارّ مصر - من ذرّية المير

موته المير نائب حألب بحكم أن جرجي لما مات لم يكن أيتمش ممن أعتقه فأخذه بعد
ذلك بجاس وأعتقه من غير أن يملكه بطريق شرعي وأثبتوا ذلك على القضاة فعند

آلف اشتراه الملك الظاهر من ذزية جرجي بمائة ألف درّهم وأعتقه وأنعم عليه بأرّبعمائة
درّهم وبناحأية سفط رّشين ثم خلع السلطان على القضاة والموقعين الذين سجلوا قضية

 البيع والعتق.

على الله ونقل من وفي يوم الثلثاء تاسع ذي القعدة أفرج السلطان عن الخليفة المتوكل
السلطان سجنه ثم في يوم السبت ثالث صفر من سنة ست وثمانين وسبعمائة قبض
قصدوا قتل على المير يلبغا الصغير الخازندارّ وعلى سبعة من المماليك وشي بهم أنهم

 السلطان فضربهم ونفاهم إلى الشام.

نائب الشام فأجلسه وفي يوم الثنين عاشر شهر رّبيع الول قدم المير بيدمر الخوارّزمي
 السلطان فوق المير سودون النائب بدارّ العدل.

بقماش ذهب ثم في ثالث عشره خلع عليه السلطان وقيد له ثمانية جنائب من الخيل
 جروها الوجاقية خلفه.

الجوباني أمير مجلس وفي يوم الثلثاء ثامن عشرة نزل السلطان لعيادة المير ألطنبغا
 وقد توعك.

ًكا وفيه قدم المير بيدمر نائب الشام تقدمته للسلطان وكانت تشتمل على عشرين مملو
ًبا وثلثة وثلثين جمًل عليها أنواع الثياب من الحرير والصوف والفرو وثلثة وعشرين كل

ًيا وثمانية عشر فرًسا عليها أجلل حأرير وخمسين فحًل واثنتين وثلثين حأجرة ومائة سلوق
وعشرين قطارًّا من إكديش لتتمة مائتي فرس وثمانية قطر هجن بقماش ذهب وخمسة
سنامان وثمانين جمًل الهجن أيًضا بكيران ساذجة وأرّبعة قطر جمال بخاتي لكل جمل منها

 عرابا قدم.

ًبا  وغيرها. وباسم ولد السلطان سيدي محمد عشرين فرًسا وخمسة عشره جمًل وثيا

 بدمشق. وفي عشرينه خلع عليه السلطان خلعة السفر وتوجه إلى محل وليته

ًيا ففرش له الجوباني وفي خامس عشرينه نزل السلطان لعيادة ألطنبغا الجوباني ثان
 شقاق الحرير السكندرّي وشقاق نخ من باب إسطبله إلى حأيث هو مضطجع.

 والدرّاهم. فمشى عليها السلطان بفرسه ثم بقدميه فنثرت عليه الدنانير

ًئا منها وقدم له الجوباني جميع ما عنده من المماليك والخيل فلم يأخذ السلطان شي
 وجلس ساعة عنده ثم عاد إلى القلعة.

الرحأمن ابن وفي ثالث عشر جمادى الولى غضب السلطان على القاضي تقي الدين عبد
القاضي محب الدين محمد بن يوسف بن أحأمد ناظر الجيوش المنصورّة بسبب إقطاع

المير زامل أمير عرب آل فضل وضربه بالدواة ثم أمر به فضرب بين يديه نحو ثلثمائة
عصاة وكان ترًفا فحمل في محفة إلى دارّه بالقاهرة فلزم الفراش إلى أن مات بعد ثلثة

 أيام في ليلة الخميس سادس عشر جمادى الولى.



به في نظر وأخلع السلطان على موفق الذين أبي الفرج السلمي ناظر الخاص واستقر
 الجيش مضاًفا لنظر الخاص والذخيرة ولستيفاء الصحبة.

الناصر محمد وفي أثناء شهر رّجب المذكورّ استبدل السلطان خان الزكاة من ذرّية الملك
عمارّتها بن قلوون بقطعة أرّض وأمر بهدمه وعمارّة مدرّسة مكانه وأقام السلطان على

المعروفة المير جارّكس الخليلي أمير آخورّ فابتدأ بهدمه وشرع في عمارّة المدرّسة
 بالبرقوقية بين القصرين.

 فلما كان يوم الثنين ثاني شعبان مات تحت الهدم جماعة من الفعلة.

سارّ إلى رّكب السلطان إلى رّؤية عمارّته المذكورّة وعاد إلى القلعة ثم وفي خامسه
ثم عاد سرحأة سرياقوس على العادة بحريمه وخواصه في ندمائه وسائر المراء والعيان

 بعد أيام.

الشيخ ثم نزل في يوم الثلثاء سادس عشر شهر رّمضان لعيادة الشيخ أكمل الدين
 بالشيخونية.

يمت فعاد ثم نزل في يوم الخميس ثامن عشره ليصلي عليه فظهر أنه أغمي عليه ولم
 السلطان.

ومشى على ونزل في يوم تاسع عشره حأتى صلى عليه بمصلة المؤمني من تحت القلعة
أرّاد أن قدميه أمام النعش من المصلى إلى خانقاه شيخون مع الناس في الجنازة بعد ما

 يحمل النعش غير مرة فتحمله المراء عنه.

ًفا على قبره حأتى دفن وعاد إلى القلعة.  وما زال واق

 كل ذلك لعتقاده في دينه وغزير علمه ولقدم صحبته معه.

يجلس مكانه عن ومن يوم مات الشيخ أكمل الدين صارّ الشيخ سراج الدين عمر البلقيني
 يمين السلطان.

باستقرارّه في ثم خلع السلطان على الشيخ عز الدين يوسف بن محمود الرازي العجمي
 مشيخة خانقاه شيخون عوًضا عن الشيخ أكمل الدين المذكورّ.

وعدى إلى ثم في حأادي عشر شوال قدم المير يلبغا الناصري نائب حألب إلى القاهرة
أياًما في السلطان ببر الجيزة وعاد معه من بر الجيزة بعد ما غاب عن صحبة السلطان

 يوم الخميس أول ذي القعدة.

يلبغا وفي وفي خامسه خلع عليه خلعة السفر وتوجه إلى محل كفالته بحلب وهذا قدوم
يوم الخميس ثاني ذي القعدة أسست المدرّسة الظاهرية ببين القصرين موضع خان

 الزكاة.

محمد بن فضل وفي يوم الثنين رّابع ذي الحجة خلع السلطان على القاضي بدرّ الدين
 الدين. الله باستقرارّه في وظيفة كتابة السر على عادته بعد وفاة القاضي أوحأد

ًيا أمير عشرة وهو وفي ثامن عشرين ذي الحجة استجد السلطان لقرافة مصر وال
 سليمان الكردي وأخرجت عن والي مدينة مصر ولم يعهد هذا فيما مضى.



طرابلس عوًضا عن وفيه نقل المير كمشبغا الحموي اليلبغاوي من نيابة صفد إلى نيابة
 مأمورّ القلمطاوي وهذه ولية كمشبغا لنيابة طرابلس ثاني مرة.

سودون المظفري وفي يوم الثنين ثاني محرم سنة سبع وثمانين وسبعمائة استقر المير
 أميًرا بها. حأاجب حأجاب حألب في نيابة حأماة بعد عزل المير صنجك وتوجه إلى طرابلس

يلبغا وفي يوم الجمعة ثالث شهر رّجب توجه المير حأسن قجا على البريد لحأضارّ
 الناصري نائب حألب.

البريد لنقل وفي عشرينه خرج من القاهرة المير كمشبغا الخاصكي الشرفي على
 الناصري. سودون المظفري في نيابة حأماة إلى نيابة حألب عوًضا عن المير يلبغا

السكندرّية وأما الناصري فإنه لما وصل إلى مدينة بلبيس قبض عليه وقيد وحأمل إلى
 واحأتاط محمود شاد الدوارّين على أمواله بحلب.

 الناصري بغير ذنب. ومن يومئذ أخذ أمر الملك الظاهر في إدبارّ بقبضه على المير يلبغا

ألطنبغا الجوباني ثم في يوم الثنين ثاني عشرين ذي الحجة قبض السلطان على المير
الكرك عوًضا عن أمير مجلس وقيده وحأبسه ثم أفرج عنه بعد أيام وخلع عليه بنيابة

 تمرداش القشتمري.

من المماليك ثم في محرم سنة ثمان وثمانين وسبعمائة قبض الملك الظاهر على جماعة
 به. السلطانية وضربهم بالمقارّع لكلم بلغه عنهم أنهم اتفقوا على الفتك

المذكورّين وسفره ومعه ثم قبض سريًعا على المير تمربغا الحاجب وكان اتفق مع هؤلء
أحأدهما إلى ظهر عشرة من المماليك المذكورّين: أرّكب كل مملوكين على جمل ظهر

اليوم من أشنع الخر وأفرد تمربغا المذكورّ على جمل وحأده ثم وسطوا الجميع فكان هذا
 اليام وكثر الكلم بسببهم في حأق الملك الظاهر إلى الغاية.

أيتمش وفي خامس عشرينه قبض السلطان على ستة عشر من مماليك المير الكبير
 ونفوا إلى الشام.

وأخرجوا من ثم تتبع السلطان من بقي من المماليك الشرفية فقبض على كثير منهم
 القاهرة إلى عدة جهات.

المير يلبغا وفي يوم الخميس ثاني عشر شهر رّبيع الول رّسم السلطان بالفراج عن
أن يركب الناصري نائب حألب كان ونقله من سجن السكندرّية إلى ثغر دمياط وأذن له

 ويتنزه حأيث شاء.

الجيش وضربه وفي شهر رّبيع الخر غضب السلطان على موفق الدين أبي الفرج ناظر
 نحو مائة وأرّبعين عصاة وأمر بحبسه.

الخمسة من وفي يوم الخميس رّابع عشر جمادى الخرة نقلت رّمم أولد السلطان
القصرين ونقلت مدافنهم إلى القبة بالمدرّسة الظاهرية التي أنشأها الملك الظاهر بين

حأتى دفن أيًضا أيضا رّمة والد الملك الظاهر المير آنص عشاء والمراء مشاة أمام نعشه
 بالقبة المذكورّة.



المير آخورّ إلى ثم في يوم الرّبعاء حأادي عشر شهر رّجب نزل المير جارّكس الخليلي
 والحلوات والفواكه. المدرّسة الظاهرية المقدم ذكرها بعد فراغها وهيأ بها الطعمة

وخاصكيته إلى ثم رّكب السلطان من الغد في يوم الخميس ونزل من القلعة بأمرائه
ًطا جليًل أوله عند المدرّسة المذكورّة وقد اجتمع القضاة وأعيان الدولة فمد بين يديه سما
والمراء المحراب وآخره عند البحرة التي بوسط المدرّسة وأكل السلطان والقضاة
البحرة التي والمماليك ثم تناهبت الناس بقيته ثم مد سماط الحلوات والفواكه وملئت

بصحن المدرّسة من مشروب السكر ثم بعد رّفع السماط أخلع السلطان على الشيخ
علء الدين علي بن أحأمد بن محمد السيرامي الحنفي وقد استدعاه السلطان من بلد

واستقر مدرّس الحنفية وشيخ الصوفية وفرش له المير جارّكس الخليلي الشرق
 جلس عليها. السجادة بيده حأتى

المذكورّة وعلى ثم خلع السلطان على المير جارّكس الخليلي شاد عمارّة المدرّسة
 ذهب. المعلم شهاب الدين أحأمد بن الطولوني المهندس ورّكبا فرسين بقماش

باشروا العمل ثم خلع السلطان على خمسة عشر نفًرا من مماليك جارّكس الخليلي ممن
 مع أستاذهم وأنعم على كل منهم بخمسمائة درّهم.

 ثم خلع السلطان على مباشري العمارّة.

اللهم     قل تعالى: " ولما جلس الشيخ علء الدين السيرامي على السجادة تكلم على قوله
 " الية. مالك الملك

 ثم قرأ القارّئ عشًرا من القرآن ودعا.

باب زويلة وقام السلطان ورّكب بأمرائه وخاصكيته وعاد إلى القلعة بعد أن خرج من
 فكان هذا اليوم من اليام المشهودة.

الشام فأرّسل ثم بدا للسلطان بعد ذلك أن يقبض على المير بيدمر الخوارّزمي نائب
البريد لتقليد طاووًسا البريدي للقبض عليه ورّسم للمير تمربغا المنجكي أن يتوجه على

 بطاًل. المير إشقتمر المارّديني عوضه بنيابة الشام وكان إشقتمر بالقدس

ويلبغا أستاذ وقد تقدم أن إشقتمر هذا ولي نيابة حألب في أيام السلطان حأسن الولى
 برقوق يوم ذاك خاصكي فانظر إلى تقلبات الدهر.

الجمعة وفي يوم الجمعة عاشر شهر رّمضان من سنة ثمان وثمانين وسبعمائة أقيمت
بالمدرّسة الظاهرية المذكورّة وخطب بها جمال الدين محمود القيصري العجمي

 المحتسب.

كمشبغا وحأج في هذه السنة المير جارّكس الخليلي بتجمل كبير وحأج من المراء
 الخاصكي الشرفي ومحمد بن تنكز بغا وجارّكس المحمودي.

المعتصم وفي يوم الثنين خامس عشرين شوال استدعى السلطان زكريا ابن الخليفة
بالله أبي بالله أبي إسحاق إبراهيم - وإبراهيم المذكورّ لم يل الخلفة - ابن المستمسك
الله أحأمد عبد الله محمد - وكذلك المستمسك لم يل الخلفة - ابن الخليفة الحاكم بأمر

الواثق بالله عمر. العباسي وأعلمه السلطان أنه يريد أن ينصبه في الخلفة بعد وفاة أخيه
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زكرياء المذكورّ عهد ثم استدعى السلطان القضاة والمراء والعيان فلما اجتمعوا أظهر
 الخلفة ونزل إلى دارّه. عمه المعتضد له بالخلفة فخلع السلطان عليه خلعة غير خلعة

القلعة وأحأضر فلما كان يوم الخميس ثامن عشرينه طلع الخليفة زكرياء المذكورّ إلى
بالكلم مع أعيان المراء والقضاة والشيخ سراج الدين عمر البلقيني فبدأ البلقيني

حأضر على السلطان في مبايعة زكرياء على الخلفة فبايعه السلطان أوًل ثم بايعه من
دارّه وبين مراتبهم ونعت بالمستعصم بالله وخلع عليه خلعة الخلفة على العادة ونزل إلى

 يديه القضاة وأعيان الدولة.

ًيا بنظر ثم طلع زكرياء المذكورّ في يوم الثنين ثاني ذي القعدة وخلع عليه السلطان ثان
العادة قديًما بل المشهد النفيسي على عادة من كان قبله من الخلفاء ولم تكن هذه

 حأدثت في هذه السنين.

أن وفي خامس عشرين ذي الحجة قدم مبشر الحافي السيفي بطا الخاصكي وأخبر
عجلن المير آقبغا المارّديني أمير الحاج لما قدم مكة خرج الشريف محمد بن أحأمد بن

 أمير مكة لتلقيه على العادة ونزل وقبل الرّض ثم قبل خف جمل المحمل.

يقولن: غريم وعندما انحنى وثب عليه فداويان ضربه أحأدهما بخنجر في عنقه وهما
ًتا وتم نهارّه ملقى حأتى حأمله أهله ووارّوه.  السلطان فخر مي

 وكان كبيش على بعد فقتل الفداوية رّجًل آخر يطنوه كبيًشا.

 أحأد. وأقام أمير الحافي لبس السلحا سبعة أيام خوًفا من الفتنة فلم يتحرك

محمد المذكورّ ثم خلع أمير الحافي على الشريف عنان باستقرارّه أمير مكة عوًضا عن
 وتسلمها.

داود ثم في تاسع عشرين ذي الحجة قدمت رّسل الحبشة بكتاب ملكهم الحطي واسمه
بن سيف أرّعد ومعهم هدية على عشرين جمًل فيها من طرائف بلدهم من جملتها قدورّ

 قد ملئت حأمًصا صنع من ذهب إذا رّآه الشخص يظنه حأمًصا وغير ذلك.

المير ألطنبغا ثم في يوم السبت سابع عشر صفر من سنة تسع وثمانين وسبعمائة قدم
نيابة دمشق عوًضا الجوباني نائب الكرك باستدعاء فأخلع عليه السلطان باستقرارّه في

 أشهر. عن إشقتمر المارّديني وغزل إشقتمر ولم تكمل وليته على دمشق عشرة

بعدما أنعم عليه وأقام ألطنبغا الجوباني بالقاهرة ثلثة أيام وسافر في يوم تاسع عشره
زرّكش وأرّسل الملك الظاهر بمبلغ ثلثمائة ألف درّهم فضة وفرس بسرج ذهب وكنبوش

 إليه المير أيتمش بمائة ألف درّهم وعدة بقج ثياب.

 عظيم. واستقر مسفره المير قرقماس الظاهري وفرج الجوباني من مصر بتجمل

نيابة حأماة عوًضا عن ثم رّسم باستقرارّ المير ناصر الدين محمد بن مبارّك المهمندارّ في
بن المهمندارّ المير سودون العثماني واستقر سودون العثماني على إقطاع محمد

 المذكورّ بحلب.

السلطان بأن وفي آخر جمادى الخرة من السنة وهي سنة تسع وثمانين ورّد الخبر على
ففر منه تيمورّلنك صاحأب بلد العجم كبس المير قرا محمد صاحأب مدينة تبريز وكسره



تيمورّلنك قرا محمد في نحو مائتي فارّس وتوجه بهم إلى جهة ملطية ونزل هناك ونزل
 على آمد.

الوقاف من البلد فاستدعى السلطان القضاة والفقهاء والمراء وتحدث معهم في أخذ
متحصل الوقاف بسبب ضعف عسكر مصر فكثر الكلم في ذلك وآل المر إلى أنه يأخذ

بتجهيز أرّبعة لسنة وصمم الملك الظاهر على إخراج الجميع للجند ثم رّجع عن ذلك ورّسم
أمير سلحا والمير أمراء من أمراء اللوف بالديارّ المصرية وهم: المير ألطنبغا المعلم

الكبير والمير سودون قردم الحسني رّأس نوبة النوب والمير يونس النوزوزي الدوادارّ
الحلقة ثلثمائة فارّس. باق وسبعة أمراء أخر من أمراء الطبلخانات وعين معهم من أجناد

ونائبها يوم ذاك فتجهز الجميع وخرجوا من القاهرة في أول شهر رّجب وسارّوا إلى حألب
ًدا واقع ابن تيمورّلنك وكسره ورّجع إلى سودون المظفري وقد وصل الخبر بأن قرا محم

 بلده.

وثمانين وبعد خروج العسكر استدعى السلطان في سادس عشرين شعبان من سنة تسع
المصرية بعد المذكورّة الشيخ ناصر الدين ابن بنت الميلق ووله قضاء الشافعية بالديارّ

المذكورّ من عزل القاضي بدرّ الدين محمد بن أبي البقاء عنها بعدما تمنع ابن الميلق
ًدا وصلى رّكعتي الستخارّة حأتى أذعن فألبسه ًعا زائ السلطان الملك قبول القضاء تمن

 الظاهر تشريف القضاء بيده وأخذ طيلسانه يتبرك به.

فداخل أرّباب ونزل الشيخ ناصر الدين وبين يديه عظماء الدولة إلى المدرّسة الصالحية
على الدولة بوليته خوف ووهم وظنوا أنه يحمل الناس على محض الحق وأنه يسير

 طريق السلف من القضاة.

وعظه وتفخمه في قال الشيخ تقي الدين المقريزى رّحأمه الله: لما ألفوه من تشدقه في
على لبس المتوسط منطقه وإعلنه في التنكير على الكافة ووقيعته في القضاة واشتماله

 من الخشن ومعيبه على أهل الترف.

 وكان أول ما بدأ به أن عزل قضاة مصر كلهم من العريش إلى أسوان.

كاتب السر في وبعد يومين تكلم معه الحاج مفلح مولى القاضي بدرّ الدين بن فضل الله
ًدا بالقلوب من  مهابته. إعادة بعض من عزله من القضاة فأعاده فانحل ما كان معقو

وترفع في مقاله ثم قلع زيه الذي كان يلبسه ولبس الشاش الكبير الغالي الثمن ونحوه
إلى الناس وفعاله حأتى كاد يصعد الجو وشح في العطاء ولذ به جماعة غير محببين
 فانطلقت ألسنة الكافة بالوقيعة في عرضه واختلقوا عليه ما ليس فيه.

 انتهى كلم المقريزي باختصارّ.

الناصري ومنطاش قلت: كل ذلك والملك الظاهر ل يسمع فيه قول قائل حأتى كانت وقعة
ًيا يومئذ فوقع في مع الملك الظاهر برقوق وحأبس الملك الظاهر بالكرك وكان هو قاض

 حأق الظاهر وأساء القول فيه.

نفسه على ما فبلغ الظاهر ذلك قبل ذهابه إلى الكرك وهو بسجن القلعة فأسرها في
 سنذكره في سلطنة الملك الظاهر الثانية إن شاء الله تعالى.



المصرية عاد إلى ثم ورّد الخبر على السلطان الظاهر بأن العسكر المجرد من الديارّ
المير ألطنبغا حألب وكان توجه نحو ديارّ بكر صحبة نواب البلد الشامية وعاد وكان

جددها بدمشق الجوباني نائب الشام مقدم العساكر وخرج بثقل عظيم وزدخاناه هائلة
القاضي حأتى إنه رّسم لفضلء دمشق أن ينظموا له ما ينقش على أسنة الرماحا فنظم له

كأنني فتح الدين محمد بن الشهيد كاتب سر دمشق: البسيط هذا سناني نجم يستضاء به
علم في رّأسه نارّ والسيف إن نام ملء الجفن في غلف فإنني بارّز للحرب خطارّ إن
الرماحا لغصان وليس لها سوى النجوم على العيدان أزهارّ ونظم القاضي صدرّ الدين

الدمي الدمشقي الحنفي في المعنى فقال: الكامل النصر مقرون بضرب أسنة علي بن
كوميض برق يشرق سبكت لتسبك كل خصم مارّد وتطرقت لمعاند يتطرق زرّق لمعانها

الهيجاء إذ يحمر من دمه العدو الزرّق ينسجن يوم الحرب كل كتيبة تحت تفوق البيض في
محقق ونظم الشيخ شمس الدين محمد المزين الدمشقي في المعنى الغبارّ فنصرهن

الكامل أنا أسمر والراية البيضاء لي ل للسيوف وسل من الشجعان لم وأجاد إلى الغاية:
لنني نوديت يوم الجمع بالمران وإذا تغاتمت الكماة بجحفل كلمتهم يحل لي عيش العداة

فتخالهم غنًما تساق إلى الردى قهًرا لمعظم سطوة الجوباني بالمير يلبغا فيه بكل لسان
ثغر دمياط فوصل إلى سرياقوس في ثالث عشر شوال وقبل الرّض بين الناصري من

السلطان وأنعم عليه بمائة فرس ومائة جمل وسلحا كثير ومال يدي السلطان فأكرمه
 ذك كله خمسمائة ألف درّهم فضة. وثياب وأشياء غير ذلك قيمة

 وأهدى إليه سائر المراء على العادة كل واحأد على قدرّ حأاله.

الناصري ثم عاد السلطان من سرياقوس في أول ذي القعدة وخلع على المير يلبغا
حألب المذكورّ في خامس ذي القعدة من سنة تسع وثمانين المذكورّة باستقرارّه في نيابة

على عادته عوًضا عن سودون المظفري بحكم استقرارّ سودون المظفري أتابك حألب
 بالتجهيز وهذه ولية الناصري الثالثة على حألب. وأمره

القعدة إلى الريدانية فأصلح المير يلبغا الناصري أمره وتهيأ للسفر وخرج من ثامن ذي
 بعد أن أخلع السلطان عليه خلعة السفر.

جمق ابن المير وسافر من الريدانية في تاسعه بتجمل عظيم وبرك هائل ومسفره المير
 أيتمش البجاسي.

الفضلي الشرفي وبعد خروجه بثلثة أيام قدم البريد من البلد الشامية بأن تمربغا
صاحأب المدعو منطاش ملطية خرج عن الطاعة ووافقه القاضي برهان الدين أحأمد

خشداشية سيواس وقرا محمد التركماني ونائب المجيرة ويلبغا المنجكي وعدة كبيرة من
منطاش من المماليك الشرفية وأت انضم عليه جماعة كبيرة من التركمان فتشوش
السلطان في الباطن ولم يظهر ذلك وندم على توليته يلبغا ثم رّكب السلطان الملك

في ثاني يوم جاء الخبر بعصيان منطاش وعدى البحر إلى بر الجيزة وتصيد وعاد الظاهر
 عشرينه. في سادس

منطاش نائب ملطية وبعد عوده بأيام وصل قاصد المير تمربغا الفضلي الشرفي المدعو
 يخبر أنه ما نافق وأنه باق على طاعة السلطان.

حألب في إثره فأخذ السلطان في أخبارّ القاصد وأعطى وبينما هو في ذلك قدم البريد من
الطاعة إل يخبر السلطان بأن منطاش المذكورّ عاص وأنه ما أرّسل يقول إنه باق على

ليدفع عن نفسه حأتى يخرج فصل الشتاء ويدخل فصل الربيع وتذوب الثلوج فسير
السلطان السيفي ملكتمر الدوادارّ بعشرة آلف دينارّ إلى المراء المجردين قبل تارّيخه

 توسعة لهم وأمره في الباطن بالفحص عن أخبارّ منطاش وحأقيقة أمره.



من سنة تسعين وبعد خروج ملكتمر فشا الطاعون بالقاهرة ونواحأيها في شهر رّبيع الول
 وسبعمائة واشتغل الناس بمرضاهم وأمواتهم عن غيره.

وأحأد مقدمي ثم أخلع السلطان على المير أيدكارّ العمري اليلبغاوي الحاجب الثاني
الكوكائي بعد اللوف باستقرارّه حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية عوًضا عن قطلوبغا

الدين أبو شغورّها عنه أرّبع سنين وأضيف إليه نظر خانقاة شيخون واستقر المير زين
ًيا حأاجب ميسرة بتقدمة ألف. ًبا ثان  بكر بن سنقر عوضه حأاج

يونس ثم في حأادي عشرين جمادى الولى من السنة قدم صراي تمر دوادارّ المير
توجه إلى النورّوزي الدوادارّ ومملوك نائب حألب المير يلبغا الناصري يخبران بأن العسكر
الستين سيواس وقاتلوا عسكرها وقد أستنجد أهل سيواس بالتتر فأتاهم من التتر نحو

ًفا فحارّبهم العسكر المصري والحلبي يوًما كامًل حأتى هزموهم وحأصروا سيواس بعدما أل
 قتل كثير من الفريقين وجرحا معظمهم وأن القوات عندهم عزيزة.

 فجهز السلطان للعسكر المذكورّ خمسين ألف دينارّ مصرية وشكرهم.

ًيا بعد قدومه مصر بأيام قليلة.  وسارّ بالذهب ملكتمر الدوادارّ ثان

الخرة هذا وكان خروج ملكتمر في هذه المرة الثانية بالذهب في سابع عشرين جمادى
 ما أخبره صراي تمر دوادارّ ثاني يونس الدوادارّ.

مكثهم وأما ما وقع من بعده هناك فإن العسكر تحرك إلى الرحأيل عن سيواس لطول
إلى وعندما سارّوا هجم عليهم التتر من خلفهم فاحأترز المير يلبغا الناصري نائب حألب

جهة حأتى صارّ خلفهم ثم طوقهم بمن معه ووضع السيف فيهم فقتل منهم خلئق كثيرة
وأسر منهم نحو اللف وأخذ منهم نحو عشرة آلف فرس وعاد العسكر سالًما إلى حألب

هذا الخبر الثاني أيًضا على يد بعض مماليك المير يونس الدوادارّ فسر السلطان فقدم
 ودقت البشائر بالديارّ المصرية. بذلك

إليها في ثالث ورّسم السلطان بعود العسكر المصري إلى نحو الديارّ المصرية فعادوا
 أيام. شعبان من سنة تسعين وسبعمائة فكانت غيبتهم عن القاهرة سنة وعدة

وشكرهم ونزلوا إلى أخلع عليهم السلطان الخلع الهائلة ولما وصلوا وطلعوا إلى القلعة
 دورّهم وكثرت التهاني لمجيئهم.

مقدم ثم في خامس عشر شعبان المذكورّ طلب السلطان المير الطواشي بهادرّ
ًنا من بيت على بحر النيل فغضب المماليك السلطانية فلم يجده بالقلعة ثم أحأضر سكرا

السلطان عليه ونفاه إلى صفد على إمرة عشرة بها وأخلع على الطواشي شمس الدين
صواب السعدي المعروف بشنكل السود بتقدمة المماليك السلطانية عوًضا عن بهادرّ

المذكورّ واستقر الطواشي سعد الدين الشرفي في نيابة المقدم عوًضا عن شنكل
 المذكورّ.

 أمير حأاج الول. وحأج في هذه السنة أيًضا المير جارّكس الخليلي المير آخورّ الكبير

 عاشر شوال. وكان أمير حأاج المحمل المير آقبغا المارّديني وخرج الحج من مصر في

وأنه ضرب المير وفي أثناء ذلك قدم الخبر بعصيان المير ألطنبغا الجوباني نائب الشام
 طرنطاي حأاجب حأجاب دمشق واستكثر من استخدام المماليك.



 وشاع ذلك بالقاهرة وكثرت القالة بين الناس بهذا الخبر.

الحضورّ إلى الديارّ فلفا بلغ المير ألطنبغا الجوباني ذلك أرّسل استأذن السلطان في
فعندما جاءه الذن المصرية فأذن له السلطان في ذلك وفي ظن كل أحأد أنه لم يحضر

في ليلة رّكب البريد من دمشق في خواصه وسارّ حأتى نزل سرياقوس خارّج القاهرة
الخميس سابع عشرين شوال من سنة تسعين المذكورّة وبلغ السلطان ذلك فأرّسل إليه

المير فارًّسا الصرغتمشي أمير جاندارّ فقبض عليه من سرياقوس وقيده وسيره إلى
 السكندرّية صحبة المير ألجيبغا الجمالي الدوادارّ. سجن

عوًضا عن ثم رّسم السلطان بأن طرنطاي حأاجب حأجاب دمشق يستقر في نيابة دمشق
سودون المير ألطنبغا الجوبانجي المذكورّ وحأمل إليه التشريف والتقليد المير

براءته الطرنطائي فعظم مسك المير ألطنبغا الجوباني على الناس كونه ظهر للسلطان
 المر. مما نقله عنه أعداؤه وكونه من أكابر اليلبغاوية ولم يسعهم إل السكات لفوات

ًبا لمراء طرابلس وأرّسله على يد بعض خواصه بالقبض على المير ثم كتب السلطان كتا
القعدة فتأكد كمشبغا الحموي اليلبغاوي نائب طرابلس فقدم سيفه في عاشر ذي

صارّ في أيام تشويش الناس بمسك كمشبغا أيًضا فإنه أكبر مماليك يلبغا العمري وممن
أسندمر المحمدي أستاذه يلبغا أمير طبلخاناه وتوجه المير شيخ الصفوي بتقليد المير

 ذكره. حأاجب حأجاب طرابلس بنيابة طرابلس عوًضا عن كمشبغا الحموي المقدم

أمراء الطبلخانات ثم نفى السلطان الملك الظاهر المير كمشبغا الخاصكي الشرفي أحأد
ًفا من سيوف المراء الذين قبض عليهم من أمراء البلد ورّأس ثم قدم البريد بعشرين سي

 الشامية.

ًعا ثم أعيد سودون ثم كتب السلطان بالقبض على المراء البطالين ببلد الشام جمي
منطاش العثماني إلى نيابة حأماة بحكم خروج كشلي منها إلى نيابة ملطية عوًضا عن

 وكان كشلي ولي نيابة حأماة قبل تارّيخه بمدة يسيرة عوًضا عن ابن المهمندارّ.

تبريز وضرب بها ثم في ثاني ذي القعدة قدمت رّسل قرا محمد وأخبروا أنه أخذ مدينة
دنانير ودرّاهم السكة باسم السلطان الملك الظاهر برقوق ودعا له على منابرها وسير

ًبا بها عن السلطان فأجيب بالشكر  والثناء. عليها اسم السلطان وسأل أن يكون نائ

غير موجب هذا والخواطر قد نفرت من الملك الظاهر لكثرة قبضه على المراء من
 وتخوف كل أحأد منه على نفسه حأتى خواصه وكثر تخيل المراء منه.

نائب حألب وكثر وبينما هم في ذلك أشيع بالديارّ المصرية بعصيان المير يلبغا الناصري
 هذا الخبر في محرم سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة.

أتابك حألب المعزول وسبب ذلك أنه وقع بين المير يلبغا الناصري وبين سودون المظفري
بينهما وقد قوي عن نيابة حألب قبل تارّيخه وكاتب كل منهما في الخر فاحأتارّ السلطان

 تخوفه من الناصري.

ألسنة العافة: من قال المقريزي - رّحأمه الله -: وكان أجرى الله سبحانه وتعالى على
من أمر الناصري غلب صاحأب حألب حأتى ل يكاد صغير ول كبير إل يقول ذلك حأتى كان

 نائب حألب ما كان.

 انتهى كلم المقريزي.



بالميدان من ولما شاع ذلك جمع السلطان المراء والخاصكية في يوم الحأد خامس صفر
بذلك أخذ تحت القلعة وشرب معهم القمز وقررّ لشربه معهم يومي الحأد والرّبعاء يروم

 خواطرهم.

عدة خيول ثم في عاشره بعث السلطان هدية للمير يلبغا الناصري نائب حألب فيها
بقماش ذهب وقباء واستدعاه ليحضر ليعمل معه مشورّة في أمر منطاش فلما أتاه

رّسول السلطان بالحضورّ إلى الديارّ المصرية خشي أن يفعل به كما فعل بالمير ألطنبغا
الجوباني نائب الشام من مسكه وحأبسه بالسكندرّية فكتب يعتذرّ عن الحضورّ إلى حأضرة

السلطان بحركة التركمان وعصيان منطاش وأنه يتخوف على البلد الحلبية منهم ومهما
للسلطان من حأاجة يرسل يعرفه ليقوم بقضائها وعاد رّسول السلطان إلى مصر كان

فلم يقبل السلطان ذلك منه في الباطن وقبله في الظاهر وقد كثر تخيله بهذا الجواب
التدبير على المير يلبغا الناصري مع خواصه حأتى اقتضى رّأي الجميع على منه وأخذ في
الدوادارّ إلى حألب بحيلة دبروها فخرج تلكتمر المحمدي الدوادارّ المذكورّ إرّسال تلكتمر

مثالن ليلبغا الناصري نائب حألب ولسودون المظفري أتابك حألب المقدم ذكره وعلى يده
 بحضرة المراء والقضاة والعيان وسير معه خلعتين يلبسانها بعد صلحهما. أن يصطلحا

وغيره من وحأفل السلطان في الباطن مع تلكتمر عدة مطالعات إلى سودون المظفري
 أمراء حألب وأرّباب وظائفها بالقبض على الناصري وقتله إن امتنع من الصلح.

ًبا من أستاذه على وكان مملوك الناصري قد تأخر بالقاهرة عن السفر لحلب ليفرق كت
 أمراء مصر يدعوهم فيها إلى موافقته على الخروج على السلطان.

ًدا حأتى يسبقه وأخر السلطان أيضا جواب الناصري الوارّد على يد مملوكه المذكورّ عام
 تلكتمر الدوادارّ إلى حألب.

ًظا حأاذًقا فبلغه ما على يد تلكتمر الدوادارّ من وكان مملوك الناصري المذكورّ يق
 تلكتمر. المطالعات بالقبض على أستاذه يلبغا الناصري وعلم أنه عوق حأتى سافر

ًعا وجد في السوق حأتى ثم أعطي الجواب فأخذه وخرج من مصر في يومه وسارّ مسر
سبق تلكتمر الدوادارّ إلى حألب وعرف أستاذه بخبر تلكتمر كله سًرا فأخذ الناصري في

 الحذرّ.

الناصري مصاهرة فلما ويقال: إن تلكتمر الدوادارّ كان بينه وبين الشيخ حأسن رّأس نوبة
ًنا المذكورّ بما أتى فيه فعلى كل حأال احأترز قرب من حألب بعث يخبر الشيخ حأس

 الناصري.

 وهذا الخبر الثاني يبعد والول أقرب وأقوى عندي من كل وجه.

قرب تلكتمر من ثم لما تحقق الناصري ما جاء فيه تلكتمر احأترز على نفسه وتعبأ فلما
السلطان حألب خرج المير يلبغا الناصري من حألب ولقاه على العادة مظهًرا لطاعة

والقضاة وقبل الرّض وأخذ منه مثاله وعاد به إلى دارّ السعادة بحلب وقد اجتمع المراء
وعيرهم لسماع مرسوم السلطان وتأخر المير سودون المظفري أتابك حألب عن

الحضورّ ولم يعجبه ما فعله الملك الطاهر برقوق من حأضورّه عند الناصري لمعرفته بقوة
ًدا من الناصري وكثرة مماليكه فأرّسل له الناصري غير قاصد يستعجله للحضورّ فلم يجد ب

الحضورّ وحأضر وهو لبس آلة الحرب من تحت قماشه خوًفا على نفسه من الناصري
 وحأواشيه.



أمير آخورّ فعندما دخل سودون المظفري إلى دهليز دارّ السعادة جس قازان اليرقشي
السعادة وعليه الناصري كتفه فوجد السلحا فقال: يا أمير الذي يجيء للصلح يدخل دارّ

السلحا وآلة الحرب فسبه سودون المظفري فسل قازان سيفه وضربه به وأخذت
سودون المظفري السيوف من كل جانب من مماليك الناصري الذين كان رّتبهم لهذا

فقتل سودون المظفري بعد أن جردت مماليكه أيًضا سيوفهم وقاتلوا مماليك المر
 هينة وقتل من الفريقين أرّبعة أنفس ل غير وثارّت الفتنة. الناصري ساعة

وكانا مقدمي ففي الحال قبض الناصري على حأاجب حأجاب حألب وعلى أولد المهمندارّ
 ألوف بحلب وعلى عدة أمراء أخر ممن يخشاهم ويخاف عاقبتهم.

إلى تمربغا ثم رّكب الناصري إلى القلعة وتسلمها واستدعى التركمان والعربان وكتب
عليه الفضلي الشرفي المعروف بمنطاش يدعوه إلى موافقته فسر منطاش بذلك وقدم

 بعد أيام ودخل تحت طاعته.

 غير مرة. وكان الناصري قد أباد منطاش وقاتله منذ خرج عن طاعته وطاعة السلطان

 وصارّ منطاش من جملة أصحابه.

اليلبغاوية ومنطاش من كبارّ وتعاضد الشرفية واليلبغاوية هم الكثر فإن الناصري من كبارّ
 على ما سيأتي ذكره. الشرفية هذا مع ما انضم على الناصري من أكابر المراء

 صالح. وعاد تلكتمر الدوادارّ بهذا الخبر في خامس عشر صفر فكان عليه خبر غير

والمعزول قبل - فكتب السلطان في الحال إلى المير إينال اليوسفي أتابك دمشق
ًيا وجهز إليه التشريف والتقليد في ثامن عشر صفر تارّيخه عن نيابة حألب - بنيابة حألب ثان

 المذكورّ من سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة.

عليه قبل أن وكان إينال اليوسفي ممن انحرف على السلطان في الباطن من أيام رّكوبه
بعض يتسلطن وقبض السلطان عليه وحأبسه سنتين ثم أطلقه على إمرة بدمشق ثم وله

عنها البلد الشامية وهي نيابة طرابلس ثم نقله إلى نيابة حألب فدام بها سنين ثم عزله
بالمير يلبغا الناصري وجعله أتابك دمشق فصارّ في نفسه حأزازة من هذا كله على ما

 سيأتي ذكره.

القلعة وكلمهم ثم إن السلطان في ثامن عشر صفر المذكورّ طلب المراء والقضاة إلى
 تجريدة لقتاله. في أمر الناصري وعصيانه واستشارّهم في أمره فوقع التفاق على خروج

بجانبها وحألف ثم في تاسع عشره ضربت خيمة كبيرة بالميدان من تحت القلعة وضرب
 عدة صواوين برسم المراء.

المماليك السلطانية ونزل السلطان إلى الخيمة المذكورّة وحألف بها سائر المراء وأعيان
 بل غالبهم.

ًطا جليًل فأكلوا وانفضوا. ثم مد لهم سما

والمير بزلرّ ثم في رّابع عشرينه قدم البريد من دمشق بأن المير قرابغا فرج الله
الشرفي وآقبغا العمري الناصري والمير دمرداش اليوسفي والمير كمشبغا الخاصكي

نائبها المير قبجق اجتمع معهم عدة كثيرة من المماليك المنفيين بطرابلس ووثبوا على



الدين خليل بن أسندمر المحمدي وقبضوا عليه وقتلوا من أمراء طرابلس المير صلحا
طاعة سنجر وابنه وقبضوا على جماعة كبيرة من أمراء طرابلس ثم دخل الجميع في

 الناصري وكاتبوه بذلك وملكوا مدينة طرابلس.

وعين وفي يوم وصول هذا الخبر على السلطان عرض السلطان المماليك السلطانية
ًكا من المماليك السلطانية للسفر وعين خمسة من أمراء منهم أرّبعمائة وثلثين مملو
المير اللوف بديارّ مصر وهم: المير الكبير أيتمش البجاسي والمير جارّكس الخليلي

النورّوزي آخورّ الكبير والمير شهاب الدين أحأمد بن يلبغا أمير مجلس والمير يونس
 الدوادارّ الكبير والمير أيدكارّ حأاجب الحجاب.

العلئي رّأس نوبة وعين من أمراء الطبلخاناه سبعة وهم: فارّس الصرغتمشي وبكلمش
الجارّكسي وجارّكس المحمدي وشاهين الصرغتمشي وآقبغا الصغير السلطاني وإينال

 أمير آخورّ وقديد القلمطاوي.

 وعين من أمراء العشرات جماعة كبيرة.

آلف دينارّ ثم أرّسل السلطان للمير أيتمش برسم النفقة مائتي ألف درّهم فضة وعشرة
ًيا. ًبا مصر  ذه

آلف دينارّ ثم أرّسل إلى كل من أمراء اللوف ممن عين للسفر مائة ألف درّهم وخمسة
ًفا  وأرّبعمائة دينارّ. ما خل أيدكارّ حأاجب الحجاب فإنه حأمل إليه مبلغ ستين ألف درّهم وأل

سودون ثم في سادس عشرين صفر المذكورّ قدم الخبر من الشام بأن مماليك المير
حأاجب العثماني نائب حأماة اتفقوا على قتله ففر منهم إلى دمشق وأن المير بيرم العزي

حأجاب حأماة سلم حأماة إلى المير يلبغا الناصري ودخل تحت طاعته فعظم هذا الخبر
ًيا وعين منهم أرّبعة وسبعين نفًرا أيًضا على السلطان حأتى كاد يهلك وعرض المماليك ثان

 لتتمة خمسمائة مملوك.

الناصري قلت: ولهذا تعرف هذه الواقعة بوقعة الخمسمائة وبوقعة شقحب وبوقعة
 ومنطاش انتهى.

الجبل أن وفي يوم الجمعة سابع عشرين صفر رّسم السلطان للمير بجاس نائب قلعة
دارّه إلى يتوجه إلى الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بالقلعة وينقله من

فبات البرج من القلعة ويضيق عليه ويمنع الناس من الدخول إليه ففعل بجاس ذلك
المراء في الخليفة ليلته بالبرج ثم أعيد من الغد إلى مكانه بالقلعة بعد أن كلم السلطان

 ذلك.

أولد ثم رّسم السلطان للطواشي زين الدين مقبل الزمام بالتضييق على السياد
السلطين بالحوش السلطاني من القلعة ومنع من يتردد إليهم من الناس والفحص عن

 أحأوالهم ففعل.

 مقبل ذلك.

المير طغاي تمر ثم في يوم الثنين ثاني شهر رّبيع الول خرج البريد من مصر بتقليد
 القبلئي أحأد أمراء دمشق بنيابة طرابلس.



آلف درّهم ثم فرق السلطان في المماليك نفقة ثانية فكانت الولى لكل واحأد خمسة
الجوامك لكل فضة والثانية ألف درّهم سوى الخيل والجمال والسلحا فإنه فرق في أرّباب

والجرايات والعليق واحأد جملين ولكل اثنين من أرّباب الخباز ثلثة جمال ورّتب لهم اللحم
المماليك عشر فرتب لكل من رّؤوس النوب في اليوم ستة عشرة عليقة ولكل من أكابر

 علئق ولكل من أرّباب الجوامك خمس علئق.

 ورّسم أيًضا لكل مملوك من المماليك السلطانية بخمسمائة درّهم بدمشق.

داخل القلعة ثم في رّابع عشر شهر رّبيع الول المذكورّ جلس السلطان بمسجد الرديني
فلما دخل عليه بالحريم السلطاني واستدعى الخليفة المتوكل على الله من مكانه بالقلعة

واصطلحا وتحالفا الخليفة قام الملك الظاهر له وتلقاه وأخذ في ملطفته والعتذارّ إليه
وعدة بقج ومضى الخليفة إلى موضعه بالقلعة فبعث السلطان إليه عشرة آلف درّهم

 فيها أثواب صوف وقماش سكندرّي.

والمماليك الشرفية ثم تواترت الخبارّ على السلطان بدخول سائر المراء بالبلد الشامية
التركمان ونعير أمير واليلبغاوية في طاعة الناصري وكذلك المير سولي بن دلغادرّ أمير

الناصري على محارّبة العربان وغيرهما من التركمان والعراب دخل الجميع في طاعة
جميع القلع بالبلد السلطان الملك الظاهر وأن الناصري أقام أعلًما خليفتية وأخذ

 الشامية واستولى عليها ما خل قلعة الشام وبعلبك والكرك.

المر حأتى فقلق السلطان لذلك وكثر الضطراب بالقاهرة وكثر كلم الناس في هذا
فلما بلغ تجاوز الحد واختلفت القاويل كل ذلك وإلى الن لم تخرج التجريدة من مصر
تارّيخه في السلطان هذه الخبارّ رّسم بخروج التجريدة فخرجت المراء المذكورّون قبل

الريدانية بتجمل يوم السبت رّابع عشر رّبيع الول من سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة إلى
والكنابيش والسلحا زائد واحأتفال عظيم بالطلب من الخيول المزينة بسروج الذهب

 في ذلك. الهائل ل سيما المير أيتمش والمير أحأمد بن يلبغا فإنهما أمعنا

عسكره سوى سفر وكان للناس مدة طويلة لم يتجرد السلطان إلى البلد الشامية ول
كل شيء المراء في السنة الماضية إلى سيواس وكانوا بالنسبة إلى هذه التجريدة

ًئا بعد شيء حأتى ثم أخذ السلطان بعد خروج العسكر في وتتابعتهم المماليك شي
استجلب خواطر الناس وأبطل الرمايات والسلف على البرسيم والشعير وإبطال قياس

 والقلقاس والعفاء على ذلك كله. القصب

المنجكي نائب بعلبك ثم في يوم الثلثاء أول رّبيع الخر قدم البريد بأن المير كمشبغا
 دخل تحت طاعة يلبغا الناصري.

وسارّوا إلى حألب وكذلك في خامسه قدم البريد بأن ثلثة عشر أميًرا من أمراء دمشق
 ودخلوا في طاعة الناصري.

 وأما

 العسكر الذي خرج من مصر

المير آقبغا الصفوي فإنه لما وصل إلى غزة أحأش المير جارّكس الخليلي بمخامرة نائبها
 الدين بن باكيش. فقبض عليه وبعثه إلى الكرك وأقر في نيابة غزة المير حأسام
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التركماني ورّسول ثم في عشرين شهر رّبيع الخر قدم على السلطان رّسول قرا محمد
خابورّ ويستأذنان الملك الظاهر مجد الدين عيسى صاحأب مارّدين يخبران بقدومهما إلى

 في محارّبة الناصري فأجيبا بالشكر والثناء وأذن لهما في ذلك.

رّبيع الخر وأما العسكر فإنه سارّ من غزة حأتى دخل دمشق في يوم الثنين سابع شهر
 المذكورّ.

دمشق قبل ودخلوا دمشق بعد أن تلقاهم نائبها المير حأسام الدين طرنطاي ودخلوا
 وصول الناصري بعساكره إليها بمدة.

أهل دمشق شًرا وأقبل المماليك السلطانية على الفساد بدمشق واشتغلوا باللهو وأبادوا
 حأتى سئمتهم أهل الشام وانطلقت اللسنة بالوقيعة فيهم وفي مرسلهم.

ًبا لوالده في اللعنة وكذلك وقع فإن أهل قلت: هو مثل سائر: الولد الخبيث يكون سب
طاعة الظاهر دمشق لما نفرت قلوبهم من المماليك الظاهرية لم يدخلوا بعد ذلك في

 ألبتة على ما سيأتي ذكره.

لجين خارّج وبينما هم في ذلك جاءهم الخبر بنزول يلبغا الناصري بعساكره على خان
المصريون دمشق في يوم السبت تاسع عشر شهر رّبيع الخر فعند ذلك تهيأ المراء

والشاميون إلى قتالهم وخرجوا من دمشق في يوم الثنين حأادي عشرينه إلى برزة
ًدا ثبت فيه كل من والتقوا بالناصري على خان لجين وتصاففوا ثم اقتتلوا قتاًل شدي

ًتا لم يسمع بمثله ثم تكاثر العسكر المصري وصدقوا الحملة على الناصري الفريقين ثبا
 ومن معه فهزموهم وغيروه عن موقفه.

ًيا واصطدما صدمة ثم تراجع عسكر الناصري وحأمل بهم والتقى العسكر السلطاني ثان
ًدا قتل فيها جماعة من الطائفتين حأتى هائلة ثبت فيها أيًضا الطائفتان وتقاتل قتاًل شدي

ًيا.  انكسر الناصري ثان

المرة الثالثة والتحم ثم تراجع عسكره وعاد إليهم والتقاهم ثالث مرة فعندما تنازلوا في
الناصري بمن معه من القتال أقلب المير أحأمد بن يلبغا أمير مجلس رّمحه ولحق بعساكر

أيًضا بطلبه ومماليكه ثم مماليكه وحأواشيه ثم تبعه المير أيدكارّ العمري حأاجب الحجاب
وعادوا قاتلوا العسكر المير فارّس الصرغتمشي ثم المير شاهين أمير آخورّ بمن معهم

أقبح هزيمة فلما ولوا المصري فعند ذلك ضعف أمر العساكر المصرية وتقهقروا وانهزموا
يلبغا الزيني العورّ الدبارّ في أوائل الهزيمة هجم مملوك من عسكر الناصري يقال له

وترك رّمته عارّية وضرب المير جارّكس الخليلي المير آخورّ بالسيف فقتله وأخذ سلبه
 إلى أن كفنته امرأة بعد أيام ودفنته.

ويقتلون ثم مدت التركمان والعرب أيديهم ينهبون من انهزم من العسكر المصري
 ويأسرون من ظفروا به.

 وساق المير الكبير أيتمش البجاسي حأتى لحق بدمشق وتحضن بقلعتها.

دمشق وتمزق العسكر المصري وذهب كأنه لم يكن ودخل الناصري من يومه إلى
 بعساكره ونزل بالقصر من الميدان وتسلم القلعة بغير قتال.

هو والمير وأوقع الحوطة على سائر أما للعسكر وأنزل بالمير الكبير أيتمش وقيده
قبض من طرنطاي نائب الشام وسجنهما بقلعة دمشق وتتبع بقية المراء والمماليك حأتى



فاعتقلهم يومه أيًضا على المير بكلمش العلئي في عدة من أعيان المماليك الظاهرية
 أيضا بقلعة دمشق.

وتمادوا على هذا عدة ثم مدت التركمان والجناد أيديهم في النهب فما عفوا ول كفوا
 أيام.

الخر وقدم هذا الخبر على الملك الظاهر من غزة في يوم سابع عشرين شهر رّبيع
ًبا عظيًما ل سيما لما بلغهم قتل المير جارّكس الخليلي المذكورّ فاضطربت الناس اضطرا

وتشغبت والقبض على المير الكبير أيتمش البجاسي وغلقت السواق وانتهبت الخباز
الطاعون الزعر وطغى أهل الفساد هذا مع ما للناس فيه من الشغل بدفن موتاهم وعظم

 بمصر.

الدوادارّ على ما كل ذلك وإلى الن لم يعرف السلطان بقتل المير يونس النورّوزي
 سيأتي ذكره.

وتحير في أمره وأما السلطان الملك الظاهر برقوق فإنه لما بلغه ما وقع لعسكره وجم
فإنهما وعظم عليه قتل جارّكس الخليلي والقبض على أيتمش أكثر من انهزام عسكره

 ويونس الدوادارّ كانوا هم القائمين بتدبير ملكه.

مجيء خبر وأخذ يفحص عن أخبارّ يونس الدوادارّ المذكورّ فلم يقف له على خبر لسرعة
صح عنده ما الوقعة له من مدينة غزة وإلى الن لم يأته أحأد ممن باشر الواقعة غير أنه

 بلغه.

وتكلم معهم السلطان ثم خرج السلطان إلى اليوان بالقلعة واستدعى المراء والمماليك
ثانية فانفض في أمر الناصري ومنطاش واستشارّهم فوقع التفاق على خروج تجريدة

 الموكب.

المماليك وخرج السلطان في ثامن عشر شهر رّبيع الخر إلى اليوان وعين من
ًبا عن ألف ًبا حأسا درّهم السلطانية ممن اختارّ سفره خمسمائة مملوك وأنفق فيهم ذه

فضة لكل واحأد ليتوجهوا إلى دمشق صحبة المير سودون الطرنطائي وقام السلطان
فكلمه بعض خواصه في قلة من عين من المماليك وأن العسكر الذي كان صحبة أيتمش

أضعاف ذلك وحأصل ما حأصل فعرض السلطان العسكر ثانيا وعين خمسمائة أخرى كان
أرّبعمائة أخرى لتتمة ألف وأرّبعمائة مملوك وأنفق في الجميع ألف درّهم فضة ثم عين

 لكل واحأد.

فإنه بلغه أنهم في ثم أنفق السلطان في المماليك الكتابية لكل مملوك مائتي درّهم فضة
 قلق لعدم النفقة عليهم.

وقع لعسكره هذا وقد طمع كل أحأد من المماليك وغيرهم في جانب الملك الظاهر لما
 بدمشق.

كل من قرابغا ثم عمل السلطان الموكب في يوم الرّبعاء أول جمادى الولى وأنعم على
الطشتمري بإمرة البوبكري وبجاس النورّوزي نائب قلعة الجبل وشيخ الصفوي وقرقماس

 الشامية. مائة وتقدمة ألف بالديارّ المصرية عوًضا عمن قتل أو أمسك بالبلد

الخازندارّ وألطنبغا ثم أنعم السلطان أيًضا في اليوم المذكورّ على كل من ألجيبغا الجمالي
اللل وأسنبغا الرّغوني العثماني رّأس نوبة ويونس السعردي الرماحا وقنق باي اللجاوي



الشيخي وألطنبغا شاوي وبغداد الحأمدي وأرّسلن اللفاف وأحأمد الرّغوني وجرباش
السيفي بإمرة شادي وأرّنبغا المنجكي وإبراهيم بن طشتمر العلئي الدوادارّ وقراكسك

باي الحأمدي وأنعم على كل من السيد الشريف بكتمر الحسيني والي القاهرة كان وقنق
 بإمرة عشرين.

اليحياوي وتنبك وأنعم على كل من بطا الطولوتمري الظاهري ويلبغا السودوني وسودون
الشعباني وتغري بردي اليحياوي وأرّغون شاه البيدمري وآقبغا الجمالي الهذباني وقوزي

باي العثماني وأسنبغا البشبغاوي والد كاتبه وبكبلط السعدي وأرّنبغا العثماني وشكر
وخاصكيته أمرهم في هذه السيفي بإمرة عشرة وكل هؤلء مماليك الملك الظاهر برقوق
الن لم يحضر من الحركة وكانوا قبل ذلك من جملة الخاصكية ومنهم من هو إلى

 التجريدة.

دمشق المنعم ثم قدم البريد على السلطان من قطيا بأن المير إينال اليوسفي أتابك
إياس أمير آخورّ عليه بنيابة حألب بعد عصيان الناصري والمير إينال أمير آخورّ والمير

من حأزب دخلوا إلى غزة في عسكر كثيف من عساكر الناصري وقد صارّوا قبل تارّيخه
الناصري واستولوا على مدينة غزة والرملة وتمزقت عساكرها فعظم لهذا الخبر جزع

 الملك الظاهر وتحير في أمره.

سودون ثم في يومه استدعى السلطان القضاة والمراء والعيان وبعث المير
الطرنطائي والمير قرقماس الطشتمري إلى الخليفة المتوكل على الله بمسكنه في

قلعة الجبل فأحأضراه فلما رّآه الملك الظاهر قام له وتلقاه وأجلسه وأشارّ إلى القضاة
فحلفوا كًل منهما للخر على الموالة والمناصحة وخلع السلطان على الخليفة المتوكل
على الله المذكورّ خلعة الرضا وقيد إليه حأجرة شهباء من خواص خيل السلطان بسرج

وكنبوش مزرّكش وسلسلة ذهب وأذن له في النزول إلى دارّه فركب ونزل من ذهب
في موكب جليل وأعيدت إقطاعاته ورّواتبه وأخلي له بيت بقلعة الجبل القلعة إلى دارّه

 ليسكن فيه.

يركب في بعض ثم طلع الخليفة من يومه ونقل حأرمه إلى البيت المذكورّ بالقلعة وصارّ
ويبيت فيه مع أهله الحأيان وينزل إلى دارّه بالمدينة ثم يطلع من يومه إلى مسكنه بالقلعة

 وحأرمه واستمر على ذلك إلى ما سيأتي ذكره.

أحأمد بن بقر ثم في يوم الجمعة ثالث جمادى الولى المذكورّة قدم المير شهاب الدين
واقعة أمير عرب الشرقية ومعه هجان المير جارّكس الخليلي فحدث السلطان بتفصيل

طالبين العسكر المصري مع الناصري وأنه فر مع المير يونس الدوادارّ في خمسة نفر
الديارّ المصرية فعرض لهم المير عنقاء بن شطي أمير آل فضل بالقرب من خربة

اللصوص من طريق دمشق وقبض على المير يونس الدوادارّ ووبخه لما كان في نفسه
قتله وحأز رّأسه وبعث به إلى الناصري فعندما بلغ السلطان قتل يونس الدوادارّ منه ثم
 كادت نفسه تزهق وكان بلغه هذا الخبر غير أنه لم يتحققه إل في هذا اليوم. وتحققه

 وبقتل يونس الدوادارّ استشعر كل أحأد بذهاب ملك الملك الظاهر.

سائر ديارّ ثم أصبح السلطان أمر بالمناداة بمصر والقاهرة بإبطال سائر المكوس من
 مصر وأعمالها فقام جميع كتاب المكوس من مجالسهم.

السلطان الملك ثم في سادس الشهر رّكب الخليفة المتوكل على الله من القلعة بأمر
السلطنة وقضاة الظاهر ونزل إلى القاهرة ومعه المير سودون الفخري الشيخوني نائب

شوارّع القضاة وشيخ السلم سراج الدين عمر البلقيني وسائر الحجاب ودارّوا في



القاهرة ورّجل أمامهم على فرس يقرأ ورّقة فيها: إن السلطان قد أزال المكوس
فأبى في الصلح والمظالم وهو يأمر الناس بتقوى الله وطاعته وإنا قد سألنا العدو الباغي

وقد قوي أمره فأغلقوا دورّكم وأقيموا الدرّوب على الحارّات وقاتلوا عن أنفسكم
 وحأريمكم.

الظاهر وأخذ فلما سمع الناس ذلك تزايد خوفهم وقلقهم ويئس كل واحأد من الملك
المقالة وقد الناس في العمل للتوصل إلى الناصري حأتى حأواشي برقوق لما سمعوا هذه

وعساكره وقول تحققوا بسماعها بأن الملك الظاهر لم يبق فيه بقية يلقى بها الناصري
توجه العسكر من الملك الظاهر: وإنا قد سألنا العدو في الصلح فأبى وقوي فإنه كان لما
الناصري ففعلوا مصر لقتال الناصري أمرهم برقوق أن يرسلوا له في طلب الصلح مع

 فلم ينتظم صلح ووقع ما حأكيناه من القتال وغيره.

بالقاهرة درّوب ثم إن الناس لما سمعوا هذه المناداة شرعوا في عمل الدرّوب فجدد
 كثيرة.

فيما وقع وهان وأخذوا في جمع القوات والستعداد للقتال والحصارّ وكثر كلم العامة
قيام الملك الظاهر وعساكره في أعين الناس وقفت الحرمة وتجمع الزعر ينتظرون

الفتنة لينهبوا الناس وتخوف كل أحأد على ماله وقماشه كل ذلك والناصري إلى الن
 بدمشق.

نائب غزة في ثم انقطع أخبارّ الناصري عن مصر لدخول المير حأسام الدين بن باكيش
 طاعة الناصري.

الناصري وأنه سلم ثم قدم الخبر بدخول المير مأمورّ القلمطاوي نائب الكرك في طاعة
الخبر أيًضا بزوال له الكرك بما فيها من الموال والسلحا فتيقن كل أحأد عند سماع هذا

 ملك الملك الظاهر.

السلطان فاترة وقد عله هذا والمراء والعساكر المعينة للسفر في اهتمام غير أن عزائم
 وله وداخله الخوف من غير أمر يوجب ذلك.

يطلب نجدة فقدم وكان السلطان لما عين هذه التجريدة الثانية أرّسل إلى بلد الصعيد
 تحت القلعة. إلى القاهرة في هذا اليوم طوائف من عرب هوارّة نجدة للسلطان ونزلوا

بباب القرافة ثم أمر السلطان بحفر خندق القلعة وتوعير طريق باب القلعة المعروف
 وباب الحرس وباب الدرّفيل.

صارّ ل يدخل ثم أمر السلطان بسد خوخة المير أيدغمش خارّج بابي زويلة فسدت حأتى
للخليفة وفي يوم الجمعة عاشر جمادى الولى من سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة خطب

السلطان المتوكل على الله أبي عبد الله محمد فإنه أعيد إلى الخلفة من يوم خلع عليه
خلعة الرضا ثم قرئ تقليده في ثاني عشره بالمشهد النفيسي وحأضره القضاة ونائب

 السلطنة.

النبوية وقرأوا به صحيح ولما انقضى مجلس قراءة التقليد توجهوا الجميع إلى رّباط الثارّ
بالنصر وإخماد الفتنة بين البخارّي ودعوا الله تعالى للسلطان الملك الظاهر برقوق

 الفريقين.



اليلبغاوي ثم في يوم ثالث عشرة أخلع السلطان على المير قرا دمرداش الحأمدي
بحكم حأبسه باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية عوًضا عن المير أيتمش البجاسي
دمرداش بقلعة دمشق وعلى المير سودون باق باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن قرا

يونس المذكورّ وعلى المير قرقماس الطشتمري باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن
كبيًرا النورّوزي المقتول بيد عنقاء أمير آل فضل وعلى المير تمربغا المنجكي أمير آخورّ

عوًضا عن المير جارّكس الخليلي المقتول في واقعة الناصري بدمشق وعلى قرابغا
البوبكري باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن أحأمد بن يلبغا بحكم عصيانه ودخوله في

الناصري وعلى آقبغا المارّديني باستقرارّه حأاجب الحجاب عوًضا عن أيدكارّ العمري طاعة
 أيًضا في طاعة الناصري ونزل الجميع بالخلع والتشارّيف. الداخل

الناصري نائب الشام ثم أنعم السلطان على المير صلحا الدين محمد بن محمد بن تنكز
 بإمرة طبلخاناه. كان بإمرة طبلخاناه وعلى جلبان الكمشبغاوي الخاصكي الظاهري

لم تخرج وكثر في هذه اليام تحصين السلطان لقلعة الجبل فعلم بذلك كل أحأد أنه
السلطان تجريدة من مصر ولم يثبت الملك الظاهر لقتال الناصري بما أفرزوا من أحأوال

 خذلن من الله تعالى.

السلطان لسكان ثم أخذ السلطان ينقل إلى قلعة الجبل المناجيق والمكاحأل والعدد وأمر
 قلعة الجبل من الناس بادخارّ القوت بها لشهرين.

السحرة ثم رّسم السلطان للمعلم أحأمد بن الطولوني بجمع الحجارّين لسد فم وادي
 بجوارّ الجبل الحأمر وأن يبنى حأائط من جوارّ باب الدرّفيل إلى الجبل.

مع العسكر ثم نودي بالقاهرة بأن من له فرس من أجناد الحلقة يركب للحرب ويخرج
 الملبسة. فكثر الهرج وتزايد قلق الناس وخوفهم وصارّت الشوارّع كلها ملنة بالخيول

 هذا وإلى الن لم يعرف السلطان ما الناصري فيه.

 غال. وطلبت آلت الحرب من الخوذ والقرقلت والسيوف والرّماحا بكل ثمن

القاهرة بسد ثم رّسم السلطان للمير حأسام الدين حأسين ابن علي بن الكورّاني والي
بسده وسد باب المحروق أحأد أبواب القاهرة فكلمه الوالي في عدم سده فنهره وأمره

 الباب الجديد أيًضا أحأد أبواب القاهرة ففعل.

 بباب المدرّج. ثم سد باب الدرّفيل المعروف قديًما بباب سارّية ويعرف في يومنا هذا

ثلثة درّوب: ثم أمر السلطان بسد جميع الخوخ فسد عدة خوخ ورّكب عند قناطر السباع
 الميدان. أحأدها من جهة مصر والخر من جهة قبو الكرماني والخر بالقرب من

 ثم بنى بالقاهرة عدة درّوب أخر وحأفر خنادق كثيرة.

 كبيرة. هذا والموت بالطاعون عمال بالديارّ المصرية في كل يوم يموت عدة

معهما فإن وأما المير يلبغا الناصري نائب حألب وصاحأبه منطاش نائب ملطية بمن
وقلعها بأل الناصري لما استقر بدمشق وملكها بعد الوقعة نادى في جميع بلد الشام
سوى من - يتأخر أحأد عن الحضورّ إلى دمشق من النواب والمراء والجناد ومن تأخر

 عين لحفظ البلد - قطع خبزه وسلبت نعمته.



وتجهز وتهيأ فاجتمع الناس بأسرهم في دمشق من سائر البلد وأنفق الناصري فيهم
 للخروج من دمشق.

وكان اجتمع إليه - وبرز منها بعساكره وأمرائه من المراء والكراد والتركمان والعربان
ًدا - في يوم السبت حأادي عشر جمادى الولى من سنة إحأدى وتسعين خلئق كثيرة ج

 بأخي طاز. وسبعمائة المقدم ذكرها بعد أن أقر في نيابة دمشق المير جنتمر المعروف

يلقى العساكر وسارّ الناصري بمن معه من العساكر يريد الديارّ المصرية وهو يظن أنه
 المصرية بالقرب من الشام.

الدين بن باكيش واستمر في سيره على هينة إلى أن وصل إلى غزة فتلقاه نائبها حأسام
خبر بخروج بالتقادم والقامات فسأله الناصري عن أخبارّ عسكر مصر فقال: لم يرد

تهاود عسكر من مصر وقد أرّسلت جماعة كبيرة غير مرة لكشف هذا الخبر ولم يكن مني
للحصارّ في ذلك فلم يبلغني عن الديارّ المصرية إل أن برقوقا في تخوف كبير وقد استعد

ًبا على عدم خروج العساكر المصرية فلم يلتفت الناصري إلى كلمه غير أنه صارّ متعج
 لقتاله.

عسكره في رّاحأة ثم قال في نفسه: لعله يريد قتالنا في فم الرمل بمدينة قطيا ليكون
 من جواز الرمل.

 وأقام الناصري بغزة يومه.

أمرائه ومماليكه ثم سارّ الناصري من الغد يريد ديارّ مصر وأرّسل أمامه جماعة كبيرة من
 كشافة.

 واستمر في السير إلى أن نزل مدينة قطيا.

 بحركة. وجاء الخبر بنزول الناصري بعساكره على قطيا فلم يتحرك السلطان

ليلة الثلثاء وفي ليلة وصول الخبر فر من أمراء مصر جماعة كبيرة إلى الناصري وهي
وأرّسلن اللفاف ثامن عشرين جمادى الولى المذكورّة وهم: المير طغيتمر الجركتمري
تحت طاعته بعدما وأرّنبغا العثماني في عدة كبيرة من المماليك ولحقوا بالناصري ودخلوا

وقد سارّ من صرفوا في طريقهم المير عز الدين أيحفر أبا درّقة كاشف الوجه البحري
معهم إلى عند الملك الظاهر لكشف الخبارّ فضربوه وأخذوا جميع ما كان معه وساقوه

فيه الناصري فلما وصلوا إلى الناصري حأرضوه على سرعة الحركة وعرفوه ما الظاهر
من الخوف والجبن عن ملقاته فقوي بذلك قلب الناصري وهو إلى الن يأخذ في أمر

 الملك الظاهر ويعطي.

يوم الثلثاء ثم جلس الملك الظاهر صبيحة هرب المراء باليوان من قلعة الجبل وهو
ومماليك ثامن عشرينه وأنفق على المماليك جميعها لكل مملوك من مماليك السلطان

واحأد المراء لكل واحأد خمسمائة درّهم فضة واستدعاهم طائفة بعد طائفة وأعطى كل
ًدا في المل.  بيده وصارّ يحرضهم على القتال معه وبكى بكاء شدي

أقبغا ثم فرق جميع الخيول حأتى خيل الخاص في المراء والجناد وأعطى المير
 المارّديني حأاجب الحجاب جملة كبيرة من المال ليفرقه على الزعر.



وتعطلت السواق وعظم أمر الزعر وبطل الحكم من القاهرة وصارّ المر فيها لمن غلب
 وأكثر الناس من شراء البقسماط والدقيق والدهن ونحو ذلك.

وقف لهم ثم وصل الخبر على السلطان بنزول الناصري على الصالحية بمن معه وقد
شكًرا عدة خيول في الرمل وأنه لما وجد الصالحية خالية من العسكر سجد لله تعالى

فإنه كان يخاف أن يتلقاه عسكر السلطان بها ولو تلقاه عسكر السلطان لما وجد
 لعسكره منعة للقتال لضعف خيولهم وشدة تعبهم فلهذا كان حأمده لله تعالى.

مع كبيرهم المير وأخبر السلطان أيًضا أن الناصري لما نزل الصالحية تلقاه عرب العائد
 رّمقهم. شمس الدين محمد بن عيسى وخدموه بالقامات والشعير وغيرها فرد بذلك

يتوجه لكشف فلما سمع السلطان ذلك رّسم للتابك المير قرا دمرداش الحأمدي أن
 الخبارّ من جهة بركة الحبش مخافة أن يأتي أحأد من قبل إطفيح فسارّ لذلك.

وسير ابن عمه ثم رّتب السلطان العسكر نوبتين: نوبة لحفظ النهارّ ونوبة لحفظ الليل
 المير قجماس في عدة أمراء إلى المرج والزيات طليعة للكشف.

في مماليك ثم في يوم الرّبعاء تاسع عشرين جمادى الولى المذكورّ أنفق السلطان
 أمراء الطبلخانات والعشرات فأعطى كل واحأد أرّبعمائة درّهم فضة.

 القسي والنشاب. وأنفق السلطان أيًضا في الطبردارّية والبزدارّية والوجاقية وأعطاهم

لعله يحاصر ثم رّتب من الجناد البطالين جماعة بين شرفات القلعة ليرموا على من
 القلعة وأنفق فيهم أيًضا.

جماعة كبيرة ثم استدعى السلطان رّماة قسي الرجل من ثغر السكندرّية فحضر منهم
 وأنفق فيهم الموال.

يقف للقوم ثم عاد المير قجماس بمن معه من المرج والزيات وأخبر السلطان أنه لم
 على خبر.

والمماليك إلى ثم خرج المير سودون الطرنطائي في ليلة الخميس في عدة من المراء
 قبة النصر للحرس وسارّت طائفة أخرى إلى بركة الحبش.

الشيخوني النائب وبات السلطان بالسطبل السلطاني ساهًرا لم ينم ومعه المير سودون
من المماليك والتابك قرا دمرداش الحأمدي بعد أن عاد من بركة الحبش وعدة كبيرة

والمراء.

الخرة إلى ثم توجه المير قرابغا البوبكري أمير مجلس في يوم الخميس أول جمادى
وكلهم من قبة النصر ثم عاد ولم يقف على خبرة كل ذلك لضعف خيول عساكر الناصري

وتعود قواهم السفر فلم يجد الناصري لهم منعة فأقام بهم على الصالحية ليتراجع أمرهم
بسوق الخيل هذا والمراء بالديارّ المصرية لبسون آلة الحرب وهم على ظهورّ خيولهم

 تحت القلعة.

مماليك المراء وفي ليلة الخميس المذكورّة هرب من المماليك السلطانية اثنان ومن
 جماعة كبيرة بعد أخذهم نفقة السلطان وسارّوا الجميع إلى الناصري.



جماعة كبيرة فرقوا ثم طلب السلطان أجناد الحلقة فدارّت النقباء عليهم فأحأضروا منهم
 على أبواب القاهرة ورّتبوا بها لحفظها.

الطبلخانات ومعه ثم ندب السلطان المير ناصر الدين محمد ابن الدوادارّي أحأد أمراء
 جماعة لحفظ قياسر القاهرة وأغلق والي القاهرة باب البرقية.

طليعة الناصري ثم رّتب السلطان النفطية على برج ثم قدم الخبر على السلطان بنزول
 بمدينة بلبيس ومقدمها الطواشي طقطاي الرومي الطشتمري.

عسكر السلطان ثم في يوم الجمعة نزلت عساكر الناصري بالبئر البيضاء فأخذ عند ذلك
ًئا بعد شيء.  يتسلل إلى الناصري شي

بيدمر نائب وكان أول من خرج إليه من القاهرة المير جبريل الخوارّزمي ومحمد بن
أرّغون الشام وبجمان المحمدي نائب السكندرّية وغريب الخاصكي والمير أحأمد بن

 الحأمدي اللل.

الحربية ثم نصب السلطان السناجق السلطانية على أبراج القلعة ودقت الكوسات
 فاجتمعت العساكر جميعها وعليهم آلة الحرب والسلحا.

العصر وسارّ ثم رّكب السلطان والخليفة المتوكل على الله معه من قلعة الجبل بعد
العامة السلطان بمن معه حأتى وقفا خلف دارّ الضيافة وقد اجتمع حأول السلطان من

خلئق ل تحصى كثرة فوقف هناك ساعة ثم عاد وطلع إلى السطبل السلطاني وجلس
ًبا وصعد الخليفة إلى منزله بقلعة الجبل وقد نزلت الذلة على فيه من غير أن يلقى حأر

 الدولة الظاهرية وظهر من خوف السلطان وبكائه ما أبكى الناس شفقة له ورّحأمة عليه.

عامة فلما غربت الشمس صعد السلطان إلى القلعة وبات بالقصر السلطاني ومعه
ظاهر مماليكه ثم في يوم السبت ثالث جمادى الخرة نزل الناصري بعساكره بركة الجب

والمير القاهرة ومعه من أكابر المراء المير تمربغا الفضلي الشرفي المدعو منطاش
بزلرّ العمري الناصري حأسن والمير كمشبغا الحموي اليلبغاوي نائب طرابلس كان

والمير أحأمد بن يلبغا العمري أمير مجلس والمير أيدكارّ حأاجب الحجاب وجماعة أخر من
 أمراء الشام ومصر وغيرها.

أبواب القاهرة ثم تقدمت عساكر الناصري إلى المرج وإلى مسجد التبن فعند ذلك غلقت
وانتشرت الزعر في كلها إل باب زويلة وأغلقت جميع الدرّوب والخوخ وسد باب القرافة

 أقطارّ المدينة تأخذ ما ظفرت به ممن يستضعفونه.

ًيا من القلعة ومعه الخليفة المتوكل على الله ونزل إلى دارّ الضيافة ثم رّكب السلطان ثان
الحسينية فلقيتهم كشافة فقدم عليه الخبر بأن طليعة الناصري وصلت إلى الخراب طرف

 السلطان فكسرتهم.

السلطان ببعض ثم ندب السلطان المراء فتوجهوا بالعساكر إلى جهة قبة النصر ونزل
 الزوايا عند دارّ الضيافة إلى آخر النهارّ.

النصر والكوسات تدق ثم عاد إلى السطبل السلطاني وصحبته المراء الذين توجهوا لقبة
والنفوط ل تفتر والرميلة قد وهم على أهبة اللقاء وملقاة العدو وخاصكية السلطان حأوله

ذلك حأتى أصبحوا يوم الثنين وإذا امتلت بالزعر والعامة ومماليك المراء ولم يزالوا على
ابن أيتمشر البجاسي والمير إبراهيم بالمير آقبغا المارّديني حأاجب الحجاب والمير جمق



ومعهم نحو خمسمائة مملوك من بن طشتمر العلئي الدوادارّ قد خرجوا في الليل
 المماليك السلطانية ولحقوا بالناصري.

قرقماس ثم أصبح السلطان من الغد وهو يوم خامس جمادى الخرة فر المير
المصرية والمير الطشتمري الدوادارّ الكبير وقرا دمرداش الحأمدي أتابك العساكر بالديارّ

المماليك والخدم سودون باق أمير مجلس ولحقوا بالناصري وكانوا في عدة وافرة من
عمه المير قجماس والطلب الهائلة ولم يتأخر عند السلطان من أعيان المراء إل ابن

سنقر وسودون الشيخوني النائب وسودون طرنطاي وتمربغا المنجكي وأبوبكر بن
وبيبرس التمان تمري الصفوي ومقدم المماليك شنكل وطائفة من أمرائه مشترواته

 وخاصكيته.

أمير من أمراء والعجب أن السلطان كان أنعم في أمسه على المراء الذين توجهوا لكل
على طاعته اللوف عشرة آلف دينارّ ولكل أمير طبلخاناه خمسة آلف دينارّ وحألفهم

دينارّ دفعة ونصرته وأعطى في ليلة واحأدة للمير الكبير قرا دمرداش الحأمدي ثلثين ألف
ًنا قيمته آلف عديدة حأتى قال له قرا دمرداش المذكورّ: يا مولنا واحأدة وخاتما مثم

 السلطان رّوحأي فداؤك ل تخف ما دمت أنا واقف في خدمتك أنت آمن.

الماء فشكره السلطان فنزل من عنده وفي الحال رّكب وخرج من باب القرافة وقطع
الناصري الذي يجري إلى القلعة وتوجه مع من ذكرنا من المراء إلى الناصري فليم يلتفت

 لهم ذاك اللتفات الكلي بل فعل مع غيرهم ممن توجه إليه من أمراء مصر.

 انتهى.

الشياء علم أن دولته ولما بلغ السلطان نفاق هؤلء المراء عليه بعد أن أنعم عليهم بهذه
السواق وامتلت القاهرة قد زالت فأغلق في الحال باب زويلة وجميع الدرّوب وتعطلت

 أمرها. بالزعر واشتد فسادهم وتلشت الدولة الظاهرية وانحل

زويلة وخاف والي القاهرة حأسام الدين بن الكورّاني على نفسه فقام من خلف باب
 وتوجه إلى بيته واختفى.

الحبس وبقي الناس غوغاء وقطع المسجونون قيودهم بخزانة شمائل وكسروا باب
وخرجوا على حأمية جملة واحأدة فلم يردهم أحأد بشغل كل واحأد بنفسه وكذلك فعل أهل

حأبس الديلم وأهل سجن الرحأبة هذا والسلطان إلى الن بقلعة الجبل والنفوط عمالة
ًيا ثم أمر السلطان مماليكه فنزلوا ومنعوا العامة من التوجه إلى يلبغا والكوسات تدق حأرب

تزيد الناصري فرجمهم العامة بالحجارّة فرماهم المماليك بالنشاب وقتلوا منهم جماعة
 عدتهم على عشر أنفس.

المير قجماس ثم أقبلت طليعة الناصري مع عدة من أعيان المراء من أصحابه فبرز لهم
القلعة بالسهام ابن عم السلطان في جماعة كبيرة وقاتلهم وأكثر الرمي عليهم من فوق

 والنفوط والحجارّة بالمقاليع وهم يوالون الكر والفر غير مرة.

ًدا غير أنهم في علم بزوال ًتا جي  دولتهم. وثبتت المماليك السلطانية ثبا

ًئا بعد شيء فمنهم من يتوجه إلى الناصري ومنهم هذا وأصحاب السلطان تتفرق عنه شي
ذكرنا من من يختفي خوًفا على نفسه حأتى لم يبق عند السلطان إل جماعة يسيرة ممن
بقي عنده المراء فلما كان آخر النهارّ المذكورّ أرّاد السلطان أن يسلم نفسه فمنعه من



بعد ذلك من المراء وخاصكيته وقالت مماليكه: نحن نقاتل بين يديك حأتى نموت ثم سلم
 زائلة. نفسك فلم يثق بذلك منهم لكنه شكرهم على هذا الكلم والسعد مدبر والدولة

الطواشي ثم بعد العصر من اليوم المذكورّ قدم جماعة من عسكر الناصري عليهم
والمير طقطاي الرومي الطشتمري والمير بزلرّ العمري الناصري وكان من الشجعان

المير بطا ألطنبغا الشربي في نحو اللف وخمسمائة مقاتل يريدون القلعة فبرز لهم
شقراق الطولوتمري الظاهري الخاصكي والمير شكر باي العثماني الظاهري وسودون

ًكا من الخاصكية الظاهرية وتلقوا مع العسكر المذكورّ: والوالد في نحو عشرين مملو
صدموهم صدمة واحأدة كسروهم فيها وهزموهم إلى قبة النصر ولم يقتل منهم غير

 سودون شقراق فإنه أمسك وأتي به إلى الناصري فوسطه.

ًدا غيره ل قبله ول بعده أعني صبًرا غير أن جماعة ولم يقتل الناصري في هذه الوقعة أحأ
 كبيرة قتلوا في المعركة.

زال فأخذ في وورّد الخبر بنصرتهم على الملك الظاهر فلم يغتر بذلك وعلم أن أمره قد
أرّسل تدبير أمره مع خواصه فأشارّ عليه من عنده أن يستأمن من الناصري فعند ذلك

الملك الظاهر المير أبا بكر بن سنقر الحاجب والمير بيدمر المنجكي شاد القصر
ًقا له فسارّا ًنا على نفسه ويترق من بالنمجاة إلى المير يلبغا الناصري أن يأخذا له أما

على وقتهما إلى قبة النصر ودخل على الناصري وهو بمخيمه واجتمعا به في خلوة فآمنة
بمكان نفسه وأخذ منهما منجاة الملك وقال: الملك الظاهر أخونا وخشداشنا ولكنه يختفي

فيه نجاته إلى أن تخمد الفتنة فإن الن كل واحأد له رّأي وكلم حأتى ندبر له أمًرا يكون
 فعادا بهذا الجواب إلى الملك الظاهر برقوق.

وقام الخليفة وأقام السلطان بعد ذلك في مكانه مع خواصه إلى أن صلى عشاء الخرة
 المتوكل على الله إلى منزله بالقلعة على العادة في كل ليلة.

إلى حأال وبقي الملك الظاهر في قليل من أصحابه وأذن لسودون النائب في التوجه
 سبيله والنظر في مصلحة نفسه فودعه وقام ونزل من وقته.

 ثم فرق الملك الظاهر بقية أصحابه فمضى كل واحأد إلى حأال سبيله.

ًيا على ثم استتر الملك الظاهر وغير صفته حأتى نزل من السطبل إلى حأيث شاء ماش
 قدميه فلم يعرف له أحأد خبًرا.

مدافع وانفض ذلك الجمع كله في أسرع ما يكون وسكن في الحال دق الكوسات ورّمي
النفط ووقع النهب في حأواصل السطبل حأتى أخذوا سائر ما كان فيه من السروج

واللجم وغيرها والعبي ونهبوا أيًضا ما كان بالميدان من الغنم الضأن وكان عدتها نحو
 اللفي رّأس ونهبت طباق المماليك بالقلعة.

 وطارّ الخبر في الوقت إلى الناصري فلم يتحرك من مكانه ودام بمخيمه.

 بالقلعة. وأرّسل جماعة من المراء من أصحابه فسارّ من عسكره عدة كبيرة واحأتاطوا

الخرة من سنة إحأدى وأصبح المير يلبغا الناصري بمكانه وهو يوم الثنين خامس جمادى
فسارّ منطاش إلى وتسعين وسبعمائة وندب المير منطاش في جماعة كبيرة إلى القلعة

المتوكل على قلعة الجبل في جموعه وطلع إلى السطبل السلطاني فنزل إليه الخليفة



بمخيمه فقام الله أبو عبد الله محمد وسارّ مع منطاش إلى الناصري بقية النصر حأتى نزل
 الناصري إليه وتلقاه وأجلسه بجانبه ووانسه بالحديث.

على بيوت هذا وقد انضمت العامة والزعر والتركمان من أصحاب الناصري وتفرقوا
وهجموا المراء وحأواصلهم فنهبوا ما وجموا حأتى أخربوا الدورّ وأخذوا أبوابها وخشبها

وأهلها منازل الناس خارّج القاهرة ونهبوها واستمروا على ذلك وقد صارّت مصر غوغاء
ولية رّعية بل رّاع حأتى أرّسل الناصري المير ناصر الدين محمد بن الحسام وقد وله
ًقا فدخل بفرسه ًبا من القاهرة فسارّ ابن الحسام إلى القاهرة فوجد باب النصر مغلو رّاك

 جامع الحاكم إلى القاهرة وفتح باب النصر وباب الفتوحا.

ًبا كبيًرا وعند فتح البواب طرق جماعة كبيرة من عسكر الناصري القاهرة ونهبوا منها جان
 فقاتلهم الناس وقتلوا منهم أرّبعة نفر.

 ومر بالناس في هذه اليام شدائد وأهوال.

إلى حأفظ وبلغ الناصري الخبر فبعث أبا بكر بن سنقر الحاجب وتنكزبغا رّأس نوبة
 القاهرة فدخلها.

المذكورّ عند الجملون ثم نودي بها من قبل الناصري بالمان ومنع النهب فنزل تنكزبغا
الحال وهدأ ما بالناس وسط القاهرة ونزل سيدي أبو بكر بن سنقر عند باب زويلة وسكن

 وأمنوا على أموالهم.

القضاة والعيان وأما الناصري فإنه لما نزل إليه الخليفة وأكرمه كما تقدم وحأضر قضاة
القضاة بخيمة أخرى ثم للهناء أمرهم الناصري بالقامة عنده وأنزل الخليفة بمخيم وأنزل

يكون وسألهم فيمن طلب الناصري من عنده من المراء والعيان وتكلم معهم فيما
الناصري فامتنع ينصب في السلطنة بعد الملك الظاهر برقوق فأشارّ أكابرهم بسلطنة

إل ما ذكرنا وهو الناصري من ذلك أشد امتناع وهم يلحون عليه ويقولون له: ما المصلحة
مرسوم عن الخليفة يأبى وانفض المجلس من غير طائل فعند ذلك تقدم الناصري بكتابة

بثغر السكندرّية وهم: وعن المير الكبير يلبغا الناصري بالفراج عن المراء المعتقلين
أمير سلحا وإحأضارّهم إلى ألطنبغا الجوباني نائب الشام وقردم الحسني وألطنبغا المعلم

 قلعة الجبل والجميع يلبغاويه فسارّ البريد بذلك.

في عالم كبير من ثم أمر الناصري بالرحأيل من قبة النصر إلى نحو الديارّ المصرية ورّكب
ًفا حأتى إنه كان عليق جمالهم في كل ليلة ًفا وثلثمائة إرّدب العساكر نحو الستين أل أل

 فول.

السلطاني وطلع وسارّ الناصري بخيوله وبجيوشه حأتى طلع إلى القلعة ونزل بالسطبل
 بديارّ مصر. الخليفة إلى منزله بقلعة الجبل ونزل كل أمير في بيت من بيوت المراء

الكريم بن وجلس الناصري في مجلس عظيم وحأضر إلى خدمته الوزير كريم الدين عبد
الجيش الغنام وموفق الدين أبو الفرج ناظر الخاص والقاضي جمال الدين محمود ناظر

الوظائف والقاضي بدرّ الدين محمد بن فضل الله كاتب السر الشريف وغيرهم من أرّباب
ًيا بالمان. فأمرهم المير الكبير بتحصيل الغنام إلى مطابخ المراء ونودي في القاهرة  ثان

فأخذ تنكزبغا ثم رّسم للمير تنكزبغا رّأس نوبة بتحصيل مماليك الملك الظاهر برقوق
 يتتبع أثرهم.



كثيرة مختلفة وأصبح الناس في يوم الثلثاء سادس جمادى الخرة في هرج كبير ومقالت
 في أمر الملك الظاهر برقوق.

ينصبه في سلطنة مصر ثم استدعى المير الكبير يلبغا الناصري المراء واستشارّهم فيمن
منطاش وجماعة من فكثر الكلم بينهم وكان غرض غالب المراء سلطنة الناصري ما خل
الملك الشرف الشرفية حأتى استقر الرأي على إقامة الملك الصالح أمير حأاج ابن
ًيا بعد أن أعيا المراء أمر الناصري في عدم قبوله السلطنة وهو شعبان في السلطنة ثان
ًقا خلعه من غير يقول: المصلحة سلطنة الملك الصالح أمير حأاج فإن الملك الظاهر برقو

الصالح وسلطنوه موجب فطلعوا في الحال من السطبل إلى القلعة واستدعوا الملك
إن شاء الله تعالى - وغيروا لقبه بالملك المنصورّ على ما سنذكره في أول ترجمته الثانية

هذا من أوله إلى - بعد أن نذكر حأوادث سنين الملك الظاهر برقوق كما هي عادة كتابنا
 آخره.

أيام على ما وأما الملك الظاهر برقوق فإنه دام في اختفائه إلى أن قبض عليه بعد
ًيا. سنحكيه في سلطنة الملك الصالح مفصًل إلى أن يسجن بالكرك ويعود إلى  ملكه ثان

يزول ملكه - بعد قلت: وزالت دولة الملك الظاهر برقوق كأن لم تكن - فسبحان من ل
ًنا إحأدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوًما أن حأكم مصر أميًرا كبيًرا وسلطا

تاسع ذي الحجة تفصيله: مدة تحكمه أميًرا قبض على المير طشتمر العلئي الدوادارّ في
الظاهر في سنة تسع وسبعين وسبعمائة إلى أن جلس على تخت الملك وتلقب بالملك

أشهر يوم الرّبعاء تاسع عشر رّمضان سنة أرّبع وثمانين وسبعمائة أرّبع سنين وتسعة
 وعشرة أيام.

 وكان يقال في هذه المدة المير الكبير أتابك العساكر.

ليلة الثنين ومن حأين تسلطن في سنة أرّبع وثمانين المذكورّة إلى يوم ترك واختفى في
وسبعة خامس جمادى الخرة من سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة ست سنين وثمانية أشهر

ًنا إحأدى عشرة سنة وخمسة عشر يوًما فهذا تفصيل تحكمه على مصر أميًرا أو سلطا
 أشهر وسبعة وعشرين يوًما.

مماليكه وذهب ملكه من الديارّ المصرية على أسرع وجه مع عظمة في النفوس وكثرة
أكابر وحأواشيه فإنه خلع من السلطنة وله نحو اللفي مملوك مشترى غير من أنشأه من
المراء والخاصكية من خشداشيته وغيرهم هذا مع ما كان فيه من القوة والشجاعة
بيده والقدام فإنه قام في هذا المر بالقوة في ابتداء أمره وتوثب على الرئاسة والمرة

دفعة واحأدة حأسب ما تقدم ذكره ولم يكن له يوم ذاك عشرة مماليك مشتراة وأعجب
هذا ما سيكون من أمره في سلطنته الثانية عند خروجه من حأبس الكرك وهو في من

ًيا كما سيأتي ذكر ذلك غاية ما يكون من الفقر وقلة الحاشية ومع هذا يملك مصر ثان
 مفصًل.

ًنا من الله وما أرّى هذا الذي وقع للملك الظاهر في خلعه من الملك مع ما ذكرنا إل خذل
 تعالى ولته المر.

ًطا يخلط الصالح  بالطالح. وقال المقريزي - رّحأمه الله -: وكان في سلطنته مخل

إبطاله ما كان يؤخذ من ومما حأكاه المقريزي قال: وكان له في مدته أشياء مليحة منها:
 سنة. أهل البرلس وشورّى وبلطيم من أعمال مصر شبه الجالية في كل



ًيا في سنة سبع وأرّبعين وثمانمائة. قلت: وقد تجدد ذلك في دولة الملك الظاهر جقمق ثان

 قال: وهو مبلغ ستين ألف درّهم فضة.

يؤخذ على القمح يعني عن الذي كان يؤخذ من هذه الجهات المذكورّة قال: وأبطل ما كان
وأعمالها والغربية بثغر دمياط من المكوس وما كان يؤخذ من معمل الفرارّيج بالجيزية

الدقيق بالبيرة وغيرها وما كان يؤخذ على الملح من المكس بعينتاب وما كان يؤخذ عل
 من المكس.

البر وولة وأبطل أيًضا ما كان يؤخذ في طرابلس عند قدوم النائب إليها - من قضاة
 العمال - عن كل واحأد خمسمائة درّهم.

من أهل الشرقية وأبطل أيًضا ما كان يؤخذ في كل سنة من الخيل والجمال والبقر والغنم
 من أعمال مصر.

 النصر. وأبطل ما كان يؤخذ من المكس بديارّ مصر على الدرّيس والحلفاء خارّج باب

 أعمال مصر. وأبطل ضمان المغاني بالكرك والشوبك ومن منية أبن خصيب وزفتى من

 وأبطل رّمي البقارّ بعد فراغ عمل الجسورّ على أهل النواحأي.

القاهرة ولم وأنشأ من العمائر في هذه السلطنة الولى المدرّسة بخط بين القصرين من
بعد خانقاه يعمر داخل القاهرة مثلها بعد مدرّسة السلطان حأسن ول أكثر معلوًما منها

 شيخو.

 وله أيًضا الصهريج والسبيل بقلعة الجبل تجاه اليوان.

الشام وطوله وعمر الطاحأون أيًضا بالقلعة وأنشأ جسر الشريعة على نهر الرّدن بطريق
ًعا. ًعا في عرض عشرين ذرّا  مائة وعشرون ذرّا

 وجدد خزائن السلحا بثغر السكندرّية.

 وعمر سورّ دمنهورّ بالبحيرة.

 بالقدس. وعمر الجبال الشرقية بالفيوم وزاوية البرزخ بدمياط وبنى قناطر

ًبا من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلة وبنى بحيرة برأس وادي بني سالم قري
 والسلم.

ًبا لهل الخير والعلم إذا أتاه أحأد ًبا مح منهم قام إليه ولم يعرف أحأد قال: وكان حأازًما مها
ًدا منهم من تقبيل يده إل أنه كان قبله من الملوك الترك يقوم لفقيه وقلما كان يمكن أحأ

ًبا لجمع المال.  مح

ول عمًل إل بمال وحأدث في أيامه تجاهر الناس بالبراطيل فكان ل يكاد يولى أحأد وظيفة
 وفسد بذلك كثير من الحأوال.

 وكان مولًعا بتقديم السافل وحأط ذوي البيوتات.



معيرة في زماننا قلت: وهذا البلء قد تضاعف الن حأتى خرج عن الحد وصارّ ذوو البيوت
 هذا.

 انتهى.

 قال: وغير ما كان للناس من الترتيب.

البغايا لبوارّهن بالغلمان واشتهر في أيامه ثلثة أشياء قبيحة: إتيان الذكران حأتى تشبه
 وذلك لشتهارّه بتقريب المماليك الحسان.

ًدا وظيفة إل بمال واقتدى بهذا الملوك من بعده. والتظاهر بالبراطيل وكان ل يكاد يولي أحأ

 وكساد السواق لشحه وقلة عطائه فمساوئه أضعاف حأسناته.

 انتهى كلم المقريزي من هذا المعنى.

وحأدث في أيامه قلت: ونحن نشاحأح الشيخ تقي الدين المقريزي في كلمه حأيث يقول:
اشتهارّ ذلك من يوم ثلثة أشياء قبيحة فأما إتيان الذكران فأقول: البلء قديم وقد نسب

اثنتين وثلثين دخول الخراسانية إلى العراق في نوبة أبي مسلم الخراساني في سنة
 ومائة من الهجرة.

الناصر محمد بن وأما اقتناؤه المماليك الحسان فأين الشيخ تقي الدين من مشترى الملك
في مثلها حأتى إن قلوون إلى حأسان المماليك بأغلى الثمان الذي لم يقع للملك الظاهر

عليهم بتقادم الملك الناصر محمد قدم جماعة من مماليكه ممن شغف بمحبتهم وأنعم
وألطنبغا ألوف بمصر ولم يطر شارّب واحأد منهم مثل بكتمر الساقي ويلبغا اليحياوي

وزوجهم المارّديني وقوصون وملكتمر الحجازي وطقزدمر الحموي وبشتك وطغاي الكبير
 بأولده فحينئذ الفرق بينهما في هذا الشأن ظاهر.

ًدا من القرن الثالث وإلى الن حأتى إنه كان وأما قوله: أخذ البراطيل فهذا أيًضا قديم ج
قلوون ديوان يعرف بديوان في دولة الملك الصالح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن
من له حأاجة يأتي إلى البذل - أعني بديوان البرطيل - وشاع ذلك في القطارّ وصارّ

يصل الملك صاحأب الديوان المذكورّ ويبذل فيما يرومه من الوظائف وهذا شيء لم
 الظاهر برقوق إليه.

 كريم. وأما شحه فهو بالنسبة لمن تقدمه من الملوك شحيح وإلى من جاء بعده

ولول ذاك ما كان والشيخ تقي الدين - رّحأمه الله - كان له انحرافات معروفة تارّة وتارّة
الدين عبد الله يحكي عنه في تارّيخه السلوك قوله: ولقد سمعت العبد الصالح جمال

ًدا في منامه صعد المنبر بجامع السكسري المغربي يخبرني - رّحأمه الله - أنه رّأى قر
في أثناء الحاكم فخطب ثم نزل ودخل المحراب ليصلي بالناس الجمعة فثارّ الناس عليه

الشرف صلته بهم فأخرجوه من المحراب وكانت هذه الرؤيا في أواخر سلطنة الملك
شعبان بن حأسين في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة فكان تقدم الملك الظاهر برقوق
ًقا بكثير من أخلق القردة شًحا على الناس وسلطنته تأويل هذه الرؤيا فإنه كان متخل

ًدا ولكن الله يفعل ما يريد ولله المر من قبل ومن بعد. ًعا وفسا  وطم

 انتهى كلم المقريزي.



الظاهر فليس بشيء من قلت: وتعبير الشيخ تقي الدين لهذه الرؤيا أن القرد هو الملك
إل بعد أن تسلطن ولد وجوه عديدة منها: أن برقوًقا لم يتسلطن بعد قتل الملك الشرف

 حأاج. الملك الشرف الملك المنصورّ علي وولده الملك الصالح أمير

 الشرف ثم تسلطن برقوق بعد ست سنين من وفاة

ويصلي بالناس بعد ومنها أن الناس لما أخرجوا القرد في أثناء الصلة كان ينبغي أن يعود
ًيا صلة أطول من الصلة الولى فإن برقوقا لما خلع عاد ًيا إخراجه ثان إلى السلطنة ثان

 لبرقوق. ومكث فيها أكثر من سلطنته الولى حأتى كانت تطابق ما وقع

فيها فإنه لما صحب وقولنا: إن الشيخ تقي الدين كان له تارّات يشكر فيها وتارّات يذم
في الثناء عليه في الملك الظاهر المذكورّ في سلطنته الثانية وأحأسن إليه الظاهر أمعن

مقالته هذه فإنه أمعن عدة أماكن من مصنفاته ونسي مقالته هذه وغيرها وفاته أن يغير
 ويقال في المثل: من شكر وذم فكأنما كذب نفسه مرتين.

حأاًل من سلطنته وبإجماع الناس أن الملك الظاهر برقوًقا كان في سلطنته الولى أحأسن
وإبعادهم والغض منهم لما الثانية فإنه ارّتكب في الثانية أمورًّا شنيعة: مثل قتل العلماء

 أفتوا بقتاله عند خروجه من الكرك.

وغيره وإن كان هو ونحن أعرف بأحأوال الملك الظاهر وابنه الناصر من الشيخ تقي الدين
الظاهر غير أن السن ولم أرّد بذلك الحط على الشيخ تقي الدين ول التعصب للملك

 الحق يقال.

عادة والحق المحض فيه أنه كان له محاسن ومساوئ وليس للمعان محل كما هي
 الملوك والحكام.

 وبالجملة فهو أحأسن حأاًل ممن جاء بعده من الملوك بل مدافعة.

 والله تعالى أعلم.

وسبعمائة على أن السنة الولى من سلطنة الظاهر برقوق الولى وهي سنة أرّبع وثمانين
ًيا حأكم منها إلى تاسع عشر شهر رّمضان ثم حأكم الملك الظاهر في الملك الصالح حأاج

 باقيها.

العلمة قاضي وفيها توفي قاضي قضاة الحنفية بدمشق همام الدين أمير غالب ابن
أوًل حأسبة دمشق القضاة قوام الدين أمير كاتب التقاني الفارّابي النزارّي الحنفي ولي

رّئيًسا حأسن الخلق كريم ثم القضاء بها وكان قليل العلم بالنسبة إلى أبيه إل أنه كان
 النفس عادًل في أحأكامه.

إلى أن مات وكان في وليته يعتمد على العلماء من نوابه فمشى حأاله وشكرت سيرته
 في جمادى الولى.

ابن قاضي وتوفي قاضي القضاة بدرّ الدين عبد الوهاب ابن الشيخ كمال الدين أحأمد
 المالكي. القضاة علم الدين محمود بن أبي بكر بن عيسى بن بدرّان السعدي الخنائي

الدين إبراهيم ولد في حأدود العشرين وسبعمائة وتولى القضاء بعد موت القاضي برهان
 الخنائي.
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ًفا فجاءه التشريف من الملك الشرف شعبان وألقي عليه على لحافه فلما وكان ضعي
 عوفي لبسه.

نعيم وباشر القضاء وحأسنت سيرته إلى أن صرف بعلم الدين سليمان بن خالد بن
البساطي في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ثم أعيد في صفر سنة تسع

ًيا ولزم دارّه إلى أن مات. وسبعين  وعزل في السنة بالبساطي ثان

ًنا مشكورّ السيرة.  وكان خيًرا دي

شهر رّمضان وتوفي الوزير الصاحأب كريم الدين عبد الكريم بن الرويهب في سابع عشر
 وقد اتضع حأاله وافتقر.

والستيفاء وغير وكان من أعيان القباط وباشر عدة مباشرات منها الوزرّ ونظر الدولة
 ذلك.

القضاة تقي وتوفي الشيخ علء الدين أبو الحسن علي بن عمر بن محمد ابن قاضي
 الدين محمد ابن دقيق العيد موقع الحكم في خامس عشر صفر.

يوم الحأد وتوفي الشيخ جمال الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف السواني في
 عاشر شهر رّبيع الول.

ًدا من الفضلء.  وكان معدو

أمراء الطبلخانات وتوفي المير فخر الدين إياس بن عبد الله الصرغتمشي الحاجب أحأد
 في ثالث شهر رّبيع الخر.

 وكان فيه شجاعة وعنده كرم وتعصب لمن يلوذ به.

الشافعي في يوم وتوفي الشيخ المام عز الدين عبد العزيز بن عبد الحق السيوطي
بعدة مدارّس الحأد عاشر ذي القعدة بعدما تصدرّ للشتغال والفتاء عدة سنين ودرّس

 وكان من أعيان الشافعية.

 شعبان. وتوفي المير زين الدين زبالة الفارّقاني نائب قلعة دمشق بها في

آقبغا بن وتوفي السلطان الملك المعز حأسين بن أويس ابن الشيخ حأسن بن حأسين بن
 أيلكان المنعوت بالشيخ حأسين سلطان بغداد وتبريزوما والهما.

 وكان سبط القان أرّغون بن بوسعيد ملك التتارّ.

على موته في يوم ولي سلطنة بغداد في حأياة أبيه لن والده أويًسا كان رّأى مناًما يدل
المذكورّ في معين فاعتزل الملك وسلطن ولده هذا وقد تقدم ذكره في ترجمة والده

 سنة ست وسبعين وسبعمائة.

أويس وملك ودام الشيخ حأسين هذا في الملك إلى أن قتله أخوه السلطان أحأمد بن
 بغداد بإشارّة خجا شيخ الكجحاني في هذه السنة.

ًعا مقداًما ًبا جميًل جليًل شجا ًكا شا ًبا للرعية كثير البر وكان الشيخ حأسين هذا مل كريًما محب
معمورّة إلى أن ملكها أخوه أحأمد بعده قليل الطمع ولقد كانت العراق في أيامه مطمئنة



وأولده فكان خراب العراق على فاضطربت أحأوالها إلى أن قتل ثم ملكها قرا يوسف
 أيديهم.

 وبالجملة فكان الشيخ حأسين هذا هو آخر ملوك بغداد والعراق.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع ونصف.

ًعا وثلثة أصابع.  مبلغ الزيادة عشرون ذرّا

 وهي سنة الغرقى لعظم زيادة النيل.

 وسبعمائة. السنة الثانية من سلطنة الظاهر برقوق الولى وهي سنة خمس وثمانين

يحيى ابن مخلوف وفيها توفي الديب المقرئ الفاضل شهاب الدين أبو العباس أحأمد بن
 بن مر بن فضل الله بن سعد بن ساعد السعدي العرج الشاعر المشهورّ.

ًفا بالقراءات وقال الشعر وسنه كان لديه فضيلة وعل قدرّه على نظم الشعر وكان عارّ
 دون العشرين سنة.

بزمزم لم يطهر ومن شعره رّحأمه الله: الكامل إن الكريم إذا تنجس عرضه لو طهروه
وهو مجرد وتوفي المير عز الدين أيدمر بن عبد الله من صديق المعروف بالخطائي

 بالسكندرّية.

على المير بركة كان أحأد أمراء الطبلخانات بالديارّ المصرية ورّأس نوبة وكان ممن انضم
 إلى أن مات. الجوباني فقبض عليه برقوق وحأبسه مدة ثم أفرج عنه وأعاده على إمرته

ًدا كبيًرا استولى عليه ناظر الخاص.  وخلف موجو

أمير سلحا وهو وتوفي المير سيف الدين بلط بن عبد الله السيفي المعروف بالصغير
 بطرابلس في جمادى الولى.

 وكان حأشًما وقورًّا مشكورّ السيرة.

صفد بها في وتوفي المير سيف الدين تمرباي بن عبد الله الفضلي الشرفي نائب
 جمادى الولى وكان من أعيان المماليك الشرفية.

عدة بلد إلى أن وقد تقدم أنه ولي نيابة حألب وغيرها ثم عزله الملك الظاهر فنقله في
 وله نيابة صفد فمات بها.

بن عبد وتوفي الشيخ المام علم الدين سليمان بن شهاب الدين أحأمد بن سليمان
عشرين الرحأمن بن أبي الفتح بن هاشم العسقلني الحنبلي أحأد فقهاء الحنابلة في ثالث

 جمادى الخرة.

بهاء الدين وتوفي قاضي قضاة الشافعية بدمشق ولي الدين عبد الله ابن قاضي القضاة
في هذه أبي البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام السبكي الشافعي بها

 السنة.



دمشق في وتوفي المير سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الكوكائي حأاجب حأجاب
 سادس المحرم.

اللوف بالديارّ وكان أصله من مماليك المير كوكاي وترقى إلى أن صارّ من جملة أمراء
الظاهر برقوق المصرية ثم ولي إمرة سلحا ثم نقل إلى حأجوبية الحجاب في أول سلطنة

بالديارّ عوًضا عن سودون الفخري الشيخوني بحكم انتقال سودون إلى نيابة السلطنة
المصرية فدام قطلوبغا هذا في وظيفة الحجوبية إلى أن مات وشغرت الوظيفة وهي

 الحجوبية من بعده أرّبع سنين إلى أن وليها أيدكارّ العمري.

طشمتمر العلئي في وتوفي المير سيف الدين أرّغون بن عبد الله دوادارّ المير الكبير
 هذه السنة.

ًفا عاقًل مدبًرا وله وجاهة في وكان من جملة أمراء الطبلخانات بديارّ مصر وكان عارّ
 الدول.

الطبلخانات في ليلة وتوفي المير شرف الدين موسى بن دندارّ بن قرمان أحأد أمراء
 الرّبعاء العشرين من جمادى الولى.

السلمي في ثالث وتوفي مستوفي ديوان المرتجع أمين الدين عبد الله المعروف بجعيص
 عشر المحرم.

 كان من أعيان الكتاب القبطية.

العلمة وتوفي القاضي شرف الدين موسى ابن القاضي بدرّ الدين محمد بن محمد ابن
ًدا من القاهرة شهاب الدين محمود الحلبي الحنبلي أحأد موقعي الدست بمدينة الرملة عائ

 إلى دمشق في أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثمانية أذرّع سواء.

ًعا. ًعا وأرّبعة عشر إصب  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 والله تعالى أعلم.

 السنة الثالثة من سلطنة الظاهر برقوق

 الولى وهي سنة ست وثمانين وسبعمائة.

بالمشرف أحأد أمراء فيها توفي المير سيف الدين بهادرّ بن عبد اله الجمالي المعروف
القصب من طريق اللوف بالديارّ المصرية وأمير حأاج المحمل في ذي القعدة بعيون

 الحجاز وبها دفن وقبره معروف هناك.

 وكان مشكورّ السيرة ولي إمرة الحاج غير مرة.

 رّحأمه الله تعالى.

مقدم ابن محمد وتوفي قاضي القضاة علم الدين أبو الربيع سليمان بن خالد بن نعيم بن
بالديارّ بن حأسن بن غانم بن محمد الطائي البساطي المالكي قاضي قضاة المالكية

المصرية وهو معزول في يوم الجمعة سادس عشر صفر وقد أناف على الستين سنة
 وأصل آبائه من قرية شبرا بسيون بالغربية من أعمال القاهرة وولد هو ببساط.
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ًعا. ًها فاضًل بارّ  وكان فقي

بعد عزله ولي قضاء مصر في الدولة الشرفية شعبان عوًضا عن بدرّ الدين الخنائي
حأتى وباشر بعفة وتقشف واطراحا التكلف حأتى عزل في سنة ثلث وثمانين ولزم دارّه

 مات.

المصرية بعد أن أخرج وتوفي المير سيف الدين طنج المحمدي أحأد أمراء اللوف بالديارّ
ًيا إلى دمشق فمات بها وكان من أعيان المراء.  منف

المصري المولد وتوفي العلمة أوحأد الدين عبد الواحأد بن إسماعيل بن ياسين الحنفي
 ذي الحجة. والدارّ والوفاة كاتب السر الشريف بالديارّ المصرية في يوم السبت ثاني

ًكا في عدة علوم مع رّياسة وحأشمة خدم ًنا مشارّ ًها فاضًل مفت عند الملك الظاهر وكان فقي
سنة أرّبع وثمانين برقوق موقًعا فلما تسلطن وله كتابة السر بالديارّ المصرية في شوال

الوظيفة بحرمة وافرة وسبعمائة بعد عزل القاضي بدرّ الدين محمد بن فضل الله فباشر
سنة في عنفوان وحأسنت سيرته وعظم في الدولة فعاجلته المنية وعمره سبع وثلثون

 شبيبته وأعيد بدرّ الدين بن فضل الله من بعده إلى كتابة السر.

يوسف بن وتوفي القاضي تقي الدين عبد الرحأمن ابن القاضي محب الدين محمد بن
المنصورّة في أحأمد بن عبد الدائم التيمي الحلبي الصل المصري الشافعي ناظر الجيوش

 ليلة الخميس سادس عشر جمادى الولى.

العرب وضربه وسبب موته أن الملك الظاهر برقوًقا غضب عليه بسبب إقطاع زامل أمير
بعد ثلثة أيام بالدواة ثم مده وضربه نحو ثلثمائة عصاة فحمل إلى دارّه في محفة ومات

 أو أكثر.

أحأد أمراء وتوفي المير جمال الدين عبد الله ابن المير بكتمر الحسامي الحاجب
أستادارّ الطبلخاناه في وتوفي المير علء الدين علي بن أحأمد بن السائس الطيبرسي

 خوند بركة أم الملك الشرف شعبان في سادس شوال.

 وكان من أعيان رّؤساء الديارّ المصرية وله ثروة.

الدين علي بن وتوفي العلمة قاضي القضاة صدرّ الدين محمد ابن قاضي القضاة علء
شهر رّبيع منصورّ الحنفي قاضي قضاة الديارّ المصرية وهو قاض في يوم الثنين عاشر

القضاة الول وقد أناف على ثمانين سنة في وليته الثانية وتولى القضاء عوضه قاضي
شمس الدين الطرابلسي وتولى مشيخة الصرغتمشية من بعده العلمة جلل الدين

 التباني.

في فروع أبي حأنيفة قال العيني - رّحأمه الله -: كان إماًما عالًما فاضًل كامًل بحًرا
ًيا وكان رّيض الخلق كثير التواضع والحلم لين الجانب جميل المعاشرة مستحضًرا قو

ًدا على جانب الصدق في أقواله وأفعاله ًدا في حأسن المحاضرة والمذاكرة معتم سعي
 حأركاته وسكناته.

 رّحأمه الله تعالى.

بن محمد بن وتوفي العلمة إمام عصره ووحأيد دهره وأعجوبة زمانه أكمل الدين محمد
شهر محمود الرومي البابرتي الحنفي شيخ خانقاة شيخون في يوم الجمعة تاسع عشر



رّمضان وحأضر السلطان الملك الظاهر الصلة عليه ومشى أمام نعشه من مصلة
إلى أن وقف على دفنه بقبة الشيخونية بعد أن هم على أن يحمل نعشه غير المؤمني

 أكابر المراء عنه. مرة فتحمله

حأتى إن الملك كان واحأد زمانه في المنقول والمعقول ونالته السعادة والجاه العريض
حأتى يتهيأ الظاهر برقوًقا مع عظمته كان ينزل في موكبه ويقف على باب خانقاه شيخون

مرة الشيخ أكمل الدين للركوب ويركب ويسير مع الملك الظاهر وقع له ذلك معه غير
ًبا لقيام الملك الظاهر برقوق للقضاة فإنه كان يقوم له إذا دخل عليه وهو الذي كان سب

القيام ول يقوم للقضاة لما كانت عادة الملوك من قبله فكلمه الشيخ أكمل الدين هذا في
 للقضاة حأتى قام لهم وصارّت عادة إلى يومنا هذا.

استوعبنا أحأواله وبعد موته جلس الشيخ سراج الدين البلقيني عن يمين السلطان وقد
 في المنهل الصافي بأطول من هذا.

العقيلي وتوفي قاضي مكة وخطيبها كمال الدين أبو الفضل محمد بن أحأمد بن علي
 النويري الشافعي بمكة في يوم الرّبعاء ثالث عشر شهر رّجب.

البغدادي وتوفي عالم بغداد شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن الكرماني
 الشافعي شارّحا البخارّي في المحرم بطريق الحجاز وحأمل إلى بغداد ودفن بها.

 ومولده في جمادى الخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة.

 وكان قدم مصر والشام.

 رّحأمه الله.

الثنين خامس وتوفي صائم الدهر الشيخ محمد بن صديق التبريزي الصوفي في ليلة
 عشر شهر رّمضان بالقاهرة.

 فقط. أقام أرّبعين سنة يصوم ويفطر على حأمص بفلس ل يخلطه إل بالملح

 وكان على قدم هائل من العبادة.

الناصري حأسن وتوفي المير الطواشي شبل الدولة كافورّ بن عبد الله الهندي الزمردي
 في ثامن شهر رّبيع الول وقد عمر طويًل.

 وهو صاحأب التربة بالقرافة.

 الدوادارّ. وتوفي المير الكبير سيف الدين طشتمر بن عبد الله العلئي

الشام ثم أتابك كان من أجل المراء وهو أول دوادارّ وليها بتقدمة ألف ثم ولي نيابة
سلطنته وقبض العساكر بالديارّ المصرية إلى أن رّكب عليه الملك الظاهر برقوق قبل

وله نيابة صفد عليه وحأبسه مدة وولى التابكية من بعده ثم أخرجه إلى القدس بطاًل ثم
 ثم حأماة إلى أن مات.

ًنا خيًرا وله مشارّكة في فنون وفيه محبة لهل العلم  والفضل. وكان دي

 وكان يكتب الخط المنسوب ويحب الدب والشعر.



 معزول. وتوفي تاج الدين موسى بن سعد الله بن أبي الفرج ناظر الخاص وهو

 وكان يعرف بابن كاتب السعدي.

 وكان من أعيان القباط.

 رّبيع الخر. وتوفي تاج الدين بن وزير بيته السلمي ناظر السكندرّية بها في شهر

 أصابع. أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثمانية أذرّع وثمانية

ًعا وثمانية أصابع.  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 وهي سنة سبع وثمانين وسبعمائة.

محمد بن محمد وفيها توفي قاضي قضاة الحنفية بحلب تاج الدين أحأمد بن شمس الدين
ًبا شاعًرا. ًثا أدي ًها فاضًل محد  بدمشق في هذه السنة وكان فقي

 ومات عن سن عالية.

ابن قاضي وتوفي القاضي جمال الدين إبراهيم ابن قاضي قضاة حألب ناصر الدين محمد
الصاحأب قضاة حألب كمال الدين عمر ابن قاضي قضاة حألب عز الدين عبد العزيز ابن

هبة فخر الدين محمد ابن قاضي القضاة نجم الدين أحأمد ابن قاضي القضاة جمال الدين
الله ابن قاضي قضاة حألب محب الدين محمد ابن قاضي قضاة حألب جمال الدين هبة

ابن قاضي قضاة حألب نجم الدين أحأمد بن يحيى بن زهير بن هارّون بن موسى بن الله
الله بن محمد بن عامر بن أبي جرادة بن رّبيعة الحنفي المعروف بابن عيسى بن عبد

 العديم.

 مات عن نيف وسبعين سنة.

أيًضا ذكر جماعة قلت: هو من بيت علم ورّياسة وقد تقدم ذكر جماعة من أقارّبه ويأتي
 منهم كل واحأد في محله إن شاء الله تعالى.

القديمة في يوم وتوفي رّئيس التجارّ زكي الدين أبو بكر بن علي الخروبي المصري بمصر
 الخميس تاسع عشر المحرم وخلف ماًل كبيًرا.

آل فضل بالبلد وتوفي المير فخر الدين عثمان بن قارّا بن مهنا بن عيسى بن مهنا أمير
اليلبغاوي نائب الشامية وتوفي المير سيف الدين قرا بلط بن عبد الله الحأمدي

 السكندرّية بها في شهر رّبيع الخر.

 وكان من أكابر مماليك التابك يلبغا العمري الخاصكي.

بن حأسين بن وتوفني الشيخ المام العالم نجم الدين أحأمد بن عثمان بن عيسى بن حأسن
الخرة - عبد المحسن الراسوفي الدمشقي الشافعي المعروف بابن الحبال في جمادى

 بعد عوده من مصر - بدمشق.

ًها عالًما متبحًرا في مذهبه انتهت إليه رّياسة مذهب الشافعي بدمشق في زمانه وكان فقي
 وتصدى للفتاء والتدرّيس والشتغال سنين عديدة.



أحأمد ابن وتوفي السيد الشريف شمس الدين أبو المجد محمد ابن النقيب جمال الدين
ولم النقيب شمس الدين محمد بن أحأمد الحراني الحلبي الحنفي عن سبع وأرّبعين سنة

 يل نقابة الشراف.

بالشاطر وتوفي الشيخ الديب شهاب الدين أحأمد بن عبد الهادي بن أحأمد المعروف
الول من الدمنهورّي الشاعر المشهورّ بعقبة أيل متوجًها إلى الحجاز الشريف في العشر

 ذي القعدة.

 ومولده في سنة ثلث وأرّبعين وسبعمائة.

ًعا في فنون ل سيما في حأل المترجم ًعا فاضًل بارّ ًبا بارّ  ونظم القريض. وكان أدي

البرد من ومن شعره في مروحأة: الطويل ومخطوبة في الحر من كل هاجر ومهجورّة في
ًقا أتت بالهوى الممدود من كل جانب وتوفي كل خاطب إذا ما الهوى المقصورّ هيج عاش

المماليك المير سيف الدين آقبغا بن عبد الله الدوادارّ في شهر رّبيع الخر وكان من
 اليلبغاوية من حأزب خشداشية الملك الظاهر برقوق.

مستوفي وتوفي الرئيس شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحأمد بن سبع العبسي
 ديوان الحأباس في ثامن عشر شعبان.

ًدا من أعيان الديارّ المصرية.  وكان معدو

 حألب بها. وتوفي قاضي القضاة زين الدين عبد الرحأمن بن رّشد المالكي قاضي قضاة

ًدا من فقهاء المالكية.  وكان معدو

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع وأرّبعة أصابع.

ًعا. ًعا وخمسة عشر إصب  مبلغ الزيادة سبعة عشر ذرّا

وسبعمائة فيها السنة الخامسة من سلطنة الظاهر برقوق الولى وهي سنة ثمان وثمانين
الدين توفي القاضي بدرّ الدين أحأمد بن شرف الدين محمد ابن الوزير الصاحأب فخر

محمد ابن الوزير الصاحأب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف بابن حأناء في
 يوم الجمعة تاسع عشرين جمادى الخرة بمدينة مصر عن نيف وسبعين سنة.

ًدا هنئت يا عود الرّاك بثغره ًبا معدو ًنا أدي ًها عالًما مفت إذ أنت للوطان غير مفارّق وكان فقي
قلت: وأحأسن من هذا قول إن كنت فارّقت العقيق وبارًّقا ها أنت ما بين العذيب وبارّق
الحبيب لك الهنا بلثم فم ما ابن دمرداش الدمشقي في المعنى: الطويل أقول لمسواك
للديارّ مفارّق تذكرت أوطاني ناله ثغر عاشق فقال وفي أحأشائه حأرق الجوى مقالة صب
هذا المعنى وهو أيًضا في غاية فقلبي كما ترى أعلله بين العذيب وبارّق ولبن قرناص في

من أهوى فقبله مشفقا ورّد من الحسن: الطويل سألتك يا عود الرّاك بأن تعد إلى ثغر
وتوفي السيد الشريف شهاب الدين ثنيات العذيب منيهًل تسلسل ما بين البيرق والنقا

سعد الحسني المكي أمير مكة أحأمد بن عجلن بن رّميثة واسم رّميثة منجد ابن أبي نمي
 بالمعلة. في حأادي عشرين شعبان عن نيف وستين سنة بمكة ودفن

 وكان حأسن السيرة مشكورّ الطريقة.



 وولي إمرة مكة بعده ابنه محمد بن أحأمد بأمر كبيش بن عجلن.

المنسوب وتوفي الشيخ عماد الدين إسماعيل بن عبد الله أحأد الفراد في الخط
على المعروف بابن الزمكحل كان رّئيًسا في كتابة المنسوب كان يكتب سورّة الخلص
في فن حأبة أرّز كتابة بينة تقرأ بتمامها وكمالها ل ينطمس منها حأرف واحأد وكان له بدائع

أيًضا الكتابة وكتب عدة مصاحأف إلى أن مات والزمكحل: بزاي مضمومة وميم مضمومة
 وكاف ساكنة وحأاء مضمومة مهملة وبعدها لم ساكنة.

الطبلخانات في شهر وتوفي المير سيف الدين جلبان بن عبد الله الحاجب أحأد أمراء
 رّمضان.

ًنا مشكورّ السيرة.  وكان عاقًل ساك

اليروقية وصاحأب وتوفي المير غرس الدين خليل بن قراجا بن دلغاعر أمير التركمان
ًبا من أبلستين قتيًل في الحرب مع المير صارّم الدين إبراهيم بن همر التركماني قري

 مدينة مرعش عن نيف وستين سنة.

 أيًضا. وتوفي المير سودون العلئي نائب حأماة قتيًل في محارّبة التركمان

 وكان ممن أنشأه الملك الظاهر برقوق وأظنه من خشداشيته.

أمير المدينة وتوفي الشريف بدرّ الدين محمد بن عطيفة بن منصورّ بن جماز بن شيحة
 النبوية على ساكنها أفضل الصلة والسلم.

القرمي وتوفي الشيخ الزاهد العابد الصالح شمس الدين محمد بن أحأمد بن عثمان
 الحنفي بالقدس الشريف في صفر.

 ومولده في ذي الحجة سنة ستة وعشرين وسبعمائة.

 والليلة ثماني ختمات. وكان كثير العبادة والتلوة للقرآن حأتى قيل: إنه قرأ في اليوم

 قلت: هذا شيء من ورّاء العقل فسبحان المانح.

محمد بن يوسف بن وتوفي الشيخ المام العابد الصالح الورّع شمس الدين أبو عبد الله
 إلياس القونوي الحنفي بدمشق عن نيف وسبعين سنة.

ًدا في الله. ًدا شدي  وكان إماًما عالًما زاه

 الناس به. وقدم القاهرة غير مرة وتصدى للقراء والتصنيف سنين عديدة وانتفع

فقه الرّبعة ومن مصنفاته المفيدة أشرحا تلخيص المفتاحا وكتاب درّرّ البحارّ ونظم فيه
وله: وشرحا مجمع البحرين في الفقة في عشر مجلدات وشرحا آخر في ستة أجزاء

 رّسالة في الحديث وغير ذلك.

 رّحأمه الله تعالى.

ثالث عشرين وتوفي شيخ أهل الميقات ناصر الدين محمد بن الخطائي في يوم الرّبعاء
 شعبان.



 وكان إماًما في وقته.

رّابع شهر رّجب. وتوفي أيًضا قرينه في علم الميقات شمس الدين محمد بن الغزولي في

 وكان أيًضا من علماء هذا الشأن.

السلطان أبي وتوفي ملك الغرب صاحأب مدينة فاس وما والها السلطان موسى ابن
 عنان فارّس بن أبي الحسن المريني في جمادى الخرة.

فلم يتم أمره وأقيم بعده المستنصر محمد بن أبي العباس أحأمد المخلوع ابن أبي سالم
 وخلع بعد قليل.

مسعود وهو يوم وأقيم الواثق محمد بن السلطان أبي الحسن كل ذلك بتدبير الوزير ابن
 ذاك صاحأب أمر فاس.

بالقاهرة في وتوفي القاضي شهاب الدين أحأمد بن محمد بن الزرّكشى أمين الحكم فجأة
بقي عليه ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رّبيع الول واتهم أنه سم نفسه حأتى مات لمال

 فنسأل الله تعالى حأسن الخاتمة.

في جمادى وتوفي المير أحأمد ابن السلطان الملك الناصر حأسن بن محمد بن قلوون
 الخرة بمجلسه في قلعة الجبل بالحوش السلطاني.

قاضي قضاة وتوفي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن التقي الحنبلي
 الحنابلة بدمشق بها في هذه السنة.

أيتمش البجاسي وتوفي المير شرف الدين موسى المعروف بابن الفافا أستدارّ المير
 في تاسع شوال.

 وكانت لديه فضيلة وله ثروة عظيمة وحأشم.

ًبا.  وكان من رّؤوس الظاهرية مذه

 وأثنى عليه الشيخ تقي الدين المقريزي.

 رّحأمه الله.

 النبوية. وتوفي السيد الشريف هيازع بن هبة الله الحسني المدني أمير المدينة

 مات وهو في السجن بثغر السكندرّية في شهر رّبيع الول.

العادلي وتوفي الشيخ شرف الدين صدقة - ويدعى محمد - بن عمر بن محمد بن محمد
 شيخ الفقراء القادرّية بالفيوم في جمادى الخرة.

ًنا صالًحا.  وكان دي

 أحأرم مرة من القاهرة.



الدينارّي في وتوفي علم الدين يحيى القبطي السلمي ناظر الدولة المعروف بكاتب ابن
 شهر رّبيع الخر.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع سواء.

ًعا وسبعة عشرة ًعا وقيل: تسعة عشرة ذرّا ًعا. مبلغ الزيادة عشرون ذرّا  إصب

 وسبعمائة. السنة السادسة من سلطنة الظاهر برقوق الولى وهي سنة تسع وثمانين

 الناصري. وفيها توفي المير سيف الدين طينال بن عبد الله المارّديني

الناصر حأسن كان أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلوون وصارّ في أيام الملك
 أمير مائة ومقدم ألف بالديارّ المصرية.

شعبان وأعاده ثم نفاه الناصر حأسن إلى الشام فأقام بها إلى أن طلبه الملك الشرف
 إلى تقدمة ألف بديارّ مصر مدة.

فدام على ذلك مدة ثم انتزعه منه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه وجعله نائب قلعة الجبل
 سنين.

المير تاج الدين ثم عزله وأخذ الطبلخاناه منه وأنعم عليه بإمرة عشرة وترك وتوفي
السنة وترك أمواًل إسماعيل بن مازن الهوارّي أمير عرب هوارّة ببلد الصعيد في هذه

 جمة.

 وتوفي الوزير الصاحأب شمس الدين إبراهيم المعروف بكاتب أرّنان.

أيام إمرته كان أصله من نصارّى مصر وأسلم وخدم في ديوان الملك الظاهر برقوق في
 بعد أن باشر عند جماعة كبيرة من المراء.

فلما وزرّ نفذ المورّ ولما تسلطن وله الوزارّة على كره منه وأحأوال الدولة غير مستقيمة
بحيث إنه كان مثل ومشى الحأوال مع وفورّ الحرمة ونفوذ الكلمة والتقلل في الملبس

 أوساط الكتاب.

النواحأي بأجرة ودخل الوزارّة وليس للدولة حأاصل من عين ول غلة وقد استأجر المراء
ومات قليلة وكف أيدي المراء عن النواحأي وضبط المتحصل وجدد مطابخ السكر

والحاصل ألف ألف درّهم فضة وثلثمائة وستون ألف إرّدب غلة وستة وثلثون ألف رّأس
من الغنم ومائة ألف طائر من الوز والدجاج وألف قنطارّ من الزيت وأرّبعمائة قنطارّ ماء

ورّد قيمة ذلك كله يوم ذاك خمسمائة ألف دينارّ هذا بعد قيامه بكلف الديوان تلك اليام
 أحأسن قيام.

الحنفي وتوفي الحافظ صدرّ الدين سليمان بن يوسف بن مفلح الياسوفي الطوسي
 الشافعي بقلعة دمشق قتيًل بها بعد أن اعتقل بها مدة في محنة رّمي بها.

عبد الله الحسني وكان من الفضلء العلماء عارًّفا وتوفي المير سيف الدين طقتمش بن
 اليلبغاوي أحأد أمراء الطبلخاناه في سابع شهر رّجب.

 برقوق. كان من أعيان مماليك التابك يلبغا العمري وممن قام مع الملك الظاهر



الخوارّزمي النسفي وتوفي الشيخ الزاهد الورّع أمين الدين محمد بن محمد بن محمد
 القاهرة. اليلبغاوي الحنفي المعروف بالخلواتي في سابع عشرين شعبان خارّج

 وكان ممن جمع بين العلم والعمل.

العسكر بالديارّ وتوفي الشيخ المام العلمة شمس الدين محمد القرمي الحنفي قاضي
 المصرية في سابع عشرين شهر رّبيع الخر.

ًعا في فنون من العلوم.  وكان فاضًل بارّ

 وكان خصيًصا عند السلطان الملك الشرف شعبان بن حأسين.

محمد بن عبد وتوفي قاضي قضاة المالكية بحلب زين الدين أبو زيد عبد الرحأمن بن
فضلء الرحأمن بن الجعيد الشهير بابن رّشد المالكي المغربي السجلماسي كان من

 الساعة المالكية وله مشارّكة في سائر العلوم.

 وأفتى ودرّس وتولى قضاء حألب وحأسنت سيرته.

 وتوفي التاجر نورّ الدين علي بن عنان في شوال.

 وكان من أعيان تجارّ الكارّم بمصر وخلف ماًل كبيًرا.

 وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن علي بن الخشاب الشافعي في شعبان.

محمد بن محمد وكان فاضًل عالًما وتوفي الخطيب البليغ ناصر الدين محمد بن علي بن
الرّبعاء سادس بن هاشم بن عبد الواحأد بن عشائر الحلبي الشافعي بالقاهرة في ليلة

 عشرين شهر رّبيع الخر.

ًها عالًما عارًّفا بالفقه والحديث والنحو والشعر وغيره.  وكان فقي

 مات. وولي هو وأبوه خطابة جامع حألب وقدم إلى القاهرة فلم تطل مدته حأتى

بن عبد الرحأمن وتوفي القاضي فتح الدين محمد ابن قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله
 بن عقيل الشافعي موقع الدرّج بالديارّ المصرية في حأادي عشرين صفر.

ًدا من فضلء الشافعية.  وكان معدو

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع وأرّبعة أصابع.

ًعا. ًعا وخمسة عشر إصب  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

 وسبعمائة. السنة السابعة من سلطنة الظاهر برقوق الولى وهي سنة تسعين

الرحأيم بن محمد بن وفيها توفي قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد
دمشق بها وهو إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي قاضي قضاة مصر ثم

 على قضائها في ليلة الجمعة ثامن عشر شعبان.

 ومولده في سنة خمس وعشرين وسبعمائة.



 القصى. وسمع الكثير بمصر والشام وبرع في الفقه والعربية وولي خطابة المسجد

 ثم ولي القضاء بديارّ مصر ثم بالشام.

جماعة وهو جد عبد قلت: وهو خلف قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن
 الرحأمن والد صاحأب الترجمة.

الشافعي بمكة وتوفي الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحأمن الميوطي
 المشرفة في ثاني شهر رّجب بعد أن عمر وأسمع صحيح مسلم وغيره.

ًعا أفتى ودرّس واشتغل سنين. ًها بارّ  وكان فقي

منبابة في سلخ شعبان. وتوفي الشيخ المعتقد إسماعيل بن يوسف النبابي بزاويته بناحأية

ًدا وله كرامات.  وكان شيًخا معتق

 وللناس فيه اعتقاد وظنون حأسنة.

الذي كان ترجمه الشيخ تقي الدين المقريزي وقد رّآه وحأضر عنده وذكر عن الوقت
كان هو كما يعمله بزاويته - أعني المولد وهو قبائح كان الضراب عن ذكرها أليق - وإن

مثل هذا قال: مما يقع به من الفساد من المتفرجين والمترددين غير أن السكات في
ًبا إلى الصلحا ومن ذرّية الصالحين على أنني أيًضا أنكر هذا الوقت أحأسن كونه رّجًل منسو

ترتكب الذي يعمل بالزاوية المذكورّة إلى الن وإبطاله من أعظم معروف يعمل لما
قبل العامة فيه من الفسق وصارّ عندهم هذا الوقت من جملة النزه ويتواعدون عليه من

 عمله بأيام ويتوجهون إليه أفواًجا.

عنده عادة ومنهم من له سنين على ذلك وهو ل يعرف باب الزاوية غير أنه صارّ ذلك
 شاء الله كان. بها هو ومن يريد هو وأمثاله ممن ل خلق لهم فل قوة إل بالله ما يتنزه

أمراء اللوف بالديارّ وتوفي المير سيف الدين بهادرّ بن عبد الله المنجكي الستادارّ وأحأد
 المصرية في أول جمادى الخرة.

 وأصله من مماليك المير منجك اليوسفي الناصري.

أنسة وصحبة فلما وكان الملك الظاهر برقوق لما صارّ بخدمة منجك المذكورّ بقي بينهما
مات وتولى تسلطن برقوق عرف له ذلك ورّقاه حأتى وله الستدارّية العالية إلى أن

 محمود بن علي الستدارّية بعده.

فيه إحأسان وكان بهادرّ عنده معرفة وعقل وسياسة وتدبير ومات ولم ينتكب كونه كان
 للفقراء والصلحاء والغرباء وكان له صدقات كثيرة وبر وافر.

ًيا - وقيل إفرنجيا - وأخذه المير منجك.  وكان أصله رّوم

إلى يومنا هذا قلت: وهو أعظم أستدارّ ولي الستدارّية في دولة الملك الظاهر برقوق
 وأوفرهم حأرمة وأوقرهم في الدول.

 رّحأمه الله.



بكاتب سيدي وتوفي الوزير الصاحأب علم الدين بن القسيس السلمي القبطي المعروف
 في آخر ذي الحجة بعد أن باشر عدة وظائف أعظمها الوزرّ.

عبد الله بن رّيشة وتوفي الرئيس أمين الدين عبد الله بن المجد فضل الله بن أمين الدين
 الولى. القبطي السلمي ناظر الدولة في ليلة الرّبعاء سادس جمادى

ًدا من أعيان القباط بالديارّ المصرية.  وكان معدو

الجبل في تاسع وتوفي المير سيف الدين سيرج بن عبد الله الكمشبغاوي نائب قلعة
 عشرين شهر رّبيع الخر.

 وكان من جملة أمراء الطبلخانات.

 وكان وقورًّا وله وجاهة.

بالعلء السيرامي وتوفي الشيخ المام العالم العلمة علء الدين أحأمد بن محمد المعروف
 جمادى الولى. العجمي الحنفي شيخ الشيوخ بالمدرّسة الظاهرية البرقوقية في ثالث

ًنا أعجوبة زمانه في الفقه وفروعه وعلمي المعاني والبيان وكان إماًما عالًما مقدًما مفت
والنقلية وبرع ودرّس وأفتى في والصول وكان أدرّك المشايخ وأخذ عنهم العلوم العقلية

 شاع ذكره وبعد صيته. بلد العجم بمدينة هراة وخوارّزم وسراي وقرم وببريز حأتى

حأتى قدم فوله ولما بنى الملك الظاهر مدرّسته ببين القصرين أرّسل يطلبه على البريد
الظاهر برقوق شيخ شيوخ مدرّسته فدام بها إلى أن أدرّكته المنية ودفن بتربة الملك

 بالصحراء.

 ففعل ذلك. وهو أحأد من أوصى الملك الظاهر أن يدفن تحت رّجليه ويبنى عليه مدرّسة

ًدا صالًحا. ًنا خيًرا عاب  وكان دي

شيخ ولما مات طلب السلطان الشيخ سيف الدين السيرامي من حألب ووله عوضه
الظاهرية وهو والد الشيخ نظام الدين يحيى وجد الشيخ عضد الدين عبد الرحأمن شيخ

 الظاهرية المذكورّة الن.

أعيان موقعي وتوفي القاضي تقي الدين محمد بن محمد بن أحأمد بن شاس المالكي أحأد
 الدست بالديارّ المصرية في سابع عشر شعبان.

ًبا فاضًل.  وكان كات

 عين لكتابة السر بديارّ مصر غير مرة.

 السنة. وتوفي المير شهاب الدين أحأمد بن عمر بن قليج والي الفيوم في هذه

جملة أمراء كان أبوه من أمراء اللوف بالديارّ المصرية وكذلك جده وكان هو من
 الطبلخانات.

 رّحأمه الله تعالى.



بقشقلندق أحأد وتوفي المير ناصر الدين محمد بن المير قطلوبغا المحمدي المعروف
 أمراء العشرات في ثاني جمادى الخرة.

 وكان له وجاهة وعنده فروسية.

الربعي الشافعي وتوفي القاضي عز الدين أبو اليمن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك
 في ثالث عشر جمادى الولى عن خمس وستين سنة.

 وكان له سماع ورّواية ولديه فضيلة.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع وثمانية أصابع.

ًعا وأرّبعة أصابع.  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّ

وكان الوفاء سابع عشر مسري أحأد شهورّ القبط.

 سلطنة الملك المنصورّ حأاجي الثانية

شعبان ابن السلطان الملك الصالح ثم المنصورّ حأاجي ابن السلطان الملك الشرف
 المير الملك وقد تقدم ذكر نسبه أيًضا في سلطنته الولى.

الناصري وتمربغا وكان سبب عوده للملك أنه لما وقع ما حأكيناه من خروج المير يلبغا
حأكيناه من الفضلي المدعو منطاش بمن معهما على الملك الظاهر برقوق ووقع ما

المير الحروب بينهم إلى أن ضعف أمر الملك الظاهر واختفى وترك ملك مصر واستولى
وأشارّ الكبير يلبغا الناصري على قلعة الجبل وكلمه أصحابه على أنه يتسلطن فلم يفعل

أكابر بعود الملك الصالح هذا وقال: إن الملك الظاهر برقوقا خلعه بغير سبب وطلب
الناصري المراء من أصحابه مثل المير منطاش المقدم ذكره والمير بزلرّ العمري

ًيا. والمير قرادمرداش الحأمدي وغيرهم وكلمهم في عود الملك الصالح إلى السلطنة  ثان

وجلس فأجاب الجميع وطلعوا من السطبل السلطاني إلى الحوش من قلعة الجبل
التابك يلبغا الناصري به وطلب الملك الصالح هذا من عند أهله وقد حأضر الخليفة

 والقضاة وبايعوه بالسلطنة وألبسوه خلعتها.

والمراء ورّكب من الحوش بأبهة الملك وشعارّ السلطنة إلى اليوان بقلعة الجبل
 المذكورّون مشاة بين يديه.

تغير لقبه قبله وأجلسوه على تخت الملك وغيروا لقبه بالملك المنصورّ ولم نعلم بسلطان
 المنصورّ. ول بعده فإنه كان لقبه أوًل الصالح وصارّ الن في سلطنته الثانية

ودقت النواقيس وقلده الخليفة أمورّ الرعية على العادة وقبل المراء الرّض بين يديه
المنصورّ إلى والكوسات ونودي باسمه بالقاهرة ومصر وبالمان والدعاء ثم قام الملك

 القصر وسائر أرّباب الدولة بين يديه.

ومدبر المملكة واستقر المير الكبير يلبغا الناصري أتابك العساكر بالديارّ المصرية
والمير أرّسلن وصاحأب حألها وعقدها ففي الحال أمر الناصري للمير ألطنبغا الشرفي

الملك المنصورّ بالقصر اللفاف وقراكسك والمير أرّدبغا العثماني أن يكونوا عند السلطان
 وأن يمنعوا من يدخل عليه من التركمان وغيرهم.



على المير ونزل التابك يلبغا الناصري إلى السطبل السلطاني حأيث هو سكنه وخلع
الناس حأسام الدين حأسين بن علي بن الكورّاني بولية القاهرة على عادته أوًل فسر

 بوليته.

مكانس مشير وتعين الصاحأب كريم الدين بن عبد الكريم بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن
الدين لنظر الدولة وأخوه فخر الدين عبد الرحأمن لنظر الدولة على عادته وأخوهما زين

 الجهات وأعاد جميع المكوس التي أبطلها الملك الظاهر برقوق.

حأالهم وأن المير ثم نودي بالمان للمماليك الجراكسة وأن جميع المماليك والجناد على
ًئا مما كان فيه ول يخرج عنه  إقطاعه. الكبير ل يغير على أحأد منهم شي

الشام كان والمير ثم في يوم الرّبعاء سادس الشهر قمم المير ألطنبغا الجوباني نائب
النوب كان من سجن ألطنبغا المعلم أمير سلحا كان والمير قردم الحسني رّأس نوبه
 الناصري. السكندرّية وطلعوا إلى السلطان وترحأب بهم المير الكبير يلبغا

ًيا بالقاهرة بأن من ظهر من المماليك الظاهرية فهو على حأاله باق على ثم نودي ثان
 إقطاعه ومن اختفى منهم بعد النداء حأل ماله ودمه للسلطان.

للديارّ المصرية ثم رّسم المير الكبير للمير سودون الفخري الشيخوني نائب السلطان
وترامى عليه بلزوم بيته وأما محمود الستادارّ فإنه توجه إلى كريم الدين بن مكانس

يحمله للمير فتكلم ابن مكانس في أمره مع المير الكبير وأصلح شأنه معه على مال
 الكبير يلبغا الناصري وجمع بينهما فأمنه الناصري ونزل إلى دارّه.

السلطانية على العادة ثم في ثامن جمادى الخرة المذكورّة اجتمع المراء في الخدمة
المير سودون الفخري فأغلق باب القلعة وقبض على تسعة من المراء المقدمين وهم:

الصفوي وقجماس الشيخوني النائب المقدم ذكره وسودون باق وسودون طرنطاي وشيخ
المارّديني حأاجب الصالحي ابن عم الملك الظاهر برقوق وأبو بكر بن سنقر وآقبغا

 الحجاب وبجاس النورّوزي ومحمود بن علي الستدارّ المقدم ذكره أيًضا.

منكلي بغا الشمسي وقبض أيًضا على جماعة من أمراء الطبلخانات وهم: عبد الرحأمن بن
جمق بن وبورّي الحأمدي وتمربغا المنجكي ومنكلي الشمسي الطرخاني ومحمد بن

أيتمش البجاسي وجرجي وقرمان المنجكي وحأسن خجا وبيبرس التمان تمري وأحأمد
الرّغوني وأسنبغا الرّغون شاهي وقنق باي اللل السيفي ألجاي وجرباش الشيخي

وبغداد الحأمدي ويونس الرماحا وبرسبغا الخليلي وبطا الطولوتمري الظاهري الظاهري
وتنكز العثماني وأرّسلن اللفاف وتنكز بغا السيفي وألطنبغا شادي ونوص المحمدي
وبلط المنجكي وبجمان المحمدي وألطنبغا العثماني وعلي بن آقتمر من وآقبغا اللجيني

وإبراهيم بن طشتمر الدوادارّ وخليل بن تنكز بغا ومحمد بن الدوادارّي وحأسام عبد الغني
بن علي الكورّاني والي القاهرة وبلبل الرومي الطويل والطواشي صواب الدين حأسين

 بشنكل مقدم المماليك والطواشي مقبل الزمام الرومي الدوادارّي. السعدي المعروف

الجمالي وجلبان ثم قبض على نيف وثلثين أمير عشرة وهم: أزدمر الجوكاني وقمارّي
وصلحا الدين أخو مامق وقرطاي السيفي من ألجاي اليوسفي وآقبغا بورّي الشيخوني

الحأمدي محمد بن تنكز بغا وعبدوق العلئي وطولو بغا الحأمدي ومحمد بن أرّغون شاه
بك وإبراهيم ابن الشيخ علي بن قرا وغريب بن حأاجي وأسنبغا السيفي وأحأمد بن حأاجي

بن شادي وآقبغا الجمالي الهيدباني الظاهري وأمير زاده بن ملك الكرج وجلبان
الكمشبغاوي الظاهري قراسقل وموسى بن أبي بكر بن رّسلن أمير طبر وقنق باي

وأمير حأاج بن أيتمش وكمشبغا اليوسفي ومحمد بن اقتمر الصاحأبي الحنبلي الحأمدي



الناصري حأطب ومحمد بن سنقر المحمدي وبهادرّ الفخري ومحمد بن النائب وآقبغا
الكبير ومحمد العثماني وعمر بن يعقوب شاه وعلي بن بلط طغاي تمر النظامي ويونس
ومحمد بن بكتمر الشمسي وألجيبغا الدوادارّ ومحمد بن يونس بن أحأمد بن أرّغون النائب
شاد العمائر ومحمد بن قرطاي نقيب الجيش وقطلوبك أمير الدوادارّ وخليل بن قرطاي

 المماليك الظاهرية. جاندارّ وعلى جماعة كبيرة من

المعروف بشنكل ثم شفع بجماعة من المراء فأفرج عنهم منهم: صواب مقدم المماليك
وأخرج والطواشي مقبل الدوادارّي الزمام وحأسين بن الكورّاني الوالي وجماعة أخر

 قجماس ابن عم الملك الظاهر برقوق على البريد إلى طرابلس.

إلى المير الكبير وفيه نودي بالقاهرة ومصر: للمن أحأضر السلطان الملك الظاهر برقوق
ًيا خلع عليه وأعطي ألف دينارّ وإن كان ًيا أعطي إمرة يلبغا الناصري إن كان عام جند

طبلخاناه أعطي عشرة بالديارّ المصرية وإن كان أمير عشرة أعطي طبلخاناه وإن كان
 تقدمة ألف.

 ومن أخفاه بعد ذلك شنق وحأل ماله ودمه للسلطان.

السكندرّية ما خل ثم في ليلة الجمعة حأملوا المراء المسجونون بقلعة الجبل إلى ثغر
 متفرقة بقلعة الجبل. المير محمود الستدارّ وبقيت المماليك الظاهرية في البراج

الحراقة ثم أطلق المير آقبغا المارّديني حأاجب الحجاب وأخرج من سجنه ونقل في
اللفاف لشفاعة صهره المير أحأمد بن يلبغا العمري أمير مجلس فيه فرد معه أرّسلن

 ومحمد بن تنكر إذ شفع فيهما أيًضا بعض المراء.

من العامة للملك وفيه أيًضا نودي على الملك الظاهر برقوق وهدد من أخفاه فكثر الدعاء
ونفروا منهم الظاهر برقوق وكثر السف على فقده وثقلت أصحاب الناصري على الناس

 فصارّت العامة تقول: رّاحا برقوق وغزلنه وجاء الناصري وتيرانه.

كان الملك ثم قبض الناصري على الطواشي بهادرّ الشهابي مقدم المماليك كان الذي
فاتهم الظاهر عزله من التقدمة ونفاه إلى طرابلس فحضر مع الناصري من جملة أصحابه

أسنبغا أنه أخفى الملك الظاهر برقوًقا فنفي إلى المرقب وختم على حأواصله ونفي معه
 المجنون.

 وفي ثاني عشرة سجن محمود الستدارّ وهو مقيد بالزرّدخاناه.

بطلب الملك الظاهر وفيه ألزم المير الكبير يلبغا الناصري حأسين بن الكورّاني الوالي
النداء عليه برقوق وخشن عليه في الكلم بسببه فنزل ابن الكورّاني من وقته وكررّ

 بالقاهرة ومصر وهدد من أخفاه بأنواع العذاب والنكال.

الطرقات ومن هذا وقد كثر فساد التركمان أصحاب الناصري بالقاهرة وأخذوا النساء من
 الحمامات ولم يتجاسر أحأد على منعهم.

وهم بالسلحا وفيه قلع العسكر السلحا من عليهم ومن على خيولهم وكانوا منذ دخولهم
 إلى هذا اليوم.

من بيت أبي وفي يوم الثلثاء ثالث عشر جمادى الخرة غمز على الملك الظاهر برقوق
 يزيد.



أبي يزيد أحأد وأمره أنه لما نزل بالسطبل بالليل سارّ على قدميه حأتى وصل إلى بيت
الناصري أمراء العشرات واختفى بدارّه ولم يعرف له خبر وكثر الفحص عليه من قبل

 وغيره وهجم في مدة اختفائه على بيوت كثيرة فلم يقف له أحأد على خبر.

يدل عليه فيؤخذ وتكررّ النداء عليه والتهديد على من أخفاه فخاف الملك الظاهر من أن
ًبا باليد فل يبقى عليه فأرّسل أعلم المير ألطنبغا الجوباني بمكانه فتوجه إليه الجولني غص

 واجتمع به وأخذه وطلع به إلى الناصري على ما سنذكره.

يزيد المذكورّ ل وقيل غير ذلك وهو أنه لما نزل الملك من السطبل السلطاني ومعه أبو
ومضى هو وأبو يزيد غير تبعه نعمان مهتارّ الطشتخاناه إلى الرميلة فرده الملك الظاهر

 عاد إليه وأخفاه فيها. حأتى قربا من دارّ أبي يزيد فتوجه أبو يزيد قبله وأخلى له دارًّا ثم

عنه فأخبره أنه ثم أخذ الناصري يتتبع أثر الملك الظاهر برقوق حأتى سأل المهتارّ نعمان
الناصري حأسين بن نزل ومعه أبو يزيد وأنه لما تبعه رّده الملك الظاهر فعند ذلك أمر

ًتا كثيرة فلم يقف له على الكورّاني بإحأضارّ أبي يزيد المذكورّ فشدد في طلبه وهجم بيو
علًما به خبر فقبض على جماعة من أصحاب أبي يزيد وغلمانه وقررّهم فلم يجد عندهم

ومازال يفحص على ذلك حأتى دله بعض الناس على مملوك أبي يزيد فقبض عليه وقبض
ابن الكورّاني على امرأة المملوك وعاقبها فدلته على موضع أبي يزيد وعلى الملك

وأنهما في بيت رّجل خياط بجوارّ بيت أبي يزيد فمضى ابن الكورّاني إلى البيت الظاهر
 الناصري يعلمه فأرّسل إليه المراء. وبعث إلى

السطبل كان ذلك وقيل غير ذلك وجه آخر وهو أن السلطان الملك الظاهر لما نزل من
وعدى إلى بر الجيزة وقت نصف الليل من ليلة الثنين المقدم ذكرها فسارّ إلى بحر النيل

يزيد المذكورّ فأقام عنده إلى ونزل عند الهرام وأقام هناك ثلثة أيام ثم عاد إلى بيت أبي
يزيد إلى الناصري وأعلمه أن يوم الثلثاء ثالث عشر جمادى الخرة فحضر مملوك أبي

يزيد وسأله عن الملك الملك الظاهر في بيت أستاذه فأحأضر الناصري في الحال أبا
البيت الذي فيه الملك الظاهر فاعترف أنه عنده فأخذه ألطنبغا الجوباني وسارّ به إلى

إلى الملك الظاهر الظاهر برقوق فأوقف أبو يزيد الجوباني بمن معه وطلع هو وحأده
برقوق قام له وهم وحأدثه الخبر ثم أذن أبو يزيد للجوباني فطلع فلما رّآه الملك الظاهر

أنت أستاذنا ونحن مماليكك بتقبيل يديه فاستعاذ بالله الجوباني من ذلك وقال له: يا خوند
 وأخذ يسكن رّوعه حأتى سكن ما به.

ًنا وأنزله من الدارّ المذكورّة وأرّكبه وأخذه.  ثم ألبسه عمامة وطيلسا

طلع به إلى وسارّ من صليبة ابن طولون نهارًّا وشق به بين المل من الناس إلى أن
فأجلس السطبل السلطاني بباب السلسلة حأيث هو سكن المير الكبير يلبغا الناصري

 بقاعة الفضة من القلعة.

ألف دينارّ فأنعم به وألزم أبو يزيد بمال الملك الظاهر الذي كان معه فأحأضر كيًسا وفيه
مملوكين وغلمه الناصري عليه وأخلع عليه ورّتب الناصري في خدمة الملك الظاهر

ًيا ثم خلع المهتارّ نعمان وقيد بقيد ثقيل وأجرى عليه من سماطه طعاًما بكرة وعش
عوًضا عن الناصري على المير حأسام الدين حأسن الكجكني باستقرارّه في نيابة الكرك

 مأمورّ القلمطاوي.

 ورّسم بعزل مأمورّ وقدومه إلى مصر أمير مائة ومقدم ألف بها.



الظاهر برقوق بعد هذا بعد أن جمع الناصري المراء من أصحابه وشاورّهم في أمر الملك
الكثر وكبيرهم منطاش القبض عليه فاختلفت آرّاء المراء فيه فمنهم من صوب قتله وهم

فمال الناصري إلى حأبسه ومنهم من أشارّ بحبسه وهم القل وأكبرهم الجوباني فيما قيل
 لمر يريده الله تعالى.

فأقام وأوصى حأسام الذين الكجكني به وصايا كثيرة حأسب ما يأتي ذكره في محله
الكجكني بالقاهرة في عمل مصالحه إلى يوم تاسع عشر جمادى الخرة وسافر إلى محل

 كفالته بمدينة الكرك.

أستدارّ آقتمر اجتمع وعند خروجه قدم الخبر على الناصري بأن المير آقبغا الصغير وآقبغا
جنتمر نائب الشام عليهما نحو أرّبعمائة مملوك من المماليك الظاهرية ليركبوا على

حأين غفلة فلم يفلت ويملكوا منه البلد فلما بلغ جنتمر ذلك رّكب بمماليكه وكبسهم على
 وخلع على القاصد. منهم إل اليسير وفيهم آقبغا الصغير المذكورّ فسر الناصري بذلك

وكلموه ولما وصل هذا الخبر إلى مصر رّكب منطاش وجماعة من أصحابه إلى الناصري
بعد أن بسبب إبقاء الملك الظاهر وخوفوه عاقبة ذلك ول زالوا به حأتى وافقهم على قتله

والوظائف يصل إلى الكرك ويحبس بها واعتذرّ إليهم بأنه إلى الن لم يفرق القطاعات
قتله لضطراب المملكة وأنه ثم من له ميل للظاهر في الباطن ورّبما يثورّ بعضهم عند

 وهذا شيء يحرك في أي وقت كان حأتى قاموا عنه ونزلوا إلى دورّهم.

المريات ثم أخذ الناصري في اليوم المذكورّ يخلع على المراء باستقرارّهم في
والمير والقطاعيات فاستقر بالمير بزلرّ العمري الناصري حأسن في نيابة دمشق
طرابلس كمشبغا الحموي اليلبغاوي في نيابة حألب وبالمير صنجق الحسني في نيابة

 وبالمير شهاب الدين أحأمد بن محمد الهيدباني في حأجوبية طرابلس الكبرى.

الظاهرية وأفرد من ثم في حأادي عشرينه عرض المير الكبير يلبغا الناصري المماليك
ًكا لخدمة السلطان الملك المنصورّ حأاجي صاحأب المستجدين مائتين وثلثين مملو

وكان الترجمة وسبعين من المشتروات أنزلهم بالطباق وفرق من بقي على المراء
السودوني العرض بالسطبل وأنعم على كل من آقبغا الجمالي الهيدباني أمير آخورّ ويلبغا

ظاهرية من وتنبك اليحياوي وسودون اليحياوي بإمرة عشرة في حألب - وهؤلء الرّبعة
نائب خواص مماليك الملك الظاهر برقوق - ورّسم بسفرهم مع المير كمشبغا الحموي

 حألب.

الظاهر ثم في ليلة الخميس ثاني عشرين جمادى الخرة رّسم الناصري بسفر الملك
برقوق إلى الكرك فأخرج من قاعة الفضة في ثلث الليل من باب القرافة أحأد أبواب

ًنا ومعه من مماليكه أرّبعة مماليك صغارّ القلعة ومعه المير ألطنبغا الجوياني فأرّكبوه هجي
على هجن وهم قطلوبغا الكركي وبيغان الكركي وآقباي الكركي وسودون الكركي

والجميع صارّوا في سلطنة الملك الظاهر الثانية بعد خروجه من الكرك أمراء وسافر معه
أيًضا مهتارّه نعمان وسارّ به الجوباني إلى قبة النصر خارّج القاهرة وأسلمه إلى المير

سيف الدين محمد بن عيسى العائدي فتوجه به إلى الكرك من على عجرود حأتى وصل به
الكرك وسلمه إلى نائبها المير حأسام الدين الكجكني وعاد بالجواب فأنزل الكجكني إلى

الملك الظاهر بقاعة النحاس من قلعة الكرك وكانت ابنة التابك يلبغا العمري الخاصكي
أستاذ الملك الظاهر برقوق زوجة مأمورّ المعزول عن نيابة الكرك هناك فقامت للملك
غير الظاهر برقوق بكل ما يحتاج كونه مملوك أبيها يلبغا مع أن الناصري أيًضا مملوك أبيها

ًطا يليق به ثم إن الكجكني أيًضا اعتنى أنها حأبب إليها خدمة الملك الظاهر ومدت له سما
بخدمته لما كان أوصاه الناصري به قبل خروجه من مصر ومن جملة ما كان أوصاه
الناصري وقررّه معه أنه متى حأصل له أمر من منطاش أو غيره فليفرج عن الملك



برقوق من حأبس الكرك فاعتمد الكجكني على ذلك وصارّ يدخل إليه في كل يوم الظاهر
ويعده أنه يتوجه معه إلى التركمان فإنه له فيهم معارّف وحأصن قلعة الكرك ويتلطف به

من عنده نهارّه كله ويأكل معه طرفي النهارّ سماطه ول زال على ذلك حأتى وصارّ ل يبرحا
 الظاهر ورّكن له حأسب ما يأتي ذكره. أنس به الملك

قطلوبغا الصفوي وأما الناصري فإنه بعد ذلك خلع على جماعة من المراء فاستقر بالمير
بأن المماليك في نيابة صفد وبالمير بغاجق في نيابة ملطية ثم رّسم فنودي بالقاهرة
ومن تأخر بعد الظاهرية يخدمون مع نواب البلد الشامية ول يقيم أحأد منهم بالقاهرة

ًيا.  النداء حأل ماله ودمه للسلطان ثم نودي بذلك من الغد ثان

الناصري على الجميع خلع وفي رّابع عشرينه برز النواب إلى الريدانية للسفر بعد أن أخلع
 السفر.

الناصري ثم في سادس عشرينه خلع السلطان الملك المنصورّ على المير يلبغا
المير ألطنبغا باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية وأن يكون مدبر المملكة وعلى

المير قرادمرداش الجوباني باستقرارّه رّأس نوية المراء وظيفة بركة الجوباني وعلى
مجلس على عادته الحأمدي وأستقر أمير سلحا وعلى المير أحأمد بن يلبغا واستقر أمير
القضاة الثلثة أوًل وعلى المير تمرباي الحسني واستقر حأاجب الحجاب وخلع على

الدين عبد باستمرارّهم وهم: القاضي شمس الدين محمد الطرابلسي والقاضي جمال
قاضي الرحأمن بن خير المالكي والقاضي ناصر الدين نصر الله الحنبلي ولم يخلع على

القضاة ناصر الدين ابن بنت ميلق الشافعي لتوعكه ثم خلع على القاضي صدرّ الدين
المناوي مفتي دارّ العدل وعلى القاضي بدرّ الدين محمد بن فضل الله كاتب السر الجميع

 باستمرارّهم.

التركمان وأجناد الشام وفي هذا اليوم سافر نواب البلد الشامية وسافر معهم كثير من
الظاهر برقوق إل من يكون وأمرائها وفيه نودي أيًضا بأل يتأخر أحأد من مماليك الملك

التركمان والشاميين بخدمة السلطان ممن عين ومن تأخر بعد ذلك شنق ثم نودي على
 والغرباء بخروجهم من الديارّ المصرية إلى بلدهم.

أستادارًّا وعلى وفي يوم الخميس خلع الناصري على المير آقبغا الجوهري باستقرارّه
ًيا وهي الن المير آلبغا العثماني دوادارًّا كبيًرا وعلى المير آلطنبغا الشرفي رّأس نوبة ثان

ًبا وعلى المير بلط العلئي أمير وظيفة رّأس نوبة النوب وعلى المير خلبان العلئي حأاج
 جاندارّ وعلى شهري نائب دورّكي باستمرارّه.

وجعلهم أرّبعة ثم في سلخ جمادى الخرة فرق الناصري المثالت على المراء المقدمين
الملك الظاهر وعشرين تقدمة على العادة القديمة: أرّاد بذلك أن يظهر للناس ما أفسده

 برقوق في أيام سلطنته من قوانين مصر فشكره الناس على ذلك.

المير الكبير يلبغا ثم نودي بالقاهرة بالمان: ومن ظلم من مدة عشرين سنة فعليه بباب
 الناصري ليأخذ حأقه.

تحت ثم في يوم السبت أول شهر رّجب وقف أول النهارّ زامر على باب السلسلة
السطبل السلطاني حأيث هو سكن الناصري وزعق في زمره فلما سمعه الناس اجتمع
المراء والمماليك في الحال وطلعوا إلى خدمة الناصري ولم يعهد هذا الزمر بمصر قبل

يديه ذلك على هذه الصورّة وذكروا أنها عادة ملوك التتارّ إذا رّكبوا يزعق هذا الزامر بين
 وهو عادة أيًضا في بلد حألب فاستغرب أهل مصر ذلك واستمر في كل يوم موكب.



والجمدارّية ستة وفيه أيًضا رّسم الناصري أن يكون رّؤوس نوب السلحأدارّية والسقاة
فإن الشرف لكل طائفة على ما كانوا أوًل قبل سلطنة الملك الشرف شعبان بن حأسين

 هو الذي استقر بهم ثمانية.

عن المير وخلع الناصري على قطلوبغا الفخري باستقرارّه نائب قلعة الجبل عوًضا
 بجاس.

المصرية ولم يحضر وفي خامسه قدم المير نعير بن حأيارّ بن مهنأ ملك العرب إلى الديارّ
وتقبيل الرّض قط في أيام الملك الظاهر برقوق وقصد بحضورّه رّؤية الملك المنصورّ

عليه بين يديه فخلع السلطان عليه ونزل بالميدان الكبير من تحت القلعة وأجرى
 الرواتب.

ًفا وفيه خلع على المير آلبغا العثماني الدوادارّ الكبير باستقرارّه في نظر الحأباس مضا
 لوظيفته وخلع أيًضا على قرقماس الطشتمري واستمر خازندارّا.

 وفي ثامنه خلع على المير نعير خلعة السفر.

طبلخاناه وأنعم على الطواشي صواب السعدي شنكل بإمرة عشرة واسترجعت منه إمرة
 ولم يقع مثل ذلك أن يكون مقدم المماليك أمير عشرة.

الناصري وفيه خلع السلطان الملك المنصورّ على شخص وعمله خياط السلطان فطلبه
ًبا مبرحًأا وأسلمه لشاد الدواوين ثم أفرج عنه بشفاعة المير وأخذ منه الخلعة وضربه ضر
ينفذ مرسومي أحأمد بن يلبغا أمير مجلس فشق ذلك على الملك المنصورّ وقال: إذا لم

 في خياط فما هذه السلطنة.

 ثم سكت على مضض.

أذان المغرب: وفي أول شعبان أمر المؤذنون بالقاهرة ومصر أن يزيدوا في الذان إل
 الصلة والسلم عليك يا رّسول الله عدة مرات.

أذان العشاء: وسبب ذلك أن رّجًل من الفقراء المعتقدين سمع في ليلة الجمعة بعد
بعد أذان العشاء الصلة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان العادة في ليلة الجمعة
فلما سمع الفقير يصلي المؤذنون على النبي صلى الله عليه وسلم مرارًّا على المئذنة

قالوا: نعم فبات تلك ذلك قال لصحابه الفقراء: أتحبون أن تسمعوا هذا في كل أذان
في منامه يأمره أن الليلة وأصبح وقد زعم أنه رّأى رّسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلوا على النبي صلى يقول لمحتسب القاهرة نجم الدين الطنبدي أن يأمر المؤذنين أن

وقص عليه ما رّآه الله عليه وسلم عقيب كل أذان فمشى الشيخ إلى المحتسب المذكورّ
 فسره ذلك وأمر به فبقي إلى يومنا هذا.

وفرقهم على ثم إن الناصري أنزل السبعين الذين قررّهم بالطباق من مماليك برقوق
وأنزلهم من عند المراء ورّسم أيًضا بإبطال المقدمين والسواقين من الطواشية ونحوهم

له أمر ول الملك المنصورّ فاتضح أمر السلطان الملك المنصورّ وعرف كل أحأد أنه ليس
 نهي في المملكة.

منطاش: ولما كان سادس الفتنة بين المير الكبير يلبغا والمير تمربغا الفضلي المدعو
منطاش عن الخدمة عشر شعبان أشيع في القاهرة بتنكر منطاش على الناصري وانقطع

لعيادته وبعث إليه وأظهر أنه مريض ففطن الناصري بأنه يريد أن يعمل مكيدة فلم ينزل



عشر شعبان المذكورّ المير ألطنبغا الجوباني رّأس نوبة كبيًرا في يوم الثنين سادس
فقبض عليه ليعوده في مرضه فدخل عليه وسلم عليه وقضى حأق العيادة وهم بالقيام

ًبا مبرحًأا مات منطاش وعلى عشرين من مماليكه وضرب قرقماس دوادارّ الجوباني ضر
 منه بعد أيام.

جميع الخيول ثم رّكب منطاش حأال مسكه للجوباني في أصحابه إلى باب السلسلة وأخذ
 التي كانت واقفة على باب السلسلة.

وأغلق الباب ورّمى وأرّاد اقتحام الباب ليأخذ الناصري على حأين غفلة فلم يتمكن من ذلك
بيته ومعه الخيول عليه مماليك الناصري من أعلى السورّ بالنشاب والحجارّة فعاد إلى

الدوادارّ وجددها بالقرب وكانت دارّه دارّ منجك اليوسفي التي اشتراها تمربغا الظاهري
الجوهري الستدارّ من مدرّسة السلطان حأسن ونهب منطاش في عوده بيت المير آقبغا

 وأخذ خيوله وقماشه.

حأسن ثم رّسم منطاش في الوقت لمماليكه وأصحابه بالطلوع إلى مدرّسة السلطان
أزدمر الجو فطلعوا إليها وملكوها وكان الذي طلع إليها المير تنكزبغا رّأس نوبة والمير

النشاب كندارّ دوادارّ الملك الظاهر برقوق في عدة من المماليك وحأمل إليها منطاش
والحجارّة ورّموا على من كان بالرميلة من أصحاب الناصري من أعلى المئذنتين ومن

حأول القبة فعند ذلك أمر الناصري مماليكه وأصحابه بلبس السلحا وهو يتعجب من أمر
 منطاش كيف يقع منه ذلك وهو في غاية من قلة المماليك وأصحابه.

 وبلغ المراء ذلك فطلع كل واحأد بمماليكه وطلبه إلى الناصري.

والمماليك الظاهرية وأما منطاش فإنه أيًضا تلحأقت به المماليك الشرفية خشداشيته
 فعظم بهم أمره وقوي جأشه.

وأما الشرفية فأما مجيء الظاهرية إليه فرجاء لخلص أستاذهم الملك الظاهر برقوق
ًيا ًيا ويلبغا الناصري يلبغاو  خشداًشا لبرقوق. فهم خشداشيته لن منطاش كان أشرف

العسكر المصري وانضمت اليلبغاوية على الناصري وهم يوم ذاك أكابر المراء وغالب
كان في وتجمعت المماليك على منطاش حأتى صارّ في نحو خمسمائة فارّس معه بعدما

 واقتتل. سبعين فارًّسا في أول رّكوبه ثم أتاه من العامة عالم كبير فترامى الفريقان

مأمورّ حأاجب الحجاب ونزل المير حأسام الذين حأسين بن الكورّاني والي القاهرة والمير
قدرّوا عليه من عند الناصري ونودي في الناس بنهب مماليك منطاش والقبض على من
وهزموهما منهم وإحأضارّه إلى الناصري فخرج عليهما طائفة من المنطاشية فضربوهما

 فعادوا إلى الناصري وسارّ الوالي إلى القاهرة وأغلق أبوابها.

الذهب واشتد الحرب وخرج منطاش في أصحابه وتقرب من العامة ولطفهم وأعطاهم
فتعصبوا له وتزاحأموا على التقاط النشاب الذي يرمى به من أصحاب الناصري على

منطاش وأتوه به وبالغوا في الخدمة لمنطاش حأتى خرجوا عن الحد فكان الواحأد منهم
في الهواء حأتى يخطف السهم قبل أن يأخذه غيره ويأتي به منطاش وطائفة منهم يثب
الحجارّة إلى أعلى المدرّسة الحسنية واستمروا على ذلك إلى الليل فبات منطاش تنقل
الثلثاء سابع عشر شعبان على باب مدرّسة السلطان حأسن المذكورّة والرمي يأتيه ليلة
 القلعة من أعوان الناصري. من



يوم الثلثاء وقد هذا والمماليك الظاهرية تأتيه من كل فج وهو يعدهم ويمنيهم حأتى أصبح
ول يصلح أمره زادت أصحابه على ألف فارّس كل ذلك والناصري ل يكترث بأمر منطاش

قتال وإنما يقبل على التراخي استخفاًفا بمنطاش وحأواشيه يحرضونه على سرعة
 منطاش ويحذرّونه التهاون في أمره.

ًئا بعد شيء فحسن حأاله ثم أتى منطاش طوائف من مماليك المراء والبطالة وغيرهم شي
لحواشي الناصري بهم واشتد بأسه وعظمت شوكته بالنسبة لما كان فيه أوًل ل بالنسبة

بكري في طائفة ومماليكه فعند ذلك ندب الناصري المير بجمان والمير قرابغا البو
كبيرة من كبيرة ومعهم المعلم شهاب الدين أحأمد بن الطولوني المهندس وجماعة

ويقاتلوه الحجارّين والنقابين لينقبوا بيت منطاش من ظهره حأتى يدخلوا منه إلى منطاش
من خلفه والناصري من أمامه ففطن منطاش بهم فأرّسل إليهم في الحال عدة من

جماعته قاتلوهم حأتى هزموهم وأخذوا قرابغا وأتوا به إلى منطاش فرتب الناصري عدة
على الطبلخاناه السلطانية وعلى المدرّسة الشرفية التي هدمها الملك الناصر فرج رّماة

ًنا في الصوة فرموا على منطاش بالمدافع والنشاب وجعل الملك المؤيد مكانها بيمارّستا
 عدة من العوام وجرحا كثير من المنطاشية. فقتل

أصحابه من هذا وقد انزعج الناصري وقام بنفسه وهيأ أصحابه لقتال منطاش وندب من
جمق ابن التابك أكابر المراء جماعة لقتاله وهم المير أحأمد بن يلبغا أمير مجلس والمير

الرميلة فحملت أيتمش البجاسي في جمع كبير من المماليك فنزلوا وطردوا العامة من
 العامة من أصحاب منطاش عليهم حأملة واحأدة هزموهم فيها أقبح هزيمة.

النهارّ والرمي ثم عاد أحأمد بن يلبغا المذكورّ غير مرة واستمر القتال بينهما إلى آخر
 القلعة. والقتال عمال من القلعة على المدرّسة الحسنية ومن المدرّسة على

وصارّ إلى وبينما هم في ذلك خرج من عسكر الناصري المير آقبغا المارّديني بطلبه
يوكل منطاش فتسلل المراء عند ذلك واحأدا بعد واحأد وكل من يأتي منطاش من المراء

 به واحأد يحفظه ويبعث به إلى دارّه ويأخذ مماليكه فيقاتل الناصري بهم.

نفسه من فلما رّأى حأسين بن الكورّاني الوالي جانب الناصري قد اتضع خاف على
منطاش واختفى فطلب منطاش ناصر الدين محمد بن ليلى نائب حأسين ابن الكورّاني

كثيًرا ووله ولية القاهرة وألزمه بتحصيل النشاب فنزد في الحال إلى القاهرة وحأمل إليه
 من النشاب.

والدعاء للمير الكبير ثم أمره منطاش فنادى بالقاهرة بالمان والطمئنان وإبطال المكس
 منطاش بالنصر.

منطاش فلما هذا وقد أخذ أمر الناصري في إدبارّ وتوجه جماعة كبيرة من أصحابه إلى
على رّأى الناصري عسكره في قلة وقد نفر عنه غالب أصحابه بعث بالخليفة المتوكل

فقال الله إلى منطاش يسأله في الصلح وإخماد الفتنة فنزل الخليفة إليه وكلمه في ذلك
غريمي له منطاش: أنا في طاعة السلطان وهو أستاذي وابن أستاذي والمراء إخوتي وما

ًئا ًدا وأن إل الناصري لنه حألف لي وأنا بسيواس ثم بحلب ودمشق أيًضا بأننا نكون شي واحأ
العساكر استبد السلطان يحكم في مملكته بما شاء فلما حأصل لنا النصر وصارّ هو أتابك
وأبعدني أنا بالمر ومنع السلطان من التحكم وحأجر عليه وقرب خشداشيته اليلبغاوية

 وخشداشيتي الشرفية ثم ما كفاه ذلك حأتى بعثني لقتال الفلحأين.

لما عظم فساد وكان الناصري أرّسله من جملة المراء إلى جهة الشرقية لقتال العربان
 فلحأيها.



ًئا من المال سوى مائة ألف درّهم وأخذ لنفسه ثم قال منطاش: ولم يعطني الناصري شي
السنة ستمائة أحأسن القطاعات وأعطاني أضعفها والقطاع الذي قررّه لي يعمل في

بالمر وحألى من غير ألف درّهم والله ما أرّجع عنه حأتى أقتله أو يقتلني ويتسلطن ويستبد
 شريك.

مقالته وطلع فأخذ الخليفة يلطفه فلم يرجع له وقام الخليفة من عنده وهو مصمم على
 إلى الناصري وأعاد عليه الجواب.

منطاش وصف فعند ذلك رّكب الناصري بسائر مماليكه وأصحابه ونزل بجمع كبير لقتال
ًدا عساكره تجاه باب السلسلة وبرز إليه منطاش أيًضا بأصحابه وتصادما واقتتل قتاًل شدي

ًتا عظيًما فخرج من عسكر الناصري المير عبد الرحأمن ابن وثبت كل من الطائفتين ثبا
الدين التابك منكلي بغا الشمسي صهر الملك الظاهر برقوق بمماليكه والمير صلحا

الدين محمد بن تنكر نائب الشام وكان أيًضا من خواص الملك الظاهر برقوق وسارّ صلحا
المذكورّ إلى منطاش ومعه خمسة أحأمال نشاب وثمانون حأمل مأكل وعشرة آلف

 درّهم.

عليه من بقي وانكسر الناصري وأصحابه وطلع إلى باب السلسلة فمراجع أمره وانضم
ًيا من خشداشيته اليلبغاوية وندب لقتال منطاش المير أحأمد بن يلبغا أمير مجلس ثان

مأمورّ القلمطاوي والمير قرادمرداش الحأمدي أمير سلحا والمير ألطنبغا المعلم والمر
وصدموا منطاش حأاجب الحجاب والجميع يلبغاوية ونزلوا في جمع موفورّ من العسكر

أصحاب صدمة هائلة وأحأمى أظهرهم من في القلعة بالرمي على منطاش وأصحابه فأخذ
منطاش عند ذلك في الرمي من أعلى المدرّسة بالنشاب والنفط والتحم القتال من فوق

ًيا وانهزموا إلى باب السلسلة.  ومن أسفل فانكسر عسكر الناصري ثان

منهم ويترفق لهم هذا والعامة لخذ النشاب من على الرّض وتأتي به منطاش وهو يتقرب
من هذه المقولة هذا وهم ويقول لهم: أنا واحأد منكم وأنتم إخواننا وأصحابنا وأشياء كثيرة

رّمي الناصري عليهم يبذلون نفوسهم في خدمته ويتلقطون النشاب من الرميلة مع شدة
 من القلعة.

ومال ثم ظفر منطاش بحاصل للمير جركس الخليلي المير آخورّ وفيه سلحا كثير
ًئا كثيًرا فقوي به فإنه كان أمره قد وبحاصل آخر لبكلمش العلئي فأخذ منطاش منهما شي

 ضعف من قلة السلحا ل من قلة المقاتلة لن غالب من أتاه بغير سلحا.

أيتمش والمير ثم ندب الناصري لقتاله المير مأمورًّا حأاجب الحجاب والمير جمق بن
بحبس الملك قراكسك في عدة كبيرة من اليلبغاوية وقد لحا لهم زوال دولة اليلبغاوية

بذلوا الظاهر برقوق ثم بكسرة الناصري من منطاش إن تم ذلك فنزلوا إلى منطاش وقد
أرّواحأهم فبرز لهم العامة أمام المنطاشية وأكثروا من رّميهم بالحجارّة في وجوههم

 ووجوه خيولهم حأتى كسروهم وعادوا إلى باب السلسلة.

المنطاشية وعلى كل ذلك والرمي من القلعة بالنشاب والنفوط والمدافع متواصل على
الحسنية فخرقها من بأعلى المدرّسة الحسنية حأتى أصاب حأجر من حأجارّة المدفع القبة

ًكا من المنطاشية فلما رّأى منطاش شدة الرمي عليه من القلعة أرّسل أحأضر وقتل مملو
ًذا في الرمي بمدافع النفط - فلما المعلم ناصر الدين محمد بن الطرابلسي - وكان أستا

مقبولة ومضى حأضر عنده جرده من ثيابه ليوسطه من تأخره عنه فاعتذرّ إليه بأعذارّ
ورّمى على ناصر الدين في طائفة من الفرسان وأحأضر آلت النفط وطلع على المدرّسة

ًبا من خيمة الناصري وفرق السطبل السلطاني حأيث هو سكن الناصري حأتى أحأرق جان
 جمعهم.



امتنعا فيه وقام الناصري والسلطان الملك المنصورّ من مجلسهما ومضيا إلى موضع آخر
 ولم يمض النهارّ حأتى بلغت عدة فرسان منطاش نحو اللفي مقاتل.

الرّبعاء وقد جاء كثير من وبات الفريقان في تلك الليلة ل يبطلن الرمي حأتى أصبحا يوم
تمرباي الحسني حأاجب مماليك المراء إلى منطاش ثم خرج من عسكر الناصري المير

المراء وصارّوا إلى الحجاب والمير قردم الحسني رّأس نوبة النوب في جماعة كبيرة من
 منطاش من جملة عسكره وغالب هؤلء المراء من اليلبغاوية.

قرا دمرداش ثم ندب الناصري لقتال منطاش المير أحأمد بن يلبغا أمير مجلس والمير
هائلة الحأمدي أمير سلحا وعين منهم جماعة كبيرة فنزلوا وصدموا المنطاشية صدمة

باب انكسروا فيها غير مرة وابن يلبغا يعود بهم إلى أن ضعف أمره وانهزم وطلع إلى
السلسلة هذا والقوم يتسللون من الناصري إلى منطاش والعامة تمسك من وجدوه من
الترك ويقولون له: ناصري أم منطاشي فإن قال: ناصري أنزلوه من على فرسه وأخذوا

 جميع ما عليه وأتوا به إلى منطاش.

وأتوا به إلى منطاش ثم تكاثرت العامة على بيت المير أيدكارّ حأتى أخذوه بعد قتال كبير
بطلبه ومماليكه وكان من فأكرمه منطاش وبينما هو في ذلك جاءه المير ألطنبغا المعلم

 منطاش. أجل خشداشية الناصري وأصحابه وصارّ من جملة المنطاشية فسر به

ًعا يقفان فيه ويقاتلن الناصري منه.  ثم عين له وليدكارّ موض

يسأله في وبينما منطاش في ذلك أرّسل إليه المير قرا دمرداش الحأمدي أمير سلحا
ًعا فلم قاتله عدة مرارّ يأذن له ثم أتاه المير بلوط الصرغتمشي بعد ما الحضورّ إليه طائ

 وكان من أعظم أصحاب الناصري.

منطاش ثم حأضر إلى منطاش جمق بن أيتمش واعتذرّ إليه فقبل عذرّه وعظم أمر
وضعف أمر الناصري واخل أمره وصارّ في باب السلسلة بعدد يسير من مماليكه

وأصحابه وندم الناصري على خلع الملك الظاهر برقوق وحأبسه لما علم أن المر خرج
 اليلبغاوية وصارّ في الشرفية حأيث ل ينفعه الندم. من

ابن يلبغا أمير فلما أذن العصر قام الناصري هو وقرا دمرداش الحأمدي أمير سلحا وأحأمد
قراكسك في عدة من مجلس وآقبغا الجوهري الستادارّ والبغا العثماني الدوادارّ والمير

الناصري من باب المماليك وصعد إلى قلعة الجبل ونزل من باب القرافة وعندما قام
فركب في الحال السلسلة وطلع القلعة ونزل من باب القرافة أعلم أهل القلعة منطاش

الخيل بمن معه وطلع إلى السطبل السلطاني وملكه ووقع النهب فيه فأخذوا من
ًئا كثيًرا.  والقماش شي

عليه ومنعهم الناس وتفرق الزعر والعامة إلى بيوت المنهزمين فنهبوا وأخذوا ما قدرّوا
 من عدة مواضع وبات منطاش بالسطبل.

الملك المنصورّ وأصبح من الغد وهو يوم الخميس تاسع عشر شعبان وطلع إلى السلطان
المماليك الذين لبيه حأاجي وأعلمه بأنه في طاعته وأنه هو أحأق بخدمته لكونه من جملة

فعله عمارّة بيت الملك الشرف شعبان وأنه يمتثل مرسومه فيما يأمره به وأنه يريد بما
فإنهم كانوا في غاية ما الشرف - رّحأمه الله - فسر المنصورّ بذلك هو وجماعة الشرفية

 يكون من الضيق مع اليلبغاوية من مدة سنين.



بالطباق من قلعة ثم تقدم المير منطاش إلى رّؤوس النوب بجمع المماليك وإنزالهم
السلسلة وكان الجبل على العادة ثم قام من عند السلطان ونزل إلى السطبل بباب

أحأمد بن ندب جماعة للفحص على الناصري ورّفقته ففي حأال نزوله أحأضر إليه المير
القلعة يلبغا أمير مجلس والمير مأمورّ القلمطاوي فأمر بحبسهما بقاعة الفضة من

الفخري وحأبس معهما أيًضا المير بجمان المحمدي وكتب منطاش بإحأضارّ المير سودون
توجهوا في أثر الشيخوني النائب من ثغر السكندرّية ثم قدم عليه الخبر بأن المراء الذين

الناصري بين الناصري أدرّكوه بسرياقوس وقبضوا عليه وبعد ساعة أحأضر المير يلبغا
آخرين إلى سجن يديه فأمر به فقيد وحأبس أيًضا بقاعة الفضة ثم حأمل هو والجوباني في

من المراء السكندرّية فحبسوهم وأخذ المير منطاش يتتبع أصحاب الناصري وحأواشيه
 والمماليك.

سلحا فأمر به فلما كان يوم عشرين شعبان قبض على المير قرا دمرداش الحأمدي أمير
 منطاش فقيد وحأبس.

المعلم والمير ثم قبض منطاش على جماعة كبيرة من المراء وهم: المير ألطنبغا
وفارّس كشلي القلمطاوي وآقبغا الجوهري وألطنبغا الشرفي وآقبغا العثماني

الصرغتمشي وكمشبغا وشيخ اليوسفي وعبدوق العلئي وقيد الجميع وبعث بهم إلى ثغر
 السكندرّية فحبسوا بها.

الخازندارّ بإمرة مائة ثم في حأادي عشرينه أنعم منطاش على المير إبراهيم بن قطلقتمر
واحأدة من إمرة عشرة وتقدمة ألف واستقر أمير مجلس عوًضا عن أحأمد بن يلبغا دفعة

أتابك العسكر ومدبر ثم أخلع السلطان الملك المنصورّ على المير منطاش باستقرارّه
 الممالك عوًضا عن يلبغا الناصري المقبوض عليه.

أسندمرالشرفي ثم كتب منطاش أيًضا بإحأضارّ قطلوبغا الصفوي نائب صفد والمير
بالديارّ ويعقوب شاه وتمان تمر الشرفي وعين لكل منهم إمرة مائة وتقدمة ألف

 المصرية.

مصر وعلى ثم في ثاني عشرينه قبض على المير تمرباي الحسني حأاجب الحجاب بديارّ
أمسه ثم المير يلبغا المنجكي وعلى إبراهيم بن قطلقتمر أمير مجلس الذي وله في

 أطلقه وأخرجه على إمرة مائة وتقدمة ألف بحلب لمر اقتضى ذلك.

قراكسك ثم في ثالث عشرين شعبان المذكورّ قبض منطاش على أرّسلن اللفاف وعلى
أعيان السيفي وأيدكارّ العمري حأاجب الحجاب وقردم الحسني وآقبغا المارّديني وعدة من

 المماليك اليلبغاوية وغيرهم.

لل السلطان ثم قبض على الطواشي مقبل الرومي الدوادارّي الزمام وجوهر اليلبغاوي
الملك الملك المنصورّ ثم قبض منطاش على الطواشي صندل الرومي المنجكي خازندارّ

الظاهر برقوق وعذبه على ذخائر برقوق وعصره مرارًّا حأتى دل على شيء كثير فأخذها
 منطاش وتقوى بها.

منطاش وفي ثامن عشرينه وصل سودون الشيخوني النائب من سجن السكندرّية فأمره
 بلزوم بيته بطاًل.

لمائة واحأد ثم أنفق منطاش على من قاتل معه من المراء والمماليك بالتدرّيج فأعطى
ودونهم لكل منهم لكل واحأد ألف دينارّ وأعطى لجماعة أخر لكل واحأد عشرة الف درّهم

قد واحأد وظهر على منطاش الملل من المماليك الظاهرية والتخوف منهم فإنه كان



وعدهم بأنه يخرج أستاذهم الملك الظاهر برقرق من سجن الكرك إذا انتصر على
فلم يفعل ذلك ول أنعم على واحأد منهم بإمرة ول إقطاع وإنما أخذ يقرب الناصري

ومماليكه وأولد الناس فعز عليهم ذلك في الباطن وفطن منطاش بذلك خشداشيته
عليهم مكيدة وهي أنه لما كان يوم الثلثاء ثاني شهر رّمضان من سنة فعاجلهم بأن عمل

وسبعمائة المذكورّة طلب سائر المماليك الظاهرية على أنه ينظر في إحأدى وتسعين
ويترضاهم فلما طلعوا إلى القلعة أمر منطاش فأغلق عليهم باب أمرهم وينفق عليهم

 المائتين منهم. القلعة وقبض على نحو

وقفنا بين يدي حأدثني السيفي إينال المحمودي الظاهري قال: كنت من جملتهم فلما
فتأخرت منطاش ونحن في طمعة النفقة والقطاعات ظهر لي من وجه منطاش الغدرّ

باب خلف خشداشيتي فلما وقع القبض عليهم رّميت بنفسي إلى الميدان ثم منه إلى جهة
 القرافة واختفيت بالقاهرة.

 انتهى.

المماليك ثم بعث منطاش بالمير جلبان الحاجب وبلط الحاجب فقبض على كثير من
 الظاهرية وسجنوا بالبراج من قلعة الجبل.

كان لحواشي قلت: ل جرم فإنه من أعان ظالًما سلط عليه وفي الجملة فإن الناصري
 برقوق خيًرا من منطاش.

ًبا لخلص الملك الظاهر برقوق وعوده غير أنه لكل شيء سبب: وكانت حأركة منطاش سب
 إلى ملكه على ما سيأتي ذكره.

ًكا من مماليك برقوق فله كذا وكذا ثم أمر منطاش فنودي بالقاهرة أن من أحأضر مملو
ًدا منهم.  وهدد من أخفى واحأ

وأصحابه وكاد قلت: وما فعله منطاش هو الحزم فإنه أزال من يخشاه وقرب مماليكه
بعود برقوق إلى أمره أن يتم بذلك لو ساعدته المقادير وكيف تساعده المقادير وقد قدرّ

 ملكه بحركة منطاش وبركوبه على الناصري.

 ثم في

 ثالث شهر رّمضان قبض منطاش على سودون النائب

 وألزمه بمال يحمله إلى خزانته.

ذكره بحمل وفيه شدد الطلب على المماليك الظاهرية وألزم سودون النائب المتقدم
 ستمائة ألف درّهم كان أنعم عليه بها الملك الظاهر برقوق في أيام سلطنته.

على المماليك ثم خلع على حأسين بن الكورّاني بعوده إلى ولية القاهرة وحأرضه منطاش
 الظاهرية.

وأنعم على كل منهم ثم قدمت المراء المطلوبون من البلد الشامية وخلع منطاش عليهم
ذلك أخذ إمرة عشرة بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ المصرية دفعة ولم يسبق لهم قبل

 بديارّ مصر.
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 الزهر. وفيه ظفر منطاش بذخيرة كانت للملك الظاهر برقوق بجوارّ جامع

جملة كبيرة من وفيه أفرج منطاش عن المير محمود بن علي الستادارّ بعد ما أخذ منه
رّكبوا معه في المال ثم أمسك منطاش جماعة من أعيان المماليك الظاهرية ممن كانوا

وحأبس أوائل أمره وبهم كان استفحل أمره وأضافهم إلى من تقدم من خشداشيتهم
 الجميع بأبراج قلعة الجبل ولم يرق لحأد منهم.

وارّحأم شبابك من قلت: لعله لمثل بأبيات المتنبي: الكامل ل يخدعنك من عدوك دمعه
وبينما منطاش عدو ترحأم ل يسلم الشرف الرفيع من الذى حأتى يراق على جوانبه الدم

العربان عن الطاعة في ذلك ورّد عليه البريد بخروج المير نعير بن حأيارّ بن مهنا أمير
ًدا كثيرة ًبا للناصري وأنه اتفق هو وسولي بن دلغادرّ ونهبا بل من العمال الحلبية فلم غض

 الطاعة. يلتفت منطاش إلى ذلك وكتب لهما يستعطفهما على دخولهما تحت

حأسن نائب الشام عن ثم بعد أيام ورّد البريد أيًضا بخروج المير بزلرّ العمري الناصري
ًبا للمير يلبغا الناصري فكتب إليه أيًضا مكاتبة  خشن له فيها. طاعة منطاش غض

بعد أن يقعد - ثم أخذ منطاش فيما يفعله في أمر دمشق وغيرها - على ما سيأتي ذكره
السعدي له قواعد بمصر فبدأ منطاش في اليوم المذكورّ بالقبض على الطواشي صواب

 المعروف بشنكل مقدم المماليك السلطانية.

 وخلع على الطواشي جوهر وأعاده لتقدمة المماليك.

جماعة منهم ثم أنعم على جماعة من حأواشيه ومماليكه بإقطاعات كثيرة وأنعم على
التقدم والمير بتقدمة ألف وهم: ولده المير ناصر الدين محمد بن منطاش وهي أحأسن
العمري وأسندمر قطلويغا الصفوي وأسندمر بن يعقوب شاه وتمان تمر الشرفي وأيدكارّ

الشرفي الشرفي رّأس نوبة منطاش وجنتمر الشرفي ومنكلي باي الشرفي وتكا
ومنكلي بغا خازندارّ منطاش وصراي تمر دوادارّ منطاش وتمربغا الكريمي وألطنبغا

 الحلبي ومبارّك شاه.

عليه بإمرة ثم أنعم على جماعة كبيرة بإمرة طبلخاناه وعشرينات وعشرات فممن أنعم
القشتمري وعبد طبلخاناه: الشريف بكتمر الحسني وأبو بكر بن سنقر الجمالي ودمرداش

صلغيه الرحأمن بن منكلي بغا الشمسي على عادته أوًل وجلبان السعدي وآرّوس بغا
وإبراهيم بن طشتمر الدوادارّ وسربغا الناصري وتنكز العورّ الشرفي وصراي تمر

الشرفي وآقبغا المنجكي وملكتمر المحمدي وقرابغا السيفي وقطلوبغا الزيني وتمربغا
المنجكي وأرّغون شاه السيفي ومقبل السيفي منطاش أمير سلحا وطيبرس السيفي

وبيرم خجا الشرفي وألطنبغا الجربغاوي ومنجك الزيني وبزلرّ الخليلي ومحمد رّأس نوية
العلئي وطشبغا السيفي منطاش وإلياس الشرفي وقطلوبغا السيفي بن أسندمر

وجلبان السيفي وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرين وهم: وشيخون الصرغتمشي
الشرفي ومنكلي بغا الجوباني وقرابغا الحأمدي وآق كبك السيفي كريب الخطائي وبايجي

 ورّمضان السيفي ومحمد بن مغلطاي المسعودي والي مصر. وفرج شاد الدواوين

زيادة على ما وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرة وهم: صلحا الدين محمد بن تنكز
الجركتمري بيده وخضر بن عمر بن بكتمر الساقي ومحمد بن يونس الدوادارّ وعلي

وجوهر ومحمد بن رّجب بن محمد التركماني ومحمد بن رّجب بن جنتمر بن عبد الغني
تمر الصلحأي وإبراهيم بن يوسف برلغي ولؤلؤ العلئي الطواشي وتنكز العثماني وصراي

الشرفي الصغير ومنكلي بغا المنجكي وآق سنقر الشرفي - رّأيت أنا المذكورّ في دولة
الملك الشرف برسباي في حأدود سنة ثلثين وثمانمائة وقد شاخ - وجارّكس القرابغاوي



وأسنبغا التاجي وسنقر السيفي وكزل الجوباني وقرابغا الشهابي وبك بلط الشرفي
وتمر ويلبغا التركماني وأرّنبغا الشرفي وحأاجي اليلبغاوي وأرّغون الزيني ويلبغا الزيني

الشرفي وجنبغا الشرفي وجقمق السيفي وأرّغون شاه البكلمشي وألطنبغا الشقر
 وصواي السيفي وألطنبغا البراهيمي وآقبغا الشرفي وألجيبغا السيفي.

 انتهى.

ًفا ثم في خامس عشر شهر رّمضان نودي على الزعر بالقاهرة ومصر: من حأمل منهم سي
المير جنتمر أو وفي يوم عشرين شهر رّمضان ورّد البريد بأن بزلرّ نائب الشام مسكه
الملوك ممن أخوطاز فكاد منطاش أن يطير من الفرحا بذلك لن بزلرّ كان من عظماء
الناصري نيابة كان الملك الظاهر برقوق يخافه ونفاه إلى الشام فوافق الناصري فوله

الوفيات. الشام دفعة واحأدة مخافة من شره وكان من الشجعان حأسب ما يأتي ذكره في

بقلع السلحا فإنهم ولما أن بلغ منطاش هذا الخبر قلع السلحا عنه وأمر أمراءه ومماليكه
 كانوا في هذه المدة الطويلة لبسين السلحا في كل يوم.

رّأس نوبة ثم في الحال قبض منطاش على جمق بن أيتمش البجاسي وعلى بيرم العلئي
 أيتمش.

 وفيه قدم سيف المير بزلرّ المقدم ذكره.

المير بزلرّ وكان من خبره أن منطاش لما انتصر على الناصري وملك مصر أرّسل إلى
بزلرّ: ل أحأضر إل المذكورّ بحضورّه إلى مصر في ثلثة سروج ل غير على البريد فأجابه

فخادعه منطاش حأسب في ثلثين ألف مقاتل وخاشنه في رّد الجواب وخرج عن طاعته
بنيابة دمشق إلى أن ما تقدم ذكره وكتب في الباطن للمير جنتمر أخي طاز أتابك دمشق

 قبض على بزلرّ المذكورّ ثم سير إليه التشريف بذلك.

فلما بلغ وكتب إليه أن محمد ابن بيدمر يكون أتابك دمشق عوضه وجبريل حأاجب دمشق
دمشق جنتمر ذلك عرف المراء المذكورّين الخبر واتفق مع جماعة أخر من أكابر أمراء

ورّكبوا على بزلرّ المذكورّ على حأين غفلة وواقعوه فلم يثبت لهم وانكسر ومسك وحأبس
 بقلعة دمشق.

بذلك وأرّسل جنتمر سيفه إلى منطاش واستقر عوضه في نيابة دمشق فسر منطاش
 غايرة السرورّ.

الظاهر برقوق من ولم يتم سرورّه وقدم عليه الخبر بما هو أهدى وأمر وهو خروج الملك
الدين حأسن الكجكني سجن الكرك وأنه استولى على مدينتها ووافقه نائبها المير حأسام

بني عقبة من عرب وقام بخدمته وأنه قد حأضر إلى الملك الظاهر برقوق ابن خاطر أمير
 الكرك ودخل في طاعته وقدم هذا الخبر من ابن بأكيش نائب غزة.

بين الناس فلما سمع منطاش ذلك كاد يهلك واضطربت الديارّ المصرية وكثرت القالة
 واختلفت القاويل وتشغب الزعر.

التابك يلبغا وكان من خبر الملك الظاهر برقوق أن منطاش لما وثب على المر وأقهر
برقوق بأن الناصري وحأبسه وحأبس عدة من أكابر المراء عاجل في أمر الملك الظاهر

نائب بعث إليه شخًصا يعرف بالشهاب البريدي ومعه كتب للمير حأسام الدين الكجكني
 الكرك. الكرك وغيره بقتل الملك الظاهر برقوق من غير مراجعة ووعده بأشياء غير نيابة



عماد الدين وكان الشهاب البريدي أصله من الكرك وتزوج ببنت قاضي الكرك القاضي
 أحأمد بن عيسى المقيري الكركي.

 منه وزوجها بغيره. ثم وقع بين الشهاب المذكورّ وبين زوجته فقام أبوها عليه حأتى طلقها

ًيا. وكان الشهاب مغرًما بها فشق ذلك عليه وخرج من الكرك وقدم مصر وصارّ  بريد

المذكورّ وضرب الدهر ضرباته حأتى كان من أمر منطاش ما كان فاتصل به الشهاب
يده ووعده أنه يتوجه لقتل الملك الظاهر برقوق فجهزه منطاش لذلك سًرا وكتب على

ًبا بذلك وحأثه على القيام مع الشهاب إلى المير حأسام الدين الكجكني نائب الكرك كت
الملك المذكورّ على قتل برقوق وأنه ينزله بقلعة الكرك ويسكنه بها حأتى يتوصل لقتل

 الظاهر برقوق.

المقير بلد وخرج الشهاب من مصر ومضى إلى نحو الكرك على البريد حأتى وصل قرية
يكتم ما صهره القاضي عماد الدين قاضي الكرك الذي أصله منها فنزل بها الشهاب ولم
في أحأكارّ في نفسه من الحقد على القاضي عماد الدين وقال: والله لخربن ديارّه وأزيد

 أملكه وأملك أقارّبه بهذه القرية وغيرها.

بقصد فاستوحأش قلوب الناس وأقارّب عماد الدين من هذه الكلم وأرّسلوا عرفوه
الشهاب وما جاء بسببه قبل أن يصل الشهاب إلى الكرك ثم رّكب الشهاب من المقير

وسارّ إلى الكرك حأتى وصلها في الليل وبعث للنائب من يصيح به من تحت السورّ
 ذلك. فمنعوه من

السلطان الذي وأحأس الكجكني بالمر فلما أصبح أحأضره إلى دارّ السعادة وقرأ كتاب
النائب على يده وكتاب منطاش ومضمونهما أمورّ أخر غير قتل الظاهر برقوق فامتثل

 ذلك بالسمع والطاعة.

الكجكني منه لما انفض الناس أخرج الشهاب إليه كتاب منطاش الذي بقتل برقوق فأخذه
بمكان ليكون له حأجة عند قتله السلطان برقوق ووعده بقضاء الشغل وأنزل الشهاب

ًبا من الموضع الذي فيه الملك الظاهر برقوق بعد أن استأنس به ثم قام قلعة الكرك قري
الكجكني من فورّه ودخل إلى الملك الظاهر برقوق ومعه كتاب منطاش الذي بقتله

فأوقفه على الكتاب فلما سمعه الملك الظاهر كاد أن يهلك من الجزع فحلف له الكجكني
بكل يمين أنه ل يسلمه لحأد ولو مات وأنه يطلقه ويقوم معه وما زال به حأتى هدأ ما به

 وطابت نفسه واطمأن خاطره.

لخفة كانت هذا وقد اشتهر في مدينة الكرك مجيء الشهاب بقتل الملك الظاهر برقوق
الملك في الشهاب المذكورّ وأخذ القاضي عماد الدين يخوف أهل الكرك عاقبة قتل

ًعا في الظاهر برقوق وينفرهم عن الشهاب حأتى خافوه وأبغضوه وكان عماد الدين مطا
 أهل بلده مسموع الكلمة عندهم لما كانوا يعهدون من عقله وحأسن رّأيه.

حأسام الدين وثقل الشهاب على أهل الكرك إلى الغاية وأخذ الشهاب يلح على المير
وقت نائب الكرك في قتل الملك الظاهر برقوق وبقي النائب يسوف به من وقت إلى

ويدافعه عن ذلك بكل حأجة وعذرّ فزاد الشهاب في القول حأتى خاشنه في اللفظ فعند
قال له الكجكني: هذا شيء ل أفعله بوجه من الوجوه حأتى أكتب إلى مصر بما ذلك

 وأسأل عن ذلك ممن أثق به من أصحابي من المراء. أعرفه



من يتسلمه منه ثم أرّسل البريد إلى مصر بأنه ل يدخل في هذا المر ولكن يحضر إليه
 ويفعل فيه ما يرسم له به.

فنزل إلى وكان في خدمة الملك الظاهر غلم من أهل الكرك يقال له عبد الرحأمن
 جماعة في المدينة وأعلمهم أن الشهاب قد حأضر لقتل أستاذه الملك الظاهر.

إلى الشهاب فلما سمعوا ذلك اجتمعوا في الحال وقصدوا القلعة وهجموها حأتى دخلوا
الباب الذي المذكورّ وهو بسكنه من قلعة الكرك ووثبوا عليه وقتلوه ثم جروه برجله إلى

 فيه الملك الظاهر برقوق.

بعد أذان المغرب وكان نائب الكرك الكجكني عند الملك الظاهر وقد ابتدأوا في الفطارّ
المقدم ذكرها وهي ليلة الرّبعاء عاشر شهر رّمضان من سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة

للملك فلم يشعر الملك الظاهر والكجكني إل وجماعة قد هجموا عليهم وهم يدعون
وقالوا له: الظاهر بالنصر وأخذوا الملك الظاهر بيده حأتى أخرجوه من البرج الذي هو فيه

فدهش النائب دس بقدمك عند رّأس عدوك وأرّوه الشهاب مقتوًل ثم نزلوا به إلى المدينة
ًدا من القيام في خدمة الملك الظاهر وتجهيزه وانضم على الملك مما رّأى ولم يجد ب

بالتقادم والخيول الظاهر أقوام الكرك وأجنادها وتسامع به أهل البلد فأتوه من كل فج
استظهارّ على ما كل واحأد بحسب حأاله وأخذ أمر الملك الظاهر برقوق من يوم ذلك في
وقع في أمر سيأتي ذكره وأما أمر منطاش فإنه لما سمع هذا الخبر وتحققه علم أنه

الخازندارّ عظيم فأخذ في تدبير أحأواله فأول ما أبتدأ بمسك المير قرقماس الطشتمري
وبمسك وأحأد أمراء اللوف بديارّ مصر وبمسك المير شاهين الصرغتمشي أمير آخورّ

قطلوبك أستادارّ التابك أيتمش البجاسي وعلى جماعة كبيرة من المماليك الظاهرية
 وتداول ذلك منه أياًما.

آلف فارّس ثم أنعم منطاش على جماعة من المراء بأموال كثيرة ورّسم بسفر أرّبعة
أسندمر إلى مدينة غزة صحبة أرّبعة أمراء من مقدمي اللوف بالديارّ المصرية وهم:

أمير اليوسفي وقطلوبغا الصفوي ومنكلي باي الشرفي وتمربغا الكريمي وأنفق في كل
منهم مائة ألف درّهم فضة ثم عين منطاش مائة مملوك للسفر صحبة أمير الركب إلى
الحجاز وأستمر منطاش في عمل مصالحه إلى أن كان يوم سابع شوال خلع السلطان

المنصورّ على المير منطاش المذكورّ وفوض إليه تدبير المورّ وصارّ أتابك العساكر الملك
 .كان يلبغا كما

طاعة الملك أرّاد منطاش بذلك إعلم الناس أنه ليس له غرض في السلطنة وأنه في
 المنصورّ ابن أستاذه.

في الرّبعة أمراء ثم خلع الملك المنصورّ أيًضا على المير قطلوبغا الصفوي المقدم ذكره
باستقرارّه رّأس نوبة المعينين للسفر باستقرارّه أمير سلحا وعلى تمان تمر الشرفي

دوادارًّا كبيًرا النوب وعلى أسندمر بن يعقوب شاه أمير مجلس وعلى ألطنبغا الحلبي
ًيا بتقدمة ألف وعلى إلياس الشرفي أمير آخورّ بإمرة وعلى تكا الشرفي رّأس نوبة ثان

ًثا بإمرة طبلخاناه وعلى تمربغا طبلخاناه وعلى أرّغون شاه السيفي رّأس نوبة ثال
أستادارًّا وعلى جقمق المنجكي رّأس نوبة رّابًعا بإمرة طبلخاناه وعلى قطلوبغا الرّغوني

البيمارّستان المنصورّي وعلى شاد الشراب خاناه ثم خلع على تمان تمر رّأس نوبة بنظر
 ألطنبغا الحلبي الدوادارّ الكبير بنظر الحأباس.

للملك الظاهر ثم بطل أمر التجريدة المعينة إلى غزة خوًفا من المماليك لئل يذهبوا
 برقوق.



أمير حأاج بن ثم في تاسع شمال خلع على المير أيدكارّ باستقرارّه حأاجب الحجاب وعلى
ًيا بتقدمة ألف. ًبا ثان  مغلطاي حأاج

ورّأس نوبة وفيه سمر منطاشر أرّبعة من المراء وهم: سودون الرماحا أمير عشرة
لميلهم وألطنبغا أمير عشرة أيًضا وأميران من الشام ووسطوا بسوق الخيل في عاشره

 إلى الملك الظاهر برقوق.

طغاي تمر ثم أخلع منطاش على تنكز العورّ باستقرارّه في نيابة حأماة عوًضا عن
 القبلوي.

لتزف على وفيه حأمل جهاز خوند بنت الملك الشرف شعبان أخت الملك المنصورّ هذا
المير الكبير منطاش وكان الجهاز على خمسمائة جمل وعشرة قطر بغال ومشى

الحجاب وغالب المراء أمام الجهاز فخلع عليهم منطاش الخلع السنية وبنى بها من ليلته
ًدا وعندما زفت إليه علق منطاش على شربوشها دينارًّا بعد أن اهتم بالعرس اهتماًما زائ

ًبا من السطبل بسبب زنته مائتا مثقال ثم ثاني مرة دينارًّا زنته مائة مثقال وفتح للقصر با
ذلك بجوارّ باب السر هذا مع ما كان منطاش فيه من شغل السر من اضطراب المملكة

 بعد مسكه الناصري وغيره.

ذلك قدم وفيه أخرج منطاش عدة من المماليك الظاهرية إلى قوص وبينما منطاش في
عن عليه الخبر بأن المراء المقيمين بمدينة قوص من المنفيين قبل تارّيخه خرجوا

الطاعة وقبضوا على والي قوص وحأبسوه واستولوا على مدينة قوص وانضم عليهم
كبيرة من عصاة العربان فندب منطاش لقتالهم تمربغا الناصري وبيرم خجا جماعة

 أمراء الطبلخاناة في عدة مماليك. وآرّوس بغا من

الطاعة وأنه ثم قدم الخبر بأن المير كمشبغا الحموي اليلبغاوي نائب حألب خرج عن
وقبض قبض على جماعة من أمراء حألب بعد أن حأارّب إبراهيم بن قطلقتمر الخازندارّ

عليه ووسطه هو وشهاب الدين أحأمد بن أبي الرضا قاضي قضاة حألب الشافعي بعد أن
 قاتلوه ومعهم أهل بانقوسا فلما ظفر بهم كمشبغا المذكورّ قتل منهم عدة كبيرة.

برقوق لما اتفق مع قلت: وإبراهيم بن قطلقتمر هذا هو صاحأب الواقعة مع الملك الظاهر
وعزل الخليفة الخليفة هو وقرط الكاشف على قتل الملك الظاهر وقبض عليهما الظاهر

أمره بإمرة وحأبسه سنين وقد تقدم ذكر ذلك كله وهو الذي أنعم عليه منطاش في أوائل
بعد أيام مائة وتقدمة ألف بمصر وجعله أمير مجلس عوًضا عن أحأمد بن يلبغا ثم أخرجه

من مصر خوًفا من شره ثم قدم الخبر على منطاش بأن المير حأسام الدين حأسن بن
باكيش نائب غزة جمع العشران وسارّ لمحارّبة الملك الظاهر برقوق فسر منطاش بذلك.

طاعته ببلد الصعيد وفي اليوم ورّد عليه الخبر أيًضا بقوة شوكة المراء الخارّجين عن
نحو خمسمائة فأخرج منطاش في الحال المير أسندمر بن يعقوب شاه أمير مجلس في

في ثالث فارّس نجدة لمن تقدمه من المراء إلى بلد الصعيد فسارّ أسندمر بمن معه
المراء عشرينه وفي يوم مسيره ورّد البريد من بلد الصعيد باتفاق ولة الصعيد مع

المذكورّين.

قرط واتفق معه وكان من خبرهم أنه لما استقر أبو درّقة في ولية أسوان سارّ إلى ابن
 ذكرهم. على المخامرة وسارّ معه إلى قوص وأفرج عمن بها من المراء المقدم

المماليك وكان عدة المراء الذين بقوص زيادة على ثلثين أميًرا وعدة كبيرة من
اجتمع معه السلطانية الظاهرية فلما بلغ خبرهم المير مبارّك شاه نائب الوجه القبلي



واستمال مبارّك شاه أيًضا نحو ثلثمائة مملوك من الظاهرية واتفقوا على المخامرة أيًضا
خرجت تجريدة عرب هوارّة وعرب ابن الحأدب فرافقوه واستولوا على البلد فلما

عمن منطاش الولى لهم انتهت إلى أسيوط فقبض عليهم مبارّك شاه المذكورّ وأفرج
كان معهم من المماليك الظاهرية فلما بلغ منطاش ذلك أخرج أسندمر بن يعقوب شاه

كما تقدم ذكره وسارّ إليهم من الشرق وتوجه إلى جهة الصعيد بمن معه فلقيه الخارّجون
الطاعة فواقعهم أسندمر بمن معه فكسروه فرسم منطاش بخروج نجدة لهم من عن

والمماليك وأجناد الحلقة وبينما هو في تجهيز أمرهم جاء الخبر أن أسندمر واقع المراء
ًدا فرسم منطاش مبارّك ًيا وكسره وقبض عليه وأرّسله إلى منطاش فقدم مقي شاه ثان

 خزانة شمائل. بحبسه في

وقيل خمسة ثم في يوم سابع عشرينه عين منطاش تجريدة إلى جهة الكرك فيها أرّبعة
الصرغتمشي أمراء من مقدمي اللوف وثلثمائة مملوك ثم أخرج منطاش المير بفوط

 والمير غريب لكشف أخبارّ الملك الظاهر برقوق بالكرك.

المدينة وقاموا في وأما الملك الظاهر برقوق فإنه لما أنزله عوام الكرك من قلعتها إلى
الكرك قويت شوكته خدمته وأتته العربان وصارّ في طائفة كبيرة ووافقه أيًضا أكابر أهل

عند ذلك أعيان بهم وعزم على الخروج من الكرك وبرز أثقاله إلى ظاهر الكرك فاجتمع
في القيام الكرك عند القاضي عماد الدين أحأمد بن عيسى المقيري قاضي الكرك وكلموه

على على الملك الظاهر برقوق مراعاة للملك المنصورّ حأاجي وللمير منطاش واتفقوا
قبضه وإعلم أهل مصر بذلك وأنهم يعتذرّون لمنطاش أنه لم يخرج من حأبسه بالكرك إل
باجتماع السفهاء من أهل الكرك ليكون ذلك عذرًّا لهم عند السلطان وبعثوا ناصر الدين
ًدا أخا القاضي عماد الدين المذكورّ فأغلق باب المدينة وبقي الملك الظاهر برقوق محم

 داخل المدينة وحأيل بينه وبين أثقاله ومعظم أصحابه.

الدين علي فلما قام الملك الظاهر برقوق ليركب فرسه بلغه ذلك وكان القاضي علء
من كاتب سر الكرك وهو أخو القاضي عماد الدين يكتب للملك الظاهر في مدة خروجه

حأبس الكرك وبالغ في خدمته وانضم عليه فلما رّأى ما نزل بالملك الظاهر وبلغه اتفاق
أهل المدينة مع أخيه القاضي عماد الدين على القبض على الملك الظاهر برقوق أعلم

الملك الظاهر بذلك وقوى قلبه وحأرضه على السير إلى باب المدينة فركب معه برقوق
ًقا وأخوه ناصر الدين قائم عند الباب كما أمره وسارّ حأتى وصل إلى الباب فوجده مغل
عماد الدين قاضي الكرك فما زال علء الدين بأخيه ناصر الدين المذكورّ حأتى فتح أخوه

الباب وخرج بالملك الظاهر منه ولحق ببقية أصحابه ومماليكه الذين كانوا حأضروا إليه له
ًدا وسارّ من الغد في من البلد الشامية فأقام الملك الظاهر بالثنية خارّج الكرك يوًما واحأ

إليه يوم ثاني عشرين شوال إلى نحو دمشق ونائبها يوم ذاك جنتمر أخو طاز وقد وصل
فاستعدوا المير الطنبغا الحلبي من مصر نائبا بحلب عوًضا عن المير كمشبغا الحموي

 بعساكرها. لقتال الملك الظاهر ومعهما أيًضا حأسام الدين حأسن بن باكيش نائب غزة

ًبا من دمشق واقتتلوا ثم أقبل الملك الظاهر برقوق بمن معه فالتقوا على شقحب قري
ًدا كسروا فيه الملك الظاهر غير مرة وهو يعود إليهم ويقاتلهم إلى أن كسرهم قتاًل شدي

المقريزي - فيهم خمسة عشر وانهزموا إلى دمشق وقتل منهم ما يزيد على اللف - قاله
سبعة نفر فهي أعظم أميًرا وقتل من أصحاب الملك الظاهر ستون نفًسا ومن أمرائه

 وقعة كانت للملك الظاهر برقوق في عمره.

وتوجه من ورّكب الملك الظاهر أقفية الشاميين إلى دمشق فامتنع جنتمر بقلعة دمشق
بالجراحأات أمراء دمشق ستة وثلثون أميًرا ونحو ثلثمائة وخمسين فارًّسا وقد أثخنوا

 ومعهم نائب صفد وقصدوا الديارّ المصرية.



العربان فلم يمض غير يوم واحأد حأتى عاد ابن باكيش نائب غزة بجماعة كبيرة من
لكشف والعشير لقتال الملك الظاهر وبلغ الملك الظاهر ذلك فأرّسل الوالد وقلمطاي

الخبر فعادا إليه بسرعة بحضورّ ابن باكيش فركب الملك الظاهر في الحال وخرج إليه
والتقى معه وقاتله حأتى كسره وأخذ جميع ما كان معه من الثقال والخيول والسلحا

الملك الظاهر بذلك وأتاه عدة كبيرة من مماليكه الذين كانوا بالبلد الشامية في فتقوى
أمراء الشام ثم دخل في طاعته المير جبريل حأاجب حأجاب دمشق وأمير على بن خدمة

الزيني وجقمق الصفوي ومقبل الرومي وصارّوا من جملة عسكره فعند ذلك أسندمر
إلى دمشق وحأصرها وأحأرق القبيبات وأخربها فهلك في الحريق خلق رّكب الملك الظاهر

 كبير.

والتوبيخ وهو وأخذ أهل دمشق في قتال الملك الظاهر برقوق وأفحشوا في أمره بالسب
الحموي نائب حألب ل يفتر عن قتالهم وبينما هو في ذلك أتاه المدد من المير كمشبغا
ًكا من المماليك الظاهرية البرقوقية فلما بلغ جنتمر مجيئهم ومن جملة المدد ثمانون مملو
الظاهر فقاتلتهم أخرج إليهم من دمشق خمسمائة فارّس ليحولوا بينهم وبين الملك

أستاذهم الملك المماليك الظاهرية وكسرتهم وأخذوا جميع ما كان معهم وأتوا بهم إلى
 الظاهر ففرحا بهم غاية الفرحا.

 قال الوالد: فعند ذلك قوي أمرنا واستفحل.

عربانه يريد قتال واستمروا على حأصارّ دمشق وبينما هم في ذلك وإذا بنعير قد أقبل في
جميع ما كان الملك الظاهر برقوق فخرج الملك الظاهر وقاتله فكسره واستولى على

 معه.

وصارّ له برك كبير فقوي الملك الظاهر بما صارّ إليه من هذه الوقائع من الخيل والسلحا
منهم هو الذي بعد مما كان معه خيمة صغيرة ل غير وكانت مماليكه في أخصاص وكل

الملك يخدم فرسه بنفسه والن فقد صارّوا بالخيم والسلحا والغلمان هذا ومماليك
ًئا بعد شيء ممن كان نفاهم الناصري ومنطاش إلى البلد الظاهر يتداول مجيئهم إليه شي

 الشامية.

فقامت قيامة ووصل الخبر بهذه الوقائع كلها إلى منطاش في خامس عشر ذي القعدة
 منطاش لما سمع هذه الخبارّ.

الملك الظاهر وأخذ منطاش في تجهيز الملك المنصورّ حأاجي للسفر لبلد الشام لقتال
في الخزانة ما برقوق وأمر الوزير موفق الدين بتجهيز ما يحتاج إليه السلطان فلم يجد
 عذرّه. يجهز به السلطان واعتذرّ بأن المال انتهب وتفرق في هذه الوقائع فقبل

القضاة قبل وسأل منطاش قاضي القضاة صدرّ الدين المناوي الشافعي وكان وله قضاء
مال اليتام تارّيخه بمدة يسيرة بعد عزل ناصر الدين ابن بنت الميلق وقال له: أقرضني

الوعظ وختم وكانت إذ ذاك أمواًل كثيرة فامتنع المناوي من ذلك ووعظه فلم يؤثر فيه
 على جميع مال اليتام.

بتفرقة ثم رّسم منطاش لحاجب الحجاب ولناصر الدين محمد بن قرطاي نقيب الجيش
عليه الخبر النقباء على أجناد الحلقة وحأثهم على التجهيز للسفر وبينما هم في ذلك قدم

ًيا من الملك الظاهر برقوق وأخذ الملك الظاهر ما كان بكسرة ابن باكيش نائب غزة ثان
أجناد الحلقة. معه فاشتد عند ذلك الضطراب وكثر الرّجاف ووقع الهتمام بالسفر وأزعج



عمر البلقيني واستدعى منطاش الخليفة المتوكل على الله والقضاة والشيخ سراج الدين
 من غير شيء. وأعيان الفقهاء ورّتبوا صورّة فتيا في أمر الملك الظاهر برقوق وانفضوا

ًكا من مماليك وفي اليوم ورّد على منطاش خبر واقعة صفد وكان من خبرها أن مملو
بهادرّ الملك الظاهر برقوق يقال له يلبغا السالمي كان أسلمه الظاهر إلى الطواشي

 الشهابي مقدم المماليك فرباه بهادرّ ورّتبه خازندارّه.

فصارّ يلبغا واستمر على ذلك إلى أن نفى الملك الظاهر بهادرّ إلى البلد الشامية
بهادرّ السالمي المذكورّ عند صواب السعدي شنكل لما استقر مقدم المماليك بعد

المذكورّ وصارّ دوادارّه الصغير فلما قبض الناصري على شنكل المذكورّ خدم يلبغا
السالمي هذا عند المير قطلوبك النظامي نائب صفد وصارّ دوادارّه وسارّ مع أهل صفد

حأميدة إلى أن قدم إلى صفد خبر الملك الظاهر برقوق وخروجه من حأبس الكرك سيرة
عسكر صفد ليتوجه بهم إلى نائب دمشق نجدة على الظاهر وأبقى يلبغا جمع النظامي

فقام يلبغا السالمي في طائفة من المماليك الذين استمالهم وأفرج السالمي بالمدينة
اليوسفي نائب حألب كان وعن المير قجماس ابن عم السلطان الملك عن المير إينال

المائتين من المماليك الظاهرية من سجن صفد ونادى بشعارّ الملك الظاهر برقوق ونحو
القبض على المير قطلوبك النظامي فلم يثبت النظامي وفر في الظاهر برقوق وأرّاد

ومن معه على مدينة صفد وقلعتها وصارّ المير إينال مملوكين فاستولى السالمي
 والسالمي في خدمته وأرّسلوا إلى الملك الظاهر بذلك. اليوسفي هو القائم بمدينة صفد

الناس في أمر وكان هذا الخبر من أعظم المورّ على منطاش وزاد قلقه وكثرت مقالة
 الملك الظاهر ثم تواترت الخبارّ بأمر الملك الظاهر.

 وفي

 حأادي عشرينه ورّد الخبر على منطاش بوصول نائب غزة

ذكره والمير حأسام الدين بن باكيش وصحبته المير قطلوبك النظامي نائب صفد المقدم
كبير من محمد ابن بيدمر أتابك دمشق وخمسة وثلثون أميًرا من أمراء دمشق وجمع

قاتلوا الجناد هزموا الجميع من الملك الظاهر برقوق وقدموا إلى القاهرة وهم الذين
 القاهرة. برقوًقا مع جنتمر نائب الشام وقد تقدم ذكر الواقعة فرسم منطاش بدخولهم

والعلماء بسبب وفي هذا اليوم استدعى منطاش الخليفة المتوكل على الله والقضاة
موقع الحكم فتيا الفتيا في الملك الظاهر برقوق وقي قتاله فكتب ناصر الدين الصالحي

ًفا في الملك الظاهر برقوق تتضمن السؤال عن رّجل خلع الخليفة والسلطان وقتل شري
مكة في الشهر الحرام والبلد الحرام وهو محرم يعني عن أحأمد بن عجلن صاحأب

واستحل أخذ أموال الناس وقتل النفس وأشياء غير ذلك ثم جعل الفتيا عشر نسخ فكتب
 جماعة من العيان والقضاة.

من ثم رّسم منطاش بفتح سجن قديم بقلعة الجبل كان قد ارّتدم وسجن فيه عدة
 المماليك الظاهرية المقبوض عليهم قبل تارّيخه.

أستادارّه ثم وجد منطاش ذخيرة بالقاهرة للمير جركس الخليلي في بيت جمال الدين
مال فيها خمسمائة ألف درّهم ونحو خمسين ألف دينارّ فأخذها منطاش ثم أخذ أيًضا من

نائب ابن وفيه دخل المراء المنهزمون من الشام إلى القاهرة وهم: قطلوبك النظامي
مقدمي صفد وتنكز العورّ نائب حأماة ومحمد بن أيدمر أتابك دمشق ويلبغا العلئي أحأد

 دمشق وآقباي الشرفي نائب قلعة الروم.
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الخاصكي ومن الطبلخانات: دمرداش الطروش والي الولة وأحأمد بن تنكز وجوبان
 الشرفي وقطلوبك جنجق وخيربك.

بغا الناصري ومن العشرينات آقبغا الوزيري وأزمدمر القشتمري وقنق الزيني ومنكلي
تمر الشرفي وآقبغا الينالي وأحأمد بن ياقوت ومن العشرات: أسنبغا العلئي وطغاي

ومصطفى البيدمري وقرابغا السيفي من أمراء صفد وتغري برمش الشرفي ومنجك
 الخاصكي وقجقارّ السيفي.

الرّغوني القرمي ومن أمراء حأماة: جنتمر السعردي وألطنبغا المارّديني وبكلمش
 نفًرا. وأسنبغا الشرفي وحأسين اليتمشي ومن المماليك عدة مائتين وعشرين

خازندارًّا على وفي يوم قدم هؤلء أفرج منطاش عن المير قرقماس الطشتمري واستقر
ونزلوا إلى عادته وعن شيخ الصفوي الخاصكي وعن أرّغون السلمي ويلبغا اليوسفي

 دورّهم.

الكتاب الكبارّ ثم نودي بأمر منطاش أن الفقهاء والكتاب ل يركب أحأد منهم فرًسا وأن
 يركبون البغال.

المماليك الجراكسة ثم رّسم بأخذ أكاديش الحمالين وخيل الطواحأين الجياد ورّسم بتتبع
 فطلبهم حأسين بن الكورّاني وأخذهم من كل موضع.

واتفقوا على استبداد ثم في حأادي عشرينه اجتمع المراء وأهل الدولة مع المير منطاش
والخليفة فرسم السلطان الملك المنصورّ حأاجي بالمر وأثبتوا رّشده بحضرة القضاة

الشام لقتال السلطان بتعليق الجاليش على الطبلخاناه ليعلم الناس بسفر السلطان إلى
 الملك الظاهر برقوق.

واستعان على ثم أحأضر منطاش نسخ الفتوى في الملك الظاهر برقوق وقد أزيد فيها:
والشيخ سراج قتال المسلمين بالكفارّ وحأضر الخليفة المتوكل على الله والقضاة الرّبعة

خلدون المالكي الدين عمر البلقيني وولده جلل الدين عبد الرحأمن قاضي العسكر وابن
فحضر الجميع وابن الملقن وقاضي القضاة بدرّ الدين محمد بن أبي البقاء وجماعة أخر

عليها بحضرة السلطان الملك المنصورّ بالقصر البلق وقدمت إليهم الفتوى فكتبوا
 بأجمعهم كتابة شنيعة على قدرّ النهي وانصرفوا إلى منازلهم.

 ثم نودي على أجناد الحلقة للعرض وهدد من تأخر منهم.

 وكتب لعرب البحيرة بالحضورّ للسفر مع السلطان إلى الشام.

 ثم خلع منطاش على أمير حأاج بن مغلطاي الحاجب باستقرارّه أستادارًّا.

ألف بفرس ثم أنعم السلطان على المراء القادمين من الشام لكل أمير مائة ومقدم
منطاش بقماش ذهب ولمن عداهم بأقبية ورّتب لهم اللحم والجامكيات والعليق وأخذ

يستعطفهم بكل ما تصل إليه وفي سابع عشرينه أخليت خزانة الخاص بالقلعة وسدت
ًنا للمماليك الظاهرية.  شبابيكها وبابها وفتح من سقفها طاقة وعملت سج

الخبر على ثم في يوم السبت أول ذي الحجة من سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة قدم
الظاهرية منطاش من الصعيد بأن العسكر الذي مع أسندمر بن يعقوب شاه واقع المراء



بمدينة قوص وكسرهم وقبض عليهم فسر منطاش بذلك وخص عنه بعض المر ودقت
 البشائر لذلك ثلثة أيام.

اللوف مائة وفيه أنفق منطاش على المراء نفقة السفر فأعطى لكل أمير من أمراء
 فضة. ألف درّهم فضة وأعطى لكل أمير من أمراء الطبلخانات خمسين ألف درّهم

 ثم أمر منطاش بسد باب الفرج أحأد أبواب القاهرة وخوخة أيدغمش.

وألزمه أيًضا ثم قبض منطاش على متى بطرك النصارّي وألزمه بمال وعلى رّئيس اليهود
 بمال.

 فقررّ على البطرك مائة ألف درّهم وعلى رّئيس اليهود خمسين ألف درّهم.

بالكتابة على ثم طلب منطاش الشيخ شمس الدين محمد الركراكي المالكي وألزمه
فضربه منطاش مائة الفتوى في أمر الملك الظاهر برقوق فامتنع من الكتابة غاية المتناع

 عصاة وسجنه بالسطبل.

ظاهرها للتوجه ثم في خامس عشر ذي الحجة برز المراء الشاميون من القاهرة إلى
 إلى الشام أمام العسكر السلطاني.

العهد الذي عهده وفيه قبض منطاش على الخليفة المخلوع من الخلفة زكريا وأخذ منه
 إليه أبوه بالخلفة وأشهد عليه أنه ل حأق له في الخلفة.

المماليك ثم قدمت المراء ما خل أسندمر بن يعقوب شاه من تجريدة الصعيد ومعهم
وأخذ الظاهرية الذين كانوا خرجوا عن الطاعة بقوص مقيدين فخلع منطاش على المراء

ًقا. المماليك وغرق منهم جماعة في النيل ليًل وأخرج بستة من الجب بالقلعة موتى  خن

الخارّجون عن ثم قدم المير أسندمر بن يعقوب شاه من بلد الصعيد ومعه المراء
ومنكلي الطاعة وهم: المير تمرباي الحسني وقرابغا البوبكري وبجمان المحمدي

الشمسي وفارّس الصرغتمشي وتمربغا المنجكي وطوجي الحسني وقرمان المنجكي
التمان تمري وقراكسك السيفي وأرّسلن اللفاف ومقبل الرومي وطغاي تمر وبيبرس

وجرباش التمان تمري الشيخي وبغداد الحأمدي ويونس السعردي وأرّدبغا الجركتمري
العثماني وبلط المنجكي وقرابغا المحمدي وعيسى التركماني وقراجا العثماني وتنكز

اليوسفي وآقبغا حأطب وبك بلط فأوقفوا الجميع بين يدي السلطان السيفي وكمشبغا
ًنا ثم أمر  بهم فحبسوا. ومنطاش زما

السيفي وتمرباي الشرفي وأفرج عن جماعة: منهم المير قنق باي اللجائي اللل وآقبغا
وخزانة الخاص التي وفارّس الصرغتمشي وخلع عليه ثم سجن منطاوش بخزانة شمائل

المارّديني وآيدمر أبو زلطة سد بابها قبل تارّيخه المير محمود بن على الستادارّ وآقبغا
الطولو تمري الظاهري وشاهين الصرغتمشي أمير آخورّ وجمق بن أيتمش البجاسي وبطا

 وبهادرّ العسر وعدة كبيرة من المراء والمماليك الظاهرية.

يحمل كل واحأد وفيه ألزم منطاش سائر مباشري الديوان السلطاني وجميع الدواوين بأن
له خمسمائة درّهم وفرًسا وقررّ ذلك على الوظائف ل على الشخاص حأتى من كان

عشرة وظائف في عدة دواوين يحمل عن كل وظيفة خمسمائة درّهم وفرًسا فنزل
لم يعهدوه فتوزعوا ذلك فجاء جملة الخيل التي أخذت من المباشرين خيًل بالناس ما
ًنا ألف  فرس. وعي



كل منهم ثم أحأضر منطاش من ألزم من أجناد الحلقة للسفر فأعفاهم على أن يحضر
ًدا فأحأضروا خيولهم فأخذ جيادها ورّد ما عداها.  فرًسا جي

درّهم ثم ألزم منطاش رّؤوس نوب الحجاب وغيرها بحمل كل واحأد منهم خمسة آلف
 وعدتهم أرّبعة.

السلطان وفي يوم الثنين سابع عشر ذي الحجة من سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة نزل
بالعساكر إلى الملك المنصورّ حأاجي من قلعة الجبل ومعه المير الكبير منطاش وتوجها

محمد الريدانية خارّج فلما نزل بالمخيم استدعى منطاش قاضي القضاة صدرّ الدين
وسأل المناوي الشافعي إلى الريدانية وألزمه بالسفر معه إلى الشام فامتنع من ذلك

 العفاء فأعفي.

في قضاء ديارّ وخلع على قاضي القضاة بدرّ الدين محمد بن أبي البقاء باستقرارّه عوضه
وخلع عليه مصر على أن يعطي مال اليتام ويعطي من ماله مائة ألف درّهم أخرى فضة

 ودخل القاهرة من باب النصر بالتشريف.

 قلت: هذا هو الكريم الذي تكرم بماله ودينه.

بقاعة الفضة ثم رّسم منطاش بحبس الخليفة زكرياء والمير سودون الشيخوني النائب
 من القلعة.

الدواوين إلى ثم نزل الوزير موفق الدين أبو الفرج وناصر الدين محمد بن الحسام شاد
ثلثمائة ألف خان مسرورّ بالقاهرة حأيث هو مودع مال اليتام وأخذ منه بأمر منطاش
 درّهم وألزما أمين الحكم بالقاهرة أن يحصل تتمة خمسمائة ألف درّهم.

بالحسينية أن يحمل وألزم أمين الحكم بمصر أن يحمل مائة ألف درّهم وألزم أمين الحكم
 بن أبي البقاء. مائة ألف درّهم قرًضا كل ذلك حأسب إذن قاضي القضاة بدرّ الدين محمد

قريب العصر ثم وفيه استدعى منطاش القضاة إلى الريدانية بكرة فأجلسوا بغير أكل إلى
حأسن بصداق طلبوا إلى عند السلطان فعقدوا عقده على بنت المير أحأمد ابن السلطان
 الدوادارّ. مبلغه ألف وعقدوا أيًضا عقد المير قطلوبغا الصفوي على ابنة المير أيدمر

للسلطان ثم رّحأل وفي ثاني عشرينه رّحأل المير الكبير منطاش في عدة المراء جاليشا
نائب الغيبة السلطان الملك المنصورّ والخليفة والقضاة وبقية العساكر بعد أن أقيم

بالسطبل السلطاني بالقلعة المير تكا الشرفي ومعه المير دمرداش القشتمري وأقيم
الولية والعزل المير صراي تمر وبالقاهرة المير قطلوبغا الحاجب وجعل منطاش أمر

 إلى صراي تمر.

الناس من ثم رّحأل السلطان من العكرشة إلى جهة بلبيس فتقنطر عن فرسه فتطير
 ذلك بأنه يرجع مقهورًّا وكذلك كان.

وتسعين ثم سارّ السلطان وسائر العساكر إلى غزة في ثامن المحرم من سنة اثنتين
 وسبعمائة وعليهم آلة الحرب والسلحا.

الكورّاني بالحأتفاظ وأما أمراء الديارّ المصرية فإن منطاش أمر قبل خروجه حأسين بن
منطاش بكل ما تصل على حأواشي الملك الظاهر برقوق فأخذ ابن الكورّاني يتقرب إلى

هو سكن الخوندات قدرّته إليه: من ذلك أنه توجه إلى قاعة البيسرية بين القصرين حأيث



عليهن بالقاعة إخوة الملك الظاهر برقوق الكبرى والصغرى أم التابك بيبرس وهجم
ًفا بعد أن أفحش في سبهن وبالغ ًذا عني في ذم الملك المذكورّة وأخذ بيبرس من أمه أخ

بشوارّع الظاهر والحط منه وأخذ الخوندات حأاسرات هن وجوارّيهن مسبيات يسحبهن
زال القاهرة وهن في بكاء وعويل حأتى أبكين كل أحأد وحأصل بذلك عبرة لمن اعتبر ول

يسحبهن على هذه الصورّة إلى باب زويلة فصادف مرورّهن بباب زويلة دخول مقبل نائب
الغيبة من باب زويلة فلما رّأى مقبل ذلك أنكره غاية النكارّ ونهر حأسين بن الكورّاني

على فعله ذلك ورّدهن من باب زويلة بعد أن أرّكب الخوندات وسترهن إلى أن عدن إلى
البيسرية فكان هذا من أعظم السباب في هلك حأسين بن الكورّاني على ما يأتي قاعة

 سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية إن شاء الله تعالى. ذكره في

ًكا منهم كان له ثم نادى حأسين بن الكورّاني على المماليك الظاهرية أن من أحأضر مملو
ًفا درّهم.  أل

كمشبغا الحموي وأما السلطان الملك المنصورّ ومنطاش فإن الخبارّ أتتهما بأن المير
واللت والخيول نائب حألب لم يزل يبعث يمد الملك الظاهر من حألب بالعساكر والزواد
بعساكرها وقدم وغير ذلك حأتى صارّ لبرقوق برك عظيم ثم خرج من بعد ذلك من حألب

عساكره على الملك الظاهر لنصرته فعظم أمر الملك الظاهر به إلى الغاية وكثرت
هو وجاءته التركمان والعربان والعشير من كل فج فلما بلغ ذلك منطاش جد في السير

والسلطان والعساكر إلى نحو وبلغ الملك الظاهر مجيء الملك المنصورّ ومنطاش لقتاله
فترك حأصارّ دمشق وأقبل نحوهم بعساكره ومماليكه حأتى نزل على شقحب ونزل

على قرية المليحة وهي عن شقحب بنحو البريد وأقاموا بها يومهم العسكر المصري
الملك الظاهر برقوًقا على شقحب فتقدم منطاش بالسلطان وبعثوا كشافتهم فوجدوا

ًبا وجناحأين والعساكر إلى نحوه بعد أن صف منطاش عساكر السلطان ميمنة وميسرة وقل
ًفا وكذلك للميسرة هذا بعد أن رّتب الملك الظاهر برقوق أيًضا وجعل للميمنة رّدي

 التعبية كتصرف منطاش لقلة جنده. عساكره غير أنه لم يتصرف في

يوم الحأد ووقف منطاش في الميمنة على ميسرة الظاهر برقوق والتقى الفريقان في
عظيًما لم يقع رّابع عشر للمحرم في سنة اثنتين وتسعين وتصادما واقتتل الفريقان قتاًل

 مثله في سالف العصارّ.

على وحأمل منطاش من الميمنة على ميسرة الظاهر وحأمل أصحاب ميمنة الظاهر
ميسرة الملك المنصورّ وبذل كل من الفريقين جهده وثبتت كل طائفة للخرى فكانت

بينهما حأروب شديدة انهزم فيها ميمنة الملك الظاهر وميسرته وتبعهم منطاش بمن معه
وثبت الملك الظاهر في القلب وقد انقطع عنه خبر أصحابه وأيقن بالهلك وبينما هو في
ذلك لحا له طلئع السلطان الملك المنصورّ وقد انكشف الغبارّ عنه فحمل الملك الظاهر

بمن بقي معه على الملك المنصورّ فأخذه وأخذ الخليفة المتوكل على الله والقضاة
والخزائن ومالت الطائفة التي ثبتت معه على أثقال المصريين فأخذوها على آخرها

ًئا يخرج عن الحد في الكثرة. وكانت  شي

منطاش ووقع المير قجماس ابن عم الملك الظاهر في قبضة منطاش ولم يتعوق
واستمر في أثر المنهزمين وهو يظن أن الملك الظاهر أمامه إلى أن وصل إلى دمشق

ًقا وفي الغد وبها نائبها المير جنتمر أخو طاز فقال له منطاش: قد كسرنا الظاهر برقو
 يقدم السلطان الملك المنصورّ فاخرج إلى لقائه فمشى ذلك على جنتمر.

المنصورّ ومع هذا وأحأتارّ منطاش فيما يفعل في الباطن ولم يعرف ما حأصل بعده للملك
 كله في نفسه أن الملك الظاهر برقوق قد انكسر.



نائب حألب كان وأما أمر السلطان الملك الظاهر برقوق وأصحابه فإن المير كمشبغا
حألب وتبعه على ميمنة الملك الظاهر برقوق فلما أنهزم من منطاش تم في هزيمته إلى

في خلئق من عساكر حألب وغيرها وفي ظن كمشبغا أن الملك الظاهر قد انكسر وتبعه
الهزيمة المير حأسام الدين حأسن الكجكني نائب الكرك ومعه أيًضا عدة كبيرة من

عساكر حألب والكرك فسارّ بهم إلى الكرك كما سارّ كمشبغا إلى حألب فلم يصل كل
ًنا. واحأد من  كمشبغا والكجكني حأتى قاسى شدائد ومح

واحأد ينظر في هذا مع أنهم قطعوا رّجاءهم من نصرة الملك الظاهر برقوق غير أن كل
 مصلحة نفسه فيما يأتي.

من المماليك الظاهرية وأما الملك الظاهر فإنه لم يتأخر عند إل نحو من ثلثين نفًرا أعني
 الذين كانوا معه عند أخذه الملك المنصورّ.

 وأما من بقي من التركمان والغوغاء فأزيد من مائتي نفر.

ًيا والخليفة والقضاة وأخذهم وملك ولما قصد الملك الظاهر السلطان الملك المنصورّ حأاج
فسكن الملك الظاهر العصائب السلطانية وقف تحت العصائب فلما رّآه المنصورّ ارّتاع

وتلطف بهم فإنه لما رّوعه وآنسه بالكلم وسلم على الخليفة والقضاة وبش في وجوههم
 طمأن خواطرهم. رّآه الخليفة كاد يهلك من هيبته وكذلك القضاة فما زال بهم حأتى

بصر الملك الظاهر هذا بعد أن سلبت النهابة القضاة الثلثة جميع ما عليهم قبل أن يقع
النهب لعدم رّكوبه عليهم ما خل القاضي الحنبلي ناصر الدين نصر الله فإنه سلم من

رّكب وجاء إليه وقت الحرب ولم يركب حأتى تحقق نصرة الملك الظاهر برقوق فعند ذلك
دمشق هذا بعد أن مع جملة رّفقته وأما مباشرو الدولة فإنهم كانوا توجهوا الجميع إلى

ًدا يطول الشرحا في ذكرها.  قتل من الطائفتين خلئق كثيرة ج

ًفا تحت العصائب السلطانية والملك المنصورّ والخليفة بجانبه واستمر الملك الظاهر واق
ًئا بعد شيء وتداول مجيئهم إليه وجاءه جمع كبير من العساكر وتلحأق به أصحابه شي
ًعا وكرًها: فإنه صارّ الرجل منهم بعد فراغ المعركة يقصد العصائب المصرية طو

ًدا من النزول إليه وتقبيل الرّض له فإن السلطانية فيجد الملك الظاهر تحتها فل يجد ب
.خافه الملك الظاهر قبض عليه وإل تركه من جملة عسكره

مماليكه واستمر الملك الظاهر برقوق يومه وليلته على ظهر فرسه بسلحأه وحأوله
 وخواصه.

فرسه على أن قال الوالد فيما حأكاه بعد ذلك لمماليكه وحأواشيه: وبات كل منا على
أحأد منا تلك غالبنا به الجراحا الفاشية المنكية وهو مع ذلك بسلحأه على فرسه ولم يغف

إليه غير أننا الليلة من السرورّ الذي طرقنا وأيًضا من الفكر فيما يصير أمرنا بعد ذلك
 حأصل لنا ولخيولنا رّاحأة عظيمة ببياتنا تلك الليلة في مكان واحأد.

يتكلم معنا فيما وتشاورّنا فيما نفعل من الغد وكذلك السلطان الملك الظاهر فإنه أخذ
الثنين إل وقد رّتبنا يرتبه من الغد في قتال منطاش ونائب الشام فما أصبح باكر نهارّ
 منطاش وغيره. جميع أحأوالنا وصارّ الملك الظاهر في عسكر كثيف وتهيأنا لقتال

وعوائها وبعد ساعة إذا بمنطاش قد أقبل من الشام في عالم كبير من عسكر دمشق
الشمس وممن تراجع إليه من عسكره بعد الهزيمة فتواقعنا فحصل بيننا وقعة من شروق

 إلى غروبها ووقع بيننا وبينهم قتال لم يعهد مثله في هذا العصر.



تحقق كل منا أنه إن وبذل كل منا ومنهم نفسه فقاتلنا عن أرّواحأنا ل عن أستاذنا لننا
 كذلك. انهزم بعد ذلك ل بقاء له في الدنيا والمنطاشية أيًضا قالوا

 وانكسر كل منا ومنهم غير مرة وتراجع.

ويمنيهم ثم قصدني هذا والملك الظاهر يكر فينا بفرسه كالسد ويشجع القوم ويعدهم
برمحي ألقيته شخص من المراء يقال له آقبغا الفيل وحأمل علي فحملت عليه وطعنته
 باسمي. عن فرسه فرآه الملك الظاهر فسأل عني فقيل له: تغري بردي فتفاءل

 الرتب العالية. وقال ما معناه: الله ل ينولني ما في خاطري إن كنت ما أرّقيك إلى

 انتهى.

تفاءل الملك الظاهر به قلت: ومعنى اسم تغري بردي باللغة التركية: الله أعطى فلهذا
 لما قيل له تغري بردي.

سبحانه وتعالى واستمر كل من الطائفتين تبذل نفسها لنصرة سلطانها إلى أن أرّسل الله
السباب في في آخر النهارّ رّيًحا ومطًرا في وجه منطاش ومن معه فكانت من أكبر

 هزيمته وخذلنه.

تعالى: من الجند ولم تغرب الشمس حأتى قتل من الفريقين خلئق ل يحصيها إل الله
 والتركمان والعربان والعامة.

 وولى منطاش هو وأصحابه منهزًما إلى دمشق على أقبح وجه.

يكن في أحأد من وعاد الملك الظاهر برقوق بمماليكه إلى مخيمه بالمنزلة المذكورّة ولم
 عسكره منعة أن يتبع منطاش ول عسكره.

وأبيعت واستمر الملك الظاهر بمزلة شقحب سبعة أيام حأتى عزت عنده القوات
البقسماطة بخمسة درّاهم فضة وأبيع الفرس بعشرين درّهًما والجمل بعشرة درّاهم

 وذلك لكثرة الدواب وقلة العلف.

 وغنم أصحاب الملك الظاهر أمواًل جزيلة.

والتركمان وفي مدة إقامة الملك الظاهر بشقحب قدم عليه جماعة كبيرة من المراء
 والعربان والمماليك.

والقضاة وأشهد على ثم جمع الملك الظاهر من معه من المراء والعيان بحضرة الخليفة
 الملك المنصورّ حأاجى بخلع نفسه من السلطنة وحأكم بذلك القضاة.

 الخليفة والقضاة. ثم بويع الملك الظاهر برقوق بالسلطنة وأثبت القضاة بيعته وخلع على

نيابة الكرك والمير ثم ولي المير إياس الجرجاوي نيابة صفد والمير قديد القلمطاوي
 آقبغا الصغير نيابة غزة.

عند رّحأيله ثم تهيأ الملك الظاهر للعود إلى الديارّ المصرية ورّحأل من شقحب فأتاه
 منطاش. منطاش بعسكر الشام ووقف على بعد فاستعد الملك الظاهر للقائه فلم يتقدم



ذلك أعيان ثم ولى منطاش إلى ناحأية دمشق فأرّاد الملك الظاهر أن يتبعه فمنعه من
تخت دولته وقالوا له: أنت سلطان مصر أم سلطان الشام امض إلى مصر واجلس على

 الملك فتصير الشام وغيرها في قبضتك.

والخليفة فصوب الملك الظاهر هذا الرأي وسارّ من وقته بمن معه من الملك المنصورّ
 والقضاة إلى جهة الديارّ المصرية.

حأسن بن ثم أرّسل الملك الظاهر يأمر منصورّ حأاجب غزة بالقبض على حأسام الدين
وبعث باكيش نائب غزة فقبض عليه واستولى على مدينة غزة وقيد ابن باكيش المذكورّ

بالمقارّع ثم به إلى الملك الظاهر فوافاه بمدينة الرملة فأوقفه بين يديه ووبخه ثم ضربه
ًبا مبرحًأا.  حأمله معه إلى غزة فضربه بها أيًضا ضر

اثنتين وكان يوم دخول السلطان الملك الظاهر إلى غزة يوم مستهل صفر من سنة
 وتسعين وسبعمائة.

عشر المحرم وأما الديارّ المصرية فإنه أشيع بكسرة الملك الظاهر لمنطاش يوم رّابع
 من العجائب. وهو يوم الوقعة قاله الشيخ تقي الدين المقريزي - رّحأمه الله - وهذا شيء

ًطا سقط على وفي هذه اليام ورّد من الفيوم محضر على نائب الغيبة مفتعل بأن حأائ
حأاجب الحجاب المراء المسجونين بالفيوم ماتوا تحته وهم: المير تمرباي الحسني

اللوف أيًضا وقرابغا البو بكري أحأد مقدمي اللوف وطوغاي تمر الجركتمري أحأد أمراء
العثماني ويونس السعردي الرماحا الظاهري وقازان السيفي وتنكز العثماني وأرّدبغا

 وعيسى التركماني.

السلطان قال المقريزي: هذا والكتب المزورّة ترد على أهل مصر في كل قليل بأن
فدقت الملك المنصورّ انتصر على الملك الظاهر برقوق وملك الشام وأن الظاهر هرب
في هذه البشائر لذلك أياًما ولم يمش ذلك على أعيان الناس مع أن الفتنة لم تزل قائمة

بقلعة الجبل وكل المدة بين المير صراي تمر نائب الغيبة وبين المير تكا الشرفي المقيم
 منهما يحترز من الخر.

الخاص من القلعة وأتفق مع ذلك أن المراء والمماليك الظاهرية الذين سجنوا بخزانة
ينجب الخر زرّعوا بصًل في قصريتين فخارّ وسقوهما فنجب بصل إحأدى القصريتين ولم

فما زالوا به فرفعوا القصرية التي لم ينجب بصلها فإذا هي مثقوبة من أسفلها وتحتها خلو
من حأتى اتسع وأفضى بهم إلى سرداب مشوا فيه حأتى صعد بهم إلى طبقة الشرفية

قصورّ القلعة القديمة وكان منطاش سد بابها الذي ينزل منه إلى السطبل السلطاني
فعاد الذين مشوا وأعلموا أصحابهم فقاموا بأجمعهم وهم نحو الخمسمائة رّجل ومشوا

ليلة الخميس ثاني صفر وقد عملوا عليهم المير بطا الطولوتمري الظاهري رّأًسا فيه
باب الشرفية حأتى فتحوه فثارّ بهم الحراس الموكلون بحفظ الباب وضربوا وحأاولوا

ًكا يقال له تمربغا فقتلوه وكان ابتدأ بالخروج فبادرّ بطا بعده ليخرج فضربه الحارّس مملو
ضرب تمربغا قبله سقط منها بطا إلى الرّض ثم قام وضرب بقيده الرجل ضربة كما

 ضربه فصرعه وخرج البقية. الحارّس ضربة كما

 بها. وصرخوا المماليك: ياتكا يا منصورّا وجعلوا قيودهم سلحأهم يقاتلون

فلم يشك أن وقصدوا السطبل السلطاني فانتبه صراي تمر فسمع صياحأهم تكا يا منصورّ
 تكا رّكب عليه ليأخذه بغتة لما كان بينهما من التخاصم.



بيت وقوي خوفه فنهض في الحال ونزل من السطبل من باب السلسلة وتوجه إلى
ًبا من السطبل بالرميلة وملك بطا ورّفقته السطبل المير قطلوبغا الحاجب وكان قري

واحأتوى على جميع ما كان فيه من قماش صراي تمر وخيله وسلحأه وقبض على
 المنطاشية وأفرج عن المحبوسين من الظاهرية وأخذ الخيول التي كانت هناك.

فاستمروا على وأمر في الوقت بحق الكوسات فدقت في الوقت نحو ثلث الليل الول
 ذلك إلى أن أصبحوا يوم الخميس.

الحرب وندم صراي تمر على نزوله من السطبل ولبس هو وقطلوبغا الحاجب آلة
من تحت وأرّسلوا إلى تكا بأن يقاتل المماليك الظاهرية من أعلى القلعة وهم يقاتلونهم

فرمى تكا عليهم من الرفرف والقصر وساعده المير مقبل أمير سلحا ودمرداش
القشتمري بمن معه من مماليكهم والمماليك المقيمين بالقلعة فقاتلهم المماليك

 الظاهرية.

ًيا منهم فجاؤوهم من كل مكان وتسامعت المماليك الظاهرية البطالة ومن كان مختف
يلبغا وكذلك المماليك اليلبغاوية وغيرهم من حأواشي الملك الظاهر برقوق ومن حأواشي
الناصري وغيره من المراء الممسوكين وكبسوا سجن الديلم وأخرجوا من كان به

 محبوًسا من المماليك وغيرهم.

المماليك ثم بعثوا إلى خزانة شمائل فكسروا بابها وأخرجوا من كان بها أيًضا من
ورّفقته وكثر اليلبغاوية والظاهرية وغيرهم ثم فعلوا ذلك بحبس الرحأبة فقوي أمر بطا

 جمعهم فخاف حأسين بن الكورّاني وهرب واختفى.

مماليكهم ثم رّكب المير صراي تمر والمير قطلوبغا حأاجب الحجاب في جمع كبير من
في جمع وغيرها وخرجا لقتال بطا وأصحابه فنزل بطا بمن معه وقد تهيأ للقتال وقد صارّ

وجاؤوا إلى كبير واجتمعت عليه العوام لمعاونته فلما تصاففا خامر جماعة من المنطاشية
تكا بطا وصدم بطا المنطاشية فكسرهم فانحازوا إلى مدرّسة السلطان حأسن فلما رّأى

ذلك خرج إلى الطبلخاناه ورّمى على بطا وأصحابه بالنشاب ومدافع النفط فنزل طائفة
ًبا طلعوا منه إلى المدرّسة الشرفية من الظاهرية إلى بيت قطلوبغا وملكوه ونقبوا منه نق

بالطبلخاناه من بالصوه وصعدوا إلى سطحها تجاه الطبلخاناه السلطانية ورّموا على من
 أعوان تكا فانهزموا.

بها طائفة من فملك الظاهرية الطبلخاناه وحأاصروا من هو بمدرّسة السلطان حأسن وكان
عليهم بمكاحأل التركمان قد أعدهم منطاش لحفظها فصاحأوا وسألوا المان لشدة الرمي

أبواب القلعة النفط فانهزم عند ذلك أيًضا من كان من الرماة على باب المدرّج أحأد
 وسارّت الظاهرية واليلبغاوية إلى بيوت المراء فنهبوها.

 كل ذلك والقاهرة في أمن مع عدم وجود من يحفظها.

أستادارّ منطاش ولم يمض النهارّ حأتى وصل عدد الظاهرية إلى ألف وأمدهم ناصر الدين
 بمائة ألف درّهم.

القاهرة عوًضا عن ثم طلب بطا ناصر الدين محمد بن العادلي وأمره أن يتحدث في ولية
للملك الظاهر برقوق فسر ابن الكورّاني فدخلها ابن العادلي ونادى فيها بالمان والدعاء

ًدا.  الناس سرورًّا زائ



سودون الشيخوني ثم في يوم الجمعة ثالث صفر سلم المير تكا قلعة الجبل إلى المير
 النائب.

 ثم أقام بطا في ولية القاهرة.

بالمان والدعاء منجك المنجكي عوًضا عن ابن العادلي فركب ودخل القاهرة ونادى أيًضا
 للسلطان الملك الظاهر برقوق.

القشتمري وفيه نزل المير سودون النائب من القلعة ومعه تكا الشرفي ودمرداش
في إكرام ومقبل السيفي أمير سلحا إلى عند المير بطا فقبض بطا عليهم وقيدهم وبالغ

وما زال المير سودون النائب وبعثه إلى المير صراي تمر فنزل سودون إلى صراي تمر
قتلهما به حأتى كفه عن الرمي وأخذه هو وقطلوبغا وسارّ فتكاثر العامة عليهما يريدون

ًعا والمير سودون النائب يمنعهم من ذلك أشد المنع فلم يلتفتوا إليه ورّجموهما رّجًما متتاب
فقتل منهم كاد يهلك الجميع فاحأتاجوا إلى الرمي بالنشاب عليهم وضربهم بالسيوف

بطا أيًضا جماعة كبيرة فطلع سودون النائب بهما وبمن كان معهما إلى السطبل فقيدهم
 وسجنهم وأمر بمن في المدرّسة من المقاتلة فنزلوا كلهم.

لم تكن ورّكب وأذهب الله تعالى الدولة المنطاشية من مصر في نحو ثلثة أيام كأنها
يديه بالمان المير سودون الشيخوني النائب وعبر إلى القاهرة والمنادي ينادي بين

 والدعاء للملك الظاهر برقوق.

 وأرّسل إلى خطباء الجوامع فدعوا له في خطبة الجمعة.

المالكي وأطلق بطا زكرياء المخلوع عن الخلفة والشيخ شمس الدين صورّ الركراكي
 وسائر من كان بالقلعة من المسجونين.

 ويقبض عليهم. وصارّ بطا يتتبع المنطاشية ويقبض عليهم كما كان منطاش يتتبع الظاهرية

الملك الظاهر برقوقا وفي أثناء ذلك قدم أحأمد بن شكر الدليل وأشاع الخبر بالقاهرة بأن
برحأيل الملك الظاهر قادم إلى الديارّ المصرية ثم قدم خلبان العيسوي الخاصكي وأخبر

الظاهرية برقوق من مدينة غزة في يوم الخميس ثاني صفر فدقت البشائر وتخلق
 بالزعفران.

الخطبة باسمه وكتب بطا للسلطان يخبره بما اتفق وأنهم ملكوا ديارّ مصر وأقاموا
ومعه آقبغا وبجميع ما وقع لهم مفصًل وبعثوا بهذا الخبر الشريف عنان بن مغامس

صفر ثم الطولوتمري المعروف باللكاش أحأد المماليك الظاهرية في يوم السبت رّابع
وإرّسالهم كتب بطا إلى سائر العمال بالقبض على المنطاشية والفراج عن الظاهرية

 إلى الديارّ المصرية.

الظاهرية قتله ثم طلب بطا حأسين بن الكورّاني في السطبل فلما طلع أرّاد المماليك
 لقبح ما فعل فيهم فشفع فيه سودون النائب.

فنزل في الحال ثم خلع عليه بطا وأعاده إلى ولية القاهرة وأمره بتحصيل المنطاشية
 ونادى: من قبض على مملوك منطاشي أو أشرفي فله كذا وكذا.

بيدمرشاد القصر ثم قبض بطا على المير قطلوبغا والمير بورّي صهر منطاش والمير
ًدا والمير صلحا الدين محمد بن تنكز وحأبسهم بالقلعة ثم حأصن بطا القلعة ًنا زائ تحصي



من طلوع ورّتب الرماة والنفطية والرجال حأتى ظن كل أحأد أنه يمنع الملك الظاهر
 القلعة.

سنذكره الن في قلت: وكان المر كما ظنه الناس حأسب ما حأكاه الوالد بعد ذلك كما
 محله.

السطبل قال: وكثر الكلم في أمر بطا ثم أمر الفخري بن مكانس بعمل سماط في
 بطا. السلطاني فصارّ المراء والمماليك بأجمعهم يأكلون منه في كل يوم عند المير

العائدي يأمره ثم قدم كتاب الملك الظاهر إلى بطا على يد سيف الدين محمد بن عيسى
 بتجهيز القامات إليه.

كتاب آخر عقيبه ثم قدم كتاب الملك الظاهر بتفصيل الوقعة بينه وبين منطاش ثم قدم
بل كان بطا كل ذلك ولم تطمئن النفوس بعود الملك الظاهر إلى ملكه ول ارّتفع الشك

الظاهر يخشى أن يكون ذلك مكيدة من مكايد منطاش وهو ينتظر جواب كتابه للملك
حأتى قدم آقبغا الطولوبمري اللكاش وقد ألبسه الملك الظاهر خلعة سنية شق بها

القاهرة فعند ذلك تحقق كل أحأد بنصرة الملك الظاهر برقوق ونودي بالمان والطمئنان
 ومن ظلم أو قهر فعليه بباب المير بطا.

ًدا ونهبت دارّه وصارّ الصارّم ثم قبض بطا على حأسين بن الكورّاني وقيده بقيد ثقيل ج
 يأخذ ابن الكورّاني في الحديد كما يؤخذ اللصوص ويضربه ويعصره.

آص شاد الدواوين ثم نقل من عند الصارّم الوالي إلى المير ناصر الدين محمد بن آقبغا
 فعاقبه أشد عقوبة.

القاهرة بكتاب وفي تاسعه قدم تغري بردي البشبغاوي الظاهري وهو والد كاتبه إلى
 السلطان يتضمن السلم على المراء وغيرهم وبأمورّ أخر.

الباطن أفقد حأكى وأما ما وعدنا بذكره من أمر بطا وأنه كان حأدثته نفسه بملك مصر في
علي وعانقني وأخذ لي الوالد - رّحأمه الله - قال: لما قدمت إلى مصر تلقاني بطا وسلم

منطاش وصارّ يسألني عن أستاذنا الملك الظاهر برقوق وكيف كانت الوقعة بينه وبين
أخي تغري يفحص عن أمره حأتى رّابني أمره فكان من جملة ما سألني عنه بأن قال: يا

جماعة إذا بردي مع أستاذنا صبيان ملحا شجعان أم مماليك ملفقة فقلت: مع أستاذنا
 أجروا خيولهم هدموا باب السلسلة أنقابها وأقلهم أنت وأنا.

في خجداشيتنا إيش هذا السؤال أما تعرف أغواتك وخشداشيتك فقال: صدقت وكم مثلثا
 الملك الظاهر. عند أستاذنا! وأخذ ينتقل بي إلى كلم آخر بما هو في مصالح السلطان

 انتهى.

وتحققوا عود الملك وعند قدوم الوالد إلى الديارّ المصرية تزايد سرورّ الناس وفرحأهم
وكان أرّسله بطا الظاهر ثم قدم تنبك الحسني الظاهري المعروف بتنم من السكندرّية

 بكتاب السلطان. لنائب السكندرّية وقد امتنع من الفراج عن المراء المسجونين إل

طريق الملك الحرير للفرش في ثم ألزم بطا الفخر بن مكانس بتجهيز القامات والشقق
 الظاهر حأتى يمشي عليها بفرسه عند قدومه إلى القاهرة.



 ثم

 قدم من ثغر دمياط المير شيخ الصفوي

العلئي وجرجي وقبق باي السيفي ومقبل الرومي الطويل وألطنبغا العثماني وعبدوق
 الحسني وأرّبعة أمراء أخر.

فضة ومائة وفي عاشره شدد العذاب على ابن الكورّاني وألزم بحمل مائة ألف درّهم
 فرس ومائة لبس حأربي.

الصالحية وفي حأادي عشر صفر قدم البريد بنزول السلطان الملك الظاهر إلى منزلة
الزينة ونزل فخرج الناس أفواًجا إلى لقائه ونودي بزينة القاهرة ومصر فتفاخر الناس في

 السلطان بعساكره إلى العكرشة في ثالث عشر صفر.

برقوق ودخوله إلى وأما أمر منطاش وما وقع له بعد ذلك وبقية سياق أمر الملك الظاهر
كله مفضًل في القاهرة وطلوعه إلى قلعة الجبل وجلوسه على تخت الملك يأتي ذكر ذلك
وتسعين ذكر سلطنته الثانية من هذا الكتاب بعد أن نذكر من توفي من سنة إحأدى

الملك وسبعمائة التي حأكم في غالبها على مصر الملك المنصورّ حأاجي ثم نعود إلى ذكر
 الظاهر وسلطنته الثانية - إن شاء الله تعالى -.

ًظا وأما الملك المنصورّ حأاجي فإنه عاد إلى ديارّ مصر صحبة الملك الظاهر برقوق محتف
السلطاني به وهو في غاية ما يكون من الكرام وطلع إلى القلعة وسكن بها بالحوش

الرّبعاء تاسع عشر على عادة أولد السياد ودام عند أهله وعياله إلى أن مات بها في ليلة
بخط التبانة بالقرب شوال سنة أرّبع عشرة وثمانمائة ودفن بتربة جدته لبيه خوند بركة

 من باب الوزير خارّج القاهرة بعد أن تسلطن مرتين.

ًنا وكان لقب في أول سلطنته بالملك الصالح وفي الثانية بالملك المنصورّ ول نعلم سلطا
 غير لقبه غيره.

يداه ورّجله ومات الملك المنصورّ هذا عن بضع وأرّبعين سنة وقد تعطلت حأركته وبطلت
 مدة سنين قبل موته.

ًئا بطلت وكان ما حأصل له من السترخاء من جهة جوارّيه على ما قيل: إنهن أطعمنه شي
 حأركته منه وذلك لسوء خلقه وظلمه.

الملك المنصورّ حأدثني غير واحأد من حأواشي الملك الظاهر برقوق ممن كان يباشر أمر
ًدا من جوارّيه يتجاوز ضربه لهن الخمسمائة عصاة فكان المذكورّ قال: كان إذا ضرب أحأ
المخالفة فيطلق الملك الظاهر لما يسمع صياحأهن يرسل يشفع فيهن فل يمكنه

 المضروبة وعنده في نفسه منها كمين كونه ما اشتفى فيها.

تلك اليام نحو وكان له جوقة مغان كاملة من الجوارّي كما كانت عادة الملوك والمراء
بعد موته خمس عشرة واحأدة يعرفن من بعده بمغاني المنصورّ وكن خدمن عند الوالد

إذا فلما صارّ الملك الظاهر برقوق يشفع في الجوارّي لما يسمع صياحأهن بقي المنصورّ
الجارّية ضرب واحأدة من جوارّيه يأمر مغانيه أن يزفوا بالدفوف وتزعق المواصيل فتصيح

وأعلموه المضروبة فل يسمعها الملك الظاهر ول غيره ففطن بذلك حأريم الملك الظاهر
يضرب الخبر وقلن له: إذا سمع زف المغاني في غير وقت المغنى فيعلم أن السلطان
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جوارّيه وخدمه فعلم الظاهر ذلك فصارّ كلما سمع المغاني تزف أرّسل إليه في الحال
 بالشفاعة وله من ذلك أشياء كثيرة.

في غالب وكان الملك الظاهر - قبل أن يتكسح - يرسل خلفه في مجلس أنسه وينادمه
 الوقات وتكررّ ذلك منه سنين.

غير تحشم وكان إذا غلب عليه السكر تسفه على الملك الظاهر ويخاطبه باسمه من
ورّدوه إلى فيبتسم الملك الظاهر ويقول لحواشي الملك المنصورّ: خذوا سيدي أمير حأاج

بيته فيقوم على حأاله وهو مستمر في السب واللعن فيعظم ذلك على حأواشي الملك
الظاهر ويكلمون الملك الظاهر في عدم الجتماع به فل يلتفت إلى كلمهم فيصبح

المنصورّ يعتذرّ للسلطان فيما وقع منه في أمسه فلما تكررّ منه ذلك غير مرة تركه وصارّ
 ل يجتمع به إل في العياد والمواسم فلما بطلت حأركته انقطع عنه بالكلية.

حأاجي ولم يكن له إلى ليلة الثنين خامس جمادى الخرة وحأكم في باقيها الملك المنصورّ
الناصري ثم تمربغا في سلطنته إل مجرد السم فقط والمتحدث في المملكة التابك يلبغا

 الفضلي الشرفي المدعو منطاش.

 وهي سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة.

هذا كما تقدم وفيها كان خلع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وسلطنة الملك المنصورّ
 ذكره.

نائب الشام بعد وفيها في ذي الحجة كانت وقائع بين الملك الظاهر برقوق وبين جنتمر
 خروجه من سجن الكرك.

 وفيها توفي خلئق كثيرة بالطاعون والسيف.

أشد الطواعين وكان الطاعون وقع بالديارّ المصرية في أيام الفتنة فكان من أجل ذلك
ًبا لما دها الناس من شدة الطاعون وأهوال الوقائع.  وأعظمها خط

بن أبي الرضا فممن قتل من العيان: القاضي شهاب الدين أبو العباس أحأمد بن عمر
 قاضي قضاة الشافعية بحلب.

كمشبغا الحموي وخبره أن الملك الظاهر برقوًقا لما خرج من سجن الكرك ووافقه المير
وحأرضهم على نائب حألب ثارّ عليه شهاب الدين هذا محاماة لمنطاش وجمع أهل بانقوسا

وقتل قتال كمشبغا المذكورّ وأفتى بجواز قتال برقوق فركب كمشبغا وقاتلهم فكسرهم
ًبا من كثيًرا من البانقوسية ممن ظفر به ففر شهاب الدين هذا إلى ظاهر حألب فأخذ قري

 حألب وأتي به إلى كمشبغا فقتله صبًرا وعمره زيادة على أرّبعين سنة.

المقريزي أثنى على علمه القاضي علء الدين بن خطيب الناصرية والشيخ تقي الدين
 رّحأمهما الله.

وقبائح نسأل الله وذكر عنه قاضي القضاة بدرّ الدين محمود العيني - رّحأمه الله - مساوئ
 الصافي. تعالى السلمة في الدين ذكرناها في ترجمته في تارّيخنا المنهل

 قلت: والجمع بين هذه القوال هو أنه كان عالًما.



 الحلبيين. غير أنه كان خبيث اللسان يرتكب أمورًّا شنيعة مشهورّة عنه عند

الخازندارّ بحلب: قتله أيًضا وتوفي قتيًل المير صارّم الدين إبراهيم ابن المير قطلقتمر
كمشبغا فلما ظفر به المير كمشبغا الحموي بحلب وقد قام بنصرة منطاش وقاتل

 كمشبغا وسطه في شوال.

اتفق مع الخليفة وإبراهيم هذا هو الذي كان وقع له مع الملك الظاهر برقوق ما وقع لما
برقوق ونم المتوكل على الله ووافقهما المير قرط الكاشف على قتل الملك الظاهر

هذا عليهم وظفر بهم برقوق وخلع الخليفة وحأبسه ووسط قرط الكاشف وحأبس إبراهيم
 مدة ثم أطلقه لجل أبيه قطلقتمر ثم أنعم عليه بإمرة.

ومنطاش وصارّ فلما خلع الملك الظاهر وحأبس قام عليه إبراهيم هذا وانضم مع الناصري
الديارّ من جملة أمراء الطبلخاناة ثم كان مع منطاش على الناصري فلما ملك منطاش

عن المصرية أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بديارّ مصر واستقر أمير مجلس عوًضا
بدون المير أحأمد بن يلبغا فلم يقنع بذلك وبدا منه أمورّ فأخرجه منطاش بعد أخذه المرة

على السبعة أيام إلى حألب أمير مائة ومقدم ألف بها فدام بها حأتى ثارّ أهل بانقوسا
 كمشبغا نائب حألب ووافقهم إبراهيم هذا فظفر به كمشبغا ووسطه.

 قلت: ما كان جزاؤه إل ما فعله به كمشبغا.

ًعا غير أنه كان يحب الفتن ويثير الشرورّ - عفا الله تعالى  عنه -. وكان شجا

بمولنا زادة وتوفي الشيخ المام شهاب الدين أحأمد بن أبي يزيد بن محمد المعروف
في يوم السيرامي العجمي الحنفي والد العلمة محب الدين محمد ابن مولنا زادة

 الرّبعاء حأادي عشر المحرم بالقاهرة.

ًنا في علوم كثيرة وهو أول من ولي درّس الحديث بالمدرّسة الظاهرية وكان إماًما مفت
 البرقوقية ودام على ذلك إلى أن مات في التارّيخ المقدم ذكره.

بالطاعون في وتوفي المير سيف الدين تلكتمر بن عبد الله أحأد أمراء الطبلخانات
 جمادى الول.

 وكان من خواص الملك الظاهر برقوق.

المير آخورّ الكبير وتوفي قتيًل المير سيف الدين جارّكس بن عبد الله الخليلي اليلبغاوي
دمشق في يوم وعظيم دولة الملك الظاهر برقوق: قتل في محارّبة الناصري خارّج

 الظاهر برقوق. الثنين حأادي عشر شهر رّبيع الول وبقتله تخلخلت أرّكان دولة الملك

ًفا خبيًرا سيوًسا. ًبا عاقًل عارّ  وكان أميًرا مها

 وله بالقاهرة خان يعرف بخان الخليلي ومآثر بمكة وغيرها.

 وخلف أمواًل كثيرة أخذها منطاش وفرقها في أصحابه.

الكبير: قتله المير عنقاء بن وتوفي المير يونس بن عبد الله النورّوزي اليلبغاوي الدوادارّ
المصرية بعد انهزامه من شطي أمير آل مرا بخربة اللصوص وهو عائد إلى الديارّ

 الناصري.



 المملكة. وكان أيًضا أحأد أرّكان الملك الظاهر برقوق وإليه كان تدبير

 وكان خدمه وباشر دوادارّيته من أيام إمرته.

 وكان عاقًل مدبًرا حأازًما.

ذلك إلى وهو صاحأب الخان خارّج مدينة غزة وغيره معروفة عمائره باسمه ول يحتاج
ًدا في الدولة التركية سمي بيونس الدوادارّ غيره ثم دوادارّ التعريف به فإننا ل نعلم أحأ

 زماننا هذا المير يونس الدوادارّ السيفي آقباي انتهى.

 الشام قتيًل بها. وتوفي المير سيف الدين بزلرّ بن عبد الله العمري ثم الناصري نائب

وقرأ القرآن وتأدب وكان أصله من مماليك الملك الناصر حأسن: اشتراه ورّباه مع أولده
والنجوم مع تقدمه في ومهر في الخط المنسوب وبرع في عدة علوم ل سيما علم الفلك

وفطنة وفوق وعقل أنواع الفروسية والشجاعة المفرطة وأنواع الملعيب مع ذكاء
ثم عزله نيابة السكندرّية ومحاضرة حأسنة وحأسن شكالة وله الملك الظاهر برقوق

 طرابلس. وجعله من جملة أمراء اللوف بالديارّ المصرية ثم خافه فقبض عليه ونفاه إلى

من ناشها فلما كانت نوبة الناصرية اتفق مع جماعة قليلة من أصحابه وملك طرابلس
خلع أسندمر ووافق الناصري على قتال الملك الظاهر برقوق فلما ملك الناصري مصر

عليه بنيابة دمشق فولى دمشق ودام بها إلى أن قبض منطاش على الناصري فغضب
 المذكورّ للناصري وخرج عن الطاعة. بزلرّ

مع جنتمر فخادعه منطاش وأرّسل ملطفات إلى جنتمر بنيابة دمشق فاتفق أمراء دمشق
ومسكوه ووثبوا عليه على حأين غفلة فركب وقاتلهم وكاد يهزمهم لول تكاثروا عليه

وحأبسوه بقلعة دمشق حأتى أرّسل منطاش بقتله فقتل وسنه نيف على خمسين سنة
 من محاسن الدنيا. وكان

طرابلس حأدثني الشيخ موسى الطرابلسي قال: لما نفاه الملك الظاهر برقوق إلى
 صحبته أقعد لتكبيسه فأجد أضلعه صفيحة واحأدة.

 انتهى.

 وتوفي الشيخ المعتقد حأسن الخباز الواعظ.

الخبز وانقطع كان صاحأب الشيخ ياقوت الشاذلي وتلقن منه وتزوج بابنته وترك بيع
الخر ودفن بزاويته خارّج القاهرة وجلس للوعظ حأتى مات في حأادي عشرين شهر رّبيع

 بالقرافة.

 وكان للناس فيه اعتقاد حأسن ولوعظه تأثير في القلوب.

مماليك المير يلبغا وتوفي المير سيف الدين سودون المظفري أتابك حألب قتيًل بها بيد
 الناصري حأسب ما تقدم ذكره في ترجمة الملك الظاهر برقوق.

المير جرجي وكان أصله من مماليك قطلوبغا المظفري أحأد أمراء حألب وبها نشأ وخدم
برقوق حأجوبية الدرّيسي نائب حألب وصارّ خازندارّه ثم صارّ من جملة أمراء حألب ثم وله

ًكا بها ثم نقله إلى نيابة حأماة ثم إلى نيابة حألب بعد القبض على يلبغا حألب ثم أتاب



المذكورّ وجعله أتابك حألب الناصري ثم عزله الظاهر عن نيابة حألب بالمير يلبغا الناصري
 فكان بينهما مباينة كبيرة.

الطاعة وكتب وكان الناصري يزدرّيه ودام على ذلك حأتى بلغ الظاهر خروج الناصري عن
ًفا لسودون المظفري هذا بنيابة حألب على عادته وأرّسل الملك الظاهر بصلحهم فلما ملط

 حأتى قتل. دخل سودون المذكورّ إلى دهليز دارّ السعادة أخذته سيوف مماليك الناصري

خارّج القاهرة في وتوفي المير سيف الدين صراي الطويل أحأد أعيان المماليك اليلبغاوية
 شهر رّبيع الول.

 وكان أحأد أمراء الطبلخاناة بالديارّ المصرية.

بن خير وتوفي قاضي القضاة جمال الدين عبد الرحأمن بن محمد بن محمد بن سليمان
 السكندرّي المالكي في يوم الرّبعاء رّابع عشر شهر رّمضان وكنيته أبو القاسم.

وسبعمائة وبها مولده بالسكندرّية في يوم الحأد سابع جمادى الولى سنة إحأدى وعشرين
وشارّك في نشأ وطلب العلم وسمع الحديث وتفقه بأبيه وغيره وبرع في الفقه والصول

المصرية غيره وجلس مع الشهود بالثغر ثم ولي به نيابة الحكم ثم نقل إلى قضاء الديارّ
ثلث عوًضا عن قاضي القضاة علم الدين سليمان بن خالد البساطي بعد عزله في سنة

 وثمانين وسبعمائة.

عبد الرحأمن وحأمدت سيرته إلى الغاية ودام مدة سنين إلى أن عزل بالقاضي ولي الدين
ًيا وتولى بعده تاج الدين بهرام بن عبد الله بن خلدون ثم أعيد بعد ذلك إلى أن مات قاض

 بن عبد العزيز الدميري.

سليمان بن وتوفي إمام السلطان الملك الظاهر برقوق الشيخ شرف الدين عثمان بن
المعروف رّسول بن يوسف بن خليل بن نوحا الكرادي - بتخفيف الراء المهملة - الحنفي

 بالشقر في يوم الخميس رّابع عشرين رّبيع الخر.

 كان أصله من تركمان البلد الشمالية وأشتغل بها.

واشتغل بها ثم قدم القاهرة في عنفوان شبابه في الدولة الشرفية شعبان بن حأسين
 على علماء عصره حأتى شارّك في عدة فنون.

إمامه وتقدم في وصحب الملك الظاهر في أيام إمرته فلما تسلطن الملك الظاهر قررّه
 مات. دولته ثم ولي قضاء العسكر ثم مشيخة الخانقاه البيبرسية إلى أن

الشقر كاتب وكان حأسن الهيئة جميل الطريقة وهو والد القاضي محب الدين محمد بن
 سر الديارّ المصرية الن.

وكان جدي عالًما وقد سألت من ولده المذكورّ عن أصل آبائه فقال: أصلنا من بلد القرم
ًكا بتلك البلد انتهى. ًنا وكان والد جدي مل  مفت

حألب والشام غير وتوفي المير سيف الدين إشقتمر بن عبد الله المارّديني الناصري نائب
الملك الناصر مرة بطاًل بحلب في شوال كان أصله من مماليك صاحأب مارّدين وبعثه إلى

 حأسن بن الملك الناصر محمد بن قلوون فرباه الناصر وأدبه.



أستاذه وكان يعرف ضرب العود ويحسن الموسيقى وكان ماهًرا في عدة فنون فقربه
 الملك الناصر حأسن وجعله من أعيان خاصكيته ثم أمره.

شعبان نيابة حألب ثم تنقل بعد موت أستاذه في عدة وظائف إلى أن وله الملك الشرف
الناصري بعد وفاة قطلوبغا الحأمدي فباشرها نحو سنة ونصف وعزل بالمير جرجي

نيابة الدرّيسي ثم ولي نيابة طرابلس عوًضا عن قشتمر المنصورّي ثم أعيد بعد مدة إلى
حألب عوًضا عن قشتمر المنصورّي المذكورّ في سنة إحأدى وسبعين وسبعمائة بعد قتل

 -يلبغا أستاذ الملك الظاهر برقوق - وكان إشقتمر خجداش يلبغا وصاحأبه ومن أقرانه
فباشر نيابة حألب مدة ثم عزل وأعيد إلى نيابة طرابلس والسواحأل عوًضا عن أيدمر

الدوادارّ ثم أعيد إلى نيابة حألب مرة ثالثة في سنة أرّبع وسبعين وسبعمائة فباشر نيابة
 حألب إلى أن عزل في سنة خمس وسبعين بالمير بيدمر الخوارّزمي.

حألب رّابع مرة وتولى نيابة دمشق فباشر نيابة دمشق أرّبعة أشهر وعزل وأعيد إلى نيابة
 فطالت مدته في هذه الولية.

الشرف شعبان وغزا سيس وفتحها في سنة ست وسبعين وكان فتًحا عظيًما وسر الملك
إقباله يهدي بفتحه وفيه يقول الشيخ بدرّ الدين حأسن بن حأبيب: السريع الملك الشرف

ًبا تميس ساق إلى له كل عزيز نفيس لفا رّأى الخضراء في شامة تختال والشقراء عج
سوق العدى أدهما وساعد الجيش على أخذ سيس واستمر على نيابتها إلى أن عزل

بالمير منكلي بغا الحأمدي البلدي وقبض عليه وحأبس بالسكندرّية ثم أطلق وتوجه إلى
القدس بطاًل كل ذلك وإلى الن لم يكن برقوق من جملة المماليك السلطانية بل كان

 خدمة منجك ثم من بعده في خدمة السياد أولد الملك الشرف شعبان. في

سنة إحأدى ثم أعيد إلى نيابة حألب خامس مرة عوًضا عن تمرباي الفضلي الشرفي في
الخوارّزمي وثمانين ثم نقل إشقتمر بعد عشره أشهر إلى نيابة دمشق عوًضا عن بيدمر

وتوجه في سنة اثنتين وثمانين فدام بدمشق إلى أن عزل في محرم سنة أرّبع وثمانين
الملك إلى القدس بطاًل فدام بالقدس إلى أن أعيد إلى نيابة دمشق ثالث مرة من قبل

إلى الظاهر برقوق في سنة ثمان وثمانين ثم عزل بعد أرّبعة أشهر ورّسم له أن يتوجه
 حألب بطاًل فدام بحلب إلى أن مات.

 وكان فيه كل الخصال الحسنة لول حأبه لجمع المال.

الدين عمر البلقيني وتوفي الشيخ المام العلمة بدرّ الدين محمد ابن شيخ السلم سراج
أبيه بحارّة الشافعي قاضي العساكر في يوم الجمعة سابع عشر شعبان ودفن بمدرّسة

 بهاء الدين قراقوش.

ًنا في عدة علوم.  وكان أعجوبة في الذكاء والحفظ مفت

 وهو أسن من أخيه قاضي القضاة جلل الدين عبد الرحأمن البلقيني.

وسقوا الرّض شرابا وكان له نظم ونثر ومما ينسب إليه من الشعر: كسروا الجرة عمدا
محمود بن عبد الله قلت والسلم ديني ليتني كنت ترابا وتوفي العلمة شمس الدين

 الولى. النيسابورّي الحنفي المعروف بابن أخي جارّ الله في سابع جمادى

ًنا في علوم كثيرة.  وكان عالًما مفت



الله بن أمين الدين وتوفي تاج الدين عبد الله - وقيل: أمين الدين - بن مجد الدين فضل
 الولى. عبد الله بن رّيشة القبطي المصري ناظر الدولة في سادس جمادى

وهو والد قرا وتوفي المير قرا محمد التركماني صاحأب الموصل قتيًل في هذه السنة
وغيرها في يوسف صاحأب تبريز وجد بني قرا يوسف ملوك العراق الذين خربت بغداد

 دولتهم وأيامهم.

الزمام وأصله وتوفي المير الطواشي سابق الدين مثقال بن عبد الله الجمالي الحبشي
 من خدام الملك المجد والد الشرف شعبان.

الملك الشرف تنقل في عدة وظائف إلى أن صارّ زماًما للدورّ السلطانية فلما أن قتل
 عزله أينبك البدرّي وولى عوضه مقبًل الرومي الطواشي اليلبغاوي.

يتردد إلى ودام مثقال بطاًل سنين وصادرّه برقوق وحأصل له محن ثم أفرج عنه فصارّ
الشهداء في مكة والمدينة إلى أن مات ببدرّ من طريق الحجاز في ذي القعدة ودفن عند

ًعا. ليلة الجمعة أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمسة أذرّع وعشرون  إصب

ًعا وأرّبعة أصابع والله تعالى أعلم.  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

قدومه من بلد سلطنة الظاهر برقوق الثانية تقدم ذكر الملك الظاهر برقوق وأصله وخبر
ذلك في ترجمته الجارّكس إلى الديارّ المصرية وما وقع له بها إلى أن ملكها وتسلطن كل

 الولى من هذا الكتاب.

الحبس وقاتل وذكرنا أيًضا ما وقع له من يوم خلع نفسه وسجن بالكرك إلى أن خرج من
بمنزلة شقحب منطاًشا وانتصر عليه وعاد إلى الديارّ المصرية بعد أن أعيد إلى السلطنة

ترجمة وأشهد على الملك المنصورّ بخلع نفسه ثم سارّ حأتى نزل بالصالحية كل ذلك في
ًئا من ذلك فلينظره في محله ومن السلطان الملك المنصورّ حأاجي مفصًل فمن أرّاد شي

الملك يومئذ نذكر رّحأيله من منزلة الصالحية إلى نحو الديارّ المصرية فنقول: ولما نزل
الظاهر برقوق على منزلة الصالحية في يوم عاشر صفر سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة

بالحبوس أقام بها نهارّه وأعيان الدولة تأتيه فوًجا بعد فوج مثل أكابر المراء الذين كانوا
 وأعيان العلماء ومباشري الدولة وغيرهم.

وسارّ بهم ثم رّحأل من الغد بعساكره وصحبته الخليفة والملك المنصورّ حأاجي والقضاة
الثلثاء رّابع عشر يريد الديارّ المصرية إلى أن نزل بالريدانية خارّج القاهرة في بكرة يوم

الشراف مع السيد الشريف صفر فخرج العيان من العلماء والمراء إلى لقائه: فخرجت
ومشايخ الخوانق بصوفيتها علي نقيب الشراف وخرجت طوائف الفقراء بأعلمها أذكارّها

المصري كان من يوم خروج وخرجت العساكر المصرية بلبوسها الحربية - لن العسكر
الحرب - وخرجت اليهود بطا وأصحابه من السجن وملكوا الديارّ المصرية عليهم آلة

 بالتورّاة والنصارّى بالنجيل ومعهم الشموع المشعولة.

ما ل يوصف وهم وخرج من الناس ما ل يحصيه إل الله تعالى وعندهم من الفرحا السرورّ
 يصيحون بالدعاء له حأتى لقوه وخاطبوه.

السلم فشرع الملك الظاهر يكلم الناس ويدنيهم ويرجع رّؤوس النوب عن منعهم من
 عليه وكلما دعا له شخص منهم رّحأب به.



الملك الظاهر هذا وقد فرشت له الشقق حأرير خارّج الترب إلى باب السلسلة فلما وصل
مشى إلى الشقق المفروشة له تنحى بفرسه عنها وقدم الملك المنصورّ حأاجي حأتى

بفرسه عليها ومشى الملك الظاهر برقوق بجانبه خارًّجا عن الشقق فصارّ الموكب كأنه
ًعا عظيًما ورّفعوا أصواتهم له الدعاء للملك المنصورّ ل للظاهر فوقع هذا من الناس موق

والبتهال لتواضعه في حأال غلبته وقهره له وكون المنصورّ معه كالمير صارّت القبة
الخليفة. والطير على رّأس الملك المنصورّ أيًضا والخليفة أمامهما وقضاة القضاة بين يدي

يمنعهم أحأد وتناهبت العامة الشقق الحرير بعد دوس فرس السلطان عليها من غير أن
 وكذلك لما نثر عليه الذهب والفضة تناهبته العامة.

كونهم أظهروا وكانت عادة ذلك كله للجمدارّية فقصد الظاهر بذلك زيادة التحبب للعامة
 المحبة له في غيبته وقاموا مع المماليك وصارّوا مع مماليكه.

يعامل المير وصارّ الملك الظاهر يعظم الملك المنصورّ في مشيه وخطابه ويعامله كما
 سلطانه إلى أن أدخله دارّه بالقلعة.

واستدعى الخليفة ثم عاد الملك الظاهر إلى حأيث نزل من القلعة وتفرغ عند ذلك لشأنه
الدولة فجمد عقد وقضاة القضاة والشيخ سراج الدين عمر البلقيني والمراء وأعيان

ًيا وأفيضت السلطنة له وتجديد التفويض الخليفتي فشهد بذلك القضاة على الخليفة ثان
على التشارّيف الخليفتية على السلطان بسلطنته ثم أفيضت التشارّيف السلطانية

الخليفة ورّكب السلطان الملك الظاهر من السطبل السلطاني من باب السلسلة بأبهة
السلطنة وشعارّ الملك وطلع إلى القلعة ونزل إلى القصر وجلس على تخت الملك ودقت
البشائر وعملت التهاني والفراحا بالقلعة وفي ثم قام السلطان ودخل إلى حأرمه وإخوته
ففرشت له أيًضا الشقق الحرير والشقق المذهبة تحت رّجليه ونثر عليه الذهب والفضة

 ولقته التهاني من خارّج باب الستارّة.

بالفراج عن ثم أصبح السلطان في يوم الرّبعاء فأمر أن يكتب إلى ثغر السكندرّية
 المراء المسجونين بها وإحأضارّهم إلى الديارّ المصرية.

في ثم خلع السلطان على فخر الدين بن مكانس صاحأب ديوان الجيش باستقرارّه
وظيفته نظر الجيش عوًضا عن القاضي جمال الدين محمود القيصري العجمي بحكم

مع منطاش إلى دمشق وخلع على الوزير موفق الدين أبي الفرج واستقر به في توجهه
 الخاص وعلى ناصر الدين محمد بن آقبغا آص شاد الدواوين باستمرارّه. الوزارّة ونظر

بالديارّ المصرية وأنعم على المير بطا الطولوتمري الظاهري بإمرة مائة وتقدمة ألف
 أستادارًّا. وعين للدوادرّية الكبرى وأخلع على المر قرقماس الطشتمري

به وعدوا في ثم في سابع عشر صفر قدم المراء من السكندرّية إلى بر الجيزة فباتوا
يلبغا الناصري ثامن عشره وطلعوا إلى القلعة وهم سبعة عشر أميًرا: أعظمهم التابك
ألطنبغا الجوباني الذي كان خرج على الملك الظاهر وقبض عليه وحأبسه بالكرك ثم المير
وطلع به إلى نائب الشام الذي كان قبض على الملك الظاهر برقوق من بيت أبي يزيد

جعله أتابك العساكر القلعة نهارًّا ثم المير الكبير قرادمرداش الحأمدي الذي كان الظاهر
الناصري المقدم ذكره بديارّ مصر وأنعم عليه بثلثين ألف دينارّ فتركه وتوجه إلى يلبغا

اليلبغاوية خشداشية الملك والمير ألطنبغا المعلم أمير سلحا - وهؤلء الرّبعة من أعيان
ًبا لكسرة عسكر الظاهر برقوق - ثم المير أحأمد بن يلبغا أمير مجلس الذي كان سب

اليلبغاوي رّأس نوبة الملك الظاهر بدمشق بهروبه إلى الناصري والمير قردم الحسني
سودون طرنطاي أحأد النوب والمير سودون باق أحأد أمراء اللوف اليلبغاوية والمير



القلمطاوى وبجاس اللوف أيًضا والمير آقبغا المارّديني الستادارّ أحأد اللوف وكشلي
والكرك وألطنبغا النورّوزي - كلهما أيًضا مقدم ألف - ومأمورّ القلمطاوي نائب حأماة
الجميع بين يدى الملك الشرفي أحأد اللوف أيًضا ويلبغا المنجكي ويونس العثماني فوقف
والحياء منه بما تقدم الظاهر برقوق وقبلوا الرّض له وهم في غاية ما يكون من الخجل

ما فعلوه به ول منهم في حأقه فرحأب بهم الملك الظاهر وطيب خواطرهم ولم يذكر لهم
يمكن القدرّة عتبهم عن شيء مما وقع منهم في حأقه بل أكرمهم غاية الكرام بكل ما

 إليه ثم أمرهم بالنزول إلى بيوتهم فنزل الجميع وهم في غاية السرورّ.

المعروف بدارّ ثم في يوم الثنين العشرين من صفر جلس السلطان باليوان من القلعة
المصرية على العدل وأخلع على المير سودون الفخري الشيخوني بنيابة السلطنة بالديارّ

العساكر بالديارّ عادته أوًل وعلى المير إينال اليوسفي اليلبغاوي باستقرارّه أتابك
أمير سلحا وعلى المصرية وعلى المير الكبير يلبغا الناصري صاحأب الوقعة باستقرارّه
المير كمشبغا المير ألطنبغا الجرباني باستقرارّه رّأس نوبة المراء وأطابكا وعلى

الظاهري الشرفي الخاصكي باستقرارّه أمير مجلس وعلى المير بطا الطولوتمري
السلسلة في باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا - وهو الذي كان خرج من حأبس القلعة وملك باب
وعلى سودون فتنة الملك الظاهر - وعلى المير طوغان العمري باستقرارّه أمير جاندارّ
بالسروج الذهب النظامي باستقرارّه نائب قلعة الجبل ونزل الجميع بالخلع وتحتهم الخيول

يوًما من اليام والكنابيش الزرّكش إلى دورّهم بعد أن خرجت الناس للفرجة عليهم فكان
 المشهودة.

باستقرارّه ثم في يوم حأادي عشرين صفر أخلع السلطان على المير بكلمش العلئي
 أمير آخورّ كبيًرا وسكن بالصطبل السلطاني.

برقوق بدارّ ثم في يوم الخميس ثالث عشرين صفر قرء عهد السلطان الملك الظاهر
الدين العدل وخلع السلطان على الخليفة المتوكل على الله وأخلع على القاضي علء

علي بن عيسى المقيري الكركي كاتب سر الكرك في كتابة سر مصر لما تقدم له من
اليادي على الظاهر في القيام معه بالكرك عوًضا عن القاضي بدرّ الدين محمد بن فضل
الله بحكم توجهه أيًضا مع ثم أخلع السلطان على بيجاس السودوني باستقرارّه في نيابة

 صفد.

بأنواع وفي سادس عشرينه قبض السلطان على حأسين بن الكورّاني وأمر به فعذب
 العذاب.

من دمشق إلى وفيه قدم البريد على السلطان من صفد بفرارّ المير طغاي تمر القبلوي
 حألب في مائتين وواحأد من المنطاشية.

باستقرارّه مشير وفي سابع عشرين صفر استقر المير محمود بن علي الستادارّ كان
 الدولة.

تحت القلعة وفي يوم الرّبعاء تاسع عشرينه جلس السلطان الملك الظاهر بالميدان من
كل يوم للنظر في أحأوال الرعية والحكم بين الناس على العادة واستمر على ذلك في

 أحأد وأرّبعاء.

المالكي وفي ثامن عشر شهر رّبيع الول أخلع السلطان على الشيخ محمد الركراكي
 الدميري. باستقرارّه في قضاء المالكية بالديارّ المصرية عوًضا عن تاج الدين بهرام



الملك الظاهر برقوق والركراكي هذا هو الذي كان امتنع من الكتابة على الفتيا في أمر
بسبب عدم كتابته لما كتب عليها البلقيني وغيره من القضاة والعلماء وضربه منطاش

ووله وحأبسه إلى أن أطلقه بطا فيمن أطلق من سجن منطاش فعرف له الظاهر ذلك
 قضاء المالكية.

كاتب السعدي وفيه استقر سعد الدين أبو الفرج بن تاج الدين مرسي المعروف بابن
 بالوزرّ. باستقرارّه في نظر الخاص عوًضا عن الصاحأب موفق الدين وانفرد موفق الدين

نوبة المراء وفي خامس عشرين شهر رّبيع الول استقر المير ألطنبغا الجوباني رّأس
المير قرا في نيابة الشام عوًضا عن جنتمر أخي طاز بحكم انضمامه مع منطاش واستقر
المير قرادمرداش الحأمدي في نيابة طرابلس ورّسم لهما الملك الظاهر في محارّبة

 منطاش.

نيابة حأماة وفي يوم السبت أول شهر رّبيع الخر استقر المير مأمورّ القلمطاوي في
حأجاب دمشق - واستقر أرّغون العثماني في نيابة السكندرّية وآلبغا العثماني حأاجب

 وأسندمر السيفي حأاجب - حأجاب طرابلس.

وبجمان المحمدي وفيه أيًضا أنعم السلطان على كل من ألطنبغا الشرفي وسودون باق
 بإمرة مائة بدمشق ورّسم لهم أن يخرجوا نواب البلد الشامية.

البقري في وفي سابع عشر شهر رّبيع الخر المذكورّ استقر سعد الدين نصر الله بن
في نظر الوزارّة عوًضا عن موفق الدين أبي الفرج واستقر الصاحأب علم الدين سن إبرة

 الدولة.

أيدكارّ وفي رّابع عشرينه قبض السلطان على المير سربغا الظاهري وعلى المير
 العمري وعلى بكتمر الدوادارّ وعلى طشبغا الحسني وقرابغا وأرّغون الزييني.

المعروف بقراسقل وفيه أيًضا خلع السلطان على المير جلبان الكمشبغاوي الظاهري
 باستقرارّه رّأس نوبة النوب بعد وفاة المير حأسين قجا.

ًئا وفيه أخلع ترد على السلطان بأن المنطاشية تدخل في الطاعة كل ذلك والخبارّ شي
لقتال منطاش السلطان على المير يلبغا الناصري واستقر به مقدم العساكر المتوجهة

إليه مرجع وندبه للتوجه صحبة النواب وقال له: هو غريمك اعرف كيف تقاتله وجعل
 العسكر جميعه.

 وفيه أيًضا خلع على نواب الشام خلع السفر.

الشامية ورّسم وأنعم السلطان على جماعة كبيرة من مماليكه وغيرهم بإمريات بالبلد
 منطاش. أيًضا لجماعة من أمراء مصر بالسفر صحبة المير يلبغا الناصري لقتال

خارّج القاهرة هذا وفي عاشر جمادى الولى برزت أطلب النواب والمراء إلى الريدانية
الديارّ المصرية بمن بعد دخول المير قطلوبغا الصفوي في طاعة السلطان وحأضورّه إلى

 معه كما سيأتي ذكره.

لمحاصرة وكان من خبر قطلوبغا الصفوي أن منطاًشا جهزه على تجريدة من دمشق
 مدينة صفد فلما قارّب قطلوبغا صفد دخل هو وجميع من معه في طاعة السلطان.



لقدومه يوم ثم قدم قطلوبغا المذكورّ بمن معه في ثالث عشر جمادى المذكورّة وكان
 مشهود.

مخامرة الصفوي بمن وعند دخوله إلى القاهرة قدم البريد في إثره بأن منطاًشا لما بلغه
وعلى ولده وعلى معه قبض على المير جنتمر أخي طاز نائب الشام وهو أعظم أصحابه

وعلى كمشبغا أستادارّه ألطنبغا وعلى المير أحأمد بن خوجي وعلى المير أحأمد بن قجق
قاضي المنجكي نائب بعلبك وعلى القاضي شهاب الدين أحأمد بن عمر القرشي الشافعي

ًئا بعد دمشق وعلى عدة من المراء والعيان هذا ومجيء المنطاشية يتداول إلى مصر شي
 شيء.

عادته عوًضا عن وفي تاسع عشرينه استقر المير محمود بن علي الستادارّ أستادارًّا على
 المير قرقماس الطشتمري بعد وفاته.

 السلطان. هذا والقتال عمال بالبلد الشامية في كل قليل بين عسكر منطاش وعساكر

نحو أرّبعة أشهر وأنه ثم قدم البريد بأن منطاًشا أخذ بعلبك بعدما حأاصرها محمد بن بيدمر
 وسط ابن الحنش وأرّبعة نفر معه.

العساكر لقتاله برز وفي سابع عشر جمادى الخرة قدم البريد بأن منطاًشا لما بلغه قدوم
عشر جمادى الخرة من دمشق وأقام بقبة يلبغا أياًما ثم رّحأل نصف ليلة الحأد ثالث

وتوجه نحو بخواصة وهم نحو ستمائة فارّس ومعه نحو سبعين حأمًل ما بين ذهب وفضة
الدين محمد بن قارّا والنبك بعد أن قتل جماعة من المماليك الظاهرية وقتل المير ناصر
دمشق وأفرج المهمندارّ نائب حأماة كان وأن المير الكبير أيتمش خرج من سجنه بقلعة

النواب عمن كان محبوًسا بها وملك القلعة وأرّسل إلى النواب يعلمهم بذلك فلما سمع
البريد ذلك سارّوا إلى دمشق وملكوها من وفي سابع عشر جمادى الخرة المذكورّ قدم

ًفا من سيوف المراء المنطاشية الذين قبض عليهم  بدمشق. من دمشق بثلثة عشر سي

المنطاشية ثم قدم البريد ثم في حأادي عشرينه قدم البريد أيًضا بثمانية سيوف أيًضا من
 دمرداش اليوسفي. بسبعة سيوف أخر منهم سيف المير ألطنبغا الحلبي وسيف

منطاش فدقت وفي ثالث عشرينه قدم البريد بأن المير نعير بن حأيارّ قبض على المير
 البشائر لذلك ثم تبين كذب الخبر.

 وفي سابع عشرينه حأضر المراء المقبوض عليهم من المنطاشية بدمشق.

المقيري وفي يوم الخميس ثاني شهر رّجب قدم القاضي عماد الدين أحأمد بن عيسى
وقع بصر قاضي الكرك إلى القاهرة بعد أن خرج العيان إلى لقائه وطلع إلى القلعة فلما

ثم قام السلطان عليه قام له ومشى لتلقيه خطوات وعانقه وأجلسه بجانبه وحأادثه ساعة
 ونزل إلى دارّه كل ذلك لما كان له على السلطان أيام حأبسه بالكرك من الخدم.

الله وفي ثاني عشر شهر رّجب حأضر من دمشق القاضي بدرّ الدين محمد بن فضل
غير كاتب السر والقاضي جمال الدين محمود العجمي ناظر الجيش ونزل في بيوتهما من
أن يجتمعا بالسلطان لتوغر خاطر السلطان عليهما لكونهما توجها إلى دمشق صحبة

 منطاش.



ذكره وفي ثالث عشره أخلع السلطان على القاضي عماد الدين الكركي المقدم
البقاء باستقرارّه قاضي قضاة الديارّ المصرية عوًضا عن القاضي بحر الدين محمد بن أبي
 مصر. فصارّ عماد الدين هذا قاضي قضاة مصر وأخوه علء الدين المقدم ذكره كاتب سر

لما انهزم ثم قدم الخبر على السلطان من حألب بأن المير كمشبغا الحموي نائب حألب
من شقحب وتوجه إلى حألب جهز إليه منطاش من دمشق بعد عود الملك الظاهر إلى

مصر عسكًرا عليه المير تمان تمر الشرفي فوصل تمان تمر المذكورّ إلى حألب واجتمع
أهل بانقوسا وقاتلوا كمشبغا المذكورّ وحأصروه بقلعة حألب نحو أرّبعة أشهر ونصف به

الباب والجسر ونقبوا القلعة من ثلثة مواضع فنقب كمشبغا على أحأد النقوب وأحأرقوا
ورّمى على من به من فوق بالمكاحأل واختطفهم بكلليب الحديد وصارّ يقاتلهم من أعله

السبعين يوًما وهو في ضوء الشموع بحيث إنه ل ينظر شمًسا ول قمًرا من النقب فوق
ًنا. ول يعرف الليل  من النهارّ وقاسى شدائد ومح

أمره فثارّ ودام ذلك عليه إلى أن بلغ تمان تمر المذكورّ فرارّ منطاش من دمشق فضعف
بذلك عليه أهل بانقوسا ونهبوه فحضر حأاجب حأجاب حألب إلى المير كمشبغا وأعلمه

فعبر كمشبغا الجسر في يوم واحأد ونزل وقاتل أهل بانقوسا يومين وقد أقاموا عليهم
 رّجًل يعرف بأحأمد بن الحرامي.

وقبض كمشبغا فلما كان اليوم الثالث وقت العصر انكسر أحأمد بن الحرامي المذكورّ
فوسطهم كمشبغا عليه وعلى أخيه على نحو الثمانمائة من التراك والمراء والبانقوسية

ًكا ونهب جميع ما فيها.  بأجمعهم وضرب بانقوسا حأتى صارّت د

وعمارّتها وأعد بها ثم إن الكتاب يتضمن أيًضا أن كمشبغا بالغ في تحصين قلعة حألب
مدينة حألب مؤونة عشر سنين وأنه جمع من أهل حألب مبلغ ألف ألف درّهم وعمر سورّ

ًبا فجاء في غاية الحسن وعمل له بابين وفرغه في نحو وكان منذ خربه هولكو خرا
الشهرين ونصف وكان أكثر أهل حألب يعمل فيه وأن المير شهاب الدين أحأمد بن

المهمندارّ والمير طغجي نائب دورّكي كان لهما قيام تام مع المير كمشبغا في هذه
 الوقعة.

 انتهى.

ًفا من الفريقين. قلت: يقال إنه قتل في واقعة كمشبغا مع الحلبيين بحلب نحو العشرين أل

فتنة فتحرز المراء ثم أشيع بالقاهرة أن المير بطا الطولوتمري الدوادارّ يريد إثارّة
العدل على العادة واعتدوا للحرب إلى أن كان يوم الثنين عشرينه جلس السلطان بدارّ

وقال للسلطان: قد ثم توجه إلى القصر ومعه المراء فتقدم المير بطا إلى السلطان
كالمستسلم للموت فسأل سمعت ما قيل عني وها أنا وحأل سيفه وعمل في عنقه منديًل

ًئا من ذلك فذكر المراء أن السلطان المراء عما ذكره المير بطا وأظهر أنه لم يسمع شي
آخورّ ثم وقع بين المير المير كمشبغا رّأس نوبة تنافس مع المير بكلمش العلئي أمير

أشاعوه فجمعهم السلطان بطا ومحمود الستادارّ مخاشنة في اللفظ فأشاع الناس ما
خواطر الجميع بلين كلمه وأصلح بينهم ثم حأثهم على طاعته وحأث المماليك أيًضا وطيب

 ودهائه وفي النفس من ذلك شيء.

ًبا ًكا اتهم أنه هو الذي أشاع الفتنة فضرب ضر مبرحًأا وسمر على ثم أحأضر السلطان مملو
المماليك جمل وشهر ثم سجن بخزانة شمائل فلم يعرف له خبر بعد ذلك وهو من

 الظاهرية.



عليه: " هذا جزاء ثم قبض السلطان على المير يلبغا أحأد أمراء العشرات وسفر ونودي
 من يرمي الفتن بين المراء.

 وسكنت الفتنة بعد أن كادت أن تثورّ.

بن حأيارّ جمعوا وبينما السلطان في ذلك وصل إليه الخبر من الشام بأن منطاًشا ونعير
ًعا كبيًرا من المماليك الشرفية والتركمان والعربان وقصدوا النواب والمير يلبغا جم

ألطنبغا الناصري مقدم العساكر فلما بلغ الناصري ذلك خرج بالعساكر هو والمير
الجوباني نائب الشام وغيره من دمشق ونزل بسلمية وخلفوا المير الكبير أيتمش

البجاسي بدمشق لحفظها فثارّ على أيتمش المذكورّ بدمشق بعد خروج العسكر منها
المماليك البيدمرية والطازية والجنتمرية في طوائف من العادة يريمون أخذ جماعة من

من أيتمش فأرّسل أيتمش بطاقة من قلعة دمشق إلى سلمية يعلم المراء مدينة دمشق
 والنواب بذلك.

ومعه المير فحالما سمع الناصري الخبر رّكب ليًل في طائفة من عسكره وقدم دمشق
ًدا قتل بينهما خلئق كثيرة ألبغا العثماني حأاجب حأجاب دمشق وقاتل المذكورّين قتاًل شدي

ووسطهم تحت قلعة من العامة والتراك حأتى انتصر الناصري وقبض على جماعة منهم
قاله الشيخ - دمشق وقبض أيًضا على جماعة كثيرة فقطع أيديهم وهم نحو سبعمائة رّجل

.تقي الدين المقريزي - سامحه الله - وحأبس جماعة أخر

النواب فذكروا له ثم عاد الناصري إلى سلمية بعد أن مهد أمر الشام واجتمع مع أصحابه
يفرق أصحابه أن منطاًشا فرق أصحابه ثلث فرق فأشارّ عليهم الناصري بأنه أيًضا

وقرادمرداش وعساكره فتفرقوا هم أيًضا ثلث فرق: الناصري فرقة والجوباني فرقة
 نائب طرابلس فرقة.

ًعا كبيًرا فأما الناصري فإنه تولى قتال نعير بن حأيارّ فحارّبه وكسره أقبح كسرة وقتل جم
خرج على منطاش من عربانه - على أن نعيًرا كان من أصحاب الناصري قبل ذلك وممن

ًبا للناصري - ورّكب الناصري قفا زهير إلى منازله.  غض

كان من وأما المير قرادمرداش الحأمدي نائب طرابلس فانتحب لقتال منطاش فإنه
ًدا برز فيه كل من منطاش وقرادمرداش بينهما عداوة قديمة فتواقعا وتقاتل قتاًل شدي

فقلعت صاحأبه وضرب كل منهما الخر بسيفه فجاءت ضربة منطاش في يد قرادمرداش
 عدة أصابع من أصابعه وجاءت ضربة قرادمرداش في كتف منطاش فحلته.

خجداشية هذا والجوباني في القلب واقف بعساكره فخامرت جماعة من الشرفية من
 منطاش وجاءت إليه وصارّت من عساكره.

فأحأسن إليهم وكان حأضر إلى الجوباني قبل ذلك جماعة أخر من المماليك الشرفية
الجوباني ألطنبغا الجوباني وقربهم وجعلهم من خواص عسكره فاتفقوا مع بعض مماليك
وبين على قتل الجوباني فلما كان وقت الوقعة وقد التحم القتال بين الناصري وزهير

مأمورّ قرادمرداش ومنطاش وثبوا عليه من خلقه وقتلوه بالسيوف ثم قبضوا على المير
القلمطاوي نائب حأماة ووسطوه ثم قتلوا المير آقبغا الجوهري والثلثة من عظماء

أخر المماليك اليلبغاوية خجداشية الملك الظاهر برقوق وأكابر أمرائه ثم قتلوا عدة أمراء
يحصى من اليلبغاوية وكانت هذه الوقعة من أعظم الملحأم قتل فيها من الفريقين عالم ل
على كثرة وآنتهبت العربان والتركمان والعشير ما كان مع العسكرين وقدم البريد بذلك

انكسر من السلطان فشق عليه قتل المراء إلى الغاية وأخبر البريد أيًضا أن منطاش لما
قرادمرداش وهو مجروحا أشيع موته فأقام الشرفية عوضه عليهم خجداشهم المير



ألطنبغا الشرفي فلما حأضر منطاش من الغضب من فلك وأرّاد قتل ألطنبغا الشرفي
 تمكنه الشرفية من ذلك. فلم

ألطنبغا الجوباني قد قتل وأما يلبغا الناصري فإنه لما رّجع من محارّبة نعير ووجد المير
ثم خرج من دمشق جمع العساكر وعاد إلى دمشق وأقام به يومين حأتى أصلح أمره

نفس ونهب بجميع العساكر وأغارّ على آل علي فوسط منهم جماعة كبيرة نحو مائتي
 بيوتهم وكثيًرا من جمالهم وعاد إلى دمشق وكتب للسلطان أيًضا بذلك.

ألطنبغا الجوباني فكتب السلطان للناصري الجواب بالشكر والثناء والتأسف على المير
بنيابة الشام عوًضا عن وغيره وأرّسل إليه المير أبا يزيد بن مراد بالتقليد والتشريف
 العساكر. ألطنبغا الجوباني ومبلغ عشرين ألف دينارّ برسم النفقة في

لما خلع نفسه عند قلت: وأبو يزيد هذا هو الذي كان اختفى عنده الملك الظاهر برقوق
 حأضورّ الناصري ومنطاش إلى الديارّ المصرية.

السلطان ثم في يوم الخميس أول ذي الحجة من سنة اثنتين وتسعين المذكورّة رّسم
المير للمير قرادمرداش الحأمدي نائب طرابلس باستقرارّه في نيابة حألب عوًضا عن

يد كمشبغا الحموي بحكم عزله وقدومه إلى القاهرة وجهز إليه التقليد والتشريف على
 المير تنبك المعروف بتنم الحسني الظاهري.

باستقرارّه ثم في خامس ذي الحجة استقر السلطان بالمير إينال من خجا أتابك حألب
المير آقبغا في نيابة طرابلس عوًضا عن المير قرادمرداش المنتقل لنيابة حألب واستقر
بن سلرّ الجمالي الظاهري أتابك حألب عوًضا عن إينال المذكورّ واستقر المير محمد

حأاجب حأجاب حألب ثم في يوم عيد النحر خرج المير بيليك المحمدي لحأضارّ المير
كمشبغا الحموي اليلبغاوي نائب حألب ثم أرّسل السلطان الملك الظاهر المير تمربغا
 المنجكي بمال كبير ينفقه في العساكر الشامية ويجهزهم إلى عينتاب لقتال منطاش.

 ثم في

 سادس محرم سنة ثلث وتسعين وسبعمائة

الكبير أيتمش البجاسي ورّد الخبر من دمشق بأن المير يلبغا الناصري تنافس هو والمير
ونادى بدمشق: " من فأضمر الناصري الخروج عن الطاعة ولبس السلحا وألبس حأاشيته
من المنطاشية فقبض كان من جهة منطاش فليحضر " فصارّ إليه نحو ألف ومائتي فارّس

فأجابه السلطان على الجميع وسجنهم ثم قلع السلحا وكتب بذلك إلى السلطان يعرفه
 بالشكر والثناء.

وفتح بابها ثم في ثاني صفر رّسم السلطان بهدم سللم مدرّسة السلطان حأسن فهدمت
 من شباك بالرميلة تجاه باب السلسلة.

أن خرج المير ثم قدم المير كمشبغا الحموي نائب حألب إلى القاهرة في سابع صفر بعد
وقبل الرّض فقام سودون النائب مع أعيان المراء والحجاب إلى لقائه وطلع إلى القلعة

اليوسفي ونزل إلى دارّ له السلطان واعتنقه وأجلسه في الميمنة فوق المير الكبير إينال
 أعدت له وبعث له السلطان ثلثة أرّؤس من الخيل بقماش ذهب.

 وحأضر مع كمشبغا أيًضا المير.
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حألب من يوم حأسام الدين حأسن الكجكني نائب الكرك وكان قد انهزم مع كمشبغا نائب
وقدم وقعة شقحب فرحأب السلطان به أيًضا وأكرمه وأرّسل إليه فرًسا بقماش مذهب

 معهما أيًضا عدة أمراء أخر.

عينتاب ففر منطاش ثم قدم البريد في أثناء ذلك بأن العساكر الشامية وصلت إلى مدينة
 إلى جهة مرعش وفر من عنده جماعة كبيرة ودخلوا تحت طاعة لسلطان.

ضربه ثم أحأضر السلطان المير حأسام الدين حأسن بن باكيش نائب غزة من السجن
وأمر والي بالمقارّع وأحأضر أيًضا اقبغا المارّديني نائب الوجه القبلي وضربه على أكتافه

يلبغا القاهرة بتخليص حأقوق الناس منه واستقر عوضه في كشف الوجه القبلي المير
 الحأمدي المجنون أحأد المماليك الظاهرية.

الحنبلي ثم في تاسع عشرينه أحأضر السلطان القاضي شهاب الدين أحأمد بن الحبال
 قاضي طرابلس فضرب بين يديه عدة عصي بسبب قيامه مع منطاش.

بإقطاع أرّغون ثم أنعم السلطان على المير حأسام الدين الكجكني نائب الكرك كان
 العثماني البجمقدارّ نائب السكندرّية والقطاع تقدمة ألف بالقاهرة.

بها من يوم ثم خرج البريد من مصر بإحأضارّ المير أيتمش البجاسي من دمشق - وكان
بقلعة قبض عليه الناصري في واقعة الناصري ومنطاش مع الملك الظاهر برقوق وحأبس

إلى أن أطلق بعد خروج منطاش من دمشق واستمر بدمشق لمصالح الملك الظاهر حأتى
طلب في هذا التارّيخ - وخرج بطلبه المير قنق باي الحأمدي رّأس نوبة فقدم في يوم

 الثنين رّابع جمادى الولى على البريد فتلقاه المير سودون النائب والحجاب.

دمشق والمير وقدم مع أيتمش المذكورّ عدة أمراء منهم: آلبغا العثماني حأاجب حأجاب
جنتمر أيتمش المذكورّ والمير جنتمر أخو طاز نائب دمشق كان وأمير ملك ابن أخت

والجميع ودمرداش اليوسفي وألطنبغا الحلبي وكثير من المماليك السلطانية وجماعة أخر
 في الحديد على ما يأتي ذكرهم ما خل المماليك الظاهرية.

الميسرة وطلع المير أيتمش إلى السلطان وقبل الرّض فأكرمه السلطان وأجلسه في
بالديارّ تحت المير سودون النائب وكانت منزلته في الميمنة فإنه كان أتابك العساكر

التابك يومئذ المصرية قبل توجهه إلى قتال الناصري لكنه لما حأضر الن كان بطاًل وكان
كمشبغا الحموي نائب المير إينال اليوسفي اليلبغاوي على أنه يجلس تحت المير الكبير

ًثا فإنه ل يمكنه الجلوس حألب كان فلو جلس المير أيتمش الن في الميمنة لجلس ثال
ًيا أتابك العساكر وأيتمش الن منفصل فرسم له السلطان أن يجلس فوق إينال كونه متول

 الرفع والخفض. في الميسرة ولم يجسر أن يأمره بالجلوس فوقه قلت: وهذا شأن الدنيا

ستة وثلثون ثم أحأضر السلطان المراء القادمين صحبة المير الكبير أيتمش وعدتهم
قاضي أميًرا ومعهم أيًضا قاضي القضاة شهاب الدين أحأمد بن عمر القرشي الشافعي

قضاة دمشق والقاضي فتح الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن الشهيد
كاتب سر دمشق وابن شكر ناظر جيش دمشق والجميع في القيود فوبخ السلطان

الحلبي وجنتمر نائب الشام وابن القرشي وأطال الحديث معهم وكانوا قابلوه في ألطنبغا
ًدا بحيث إن محارّبته دمشق بأشياء قبيحة إلى الغاية وأفحشوا في أمره إفحاًشا زائ

الدين القرشي المذكورّ كان يقف على سورّ دمشق وينادي: إن قتال القاضي شهاب
الجمعة وكان يجمع عوام دمشق ويحرضهم على قتاله ويرمي برقوق أوجب من صلة

 ويختلق عليه ما ليس هو فيه. الملك الظاهر بعظائم في دينه



وألزمه بحمل ثم أمر بهم الملك الظاهر فسجنوا وأسلم ابن شكر لشاد الدواوين فعصره
 ستة آلف دينارّ ثم أفرج عنه.

الخيل والجمال ولما نزل المير أيتمش إلى دارّه بعث إليه السلطان بأشياء كثيرة نق
وكزل القرمي والقماش والمماليك ثم قبض السلطان على أسندمر وإسماعيل التركماني

 وآقبغا البجاسي وسربغا وسلمهم إلى والي القاهرة.

الحاجب ثم قبض السلطان أيًضا على أحأد عشر أميًرا وهم: قطلوبغا الطشتمري
وطقطاي الطشتمري الطواشي الرومي وآلبغا الطشتمري وقرابغا السيفي وآقبغا

السيفي وبيبغا السيفي وطيبغا السيفي ومحمد بن بيدمر أتابك دمشق وخير بك
ومنجك الزيني وأرّغون شاه السيفي وحأبسهم رّسم بتسمير أسندمر الشرفي الخوارّزمي

الظريف البجاسي وإسماعيل التركماني وكزل القرمي وسربغا فسمروا رّأس نوبة واقبغا
 وشهروا بالقاهرة.

في نفسه ثم وسطوا بالكوم هذا شيء لم يفعله ملك قبله بأمير ففعل ذلك لما كان
 منهم.

مجلس تاضي ثم أحأضر السلطان المير ألطنبغا الحلبي وألطنبغا أستادارّ جنتمر إلى
القضاة شمس الدين الركراكي المالكي وادعى عليهما بما يقتضي القتل فسجنهما

 القاضي بخزانة شمائل مقيدين.

القاضي ثم قبض السلطان على المير سنجق الحسني نائب طرابلس كان ثم شكا رّجل
شهاب الدين القرشي إلى السلطان فأحأضره السلطان من السجن وادعى عليه غريمه

بمال له في قبله وبدعاوى شنيعة فأمر به السلطان فضرب بالمقارّع وسلم إلى والي
القاهرة ليخلص منه مال المدعي عليه فضربه الوالي وأهانه وعصره مرارًّا ثم سجنه

 بخزانة شمائل.

وأغرى به ثم وقف شخص وادعى أن أمير ملك ابن أخت جنتمر أخذ له ستمائة ألف درّهم
 منطاش حأتى ضربه بالمقارّع فأحأضره السلطان حأتى سمع الدعوى.

ًبا مبرحًأا وسلمه إلى والي القاهرة فمات بعد ثلثة أيام ثم أمر به فضرب بالمقارّع ضر
 تحت العقوبة.

خدموا عند ثم قبض السلطان على مماليك المير بركة الجوباني والمماليك الذين
القرشي منطاش وتتبعوا من الماكن ثم ضرب والي القاهرة القاضي شهاب الدين أحأمد

 نحو مائتي شيب.

 ثم قدم البريد من الشام بأن منطاًشا في أول شهر رّجب قدم دمشق.

منطاش إليه وكان من خبر منطاش أن الناصري لما كان بدمشق ورّد عليه الخبر بمجيء
فبادرّ أحأمد فخرج من وقته بعساكره يريد لقاءه على حأين غفلة ومر من طريق الزبداني

بن شكر بجماعة البيدمرية ودخل دمشق من باب كيسان ونهب إسطبل الناصري
وإسطبلت أمراء دمشق وخرج يوم الحأد تاسع عشرين جمادى الخرة من دمشق ليلحق

فدخل منطاش من صبيحة اليوم وهوى يوم الثنين أول رّجب إلى دمشق من منطاش
بالقصر البلق ونزل جماعته حأوله فعاد ابن شكر في إثره إلى دمشق طريق آخر ونزل

 التي أخذها وهي نحو ثمانمائة فرس. وأحأضر إليه الخيول



حأتى قدم وكان منطاش لما خرج من عند نعير يريد دمشق سارّ إلى مرعش على العمق
فدخل على حأماة فطرق نائبها بغتة فانهزم نائب حأماة إلى نحو طرابلس من غير قتال

 منطاش حأماة ولم تحدث بها مظلمة.

بعلبك واجتمعا ثم توجه منها إلى حأمص ففر منها أيًضا نائبها إلى دمشق ومعه نائب
طريق وجاء بالناصري وعرفاه الخبر فخرج الناصري على الفورّ - كما قدمنا ذكره - من

 منطاش من طريق آخر.

 انتهى.

ليدخل إلى مدينة ثم إن منطاًشا لما أقام بالقصر البلق ندب أحأمد بن شكر المذكورّ
بعساكره فاقتتل قتاًل دمشق ويأخذ من أسواقها المال فبينما هو في ذلك إذ قدم الناصري

الفريقين والكثر ممن كان مع عظيًما دام بينهم أياًما إلى أواخر الشهر وقتل كثير من
ًئا بعد شيء وصارّ منطاش وفر عن منطاش معظم التركمان الذين قدموا معه شي

وجد منطاش له منطاش محصورًّا بالقصر البلق والقتال عمال بينهم في كل يوم حأتى
الخبر على فرصة ففر إلى جهة التركمان وتبعه عساكر دمشق فلم يحركه أحأد فعظم هذا

 منطاش. الملك الطاهر برقوق إلى الغاية واتهم الناس الناصري بالتراخي في قتال

الحجاب بديارّ ثم إن الملك الظاهر خلع على المير قطلوبغا الصفوي باستقرارّه حأاجب
ًبا مصر وعلى المير بتخاص باستقرارّه حأاجب ميسرة وعلى المير قديد باستقرارّه حأاج

ًبا ًثا بإمرة طبلخاناه وعلى المير علي باشاه باستقرارّه حأاج ًعا وخلع على المير يلبغا ثال رّاب
اتحا الصغير بحكم طلبه إلى الشقر المير آخورّ باستقرارّه في نيابة غزة عوًضا عن

 القاهرة وعلى ناصر الدين محمد بن شهري في نيابة ملطية.

باستقرارّه ثم خلع السلطان على المير أرّغون شاه البراهيمي الظاهري الخازندارّ
في نيابة حأاجب حأجاب دمشق عوًضا عن آلبغا العثماني واستقر آلبغا العثماني المذكورّ

 حأماة.

الملك الظاهر قلت: وكل من نذكره من هذا الوقت وننعته بالظاهري فهو منسوب إلى
 برقوق ول حأاجة للتعريف بعد ذلك.

ولجين الناصري ثم أنعم السلطان على كل من قاسم ابن المير الكبير كمشبغا الحموي
الطغاي تمري وسودون العثماني النظامي وأرّغون شاه القبغاوي وسودون من باشاه

كل من وشكر باي العثماني الظاهري وقجق القرمشي الظاهري بإمرة طبلخاناه وعلى
اليحياوي قطلوبغا الطقتمشي وعبد الله أمير زاه ابن ملك الكرج وكزل الناصري وعلن
 عشرة. الظاهري وكمشبغا السماعيلي الظاهري وقلمطاي العثماني الظاهري بإمرة

بخزانة ثم في تاسع شهر رّجب ضرب القاضي شهاب الدين القرشي قاضي قضاة دمشق
 شمائل حأتى مات تحت العقوبة من ليلته وأخرج على وقف الطرحأى.

الصالحية بين ثم في خامس عشر رّجب اجتمع القضاة والمير بتخاص الحاجب بالمدرّسة
الغلمان القصرين وأحأضر المير ألطنبغا دوادارّ جنتمر وأوقف تحت الشباك عند خيمة

بالمير على الطريق وادعي عليه بما اقتضى إرّاقة دمه وشهد عليه وضربت رّقبته ثم فعل
 القاهرة. ألطنبغا الحلبي مثله وحأملت رّؤوسهما على رّمحين ونودي عليهما بشوارّع



لتكون معاونة ثم رّسم السلطان في أول شعبان بخروج تجريدة من المراء إلى الشام
السلطان للناصري على قتال منطاش فأخذ من عين للسفر في التجهيز ثم أشيع سفر

 بنفسه وأخذ أرّباب الدولة في إصلحا أمر السفر.

 غزة كان. ثم في خامس شعبان قتل السلطان المير حأسام الدين حأسن بن باكيش نائب

العشير ونهب وسببه أنه لما عوقب واستمر محبوًسا بخزانة شمائل جمع ولده كثيًرا من
 الرملة وقتل كثيًرا من الناس فلما بلغ السلطان ذلك أمر بقتله فقتل.

بخزانة ثم ضرب السلطان المير حأسام الدين حأسين بن علي الكورّاني في سجنه
ًبا مبرحًأا.  شمائل بالمقارّع ضر

أحأد عند ثم في عاشر شعبان علق السلطان جاليش السفر إلى بلد الشام فتحقق كل
 ذلك بسفر السلطان.

بن الطبلوي وأصبح من الغد وهو يوم حأادي عشر شعبان تسلم المير علء الدين علي
مصر وكان والي القاهرة المير صراي تمر دوادارّ منطاش الذي كان والي الغيبة بديارّ

سكن بباب السلسلة والمير تكا الشرفي ودمرداش القشتمري ودمرداش اليوسفي
ًيا الجركتمري فإنه عصر وعوقب ثم قتل - بعد ًعا إل عل ًيا الجركتمري فقتلوا جمي ذلك وعل

 مع المير قطلوبغا النظامي نائب صفد.

جماعة كبيرة ثم في ثاني عشره عرض السلطان المحابيس من المنطاشية فأفرد منهم
الشام والمير للقتل فقتلوا في ليلة الحأد ثالث عشرة منهم المير جنتمر أخو طاز نائب

محمد بن ألطنبغا الجربغاوي والطواشي طقطاي الطشتمري الرومي القاضي فتح الدين
 الشهيد كاتب سر دمشق ضربت أعناقهم بالصحراء.

القيصري ثم خلع السلطان في يوم خامس عشر شعبان على القاضي جمال الدين حأمود
مجد العجمي وأعيد إلى قضاء القضاة الحنفية بالديارّ المصرية وصرف قاضي القضاة

الدين إسماعيل ونزل في موكب جليل وكتب له في توقيعه الجناب العالي كما كتب
 للقاضي عماد الدين أحأمد الكركي.

برقوق في أيام وكان سبب كتابة ذلك لعماد الدين أيادي سلفت له على الملك الظاهر
السر الشريف حأبسه في الكرك وأيًضا اعتنى به أخوه القاضي علء الدين الكركي كاتب

للوزير بديارّ وهو أول من كتب له: الجناب العالي من المتعممين وما كان يكتب ذلك ل
 مصر فقط وكان يكتب للقضاة بالمجلس العالي.

فسجنوا بالقلعة ثم في ثامن عشر شعبان المذكورّ قبض السلطان على عدة من المراء
اليلبغاوي ورّسم لمير فكان وفيه عين السلطان لنيابة الغيبة المير كمشبغا الحموي

إليها هو والمير سودون الفخري الشيخوني النائب أن يتحول إلى قلعة الجبل فتحول
 بجاس النورّوزي.

اليشبغاوي ورّسم السلطان بأن يقيم بالقلعة أيًضا ستمائة مملوك أميرهم تغري بردي
الظاهري رّأس نوبة - أعني الوالد - والمير الطواشي صواب السعدي شنكل مقدم

المماليك السلطانية وتعين للقامة بالقاهرة من المراء المير قطلوبغا الصفوي حأاجب
الحجاب والمير بتخاص السودوني الحاجب الثاني والمير قديد القلمطاوي الحاجب

وأحأد أمراء الطبلخاناه االمير طغاي تمر باشاه الحاجب وقرابغا الحاجب في عدة الثالث
 المراء العشرات. من



البقاء وهو غير ورّسم للشيخ سراج الدين عمر البلقيني وقاضي القضاة بدرّ الدين بن أبي
السر وقضاة قاض والقاضي بحر الدين محمد بن فضل الله العمري المعزول عن كتابة

فتجهزوا العسكر ومفتي دارّ العدل بالسفر صحبة السلطان من جملة القضاة الرّبعة
 لذلك.

المذكورّ من قلعة ونزل السلطان بعد صلة الظهر في يوم الثلثاء ثاني عشرين شعبان
 الجبل وتوجه حأتى نزل بالريدانية خارّج القاهرة وأقام به.

وعرضوا على ثم طلب من الغد سائر المسجونين بخزانة شمائل إلى الريدانية فحضروا
النيل: وهم محمد السلطان فأفرد منهم سبعة وثلثين رّجًل فأمر بثلثة منهم فغرقوا في
وسمر منهم سبعة بن الحسام أستادارّ أرّغون أسكي وأحأمد بن النقوعي ومقبل الصفوي
واثنان من وهم: شيخ الكريمي وأسندمر نائب قلعة الجبل وثلثة من أمراء الشام

 التركمان ثم وسطوا ثم قتل من بقي منهم في السجن.

وأنعم على المير ثم في رّابع عشرينه استقر ناصر الدين محمد بن كلبك شاد الدواوين
 أبي بكر بن سنقر الجمالي بإمرة طبلخاناه ورّسم له بإمرة الحاج.

شعبان سنة ثم رّحأل السلطان الملك الظاهر بعساكره من الريدانية في سادس عشرين
 ثلث وتسعين وسبعمائة.

المراء بعد سفر السلطان من الريدانية قتل والي القاهرة اثني عشر أميًرا من
الطشتمري وآقبغا المسجونين بالقاهرة في ليلة الثلثاء وهم: أرّغون شاه السيفي وآلبغا

 السيفي وبزلرّ الخليلي وآخرون.

طرابلس وقرابغا ثم في ليلة الرّبعاء سلخه قتل المير سنجق الحسني نائب حأماة ثم
 السيفي ومنصورّ حأاجب غزة.

 بالريدانية. وأظن هؤلء هم تمام السبعة والثلثين نفًرا الذين عرضهم السلطان

 والله أعلم.

يوم خميس ثم استقل السلطان بالمسير إلى نحو البلد الشامية حأتى دخل دمشق في
الشام ثاني عشرين شهر رّمضان وقد زينت له دمشق وخرج المير يلبغا ناصري نائب

 إلى لقائه بمنزلة اللجون فكان لدخوله إلى دمشق يوم مشهود.

 وحأمل الناصري على رّأسه القبة والطير.

كانوا قاموا مع وعند دخول السلطان إلى دمشق نادى فيها بالمان لهل دمشق فإنهم
 منطاش قياًما عظيًما فحشوا في أمر الملك الظاهر وقتاله.

ثم في يوم ثالث عشرين شهر رّمضان صلى السلطان صلة الجمعة بجامع دمشق
وعندما فرغ السلطان من الصلة نادى الجاويش في الناس بالمان " والماضي ل يعاد

ونحن من اليوم تعارّفنا " فضج الناس بالدعاء للسلطان خرجوا من بيوتهم إلى معايشهم
وحأوانيتهم وأمنوا بعد أن كانوا في وجل وخوف هم مترقبون ما يحل بهم منه لما وقع

في حأقه في السنة الماضية لما حأضر منطاش ومبالغتهم في سبه ولعنه منهم
 قتاله. واستمرارّهم على



إنه نادى في وأما المير كمشبغا نائب الغيبة فإنه عمل النيابة على أعظم حأرمة حأتى
خرجت تاسع عشرين شهر رّمضان بمنع النساء في يوم العيد من الخروج إلى ترب ومن

وسطت هي والمكارّي وأل يركب أحأد في مركب للتفرج على النيل وأشياء كثيرة من هذا
 النموذج فلم يجسر أحأد على مخالفته.

على أكثر من أرّبعة ثم نادى أل تلبس امرأة قميًصا واسع الكمام ول يزيد تفصيل القميص
ًعا وكان النساء بالغن في سعة القمصان حأتى كان يفصل قميص الواحأد من عشر ذرّا

ًنا سموها ًعا من القماش فمشى ذلك وفصلوا قمصا  كمشبغاوية. اثنين وسبعين ذرّا

إلى ثاني ورّأيت أنا القمصان وأما السلطان الملك الظاهر برقوق فإنه أقام بدمشق
شوال وخرج منه يريد مدينة حألب فسارّ بعساكره حأتى وصلها في ثاني عشرين شوال

بعد أن أقام بمدينة حأمص وحأماة أياًما كثيرة وأعاد السلطان القاضي بدرّ الدين محمد بن
 فضل الله إلى كتابة السر لضعف القاضي علء الدين الكركي.

على المير وعندما دخل السلطان إلى حألب ورّد عليه الخبر أن سالًما الدوكارّي قبض
بذلك منطاش وأن صاحأب مارّدين قبض أيًضا على جماعة من المنطاشية فسر السلطان

وبعث بالمير قرا الحأمدي نائب حألب في عساكر حألب لحأضارّ منطاش من عند سالم
الدوكارّي فسارّ قرادمرداش حأتى وصل إلى سالم الدوكارّي وأقام عنده أرّبعة أيام يطالبه

بتسليم منطاش وهو يماطله فحنق منه قرادمرداش ورّكب بمن معه من العساكر ونهب
 وقتل عدة من أصحابه وفر سالم بمنطاش إلى سنجارّ وامتنع بها. بيوته

الدوكارّي فأنكر وفي عقب ذلك وصل المير يلبغا الناصري نائب الشام إلى بيوت سالم
يضربه بالسيف على قرادمرداش ما وقع منه في حأق سالم وأغلظ له في القول وهم أن
ويعود المر على فدخل بعض المراء بينهما حأتى سكن ما به وكادت الفتنة أن تقوم بينهما

 ما كان عليه أوًل.

مارّدين فسارّ إلى رّأس وأما المير الكبير إينال اليوسفي فإنه وجهه السلطان إلى صاحأب
إلى السلطان عين وتسلم منه الجماعة المقبوض عليهم من المنطاشية وعاد بهم

بتحصيل وكبيرهم المير قشتمر الشرفي وبكتاب صاحأب مارّدين وهو يعتذرّ فيه ويعد
 غريم السلطان فكتب له الجواب بالشكر والثناء.

قرادمرداش الحأمدي وأما السلطان لما بلغه ما جرى بين يلبغا الناصري نائب الشام وبين
الناصري قبل نائب حألب وعودهما من غير طائل غلب على ظنه صحة ما نقل عن يلبغا

يحضر تارّيخه أن قصده مطاولة المر بين الملك الظاهر وبين منطاش وأن منطاش لم
كان نزل إلى دمشق فيما مضى إل بمكاتبته له بقدومه وأنه طاوله في القتال أعني: لما

وأن منطاش بالقصر البلق بميدان دمشق ولو شاء الناصري لكان أخذه في أقل من ذلك
لم رّسل الناصري كانت ترد على منطاش في كل ليلة بما يأمره به وأن سالًما الدوكارّي

 يدخل بمنطاش إلى سنجارّ إل بمكاتبته.

من خروجه وقوي الشك عند الملك الظاهر برقوق وتحركت عنده تلك الكمائن القديمة
والفتن عليه وخلعه من الملك وحأبسه بالكرك وكل ما هو فيه إلى الن من الشرورّ

 فالناصري هو السبب فيها.

الدين وسكت السلطان حأتى قدم الناصري إلى حألب فقبض عليه وعلى المير شهاب
أحأمد بن المهمندارّ نائب حأماة وعلى المير كشلي أمير آخورّ الناصري والشيخ حأسن

 رّأس نوبته وسجن الجميع بقلعة حألب ثم قتلهم من ليلته بقلعة حألب.



وقد تقدم من وكان الناصري من أجل المراء ومن أكابر مماليك التابك يلبغا العمري
وما وقع أمره في ترجمة الملك الظاهر برقوق الولى وفي ترجمة الملك المنصورّ حأاجي

ًيا.  له مع منطاش وغيره ما يغني عن التعريف به هنا ثان

يلبغا الناصري قال قاضي القضاة بدرّ الدين محمود العيني الحنفي في تارّيخه في حأق
عمره على فتنة المذكورّ: وكان من ابتداء إنشائه من أيام الملك الناصر حأسن إلى آخر

إل وقد حأصل وسوء رّأي وتدبير وشؤم حأتى قيل: إنه ما كان مع قوم في أمر من المورّ
أسندمر لهم العكس وشوهد ذلك منه كان مع أستاذه يلبغا الخاصكي العمري فانكسر ثم
فخذل الناصري فغلب وانقهر ثم مع الشرف شعبان بن حأسين فقتل ثم مع المير بركة

 انتهى كلم العيني.

وحأبسه للملك قلت: نصرته على الملك الظاهر برقوق وأخذه مملكة الديارّ المصرية
الناصري من الظاهر برقوق بالكرك بكل ما قاله العيني وقد فات العيني أيًضا كسرة

منطاش بباب السلسلة وحأبس منطاش له لن قضيته مع منطاش كانت أعظم شاهد
 للعيني فيما رّماه به من الشؤم.

 انتهى.

بتقدمة ألف بالديارّ ثم عزل الملك الظاهر المير قرادمرداش عن نيابة حألب وأنعم عليه
الكبير بحكم انتقال بطا المصرية عوًضا عن المير بطا الطولوتمري الظاهري الدوادارّ

المقدم ذكره وخلع السلطان على إلى نيابة الشام عوًضا عن المير الكبير يلبغا الناصري
النوب المعروف بقراسقل بطا المذكورّ وعلى جلبان الكمشبغاوي الظاهري رّأس نوبة

واحأد وهما أول من باستقرارّه في نيابة حألب عوًضا عن قرادمرداش الحأمدي في يوم
 ترقى من مماليك الملك الظاهر إلى الرتب وولي العمال الجليلة.

في نيابة ثم خلع الملك الظاهر على المير فخر الدين إياس الجرجاوي باستقرارّه
المير أبي طرابلس وأخلع على المير دمرداش المحمدي الظاهري بنيابة حأماة وخلع على

إلى نيابة الشام يزيد بن مراد الخازن باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن بطا المنتقل
اليادي عندما اختفى وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه لما لبي يزيد المذكورّ على السلطان من

 عنده في محنة الناصري ومنطاش.

قراسقل المنتقل ثم أنعم السلطان على المير تنبك اليحياوي الظاهري بإقطاع جلبان
 إلى نيابة حألب.

ًدا إلى دمشق فدخلها في ثم خرج السلطان من حألب في يوم الثنين أول ذي الحجة عائ
الكبير كان ثالث عشرين ذي الحجة وقتل بها يوم دخوله المير ألبغا العثماني الدوادارّ
المير أحأمد والمير سودون باق أحأد مقدمي اللوف أيًضا وسمر ثلثة عشر أميًرا منهم
بدمشق ويلبغا بن بيدمر أتابك دمشق وأحأمد بن أمير علي المارّديني أحأد مقدمي اللوف

الخاصكي العلئي وقنق باي السيفي نائب ملطية وكمشبغا السيفي نائب بعلبك وغريب
 أحأد أمراء الطبلخاناه بمصر وقرا بغا العمري وجماعة أخر ووسطوا الجميع.

العشر وأقام السلطان بدمشق وأهلها على تخوف عظيم منه إلى أن خرج منها في
ًدا إلى الديارّ المصرية فسارّ الخير من ذي الحجة سنة ثلث وتسعين وسبعمائة عائ

بعساكره حأتى دخل مدينة غزة في يوم الجمعة ثالث محرم سنة أرّبع وتسعين وسبعمائة
ذلك نودي بالقاهرة بالزينة لقدومه فزينت أعظم زينة إلى يوم ثالث عشر المحرم فعند

البريد من السلطان إلى مصر بالخروج إلى ملقاته إلى بلبيس فخرج المير كمشبغا فقدم
الحموي نائب الغيبة ومعه المير سودون الشيخوني النائب وبقية المراء وسارّوا حأتى



وافوا السلطان بمدينة بلبيس فقبلوا الرّض بين يديه وعادوا في رّكابه حأتى نزل السلطان
العكرشة وأقام بها إلى ليلة الجمعة ثم رّحأل في صبيحة الجمعة سابع عشر المحرم

القاهرة سائر الطوائف إلى لقائه ومشوا في خدمته وقد اصطفت لناس لرؤيته فخرج من
إلى القلعة يوم الجمعة المذكورّ في موكب جليل إلى الغاية وكان لطلوعه إلى أن طلع
 يوم مشهود.

 ولما طلع إلى القلعة جلس بالقصر وخلع على المراء وأرّباب الوظائف.

الشقق الحرير ثم قام ودخل إلى الدورّ السلطانية فاستقبله المغاني والتهاني وفرشت
 بالزعفران. تحت أقدامه ونثر على رّأسه الذهب والفضة هذا وقد تخلق غالب أهل القلعة

عشرينه بسيف فلم يمض بعد ذلك إل أيام يسيرة وقدم البريد من دمشق في يوم خامس
القلعة وملك المير بطا الطولوتمري الظاهري نائب الشام - وبطا هذا هو خرج من سجن

الكتاب باب السلسلة في غيبة الملك الظاهر برقوق حأسب ما ذكرناه في وقته من هذا
واتهم الملك الظاهر في موته - فخلع السلطان في يوم سابع عشرينه على المير

 سودون طرنطاي بنيابة دمشق عوًضا عن بطا المذكورّ.

الحأمدي ثم في يوم الثنين ثاني عشر صفر قبض السلطان على المير قرادمرداش
نائب اليلبغاوي المعزول قبل تارّيخه عن نيابة حألب وعلى المير ألطنبغا المعلم

 السكندرّية وهو أيًضا يلبغاوي وسجنا بالبرج من القلعة.

العساكر بالديارّ وقرادمرداش هذا هو الذي كان الملك الظاهر خلع عليه باستقرارّه أتابك
وتوجه إلى المصرية وأنعم عليه بثلثين ألف دينارّ فأخذها قرادمرداش وخامر عليه

ذكرنا الناصري ومنطاش فأسر له السلطان ذلك إلى يوم قبض عليه فذكرها للمراء وقد
ذلك كله مفصًل في ترجمة الملك الظاهر الولى.

 ثم في

 خامس عشرين صفر أيًضا مسك السلطان المير قردم

بغزة ثم خلع الحسني اليلبغاوي رّأس نوبة النوب كان وأخرج بعد أيام على إمرة عشرة
موت السلطان على المير قلمطاي العثماني الظاهري باستقرارّه أمير جاندارّ بعد

قطلوبغا القشتمري وخلع على ناصر الدين محمد ابن المير محمود الستادارّ بنيابة
 السكندرّية عوًضا عن ألطنبغا المعلم المقبوض عليه.

دمشق مشاة ثم قدم البريد من دمشق بأن خمسة من المماليك أتوا إلى نائب قلعة
المنطاشية وشهروا سيوفهم وهاجموا القلعة وملكوها وأغلقوا بابها وأخرجوا من بها من

دمشق والناصرية وهم نحو مائة رّجل وقتلوا نائب القلعة ومن معه وأن حأاجب حأجاب
رّكب بعسكر دمشق وقاتلهم ثلثة أيام حأتى أخذ القلعة منهم وقبض على الجميع إل

 خمسة منهم فروا فوسط الحاجب الجميع.

العمري حأاجب ثم في ثالث عشرين شهر رّبيع الخر رّسم السلطان بقتل المير أيدكارّ
 الحجاب كان والمير قراكسك والمير أرّسلن اللفاف والمير أرّغون شاه.

من المراء ثم في أول جمادى الولى أحأضرت إلى القاهرة من السكندرّية عدة رّؤوس
 المسجونين بها وغيرهم.
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كمشبغا الحموي وفي تاسع عشر شهر جمادى الولى المذكورّ خلع السلطان على المير
اليوسفي اليلبغاوي على باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية بعد موت المير إينال

 أن كمشبغا كان يجلس فوق إينال المذكورّ.

المراء وأطابكا وأنعم ثم خلع السلطان على المير أيتمش البجاسي باستقرارّه رّأس نوبة
الكبير لن أيتمش عليه بزيادة على إقطاعه حأتى صارّ إقطاعه يضاهي إقطاع المير

يوم الثنين أول شهر المذكورّ كان ولي التابكة بديارّ مصر في سلطنة الملك الظاهر وفي
مجلس باستقرارّه رّمضان خلع السلطان على المير كمشبغا الشرفي الخاصكي أمير

 في نيابة دمشق بعد موت سودون طرنطاي.

والثاني بطا والثالث قلت: هذا رّابع نائب ولي دمشق في أقل من سنة: الول الناصري
متقارّبة لديهم أم كؤوس سودون طرنطاي والرابع كمشبغا هذا فلعمري! هل هذه آجال

 منايا تدورّ عليهم.

وانهزامه ثم قدم البريد على السلطان بقتال عسكر حألب لمنطاش وفرارّ منطاش
 أمامهم حأتى على الفرات.

بالديارّ المصرية ثم أنعم السلطان في اليوم المذكورّ على الوالد بإمرة مائة وتقدمة ألف
القطاع المنعم به وأنعم بطبلخاناه الوالد على المير قلمطاي العثماني الظاهري وكان

 على الوالد عوًضا عن كمشبغا الخاصكي المنتقل إلى نيابة الشام.

 إمرة عشرة. وأنعم السلطان بإقطاع قلمطاي على المير شادي خجا الظاهري والقطاع

الصبهاني ثم أمسك السلطان شيخ الشيوخ المعروف بالشيخ أصلم بن نظام الدين
مائتي ألف صاحأب الزاوية على الجبل تجاه باب الوزير وسلمه لشاد الدواوين على حأمل

طلب درّهم وسببه أن السلطان لما اختل أمره في حأركة الناصري ومنطاش وهم بالهرب
له أصلم المذكورّ وأعطاه خمسة آلف دينارّ وواعده أنه ينزل إليه ويختفي عنده فلم يف

واعده. أصلم بذلك وأخذ الذهب وغيب فاختفى السلطان في بيت أبي يزيد من غير ميعاد

سلحا واستقر وفي سابع عشرين شوال استقر المير بكلمش العلئي المير آخورّ أمير
 المير تنبك اليحياوي الظاهري أمير آخورّ كبيًرا عوضه.

نائب حألب كان وفي ثاني عشر ذي القعدة قتل المير قرادمرداش الحأمدي اليلبغاوي
 والمير تغاي تمر نائب سيس في عدة أمراء أخر.

الشام وفي ثالث محرم سنة خمس وتسعين وسبعمائة قدم البريد على السلطان من
بموت المير كمشبغا الخاصكي الشرفي نائب دمشق فاستقر السلطان بالمير تنبك

 الحسني الظاهري المعروف بتنم أتابك دمشق في نيابتها عوًضا عن كمشبغا المذكورّ.

المذكورّ فإن الشام صارّ قلت: الن طاب خاطر السلطان الملك الظاهر برقوق بنيابة تنم
 الن بيد مملوكه كما نيابة حألب وحأماة مع جلبان ودمرداش.

الجرجاوي نائب ولما استقر تنم في نيابة دمشق رّسم السلطان بنقل المير إياس
المحمدي طرابلس إلى أتابكية دمشق عوًضا عن تنم المذكورّ ونقل المير دمرداش

في نيابة الظاهري من نيابة حأماة إلى نيابة طرابلس عوضه واستقر المير آقبغا الصغير
 حأماة عوًضا عن دمرداش المذكورّ.



أمير العرب وابن وفي أثناء ذلك قدم البريد على السلطان يخبر بأن منطاًشا ونعيًرا
به إلى سلمية بزدغان التركماني وابن إينال التركماني صارّوا في عسكر كثيف وحأضروا
وقتل ابن بزدغان فلقيهم محمد بن قارّا أمير العرب على شيزرّ بتراكمين الطاعة فقاتلهم

ورّمى وابن إينال وجرحا منطاش وسقط عن فرسه فلم يعرف لنه كان حألق شارّبه
كبير شعره حأتى أدرّكه ابن نعير وأرّدفه خلفه وانهزم به بعد أن قتل من الفريقين عالم

بذلك وحأملت رّأس ابن بزدغان وابن إينال إلى دمشق فعلقتا على قلعتها ففرحا السلطان
 وكتب لمحمد بن قارّا بالشكر والثناء وأرّسل إليه خلعة هائلة.

في عسكر كبير ثم بعد أيام يسيرة ورّد الخبر بأن نعيًرا والمير منطاًشا كبسا حأماة
فلما بلغ فقاتلهم المير آقبغا الصغير نائب حأماة فيما بين حأماة وطرابلس وكسرهما

نعير المير جلبان الكمشبغاوي قراسقل نائب حألب ذلك رّكب بعسكره وسارّ إلى أبيات
وأضرم ونهبها وأخذ ما قدرّ عليه من المال والخيل والجمال والغنام والنساء والطفال

ًنا.  النيران فيما بقي عندهم ثم أكمن كمي

عليه وقتل من فلما سمع نعير بما وقع عليه رّجع إلى نحو بيوته بجماعته فخرج الكمين
المائة فارّس عربانه جماعة كبيرة وأسر مثلها وقتل في هذه الوقعة من عسكر حألب نحو

والثناء وأرّسل وعدة من المراء فأعجب السلطان ما فعله نائب حألب وكتب إليه بالشكر
السجن وأرّسله إليه خلعة ثم أخرج السلطان المير ألطنبغا المعلم أمير سلحا كان من

حأاجب الحجاب إلى ثغر دمياط بطال وأفرج السلطان أيًضا عن المير قطلوبغا السيفي
 كان في أيام منطاش وأرّسله إلى الثغر المذكورّ.

بموت ثم في رّابع عشر جمادى الخرة من سنة خمس وتسعين وسبعمائة قدم البريد
المير يلبغا الشقتمري نائب غزة وفي تاسع عشرين جمادى المذكورّة خلع السلطان
يزيد على المير قلمطاي العثماني الظاهري باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا بعد موت المير أبي

في بن مراد الخازن وخلع السلطان على المير ألطنبغا العثماني الظاهري باستقرارّه
 نيابة غزة عوًضا عن يلبغا القشتمري.

في دولة الملك قلت: أدرّكت أنا ألطنبغا العثماني الظاهري هذا في نيابته على دمشق
 المؤيد شيخ.

 انتهى.

الظاهري رّأس نوبة - وأنعم السلطان بإقطاع ألطنبغا العثماني على المير تمراز الناصري
على المير شرف الدين والقطاع إمرة طبلخاناه - وأنعم السلطان بإمرة تمراز المذكورّ

 موسى بن قمارّي أمير شكارّ والقطاع إمرة عشرة.

البريد من وفي يوم الثنين ثالث شهر رّمضان من سنة خمس وتسعين المذكورّة قدم
 حألب بالقبض على المير منطاش.

حألب يبذل جهده وكان من خبره أن المير جلبان نائب حألب لم يزل في مدة وليته على
 في أمر منطاش حأتى وافقه المير نعير على ذلك بعد أمورّ صدرّت بينهما.

خاناته وكان منطاش في طول هذه المدة مقيًما عند نعير فبعث جلبان شاذ شراب
ًكا إلى نعير بعد أن التزم المير جلبان لنعير بإعادة السيفي كمشبغا في خمسة عشر مملو

موضع وبعث إمرة العرب عليه فسارّ كمشبغا المذكورّ حأتى قارّب أبيات نعير فنزل في
يستدعيه يأمر نعيًرا بالقبض على منطاش ويعلمه بحضورّه فندب نعير أحأد عبيده إليه

فأحأس منطاش بالشر وفطن بالقصد فهم بالفرارّ فركب فرسه وأرّاد التوجه إلى حأال



سبيله فقبض العبد على عنان فرسه فهم منطاش بضربه فأدرّكه عبد آخر وأنزله عن
ًنا كانت فرسه وأخذا سيفه فتكاثروا عليه فلما تحقق منطاش أنه أخذ ومسك أخذ سكي

نفسه بها أرّبع ضربات أغشي عليه وحأمل وأتي به إلى عند كمشبغا المذكورّ معه وضرب
وأرّبعة جمال فتسلمه كمشبغا وسارّ به إلى حألب فدخلها في أرّبعمائة فارّس ومعه فرسه

فكان لدخوله حألب يوم عظيم مشهود وحأمل منطاش إلى قلعة حألب من عرب نعير
 وسجن بها.

الهمة ثم كتب إلى السلطان بمسكه فلما بلغ السلطان ذلك سر سرورًّا عظيًما أم
 اضمحلت! وما الشيء إل كما كان وزيادة غير أن قلة العرفان تمنع السيادة.

 انتهى.

الكلستاني المقدم وفي يوم ثاني شعبان خلع السلطان على الشيخ بحر الدين محمود
فضل الله ذكره باستقرارّه في كتابة سر مصر بعد موت القاضي بدرّ الدين محمد بن

ًقا وكانت تولية الكلستاني هذه الوظيفة كتابة السر من غريب التفاق كونه كان فقيًرا ممل
ًفا من السلطان وعند طلب السلطان له من خانقاه شيخون لقراءة الكتاب الوارّد خائ

 عليه من العجم لم يخرج من الخانقاه حأتى أوصى.

بما هو فيه ثم إنه بعد قراءة الكتاب سافر صحبة السلطان إلى دمشق واشتغل السلطان
أبيات يمدحا عنده فضاق عيشه إلى الغاية وبقي في أعوز حأال وبات ليلته يتفكر في عمل

ًعا في بها قاضي دمشق لعله ينعم عليه بشيء يرد به رّمقه فنظم قصيدة هائلة وكان بارّ
بولية فنون عديدة وأصبح من الغد ليتوجه بالقصيدة إلى القاضي فجاءه قاصد السلطان

 كتابة سر مصر فجاءته السعادة فجأة.

فذكر له وكان من أمر السلطان أنه لما مات كاتب السر طلب من يوليه كتابة السر
ًؤا لهذه جماعة وبذلوا له مال له صورّة فلم يلتفت السلطان إلى ذلك وأرّاد من يكون كف

المذكورّ وكان الوظيفة التي يكون متوليها صاحأب لسان وقلم فلم يجد غير الكلستاني
 أهًل لها فطلبه ووله كتابة السر فباشرها على أجمل وجه.

 انتهى.

ًنا ثم قدم على السلطان رّسل طقتمش خان صاحأب كرسي بلد القفجاق بأنه يكون عو
لنصرة مع ثم قدمت رّسل خوندكارّ يلدرّم بايزيد بن عثمان متملك بلد الروم بأنه جهز

 السلطان مائتي ألف درّهم وأنه ينتظر ما يرد عليه من جواب السلطان ليعتمده.

السلطان ثم قدم رّسول القاضي برهان الدين أحأمد صاحأب سيواس بأنه في طاعة
السلطان إليها ويترقب ورّود المراسيم السلطانية الشريفة عليه بالمسير إلى جهة يعينه

 السلطان. عند قدوم تيمورّ فكتب جواب الجميع بالشكر والثناء وبما اختارّه

حأتى دخلها في ثم في أول ذي القعدة خرج السلطان من دمشق يريد البلد الحلبية وسارّ
 العشر الوسط من ذي القعدة.

الظاهري المعروف وبعد دخوله حألب بأيام قليلة عزل نائبها المير جلبان من كمشبغا
المير جلبان بقراسقل وخلع على الوالد باستقرارّه عوضه في نيابة حألب وأنعم على

المصرية ولم يستقر به المذكورّ بإقطاع الوالد وإمرته وهي إمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ
 النوب. في وظيفته وكانت وظيفة الوالد قبل نيابة حألب رّأس نوبة



المير ثم أمسك السلطان المير دمرداش المحمدي نائب طرابلس وحأبسه وخلع على
أرّغون شاه البراهيمي الظاهري نائب صفد باستقرارّه عوضه في نيابة طرابلس وخلع

على المير آقبغا الجمالي الظاهري أتابك حألب باستقرارّه في نيابة صفد عوًضا عن
شاه البراهيمي وخلع على المير دقماق المحفلي الظاهري باستقرارّه في نيابة أرّغون
 وعلى المير كورّ مقبل باستقرارّه في نيابة طرسوس. ملطية

وأنعم على ثم قبض السلطان على عدة أمراء من أمراء حألب: منهم المير ألطنبغا
كمشبغا المذكورّ بخمسة آلف درّهم وخلع عليه فوقانيا بطرز ذهب مزرّكش ورّسم

المصرية السلطان إلى سائر المراء أن يوافوه بالخلع ودقت البشائر لهذا الخبر بالديارّ
 وزينت القاهرة من الغد زينة عظيمة.

العشرات وندبه ثم خلع السلطان على المير طولو من علي باشاه الظاهري أحأد أمراء
العذاب ليقر على للتوجه إلى حألب على البريد لحأضارّ رّأس منطاش بعد أن يعذبه بأنواع

أنواع أمواله فسارّ طولو في خامسه إلى حألب وأحأضر منطاًشا وعصره وأجرى عليه
 العذاب ليقر بالمال فلم يعترف بشيء فذبحه بعد عذاب شديد.

يبق فيه عضو إل قيل: إنه عذب بأنواع العذاب والكسارّات والنارّ في أطرافه حأتى لم
ًئا ثم قطع رّأسه وحأملت على رّمح وطيف بها وتكسر وهو مصمم على أنه ل يملك شي
مدينة طاف بمدينة حألب ثم أخذها طولو وعاد يريد الديارّ المصرية فصارّ كلما دخل إلى

صحبة بها على رّمح وعمل بها كذلك في سائر من الشام حأتى وصلت إلى الديارّ المصرية
طولو المذكورّ في يوم الجمعة حأادي عشرين رّمضان فعلقت على باب قلعة الجبل ثم

بها القاهرة على رّمح ثم علقت على باب زويلة أياًما ثم سلمت إلى زوجته أم ولده طيف
 فدفنتها في سادس عشرينه.

 ثم ندب السلطان يلبغا السالمي الظاهري إلى نعير بالخلع.

مارّدين ثم في سادس عشرينه قدمت رّسل الملك الظاهر مجد الدين عيسى صاحأب
فاعتذرّ على السلطان تخبر بأن تيمورّلنك أخذ مدينة تبريز وأرّسل يستدعيه إلى عنده

بملكك لمشاورّة سلطان مصر فلم يقبل منه تيمورّ ذلك وقال له: " ليس لصاحأب مصر
 حأكم " وأرّسل إليه خلعة وسكة ينقش بها الذهب والدنانير.

متملك وقدم مع القاصد أيًضا رّسول صاحأب بسطام يذكر بأن تيمورّ قتل شاه منصورّ
صاحأب شيراز وبعث برأسه إلى بغداد وبعث بالخلع والسكة إلى السلطان أحأمد بن أويس

 العراق فلبس السلطان أحأمد الخلعة وطاف بها في شوارّع بغداد وضرب باسمه السكة.

شوال من وكان ذلك خديعة من تيمورّ حأتى ملك منه بغداد في يوم السبت حأادي عشرين
 سنة خمس وتسعين المذكورّة.

أمرائه وبالغ في وكان سبب أخذ تيمورّ بغداد أن ابن أويس المذكورّ كان أسرف في قتل
 ظلم رّعيته وانهمك في الفجورّ والفساد.

خصال تمنعه قلت فائدة: حأكى بعض الحكماء أن الرجل إذا كان فيه خصلة من سبع
فقير ظالم السيادة منع الناس أن يسود عليهم سبعة قاله ذوو التبيان أحأمق كاذب صغير

بعد النفس ممسك الكف زان ولما وقع من السلطان أحأمد ذلك كاتب أهل بغداد تيمورّ
حأتى بلغ استيلئه على مدينة تبريز يحثونه على المسير إلى بغداد فتوجه إليها بعساكرها

الدرّبند وهو من بغداد مسيرة يومين فبعث إليه أحأمد بن أويس بالشيخ نورّ الدين
الخراساني يسأله في الكف عنهم وأن ابن أويس نائبه ويجهز له ما اختارّ من الموال



نورّ الدين فأكرمه تيمورّ وقال له: " أنا أترك بغداد لجلك " ورّحأل يريد السلطانية فبعث
 كتبه بالبشارّة إلى بغداد.

 ثم قدم في إثرها فاطمأن أهلها.

وقد اطمأن إل وكان تيمورّ قد سارّ يريد بغداد من طريق أخرى فلم يشعر أحأمد بن أويس
أويس وأمر وتيمورّ نزل غربي بغداد قبل أن يصل الشيخ نورّ الدين فدهش عند ذلك ابن

السبت بقطع الجسر ورّحأل من بغداد بأمواله وأولده وقت السحر من ليلته وهي ليلة
بالحفة المذكورّة وترك بغداد فدخلها تيمورّلنك وأرّسل ابنه في إثر ابن أويس فأدرّكه

ونهب ماله وسبى حأريمه وأسر وقتل كثيًرا من أصحابه فنجا السلطان أحأمد بن أويس
 بنفسه في طائفة وهم عراة فقصد حألب وتلحأق به من بقي من أصحابه.

المذكورّ نزل ثم بعد ذلك قدم البريد على السلطان الملك الظاهر برقوق بأن ابن أويس
 بالرحأبة في نحو ثلثمائة فارّس.

والقيام بما يليق به وقدم كتاب ابن أويس وكتاب نعير فأجيب أحأسن جواب وكتب بإكرامه
أويس نزل عن فرسه فلما وصل كتاب السلطان إلى نعير توجه إليه وعندما عاين ابن

 وقبل الرّض بين يديه وسارّ به إلى بيوته وأضافه.

المير جلبان ثم سيره إلى حألب فقدمها ومعه أحأمد بن شكر ونحو اللفي فارّس فأنزله
السلطان بذلك قراسقل نائب حألب بالميدان وقام له بما يليق به وكتب مع البريد إلى

مصر فجمع وعلى يد القادم أيًضا كتاب السلطان أحأمد بن أويس يستأذن في القدوم إلى
مجيئه السلطان المراء للمشورّة في أمر ابن أويس فاتفقوا على إحأضارّه وأن يخرج إلى

النفقة على المير عز الدين أزدمر ومعه نحو ثلثمائة ألف درّهم فضة وألف دينارّ برسم
 ابن أويس في طريقه إلى مصر.

السلطان أحأمد وتوجه أزدمر المذكورّ في سادس عشرينه وسارّ أزدمر إلى حألب وأحأضر
مصر أخرج ابن أويس المذكورّ إلى نحو الديارّ المصرية ث فلما قرب ابن أويس من ديارّ

 السلطان عدة من المراء إلى لقائه.

وسبعمائة نزل فلما كان يوم الثلثاء سابع عشرين شهر رّبيع الول من سنة ست وتسعين
أويس السلطان الملك الظاهر من قلعة الجبل بأمرائه وعساكره إلى لقاء أحأمد بن

وجلس بمسطبة مطعم الطير من الريدانية خارّج القاهرة إلى أن قرب السلطان أحأمد
أويس ووقع بصره على المسطبة التي جلس عليها السلطان فنزل عن فرسه ومشى بن

فتوجه إليه المير بتخاص حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية ومن بعده المراء عدة خطوات
ابن أويس فتقدم بتخاص المذكورّ وسلم عليه ووقف بإزائه وصارّ كلما تقدم للسلم على

ًدا بعد واحأد حأتى إليه أمير ليسلم عليه يعرفه بتخاص باسمه ووظيفته وهم يقبلون يده واحأ
المير أحأمد بن يلبغا أمير مجلس فقال له المير بتخاص: هذا أمير مجلس وابن أقبل

 السلطان فعانقه ابن أويس ولم يدعه يقبل يده. أستاذ

بعده المير أيتمش ثم جاء بعده المير بكلمش العلئي أمير سلحا فعانقه أيًضا ثم من
الفخري الشيخوني البجاسي رّأس نوبة المراء وأطابك فعانقه ثم من بعده المير سودون
فعانقه وانقضى نائب السلطنة فعانقه ثم المير الكبير كمشبغا الحموي أتابك العساكر

العشرين سلم المراء فقام عند ذلك السلطان ونزل من على المسطبة ومشى نحو
خطوة فلما رّأى ابن أويس مشي السلطان له هرول حأتى التقيا فأومأ أحأمد بن أويس

 ليقبل يد السلطان فمنعه السلطان من ذلك وعانقه.



بكل جميل ثم بكيا ساعة ثم مشيا إلى نحو المسطبة والسلطان يطيب خاطره ويعده
ًعا على البساط من وبالعود إلى ملكه ويده في يده حأتى طلعا على المسطبة وجلسا م
قباء غير أن يقعد السلطان على مرتبته وتحادثا طويًل ثم طلب السلطان له خلعة فقدم

من حأرير بنفسجي بفرو قاقم بطرز زرّكش هائلة فألبسه الخلعة المذكورّة وقدم له فرًسا
خاص مراكيب السلطان بسرج ذهب وكنبوش زرّكش وسلسلة ذهب فركبه ابن أويس

السلطان ثم رّكب السلطان بعده وسارّا يتحادثان والمراء والعساكر من حأيث يركب
 ميمنة وميسرة حأتى قربا من القلعة. سائرة على منازلهم

على موكب هذا والناس قد خرجت إلى قريب الريدانية وامتلت الصحراء منهم للفرجة
السلطان حأتى أدهش كثرتهم السلطان أحأمد بن أويس فكان هذا اليوم من اليام

 المشهودة.

العادة صارّ ابن ولما وصل إلى قريب القلعة وأخذت العساكر تترجل عن خيولهم على
ًبا للسلطان حأتى بلغا تحت الطبلخاناه من قلعة الجبل فأومأ إليه السلطان أويس مواك

وزخرفت بالفرش بالتوجه إلى المنزل الذي أعد له على بركة الفيل وقد جددت عمارّته
في خدمته واللت والواني فسلم ابن أويس على السلطان وسارّ إليه وجميع المراء

 وطلع السلطان إلى القلعة.

الدين محمود فلما دخل ابن أويس إلى المنزل المذكورّ ومعه المراء مد المير جمال
ًطا جليًل إلى الغاية في الحسن والكثرة فأكل السلطان أحأمد الستادارّ بين يديه سما

 وأكل المراء معه ثم انصرفوا إلى منازلهم.

سكندرّي وفي اليوم جهز السلطان إليه مائتي ألف درّهم فضة ومائتي قطعة قماش
ًكا وعشرين جارّية فلما كان الليل قدم حأريم وثلثة أفراس بقماش ذهب وعشرين مملو

 ابن أويس وثقله.

وطلع القان ثم في يوم الخميس عمل السلطان الخدمة بدارّ العدل المعروفة باليوان
تجاه أحأمد بن أويس المذكورّ وعبر من باب الجسر الذي يقال له باب السر وجلس

اليوان حأتى خرج إليه رّأس نوبة ومضى به إلى القصر فأخذه السلطان وخرج به إلى
 اليوان وأقعده رّأس الميمنة فوق المير كمشبغا الحموي أتابك العساكر.

أيًضا معهم ووقف فلما قام القضاة ومد السماط قام المراء على العادة فقام ابن أويس
 فأشارّ إليه السلطان بالجلوس فجلس حأتى فرغ الموكب.

أيًضا ثم ولما انقضت خدمة اليوان دخل مع السلطان إلى القصر وحأضر خدمة القصر
خدمته خرج المراء بين يديه حأتى رّكب وقدامه جاويشه ونقيب جيشه فسارّ المراء في

 إلى منزله.

المراء ثم علق السلطان جاليش السفر إلى البلد الشامية على الطبلخاناه فشرع
عشرين والمماليك وغيرهما في تجهيز أحأوالهم إلى السفر صحبة السلطان ثم في حأادي

شهر رّبيع الول المذكورّ رّكب السلطان من القلعة ومعه السلطان أحأمد بن أويس إلى
وعاد مدينة مصر وعدى النيل إلى بر الجيزة ونزل بالخيام ليتصيد فأقام هناك ثلثة أيام

وقد أذهل ابن أويس ما رّأى من تجفل المملكة وعظمتها من ندماء السلطان ومغانيه
 وترتيبه في مجلس موكبه وأنسه.

الرها كان وهو يوم ثم في سلخه قدم البريد من حألب بتوجه المير ألطنبغا الشرفي نائب
وموافقتهما لطلئع ذلك أتابك حألب والمير دقماق المحمدي نائب ملطية بعسكريهما



ابتدأ السلطان بنفقة تيمورّلنك وهزيمتهما له بعد وفي يوم الخميس ثالث شهر رّبيع الخر
فبلغت النفقة في المماليك لكل مملوك مبلغ ألفي درّهم وعدتهم خمسة آلف مملوك

الخزائن المماليك خاصة عشرة آلف درّهم فضة سوى نفقة المراء وسوى ما حأمل في
 وسوى ما تكلفه للقان أحأمد بن أويس فيما مضى وفيما يأتي ذكره.

قل ونصه: " وبينما السلطان في ذلك قدم عليه كتاب تيمورّ يتضمن الرّداع والتخويف
أنت تحكم بين عبادك والشهادة     عالم الغيب فاطر السماوات والرّض مالك الملك     اللهم

 فيما كانوا فيه يختلفون ".

ل نرق اعلموا أنا جند الله مخلوقون من سخطه ومسلطون على من حأل عليه غضبه
لم يكن لشاك ول نرحأم عبرة باك قد نزع الله الرحأمة من قلوبنا فالويل ثم الويل لمن

الفساد وذلت لنا من حأزبنا ومن جهتنا! قد خربنا البلد وأيتمنا الولد وأظهرنا في الرّض
وقال: إن فيه عليه أعزتها وملكنا بالشوكة أزفتها فإن خيل ذلك على السامع وأشكل

" وذلك لكثرة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة     إن الملوك إذا دخلوا قرية مشكًل فقل: "
فخيولنا سوابق ورّماحأنا خوارّق وأسنتها بوارّق وسيوفنا صواعق وقلوبنا عددنا وشدة بأسنا

كعدد الرمال ونحن أبطال وأقيال وملكنا ل يرام وجارّنا ل يضام وعزنا كالجياد وجيوشنا
ًدا لسؤدد  منقام. أب

 فمن سالمنا سلم ومن حأارّبنا ندم ومن تكلم فينا بما ل يعلم جهل.

وإن خالفتم وعلى وأنتم فإن أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا
تمنع والمدائن بشدتها بغيكم تماديتم فل تلوموا إل أنفسكم فالحصون منا مع تشييدها ل

يسمع فكيف يسمع الله دعاءكم لقتالنا ل ترد ول تنفع ودعاؤكم علينا ل يستجاب فينا فل
اليتام وقبلتم الرشوة من الحكام وقد أكلتم الحرام وطغيتم جميع النام وأخذتم أموال

ظلًما إنما يأكلون في     إن الذين يأكلون أموال اليتامى وأعدتم لكم النارّ وبئس المصير: "
 ". بطونهم نارًّا وسيصلون سعيًرا

وعصيتم رّب الرّض فبما فعلتم ذلك أورّدتم أنفسكم موارّد المهالك وقد قتلتم العلماء
بذلك في النارّ والسماء وأرّقتم دم الشراف وهذا والله هو البغي والسراف فأنتم

كنتم تستكبرون في الرّض     فاليوم تجزون عذاب الهون بما خالدون وفى غد ينادى عليكم:
والهوان يا أهل البغي والعدوان وقد " فأبشروا بالمذلة بغير الحق وبما كنتم تفسقون

الكفرة الفجرة وقد سلطنا عليكم الله له غلب عندكم أننا كفرة وثبت عندنا والله أنكم
ذليل وكثيركم لدينا قليل لننا ملكنا الرّض أمورّ مقدرّة وأحأكام محررّة فعزيزكم عندنا

ًبا وأخذنا منكم كل سفينة ًقا وغر ًبا وقد أوضحنا لكم الخطاب فأسرعوا برد الجواب شر غص
نارّها وتضع أوزارّها وتصير كل عين عليكم باكية قبل أن ينكشف الغطاء وتضرم الحرب

" ويسمعكم صارّخ الفناء بعد أن يهزكم هل ترى لهم من باقية وينادي منادي الفراق: "
" وقد أنصفناكم إذ رّاسلناكم فل تقتلوا لهم رّكًزا     هل تحس منهم من أحأد أو تسمع هًزا "

مابالولين فتخالفوا كعادتكم سنن الماضين وتعصوا رّب العالمين " ف المرسلين كما فعلتم
 " وقد أوضحنا لكم الكلم فأرّسلوا برد الجواب والسلم. المبين     على الرسول إل البلغ

الملك من تشاء وتنزع     قل اللهم مالك الملك تؤتي فكتب جوابه بعد البسملة الشريفة: "
 ". الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء

عن الحضرة وحأصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية ونزعاتكم الشيطانية وكتابكم يخبرنا
من حأل الخانية وسيرة الكفرة الملئكية وأنكم مخلوقون من سخط الله ومسلطون على

من عليه غضب الله وأنكم ل ترقون لشاك ول ترحأمون عبرة باك وقد نزع الله الرحأمة
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من صفات الشياطين ل من شيم السلطين وتكفيكم قلوبكم فذاك أكبر عيوبكم وهذه
   قل يا أيها الكافرون. الشهادة الكافية وبما وصفتم به أنفسكم ناهية " هذه

   ل أعبد ما تعبدون.

   ول أنتم عابدون ما أعبد.

   ول أنا عابد ما عبدتم.

   ول أنتم عابدون ما أعبد.

مرسل نعتم وبكل قبيح " ففي كل كتاب لعنتم وعلى لسان كل لكم دينكم ولي دين
الكافرين من تمسك وصفتم وعندنا خبركم من حأين خرجتم أنكم كفرة أل لعنة الله على

ًقا ل يدخل علينا عيب ول يضرنا رّيب القرآن بالصول فل يبالي بالفروع نحن المؤمنون حأ
ببركته تأويله فالنارّ لكم خلقت علينا نزل وهو سبحانه رّحأيم لم يزل فتحققنا نزوله وعلمنا

 ". انفطرت     إذا السماء ولجلودكم أضرمت "

بالكراع نحن خيولنا ومن أعجب العجب تهديد الرتوت بالتوت والسباع بالضباع والكماة
المضارّب وصفتنا برقية وسهامنا عربية وسيوفنا يمانية ولبوسنا مصرية وأكفنا شديدة

أحأد فبينه وبين مذكورّة في المشارّق والمغارّب إن قتلناكم فنعم البضاعة وإن قتل منا
ًتا بل أحأياء عند رّبهم الجنة ساعة " يرزقون     ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموا

خوف     فرحأين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أل
". المؤمنين     عليهم ول هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله ل يضيع أجر

بكثرة الغنم وكثير الحطب وأما قولكم: قلوبنا كالجبال وعمدنا كالرمال فالقصاب ل يبالي
" الفرارّ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين     كم من فئة قليلة غلبت فئة يغنيه الضرم "

البليا واعلموا أن هجوم المنية عندنا غاية المنية إن عشنا عشنا الفرارّ من الزوايا وطول
 قتلنا شهداء. سعداء وإن قتلنا

 أل إن حأزب الله هم الغالبون.

ول طاعة وطلبتم أبعد أمير المؤمنين وخليفة رّب العالمين تطلبون منا طاعة ل سمع لكم
تلبيك لو كشف أن نوضح لكم أمرنا قبل أن ينكشف الغطاء ففي نظمه تركيك وفي سلكه

ًها ثان وطلبتم من معلوم الغطاء لبان القصد بعد بيان أكفرتم بعد إيمان أم اتخذتم إل
ًدا تكاد رّأيكم أن نتبع دينكم " ًئا إ السماوات يتفطرن منه وتنشق الرّض وتخر     لقد جئتم شي

ًدا  ". الجبال ه

كطنين ذباب " قل لكاتبك الذي وضع رّسالته ووصف مقالته: وصل كتابك كضرب رّباب أو
فردا إن شاء الله كًل سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا

 تعالى.

 لقد لبكتم في الذي أرّسلتم والسلم.

 انتهى.

 فعرض هذا الجواب على السلطان ثم ختم وأرّسل إليه.
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عينوا للسفر ثم في سادس شهر رّبيع الخر المذكورّ عرض السلطان أجناد الحلقة الذين
 المصرية. وعين منهم أرّبعمائة فارّس للسفر صحبة السلطان وترك الباقي بالديارّ

 القاهرة. ثم في سابعه خرجت مدورّة السلطان من القاهرة ونصبت بالريدانية خارّج

حأسين ابن أويس ثم في يوم الرّبعاء تاسعه عقد السلطان عقده على الخاتون تندي بنت
دينارّ وكان وكانت قدمت مع عمها السلطان أحأمد بن أويس ومبلغ الصداق ثلثة آلف

عاشره صرف الدينارّ إذ ذاك ستة وعشرين درّهًما ونصف درّهم وبنى عليها ليلة الخميس
 وهو يوم سفره إلى الشام.

السطبل وأصبح من الغد في يوم الخميس المذكورّ نزل السلطان من قلعة الجبل إلى
وجميع السلطاني ثم خرج من باب السلسلة إلى الرميلة وقد وقف القان أحأمد ابن أويس

قرقل المراء وسائر العسكر ملبسين آلة الحرب ومعهم أطلبهم فسارّ السلطان وعليه
بل أكمام وعلى رّأسه كلفتة وتحته فرس بعرقية من صوف سميك إلى باب القرافة
ًبا ًبا والعساكر قد ملت الرميلة فرتب هو بنفسه أطلب المراء ومر في صفوفها ذها وإيا

تعبئة غير مرة حأتى رّتبها أحأسن ترتيب وصاحأبها ينظر وأخذ يخالف في تعبئة الطلب كل
أستاذه بخلف الذي يتقدمها حأفظت أنا غالبها عن الستاذ التابك آقبغا التمرازي عن

 بالنقط. تمراز الناصري النائب ولول الطالة والخروج عن المقصود لرسمتها هنا

 انتهى.

ترتيب طلب فلما فرغ السلطان الملك الظاهر برقوق من تعبئة أطلب أمرائه أخذ في
ًبا وجناحا يمين نفسه وجعله أمام أطلب المراء كالجاليش لكثرة من كان به وعبأه قل

ًيا. ًنا وأمر الكوسات والطبول فدقت حأرب ًفا وكمي  وجناحا شمال ورّدي

عنه وزارّه ثم ترك جميع الطلب ومضى في خواصه إلى قبة المام الشافعي رّضي الله
 وتصدق على الفقراء بمال كثير خارّج عن الحد.

بجملة مستكثرة ثم سارّ إلى المشهد النفيسي وزارّه وتصدق به أيًضا وفي طول طريقه
 ثم عاد إلى الرميلة.

وأفخر هيئة وأشارّ إلى طلب السلطان فسارّ إلى نحو الريدانية في أعظم قوة وأبهج زي
من وأحأسن ملبس جر فيه من خواص الخيل مائتا جنيب ملبسة آلة الحرب التي عظمت

اللت المذهبة والمفضضة والمزرّكشة على اختلف أنواعها وصفاتها التي تحير العقول
 عند رّؤيتها.

أيًضا في أطلبهم ثم أشارّ لطلب المراء فسارّت أيًضا بأعظم هيئة وقد تفاخر المراء
ًنا وشماًل حأتى سارّ وخرج كل طلب أحأسن من الخر حأتى حأاذوا القلعة فوقفوا يمي

أويس على السلطان في موكبه في غاية العظمة والبهة وإلى جانبه القان أحأمد بن
ميمنة فرس بقماش ذهب وبجانب ابن أويس المير الكبير كمشبغا الحموي ثم المراء

وميسرة كل واحأد في رّتبته حأتى انقضى ممر السلطان وأمامه العساكر وخلفه ثم سارّت
ًئا بعد شيء وسارّ السلطان حأتى نزل بمخيمه بالريدانية أطلب المراء تريد الريدانية شي

 وأقام بها أياًما.

باستقرارّه قاضي ثم في رّابع عشره خلع على القاضي بدرّ الدين محمد بن أبي البقاء
 قضاة الشافعية بديارّ مصر بعد عزل القاضي صدرّ الدين المناوي.



نوبة النوب ودخل السلطان من الريدانية إلى القاهرة ومعه تغري بردي من يشبغا رّأس
نوبة ثان أعني الوالد والمير قلمطاي من عثمان الدوادارّ الكبير وآقبغا اللكاش رّأس

 وجماعة أخر.

أخذ مدينة بغداد ثم قدم على السلطان بالريدانية ولد المير نعير ومعه محضر أن أباه
 وخطب ثم كتب السلطان بإحأضارّ المير ألطنبغا المعلم من ثغر دمياط.

السلطان وعلى ثم خلع السلطان على المير سودون النائب ليقيم بالقاهرة في مدة غيبة
وخلع على التاجر المير بجاس ليقيم بالقلعة وعلى المير محمود الستادارّ وعلى ولده

التاجر نورّ الدين برهان الدين المحلي وعلى التاجر شهاب الدين أحأمد بن مسلم وعلى
 على الخروبي لكون السلطان اقترض منهم مبلغ ألف ألف درّهم.

أقام بها نحو ثم في ثالث عشرينه رّحأل السلطان بعساكره وأمرائه من الريدانية بعد أن
الخيل ألفي ثلث عشر يوًما وفرق من الجمال في المماليك نحو أرّبعة آلف جمل ومن

خمسة فرس وخمسمائة فرس وحأمل معه أشياء كثيرة مما يحتاج السلطان إليه منها
إذا قناطير من العاج والبنوس برسم الشطرنج الذي يلعب به السلطان وسببه أنه كان

لعب بشطرنج وفرغ من لعبه أخذه صاحأب النوبة وجدد غيره وأشياء كثيرة أخر من هذه
 المقولة.

فأخذ محمود ثم في ثامن عشرينه أرّسل السلطان يطلب بدرّ الدين محمود الكلستاني
لنه كان المذكورّ من خانقاه شيخون فإنه كان من بعض صوفيتها وسارّ وهو خائف وجل

 من ألزام ألطنبغا الجوباني إلى أن وصل إلى السلطان.

القاضي وخبره أن السلطان كان ورّد عليه كتاب من بعض الملوك بالعجمي فلم يعرف
بدرّ الدين محمد بن فضل الله كاتب السر يقرؤه فطلب السلطان من يقرؤه فنوه بعض
من حأضر من المراء بذكر الكلستاني هذا فطلب لذلك وحأضر وقرأه فأعجب السلطان

فأمره بالسفر معه فسافر صحبة السلطان وصارّ ينزل مع المير قلمطاي الدوادارّ قراءته
بعض حأواشيه فإنه كان في غاية من الفقر إلى أن وصل إلى دمشق كما كأنه من

 سنذكره.

أخرج وأما السلطان فإنه دخل دمشق في عشرين جمادى الولى وأقام بها إلى أن
عسكًرا إلى البلد الحلبية في سابع عشر شهر رّجب وعليهم المير الكبير كمشبغا

الحموي والمير بكلمش أمير سلحا والمير أحأمد بن يلبغا أمير مجلس وبيبرس ابن أخت
السلطان الملك الظاهر برقوق ونائب صفد ونائب غزة كل ذلك والسلطان مقيم بدمشق

 انتظارّ قدوم تيمورّلنك. في

مملكته ببغداد ثم أمر السلطان للقان غياث الدين أحأمد بن أويس بالتوجه إلى محل
بعد ما قام فخرج من دمشق في يوم الثنين أول شعبان من سنة ست وتسعين المذكورّة

أطلسين له السلطان بجميع ما يحتاج إليه وعند وداعه خلع عليه الملك الظاهر خلعة
ًدا بسلطنة بغداد وناوله إياه فأرّاد أحأمد متمًرا وقلده بسيف مسقط بذهب وكتب له تقلي

حأقه وقام بن أويس أن يقبل الرّض فلم يمكنه السلطان من ذلك إجلًل له وتعظيًما في
غياث القان له وعانقه وودعه ثم افترقا وكان ما أنعم به السلطان الملك الظاهر على

الدين أحأمد بن أويس عند سفره خاصة من النقد خمسمائة ألف درّهم سوى الخيل
 والجمال والسلحا والمماليك والقماش السكندرّي وغير ذلك.



جهة واستمر ابن أويس بمخيمه خارّج دمشق إلى يوم ثالث عشر شعبان فسافر إلى
ما بغداد بعد أن أظهر الملك الظاهر من علو همته ومكارّمه وإنعامه لبن أويس المذكورّ

 أدهشه.

إقامة الحرمة مع أن قلت: هكذا تكون الشيم الملوكية وإظهارّ الناموس وبذل الموال في
الديون فإنه من الملك الظاهر لم يخرج من الديارّ المصرية حأتى تحمل جملة كبيرة من

الخزائن يوم حأبس بالكرك وملك الناصري ومنطاش ديارّ مصر فرقا جميع ما كان في
وصارّ السلطانية وحأضر الملك الظاهر من الكرك فلم يجد في الخزائن ما قل ول كثر

في مهما حأصله أنفقه في التجارّيد والكلف فلله درّه من ملك! على أنه كان غير مشكورّ
 قومه.

نقول من يوم تسلطن حأدثني غير واحأد من حأواشي السياد أولد السلطين قالوا: " كنا
 ". هذا المملوك هذه الكعب الشؤم نشفت القلعة من الرزق وخربت الدنيا

بكلفة ملوك هذا وكان الذي يصرف يوم ذلك على نزول السلطان إلى سرحأة سرياقوس
والمير تمرباي زماننا هذا من أول السنة إلى آخرها! فلعمري هل الرّزاق قلت الشرفي

 الشرفي وقطلوشاه المارّديني وحأبس الجميع بقلعة حألب.

فقال: يا مولنا وانفض الموكب والوالد واقف لم يتوجه فقال له السلطان: لم ل تتوجه
 السلطان أستحي أنزل من الناس.

شفاعتي فيه يمسك أخي دمرداش نائب طرابلس وأتوق أنا نيابة حألب وما يقبل السلطان
أفرج عنه فقال له السلطان: قبلت شفاعتك فيه غير أنه يمكث في السجن أياًما ثم

وهنا في لجلك لئل يقال: يمسك السلطان نائب طرابلس ويطلقه من يومه! فيصير ذلك
علينا من المملكة فقال الوالد رّحأمه الله: السلطان يتصرف في مماليكه كيف يشاء ما

قول القائل ثم قبل الرّض ويد السلطان فتبسم السلطان وأمر بإطلق دمرداش
وحأضورّه فحضر من وقته فخلع عليه بأتابكية حألب عوًضا عن آقبغا الجمالي المستقر في

نيابة صفد ثم قال له السلطان: خذ أخاك وانزل فكانت هذه الواقعة أول عظمة نالت
 الوالد من أستاذه الملك الظاهر برقوق انتهى هذا الخبر.

ًئا بعد شيء من بلد الشمال بعود تيمورّلنك إلى بلده والخبارّ ترد على السلطان شي
على القدوم إلى والسلطان ل يصدق ذلك ويتقدم على لقاء تيمورّلنك فلم يجسر تيمورّ
تحقق السلطان البلد الشامية مخافة من الملك الظاهر برقوق وتوجه إلى بلده فلما

 عوده تأسف على عدم لقائه.

يريد وخرج السلطان من حألب بعساكره في سابع محرم سنة سبع وتسعين وسبعمائة
بعساكره دمشق فوصلها ولم يقم بها إل أياًما قليلة لطول إقامته بها في ذهابه وخرج منها

بتخاص في سابع عشر المحرم المذكورّ يريد الديارّ المصرية بعد أن خلع على المير
السودوني حأاجب حأجاب الديارّ المصرية باستقرارّه في نيابة الكرك عوًضا عن المير

شهاب الدين أحأمد ابن الشيخ علي ونقل الشهابي المذكورّ إلى حأجوبية دمشق الكبرى
عن المير تمربغا المنجكي بحكم قدوم تمربغا المنجكي إلى مصر صحبة السلطان. عوًضا

الكمشبغاوي وسارّ السلطان إلى أن وصل مدينة قطيا فأمسك مملوكه المير جلبان
 قراسقل المعزول عن نيابة حألب وبعثه من قطيا في البحر إلى ثغر دمياط.



إلى القلعة وسارّ السلطان من قطيا حأتى وصل إلى ديارّ مصر في ثامن عشر صفر وطلع
كان حأصل قبل من يومه بعد أن احأتفل الناس لطلوعه وزينت القاهرة أياًما غير أن الغلء

 قدوم السلطان فتزايد بعد حأضورّه لكثرة العساكر.

الشامية من أبواب ومن يومئذ صفا الوقت للملك الظاهر وصارّت مماليكه نواب البلد
وعمل له المير الروم إلى مصر وأخذ السلطان يكثر من الركوب والتوجه إلى الصيد

ًبا من زبيب يسمى التمربغاوي وأقبل السلطان على الشرب منه مع تمربغا المنجكي شرا
 المراء ولم يكن يعرف منه السكر قبل ذلك.

مائة وتقدمة ثم أنعم السلطان على المير فارّس من قطلوجا الظاهري العرج بإمرة
الكرك وأنعم ألف ووله حأجوبية الحجاب عوًضا عن بتخاص السودوني المستقر في نيابة

المصرية عوًضا عن على المير نورّوز الحافظي الظاهري بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ
 حألب. الوالد وهو القطاع الذي كان أنعم به السلطان على جلبان نائب

 ألف. ثم أنعم السلطان على المير أرّغون شاه البيدمري بإمرة مائة وتقدمة

محمد بن تنكز وأنعم السلطان أيًضا على كل من تمربغا المنجكي وصلحا الدين محمد بن
الرومي وصرغتمش المحمدي الظاهري بإمرة طبلخاناه وأنعم أيًضا على كل من مقبل

 عشرة. وآقباي من حأسين شاه الظاهري وآق بلط الحأمدي ومنكلي بغا الناصري بإمرة

باستقرارّه رّأس نوبة ثم بعد أشهر خلع السلطان على المير نورّوز الحافظي الظاهري
 من تلك اليام. النوب عوًضا عن الوالد بحكم انتقاله إلى نيابة حألب وكانت شاغرة

أصفر - عينه في ثم قبض السلطان على المير محمود بن علي الستادارّ المعروف بابن
 غراب. صفر سنة ثمان وتسعين - وعلى ولده وعلى كاتبه سعد الدين إبراهيم بن

الستادارّية وخلع السلطان على قطلوبك العلئي أستادارّ المير أيتمش باستقرارّه في
على عوًضا عن محمود المذكورّ وأنعم السلطان عليه بإمرة عشرين واستمر محمود

 إمرته وهو مريض محتفظ به.

باستقرارّه ناظر وخلع السلطان أيًضا على سعد الدين إبراهيم بن غراب كاتب محمود
 ديوان المفرد وهذا أول ظهورّ ابن غراب في الدولة الظاهرية.

بإمرة طبلخاناه واستمال السلطان ابن غراب ثم أنعم السلطان على جماعة من مماليكه
الظاهري وهم: طولو من علي باشاه الظاهري ويلبغا الناصري الظاهري وشافي خجا

الحلبي العثماني وقينارّ العلئي وأنعم أيًضا على جماعة بإمرة عشرة وهم: طيبغا
الظاهري وسودون من علي باشاه الظاهري المعروف بسودون طاز وشقوب شاه

الخازندارّ الظاهري ويشبك الشعباني الخازندارّ وتمان تمر الشقتمري رّأس نوبة
 الجمدارّية.

وخلع على ثم خلع السلطان على المير فارّس الحاجب باستقرارّه في نظر الشيخونية
ًيا بتقدمة ألف. ًبا ثان  المير تمربغا المنجكي حأاج

 وفي هذه اليام عظم الغلء وفقد الخبز من الدكاكين.

وظيفة نظر وفي آخر ذي العقدة استقر سعد الدين إبراهيم بن غراب كاتب محمود في
 الخاص بعد القبض على سعد الدين بن أبي الفرج بن تاج الدين موسى.



في ألم ثم رّسم السلطان بإحأضارّ المير محمود فحمل إلى بين يدي السلطان وهو
في عظيم من العصر والضرب والعقوبة فانتصب إليه كاتبه سعد الدين إبراهيم بن غراب
ًبا على محمود وأمر بعقوبته حأتى محاققته والفحش له في الكلم حأتى امتل السلطان غض

 يموت من عظم ما أغراه سعد الدين المذكورّ به.

 ثم

 ورّد الخبر بقدوم المير تنم الحسني نائب الشام

صفر سنة تسع وكان خرج بطلبه المير سودون طاز وقدم من الغد في يوم الثنين ثالث
مطعم وتسعين وسبعمائة بعد أن خرج السلطان إلى لقائه بالريدانية وجلس له على

خلعة الطير وبعث المراء والقضاة إليه فسلموا عليه ثم أتوا به فقبل الرّض فخلع عليه
باستمرارّه على نيابة دمشق ثم قدم من الغد تقدمته وكانت تقدمة جليلة وهي عشرة
كواهي وعشرة مماليك صغارّ في غاية الحسن وعشرة آلف دينارّ وثلثمائة ألف درّهم

ومصحف عليه قراءات وسيف مسقط ذهب مرضع وعصابته منسبكة من ذهب فضة
فرس من ذهب فيها أرّبعمائة مثقال ذهب وكان أجرة صائغها مرضع بجوهر نفيس وبدلة

وخمسين بقجة فيها أنواع الفرو ومائة وخمسين فرًسا ثلثة آلف درّهم فضة ومائة
من نصافي ونحوه وثلثين حأمًل فاكهة وحألوى فخلع وخمسين جمًل وخمسة وعشرين حأمًل

 السلطان على أرّباب الوظائف.

بئر الجيزة ثم عاد. ثم نزل السلطان بعد أيام إلى بر الجيزة ومعه المير تنم وغيره وتصيد

وتسعين وعمل السلطان الموكب بدارّ العدل في يوم سابع عشر صفر من سنة تسع
ًيا وجرت له من السطبل ثماني جنائب المذكورّة وخلع على المير تنم خلعة الستمرارّ ثان

عن نيابة بكنابيش وسروج ذهب فتقدم تنم وشفع في المير جلبان الكمشبغاوي المعزول
وقبل حألب فقبل السلطان شفاعته وخرج البريد بطلبه من ثغر دمياط فقدم بعد أيام

عليه الرّض بين يدي السلطان فأنعم عليه السلطان بإقطاع المير إياس الجرجاوي وخلع
المصرية بأتابكية دمشق عوًضا عن إياس المذكورّ بحكم القبض عليه وحأضورّه إلى الديارّ

 وبعث إليه ثمانية أفراس بقماش ذهب - أعني عن جلبان.

ليخلص منه الموال ثم أمر السلطان أن يسلم المير أياس الجرجاوي إلى ابن الطبلوي
لحأضارّ ماله وهو فأخذه ابن الطبلوي فالتزم بحمل خمسمائة ألف درّهم وبعث مملوكه

إنه كان معه مريض فمات إياس بعد يومين واختلف الناس في موته فمنهم من قال:
قال: إنه خاتم فيه سم فشربه فمات منه قهًرا مما فعله معه الملك الظاهر ومنهم من

 مات من مرضه.

 والله أعلم بحاله.

الدين نصر الله ثم في يوم الخميس رّابع شهر رّبيع الول أمسك السلطان الوزير سعد
حأمد بن بن البقري وولده تاج الدين وسائر حأواشيه وخلع على بدرّ الدين محمد بن

 الهيصم. الطوخي واستقر عوضه في الوزارّة واستقر في نظر الدولة سعد الدين ابن

ناظر ثم خلع السلطان على شرف الدين محمد بن الدماميني باستقرارّه في وظيفة
القاضي الجيش بديارّ ثم من الغد في يوم الثلثاء تاسع شهر رّبيع الول المذكورّ استقر

عوًضا شمس الدين محمد بن أبي بكر الطرابلسي قاضي قضاة الحنفية بالديارّ المصرية
 عن جمال الدين محمود القيصري المقدم ذكره.
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عباس بن ثم في خامس عشرينه قدمت هدية ممهد الدين إسماعيل ابن الملك الفضل
الدين المجاهد على بن داود بن يوسف بن عمر بن رّسول ملك اليمن صحبة التاجر برهان

إبراهيم المحلي والطواشي افتخارّ الدين فاخر وهي عشرة خدام طواشية وبعض عبيد
حأبوش وست جوارّ وسيف بحلية ذهب مرصع بعقيق وحأياصة بعواميد عقيق مكللة بلؤلؤ

ووجه فرس عقيق ومرآة هندية محلة بفضة قد رّصعت بعقيق وبراشم برسم كبارّ
عدة مائتين وشطرنج عقيق أبيض وأحأمر وأرّبع مراوحا مصفحة الخيول عشرة ورّماحا

أوقية زباد ومائة مضرب غالية ومائتان وستة عشر بذهب ومسك ألف مثقال وسبعون
رّطًل من اللبان وثلثمائة وأرّبعة وستون رّطًل من رّطًل من العود وثلثمائة وأرّبعون
وسبعمائة رّطل من الحرير الخام ومن البهارّ والنطاع الصندل وأرّبعة براني من الشند

 فشيء كثير. والصيني وغير ذلك من تحف اليمن

الستادارّ إلى ثم في يوم الخميس ثاني جمادى الولى نقل المير جمال الدين محمود
بإمرة خزانة شمائل وفي سادس عشر جمادى الخرة أنعم على المير بيسق الشيخي

 طبلخاناه.

السكندرّية بعد ثم خلع السلطان على المير صرغتمش القزويني باستقرارّه في نيابة
المير شيخ عزل المير قديد عنها ونفيه إلى القدس بطاًل وأنعم السلطان على

صرغتمش المحمودي الساقي الظاهري عني عن الملك المؤيد بإمرة طبلخاناه عوًضا عن
على القزويني المتولي نيابة السكندرّية وأنعم بإقطاع شيخ المحمودي وهو إمرة عشرة

 المير تغنجي نائب البيرة.

الدين محمد بن والعم السلطان أيًضا على يشبك العثماني الظاهري بإقطاع المير صلحا
 محمد بن تنكز.

بالمجنون أستادارّ ثم في سادس عشرينه استقر المير يلبغا الحأمدي الظاهري المعروف
 السلطان عوًضا عن قطلوبك العلئي واستقر قطلوبك على إمرة عشرين.

سرياقوس ثم في يوم الثنين ثامن محرم سنة ثمانمائة توجه السلطان إلى سرحأة
 بعساكره وحأريمه على العادة في كل سنة فأقام به أياًما على ما يأتي ذكره.

البريد إلى حألب وفي ثاني عشر المحرم المذكورّ خرج المير بكتمر جلق الظاهري على
بانتقال المير لحأضارّ الوالد - رّحأمه الله وعفا عنه - بعد عزله عن نيابة حألب وكتب

الوالد وخرج أرّغون شاه البراهيمي الظاهري نائب طرابلس إلى نيابة حألب عوًضا عن
 المير يشبك العثماني بتقليد أرّغون شاه المذكورّ.

طرابلس عوًضا عن ورّسم بانتقال المير آقبغا الجمالي الظاهري من نيابة صفد إلى نيابة
أيًضا خلعة للمير تنم أرّغون شاه المذكورّ وتوجه بتقليده المير أزدمر أخو إينال ومعه

 الحسني باستمرارّه في نيابة الشام.

إلى نيابة ورّسم بانتقال المير شهاب الدين أحأمد ابن الشيخ على حأاجب حأجاب دمشق
يلبغا الناصري صفد عوًضا عن آقبغا الجمالي المذكورّ وحأمل إليه التقليد والتشريف المير

 الظاهري رّأس نوبة.

وعرات من شدة ثم قدم في هذه اليام جماعة من سوابق الحاج وأخبروا أنه هلك بالسبع
 الحر نحو ستمائة إنسان.



ذلك ول ثم عاد السلطان من سرحأة سرياقوس في خامس عشرينه ولم يخرج إليها بعد
الملوك أحأد من السلطين وبطلت عوائدها وخربت تلك القصورّ وكانت من أجمل عوائد

 وأحأسنها.

أبطلها الملك وكان النزول إلى سرياقوس يضاهي نزول السلطان إلى الميدان فالميادين
 الظاهر وسرياقوس أبطله الملك الناصر.

ًعا من تراتيب مصر حأتى ذهب الن جميع شعارّ ثم صارّ كل ملك يأتي بعد ذلك يبطل نو
ولبس الملوك السالفة وصارّ الفرق بين سلطنة مصر ونيابة البلستين اسم السلطنة

 الكلفتاة في المواكب ل غير.

 قلت: والفرق بين براعة الستهلل وبين براعة المقطع واضح.

السلطان في ثم في يوم الثنين تاسع عشرين المحرم من سنة ثمانمائة المذكورّة قبض
بالديارّ المصرية وقت الخدمة بالقصر على المير الكبير كمشبغا الحموي أتابك العساكر
ذكر السبب على وعلى المير بكلمش العلئي أمير سلحا وقيدا وحأبسا بقلعة الجبل يأتي

 قبضهما في الوفيات وفي هذه الترجمة - إن شاء الله تعالى -.

نوبة النوب ثم نزل في الحال المير قلمطاي الدوادارّ والمير نوزوز الحافظي رّأس
له بنيابة والمير فارّس حأاجب الحجاب إلى المير شيخ الصفوي أمير مجلس ومعهم خلعة

 غزة فلبسها شيخ المذكورّ وخرج من وقته ونزل بخانقاه سرياقوس.

بالتابك كمشبغا وبكلمش ثم في ليلة الثلثاء سلخه توجه المير سودون الطيارّ الظاهري
المير شيخ الصفوي من في الحديد إلى سجن السكندرّية فسجنا بها وفي الغد استعفى

 نيابة غزة وسأل القامة بالقدس فرسم له بذلك.

بالديارّ وفي يوم الخميس ثاني صفر استقر المير أيتمش البجاسي أتابك العساكر
قلمطاي المصرية عوًضا عن كمشبغا الحموي وأنعم السلطان على أيتمش المذكورّ وعلى

المذكورّ الدوادارّ وعلى المير تنبك اليحياوي المير آخورّ بعدة بلد من إقطاع كمشبغا
بسيدي زيادة على ما بأيديهم وأنعم ببقية إقطاع كمشبغا على المير سودون المعروف
وأنعم سودون ابن أخت الملك الظاهر وجعله من جملة أمراء اللوف بالديارّ المصرية

بإقطاع سيدي سودون المذكورّ ثم أنعم السلطان بإقطاع بكلمش العلئي على المير
 نورّوز الحافظي رّأس نوبة النوب.

وأنعم بإقطاع وأنعم بإقطاع نورّوز المذكورّ على المير أرّغون شاه البيدمري الظاهري
التفاوت بينهم أرّغون شاه على المير يلبغا المجنون الستادارّ والجميع تقادم ألوف لكن

 في زيادة المغل والخراج.

القاهرة من ثم عين السلطان المير شيخ الصفوي أمير مجلس للوالد قبل قدومه إلى
 نيابة حألب.

بطيفورّ في نيابة غزة. ثم في رّابعه استقر المير باي خجا الشرفي المير آخورّ المعروف

عن شيخ ثم في تاسع صفر استقر المير بيبرس ابن أخت السلطان أمير مجلس عوًضا
 الصفوي المقدم ذكره.



طبلخاناه عوًضا ثم في سابع عشرين صفر أنعم السلطان على المير بهادرّ فطيس بإمرة
آخورّية الثانية عن طيفورّ بحكم انتقاله إلى نيابة غزة واستقر عوضه أيًضا في المير

 الظاهري. وأنعم بإقطاع بهادرّ فطيس المذكورّ وهو إمرة عشرة على يلبغا السالمي

العادة في كل وفي ليلة الجمعة ثاني شهر رّبيع الول عمل السلطان المولد النبوي على
 سنة.

تجديده فلما كان يوم قلت: نذكر صفة ما كان يعمل بالمولد قديًما ليقتدي به من أرّاد
القضاة والمراء الخميس المذكورّ جلس السلطان بمخيمه بالحوش السلطاني وحأضر

السلطان ومشايخ العلم والفقراء فجلس الشيخ سراج الدين عمر البلقيني عن يمين
المعتقد وتحته الشيخ برهان الدين إبراهيم بن زقاعة وجلس على يسارّ السلطان الشيخ

ًنا وشماًل على مراتبهم ثم حأضر المراء أبو عبد الله المغربي ثم جلس القضاة يمي
القراء فجلسوا على بعد من السلطان والعساكر ميمنة وميسرة فقرأت الفقهاء فلما فرغ

ًدا بعد واحأد وهو يدفع لكل منهم صرة فيها وكانوا عدة جوق كثيرة قام الوعاظ واحأ
ًدا.  أرّبعمائة درّهم فضة ومن كل أمير شقة حأرير خاص وعدتهم عشرون واحأ

الوعاظ ثم مد وأنعم أيًضا على القراء لكل جوقة بخمسمائة درّهم فضة وكانوا أكثر من
الطعمة سماط جليل يكون مقدارّه قدرّ عشرة أسمطة من السمطة الهائلة فيه من

ًنا فيه من خاص الفاخرة ما يستحى من ذكره كثرة بحيث إن بعض الفقراء أخذ صح
 الطعمة الفاخرة فوز الصحن المذكورّ فزاد على رّبع قنطارّ.

 ولما انتهى السماط مدت أسمطة الحلوى من صدرّ المخيم إلى آخره.

فقراء الزوايا وعند فراغ ذلك مضى القضاة والعيان وبقي السلطان في خواصه وعنده
جالس عندهم والصوفية فعند ذلك أقيم السماع من بعد ثلث الليل إلى قريب الفجر وهو

حأتى قيل: ويده تمل من الذهب وتفرغ لمن له رّزق فيه والخازندارّ يأتيه بكيس بعد كيس
والفقراء وتكررّ هذا والسماط من الحلوى والفاكهة يتداول مدة بين يديه فتأكله المماليك

 ذلك أكثر من عشرين مرة.

بحسب حأاله ثم أصبح السلطان ففرق في مشايخ الزوايا القمح من الهراء لكل واحأد
يأتي وقدرّ فقرائه كل ذلك خارّج عما كان لهم من الرواتب عليه في كل سنة حأسب ما

 ذكر ذلك في آخر ترجمة الملك الظاهر بعد وفاته.

معزوًل عن نيابة ثم في خامس عشر شهر رّبيع الول المذكورّ قدم الوالد إلى القاهرة
 حألب فنزل السلطان الملك الظاهر إلى لقائه.

رّبيع الول قدم قال الشيخ تقي الدين المقريزي - رّحأمه الله -: وفي خامس عشر شهر
السلطان المير تغري بردي اليشبغاوي من حألب بتجمل زائد عظيم إلى الغاية فخرج

القلعة وتلقاه بالمطعم من الريدانية خارّج القاهرة وسارّ معه من غير خلعة فلما قارّب
أمره بالتوجه إلى حأيث أنزله وبعث إليه بخمسة أفراس بقماش ذهب وخمس بقج فيها

 قماش مفصل له مفرى.

 انتهى كلم المقريزي.

نيابة حألب ولم يعط إلى قلت: وقوله " وعاد معه بغير خلعة " هي العادة فإنه منفصل عن
 الن وظيفة حأتى يلبس خلعتها.



ًفا وعشرين ًكا وخمسة وفي سابع عشرة قدم الوالد تقدمته إلى السلطان وكانت ني مملو
طواشية بيض من أجمل الناس - من جملتهم خشقدم اليشبكي مقدم المماليك

السلطانية في دولة الملك الشرف برسباي: أنعم به الملك الظاهر على فارّس الحاجب
ملكه يشبك الشعباني بعده وأعتقه - وثلثين ألف دينارّ مصرية ومائة وخمسة وعشرين ثم

فرًسا وعدة جمال بخاتي تزيد على الثمانين وأحأماًل من البقج فيها من أنواع الفرو
والشقق الحرير وأثواب الصوف والمخمل زيادة على مائة بقجة فابتهج السلطان بذلك

 الجبر. وخلع على أصحاب وظائف الوالد ونزلوا في غاية وقبله

تعجب غاية حأكى لي بعض أعيان الظاهرية قال: لما رّأى الملك الظاهر تقدمة والدك
مع العجب من حأسن سيرته وقلة ظلمه بحلب ومع هذا كيف قام بهذه التقدمة الهائلة

 كثرة مماليكه وخدمه.

الحسني نائب وكان سبب عزل الوالد - رّحأمه الله - عن نيابة حألب شكوى المير تنم
 الشام منه للملك الظاهر ورّماه بالعصيان والخروج عن الطاعة.

وغيرها بأمر الملك وخبر ذلك أن الوالد وتنم لما توجها في السنة الماضية إلى سيواس
ًعا إلى حألب وكل منهما سنجقه الظاهر وتلقى الوالد مع تنم بظاهر حألب وعادا جمي

هو رّأس منتصب على رّأسه فعظم ذلك على تنم كون العادة إذا حأضر نائب الشام يصير
العساكر وينزل نائب حألب سنجقه فلما سارّا وكل منهما سنجقه على رّأسه تكلم

سلحدارّية تنم مع سلحدارّية الوالد في نزول السنجق فلم يفعل حأامل السنجق فخرجا
القول إلى الفعل وتقاتل الفريقان بالدبابيس بسبب ذلك وكادت الفتنة تقع بينهما من

والوالد يتجاهل عما هم فيه حأتى التفت تنم ونهى مماليكه عن القتال وسارّ كل واحأد
وسنجقه على رّأسه حأتى نزل بمخيمهما فاستشهد تنم أمراء دمشق بما وقع من الوالد

ومماليكه وكتب للسلطان بذلك فلم يشك السلطان في عصيانه وكتب بعزله وطلبه إلى
 القاهرة.

الوالد: " أنا خرجت وأما الوالد لما نزل بمخيمه كلمه بعض أعيان مماليكه فيما وقع فقال
ًيا حأتى أنزل سنجقي! " أشارّ بذلك أنه ولي نيابة حألب وهو رّأس نوبة النوب من مصر جند

وليته نيابة دمشق ثم نقل من وأن تنم ولي أتابكة دمشق وهو أمير عشرة بمصر قبل
له رّياسة بمصر قبل وليته نيابة أتابكية دمشق إلى نيابتها - يعني بذلك أن تنم لم تسبق

 دمشق فلما بلغ تنم ذلك قامت قيامته.

.انتهى

 الشاطر. ثم أنعم السلطان على سودون بن زادة بإمرة عشرة بعد موت المير طوغان

فرسه ثم نزل السلطان وعاد المير قلمطاي الدوادارّ ففرش قلمطاي تحت حأوافر
الشقق الحرير مشى عليها السلطان من باب دارّه حأتى نزل بالقصر فمشى من باب

ًقا فيه عشرة آلف دينارّ القصر على الشقق النخ المذهب حأتى جلس فقدم إليه طب
ًكا تركيا بديع الحسن فقبل وخمًسا وعشرين بقجة قماش وتسعة وعشرين فرًسا ومملو

ورّجع إلى القلعة وفي حأال رّجوعه قدم عليه الخبر بأن تيمورّلنك الملك الظاهر ذلك كله
 الهند وأنه ملك مدينة دلي. سارّ من سمرقند إلى بلد

القضاة ثم في يوم الخميس العشرين من شهر جمادى الولى خلع السلطان على قاضي
بالديارّ جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد الملطي باستقرارّه قاضي قضاة الحنفية

مائة المصرية بعد موت شمس الدين محمد الطرابلسي بعد ما شغر قضاء الحنفية بمصر
 يوم وأحأد عشر يوًما حأتى طلب جمال الدين المذكورّ لها من حألب وقدم على البريد.



 قلت: هكذا تكون ولية القضاء.

المير تنبك ثم أنعم السلطان على المير علي باي بإمرة مائة وتقدمة ألف عوًضا عن
 المير آخورّ بعد موته.

بعد موت المير ثم بعد أيام أنعم على المير يشبك العثماني بإمرة مائة وتقدمة ألف
الثاني بطبلخاناه قلمطاي العثماني الدوادارّ وأنعم على المير أسنبغا العلئي الدوادارّ
باي المنتقل إلى المير بكتمر الركني وكان بكتمر المذكورّ أخذ طبلخاناه المير علي

 تقدمة تنبك المير آخورّ.

بعدة وفي يوم تاسع عشرين جمادى الولى خلع السلطان على جماعة من المراء
وظائف فخلع على الوالد باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن بكلمش العلئي بعدما شغرت

أشهًرا وعلى المير اقبغا الطولوتمري الظاهري المعروف باللكاش بآستقرارّه أمير
عوًضا عن بيبرس ابن أخت السلطان وعلى نورّوز الحافظي رّأس نوبة النوب مجلس

آخورًّا كبيًرا بعد موت المير تنبك وعلى المير بيبرس ابن أخت السلطان باستقرارّه أمير
دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن المير قلمطاي بعد موته وعلى المير علي باي باستقرارّه
باستقرارّه رّأس نوبة النوب عوًضا عن نورّوز الحافظي وعلى يشبك الشعباني الخازندارّ

 خازندارًّا عوًضا عن علي باي المذكورّ. باستقرارّه

بن الطبلوي ثم في ليلة الجمعة ثامن شعبان أمسك السلطان المير علء الدين علي
ًدا والي القاهرة وجماعة من ألزامه وأوقع الحوطة على وأمسك أخاه ناصر الدين محم

فأخذه يلبغا دورّهم وتسلمه المير يلبغا الحأمدي المجنون الستادارّ ليخلص منه الموال
 وستين ألف دينارّ. وتوجه به إلى دارّ ابن الطبلوي وأخذ منها ماًل وقماًشا بنحو مائة

ًفا ومائة قفة فلوًسا وصرفها ستمائة ألف درّهم ومن الدرّاهم ثم أخذ منها أيًضا بعد أيام أل
 الفضة خمسة وثمانين ألف درّهم فضة.

 واستمر علء الدين في المصادرّة.

البيمارّستان وخلع السلطان على المير الكبير أيتمش البجاسي باستقرارّه في نظر
الطبلوي الحضورّ المنصورّي عوًضا عن ابن الطبلوي المذكورّ ومن ثم بعد أيام طلب ابن
عوقب أياًما بين يدي السلطان فأذن له السلطان في ذلك فحضر في الحديد بعد أن

قدرّ ثلثة كثيرة وطلب من السلطان أن يدنيه منه فاستدناه حأتى بقي من السلطان على
يمكنه من ذلك فألح أذرّع فقال له: " تكلم " قال: أرّيد أن أسارّ السلطان في أذنه فلم

بإبعاده عليه ابن الطبلوي في مسارّة السلطان في أذنه حأتى استراب منه وأمر
واستخلص المال منه فأخذه يلبغا وأخرجه من مجلس السلطان إلى باب النجاس من

القلعة حأيث يجلس خواص الخدام الطواشية فجلس ابن الطبلوي هناك ليستريح فضرب
بسكين كانت معه ليقتل نفسه وجرحا في موضعين من بدنه فمسكوه ومنعوه من نفسه

 وأخفوا السكين منه. قتل نفسه

السكين التي وبلغ السلطان ذلك فلم يشك أنه أرّاد الدنو من السلطان حأتى يقتله بتلك
عقوبته كانت معه فلما فاته السلطان ضرب نفسه فعند ذلك أمر السلطان بتشديد

تسعون ألف فعاقبه يلبغا المجنون فدل على خبيئة فيها ثلثون ألف دينارّ ثم أخرى فيها
 دينارّ ثم أخرى فيها عشرون ألف دينارّ.

 ودام في العقوبة ثم نقله يلبغا المجنون إلى خزانة شمائل.



والمير عبد ثم في خامس عشر شوال ختن السلطان الملك الظاهر ولديه المير فرًجا
منطاش وغيره العزيز وختن معهما عدة من أولد المراء المقتولين منهم: ابن المير

 وأنعم عليهم بقماش وذهب.

مخافة على المراء وعمل السلطان مهًما عظيًما بالقلعة للنساء فقط ولم يعمل للرجال
 من الكلف.

بالميدان تحت القلعة وفي يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة عمل السلطان مهًما عظيًما
المير الكبير أيتمش سببه أنه لعب بالكرة مع المراء على العادة فغلب السلطان

عنه السلطان البجاسي فلزم أيتمش عمل مهم بمائتي ألف درّهم فضة كونه غلب فقام
 الستادارّ. بذلك وألزم السلطان به الوزير بدرّ الدين محمد بن الطوخي والمير يلبغا

ومائتا زوج ونصبت الخيم بالميدان وعمل المهم وكان فيه من اللحم عشرون ألف رّطل
عملت إوز وألف طائر من الدجاج وعشرون فرًسا ذبحت وثلثون قنطارًّا من السكر
ًقا ًبا دقي ًبا وثلثون قنطارًّا من الزبيب عملت أقسًما وستون إرّد لعمل البوزا حألوى ومشرو

 وعملت المسكرات في دنان من الفخارّ.

المراء ونزل السلطان سحر يوم السبت المذكورّ وفي عزمه أن يقيم نهارّه مع
والمماليك يعاقرهم الشراب فأشارّ عليه بعض ثقاته بترك ذلك وخوفه العاقبة فمد

 السماط وعاد إلى القصر قبل طلوع الشمس.

 وأنعم على كل من المراء المقدمين بفرس بقماش ذهب.

 وأذن السلطان للعامة في انتهاب ما بقي من الكل والشراب.

المسكرات وتجاهر الناس قال المقريزي: فكان يوًما في غاية القبح والشناعة أبيحت فيه
 فكان كذلك. فيه بالفواحأش بما لم يعهد مثله وفطن أهل المعرفة بزوال المر

 ومن يومئذ انتهكت الحرمات بديارّ مصر وقل الحأتشام.

 انتهى كلم المقريزي.

 وقعة علي باي مع السلطان الملك الظاهر برقوق

وقدم أيًضا البريد لما كان يوم السبت تاسع عشر ذي القعدة من سنة ثمانمائة أوفى النيل
يريد المقياس بقتل سولي بن دلغادرّ أمير التركمان فركب السلطان بعد صلة الظهر

ًيا باي الخازندارّ فإنه ليخفقه ويفتح خليج السد على العادة ومعه جميع المراء إل المير عل
الفتك بالسلطان فإنه علم أنه كان انقطع بدارّه أياًما وتمارّض وفي باطن أمره أنه قصد

عادته مع المراء فدبر علي باي على إذا نزل لفتح الخليج يدخل إليه ويعوده كما جرت به
 وأعد قوًما آختارّهم من مماليكه. السلطان وأخلى إسطبله من الخيل ودارّه من حأريمه

اليلبغاوية يسمى فتهيؤوا لذلك فرآهم شخص كان يسكن بأعلى الكبش من المماليك
المقياس وفتح خليج سودون العورّ فركب إلى الملك الظاهر في أثناء طريقه بعد تخليق
الحرب ووقفوا عند السد وأسر إليه أنه شاهد من سكنه مماليك علي باي وقد لبسوا آلة

السلطان: " اكتم بوائك الخيل من إسطبله وستروا البوائك بالنخاخ ليخفى أمرهم فقال
 ما معك " فلم يبد السلطان ذلك إل لكابر أمرائه.
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ويعلمه أن ثم أمر السلطان المير أرّسطاي رّأس نوبة أن يتوجه إلى دارّ علي باي
ًيا باي بذلك.  السلطان يدخل إليه لعيادته فتوجه أرّسطاي عادة وأعلم عل

ًيا باي أن السلطان يعوده اطمأن وظن أن حأيلته تمت.  فلما بلغ عل

 ووقف أرّسطاي على باب علي باي ينتظر قدوم السلطان.

فسكتوا عن وعندما بعث السلطان أرّسطاي إلى علي باي أمر الجاويشية بالسكوت
 الصياحا أمام السلطان.

رّأس ثم أبعد السلطان العصائب السلطانية عنه وأيًضا السنجق الذي يحمل على
 السلطان وتقدم عنهم حأتى صارّ بينه وبين العصائب مدى بعيد من خلفه.

باي والناس قد وسارّ السلطان كآحأاد المراء وسارّ حأتى وافى الكبش وهو تجاه دارّ علي
السلطان: ل اجتمعوا للفرجة على موكب السلطان فصاحأت امرأة من أعلى الكبش على

المراء تدخل فإنهم قد لبسوا لقتالك فحرك السلطان فرسه وأسرع في المشي ومعه
 ومن ورّائه المماليك الخاصكية يريد القلعة.

إليه حأتى وكان باب علي باي مردود الدرّفتين وضبته مطرقة ليمنع الناس من الدخول
وإعلمه يأتي السلطان فلما مر السلطان ولم يعلم به من ندبه علي باي لرؤية السلطان

السلطانية به حأتى جاوزهم السلطان بما دبره السلطان من المكيدة بتأخير العصائب
 والسنجق والجاويشية وتقدمه عنهم.

ًيا باي أن السلطان فاته فركب وبادرّ أحأد أصحابه يريد فتح الضبة فأغلقها وإلى ثم بلغ عل
سد عظيم من أن يحضر مفتاحا الضبة ويفتحونها فاتهم السلطان وصارّ بينه وبينهم

 الجمدارّية والغلمان وغيرهم.

فارًّسا يريدون فخرج علي باي ومن معه من أصحابه لبسين السلحا وعدتهم نحو الرّبعين
 به. السلطان وقد ساق السلطان ومعه المراء حأتى دخل باب السلسلة وامتنع

المماليك فوقف علي باي من معه تجاه باب السلسلة فنزل إليه في الحال طائفة من
من السلطانية لقتاله فقاتلهم وثبت لهم ساعة حأتى جرحا من الفريقين جماعة وقتل

 المماليك السلطانية بيسق المصارّع.

يلبغا المجنون ثم انهزم علي باي وتفرق عنه أصحابه وقد ارّتجت مصر والقاهرة ورّكب
 الستادارّ ومعه مماليك لبسين يريد القلعة.

 وأرّجف بقتل السلطان واشتد خوف الرعية وتشعب الذعر.

ًبا عنه من المراء ثم لبست المماليك السلطانية السلحا وأتى السلطان من كان غائ
 والخاصكية وتحلقوه.

الخاصكية واتهموه فعندما طلع يلبغا الحأمدي المجنون الستادارّ إلى السلطان وثب عليه
فأخذه اللكم من بموافقة علي باي لكونه جاء هو ومماليكه في أسرع وقت بآلة الحرب
ليذبحوه لول أن الخاصكية من كل جهة ونزعوا ما عليه من السلحا وألقوه إلى الرّض

 السلطان منعهم من ذلك.



ًدا.  فلما كفوا عن ذبحه سجنوه بالزرّدخاناه السلطانية مقي

ًعا بالسيوف فإنه أصل هذه ثم قبض على نكباي شاد شرا بخاناه علي باي وقطع قط
 الفتنة.

من جوارّي وسبب رّكوب علي باي على السلطان وخبره أن نكباي هذا كان تعرض لجارّية
المذكورّ المير آقباي الطرنطائي وصارّ بينهما مشاكلة فبلغ ذلك آقباي فمسك نكباي

ًبا مبرحًأا ثم أطلقه.  وضربه ضر

وأعرض عنه - فحنق علي باي من ذلك وشكا آقباي للسلطان فلم يلتفت السلطان إليه
وكان في زعمه أن السلطان يغضب على آقباي بسبب مملوكه - فغضب علي باي من

 ذلك ودبر هذه الحيلة البارّدة فكان في تدبيره تدميره.

باي حأتى إنهم لم وبات السلطان تلك الليلة بالسطبل السلطاني ونهبت العامة بيت علي
ًئا.  يبقوا به شي

فقبض عليه وأما علي باي فإنه لما رّأى أمره تلشى ذهب واختفى في مستوقد حأمام
 وحأمل إلى السلطان فقيده وسجنه بقاعة الفضة من القلعة.

 السلحا وتفرقوا. فلما أصبح النهارّ وهو نهارّ الحأد والعشرين من ذي القعدة نزع العسكر

 أحأد. وطلع السلطان إلى القلعة من السطبل وأخذ على باي وعصره فلم يقر على

خبره وحألف يلبغا وأحأضر يلبغا المجنون فحلف علي باي أنه لم يوافقه ول علم بشيء من
 أنه لم يعلم بما وقع وأنه كان مع الوزير بمصر.

ًيا باي فلما أشيع بركوب علي باي لحق يلبغا المجنون بدارّه ولبس السلحا ليقاتل عل
دارّه فلم يجد بها فأفرج عنه السلطان وخلع عليه باستمرارّه على الستادارّية ونزل إلى

ًئا وجميع ما كان فيها نهبته العامة حأتى سلبت جوارّيه وفرت امرأته خوند بنت الملك شي
ًبا الشرف شعبان بن حأسين وأخذوا حأتى رّخام بيته وأبوابه وتشعثت دارّه وصارّت خرا

 والدارّ هي التي على بركة الناصري بيت سونجبغا الناصري الن.

والمير عثمان ثم قدم البريد على السلطان من حألب بأن أولد ابن بزدغان من التركمان
سيواس فقتل بن طرعلي المدعو قرايلك تقاتلوا مع القاضي برهان الدين أحأمد صاحأب

 برهان الدين في المعركة وقام من بعده ابنه.

ًيا باي ثم في يوم الثنين حأادي عشرين ذي القعدة جلس السلطان بدارّ العدل وعصر عل
 المذكورّ فلم يقر على أحأد.

ووقفوا تحت وبينما السلطان في ذلك إذا بهجة عظيمة قامت في الناس فلبس العسكر
 القلعة وقد غلقت أبواب القلعة.

أمير مجلس خامرا وأشيع أن يلبغا المجنون والمير آقبغا الطولوتمري المعروف باللكاش
 على السلطان ولم يكن المر كذلك.

 وبلغ اللكاش ذلك فركب من وقته فطلع إلى القلعة.



ليعلم السلطان بأنه وأما يلبغا المجنون فإنه كان في بيت المير فرج فركب فرج المذكورّ
 كان في دارّه بالقاهرة حأتى يبرأ مما رّمي به.

إلى دارّه وطلع في الحال جميع المراء فأمر السلطان بقلع السلحا ونزول كل أحأد
 وسكن المر ونودي بالمان والطمئنان.

ًبا ًدا كسرت فيه رّجله ثم في ليلة الثلثاء عذب علي باي أيًضا بين يدي السلطان عذا شدي
 ورّكبتاه وخسف صدرّه فلم يقر على أحأد.

 ثم أخذ إلى خارّج وخنق.

ًدا منهم من فتنكرت المراء وكثر خوفهم من السلطان خشية أن يكون علي باي ذكر أحأ
 حأرارّة العقوبة.

 ومن يومئذ فسد أمر السلطان مع مماليكه الجراكسة.

تحذرّه عن ودخل السلطان إلى زوجته خوند الكبرى أرّد وكانت تركية الجنس وكانت
أجناس: تتر اقتناء المماليك الجراكسة وتقول له: " اجعل عسكرك أبلق من أرّبعة

أشرت به علي هو وجارّكس ورّوم وتركمان تستريح أنت وذرّيتك " فقال لها: " الذي كنت
 ". الصواب ولكن هذا كان مقدرًّا ونرجو الله تعالى إصلحا المر من اليوم

المماليك السلطانية ثم في يوم الثلثاء أمر السلطان المير يلبغا المجنون أن ينفق على
 فأعطى العيان منهم خمسمائة درّهم فلم يرضهم ذلك.

تخوف ولم تفتح وكثرت الشاعات الردية والرّجاف بوقوع فتنة وباتوا ليلة الخميس على
 فيما ل يعنيه. السواق في يوم الخميس فنودي بالمان والبيع والشراء ول يتحدث أحأد

النوب وأنعم ثم أنعم السلطان على المير أرّسطاي بتقدمة علي باي ووظيفته رّأس نوبة
 طبلخاناه. على المير تمان تمر الناصري بإقطاع أرّسطاي والقطاع: إمرة

المنجكي أحأد ثم في سادس عشرينه نزل المير فارّس حأاجب الحجاب والمير تمربغا
المعروف بالمجنون أمراء اللوف وحأاجب ثاني وقبضا على المير يلبغا الحأمدي الظاهري

أستادارًّا المير ناصر الستادارّ من دارّه وبعثاه في النيل إلى ثغر دمياط واستقر عوضه
 الدين محمد بن سنقر بإمرة خمسين فارًّسا.

عوًضا عن يلبغا وأنعم السلطان على المير بكتمر جلق الظاهري رّأس نوبة بتقدمة ألف
 المجنون.

رّؤوس نوب وفي يوم السبت ثالث ذي الحجة خلع السلطان على أميرين باستقرارّهما
 صغارًّا وهما: طولو بن علي باشا الظاهري وسودون الظريف الظاهري.

باي ثم وسطوا. وفي يوم الحأد رّابع ذي الحجة سمر السلطان أرّبعة نفر من مماليك علي

بالسكندرّية ثم رّسم السلطان بإحأضارّ المير بكلمش العلئي أمير سلحا كان من سجنه
 وتوجه إلى القدس بطاًل على ما كان للمير شيخ الصفوي من المرتب.

برقوق بن أنص على الله أبو عبد الله محمد العباسي والسلطان الملك الظاهر أبو سعيد
والقاضي الجارّكسي اليلبغاوي والقاضي الشافعي تقي الدين عبد الرحأمن الزبيري



الحنفي حأمال الدين يوسف الملطي والقاضى المالكي ناصر الدين أحأمد التنسي
والحنبلي برهان الدين إبراهيم بن نصر الله والمير الكبير أيتمش البجاسي وأمير سلحا
تغري بردي بن يشبغا الظاهري أعني عن الوالد وأمير مجلس آقبغا اللكاش الظاهري

والمير آخورّ نورّوز الحافظي الظاهري وحأاجب الحجاب فارّس الظاهري والدوادارّ بيبرس
 أخت الملك الظاهر برقوق ورّأس نوبة النوب أرّسطاي. ابن

وأمير ونواب البلد: صاحأب مكة المشرفة الشريف حأسن بن عجلن الحسني المكي
الحسيني المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلة والسلم - الشريف ثابت بن نعير

ونائب الشام المير تنبك الحسني المعروف بتنم الظاهري ونائب حألب أرّغون شاه
البراهيمي الظاهري ونائب طرابلس يونس الظاهري المعروف بيونس بلطا ونائب حأماة

الجمالي ونائب صفد شهاب الدين أحأمد ابن الشيخ علي ونائب غزة بيخجا المعروف آقبغا
 الظاهري ونائب السكندرّية صرغتمش القزويني. بطيفورّ

المصرية هم وجميع من ذكرنا من النواب بالبلد الشامية وأصحاب الوظائف بالديارّ
أيتمش وقد مماليك الظاهر برقوق ومشترواته ما خل نائب صفد وهو أيًضا نشؤه والتابك

 اشتراه بعد سلطنته حأسبما تقدم ذكره أنه اشتراه من أولد معتق أستاذه.

المماليك يقال ثم في يوم سابع عشر المحرم المذكورّ سمر السلطان سبعة نفر من
من مماليك لحأدهم آقبغا الفيل الظاهري وآخر من إخوة علي باي ظاهري أيًضا الباقي

 علي باي وشهروا بالقاهرة ثم وسطوا.

ًبا مبرحًأا وفيه أيًضا تنكر السلطان على سودون الحمزاوي الخاصكي الظاهري وضربه ضر
 ذلك. وسجنه بخزانة شمائل مدة ثم أخرجه منها إلى بلد الشام لمر اقتضى

تزيد على وفي هذا الشهر توغل السلطان وحأدث له إسهال مفرط لزم منه الفراش مدة
 عشرين يوًما.

منهم عالم ورّسم السلطان بتفرقة مال على الفقراء ففرق فيهم فاجتمع تحت القلعة
رّجل كثير وازدحأموا لخذ الذهب فمات في الزحأام منهم سبعة وخمسون شخًصا ما بين

 وامرأة وصغير وكبير قاله المقريزي.

آخورّية وفي يوم ثاني عشره رّسم السلطان بجمع أهل السطبل السلطاني من المير
والسلخورّية ونحوهم فاجتمعوا ونزل السلطان من القصر إلى مقعده بالصطبل

 السلطاني وهو متوعك البدن لعرضهم وعرضهم حأتى انقضى العرض.

ذلك: " على فأمسك السلطان جرباش الظاهري أحأد المير آخورّية الجناد وقال له بعد
بعد أن أشارّ بيده إلى ماذا تريد قتلي وأنا أستاذك! " فلم ينزعج جرباش المذكورّ وقال

لمن حأول السلطان من المراء حأياصته: " أكون أنا لبس حأياصة وهؤلء أمراء! " وأشارّ
فأشارّ السلطان بأخذه فأخذ من مماليكه " وهم الجميع أقل مني وبعدي شريتهم! "

 وسجن فكان ذلك آخر العهد به.

 يوم ذلك. ثم عرض السلطان الخيل وفرق خيل السباق على المراء كما كانت العادة

نورّوز الحافظي ثم عرض الجمال البخاتي كل ذلك تشاغًل والمقصود القبض على المير
 الظاهري المير آخورّ الكبير.



ًئا عليه حأتى ثم أظهر السلطان أنه تعب واتكأ على المير نوزوز ومشى من السطبل متك
نورّوز المذكورّ وصل إلى الباب الذي يطلع منه إلى القصر فأدارّ السلطان يده على عنق
ًدا إلى فبادرّ الخاصكية إليه باللكم حأتى سقط إلى الرّض ثم قبضوا عليه وحأملوه مقي

 السجن.

 ودخل السلطان من الباب وطلع إلى القلعة.

المير آقبغا اللكاش ثم وكان للمير نورّوز ذنوب كثيرة منها الممالة لعلي باي ومعه أيًضا
 باي. تخاذل نورّوز في فتح باب السلسلة للسلطان يوم وقعة علي

أصحابه وأشارّوا ثم بعد ذلك بلغ السلطان أن نورّوز المذكورّ قصد الركوب عليه فمنعته
حأصل له عليه أن يصير حأتى ينتظر ما يصير من أمر السلطان في مرضه فإن مات فقد
 القصد من غير تعب ول شنعة وإن تعافى من مرضه فليفعل عند ذلك ما شاء.

نورّوز ذلك وكان ممن حأضر هذه المشورّة مملوك من خاصكية الملك الظاهر فلم يعجب
خدمة القصر وقررّ مع أصحابه من الخاصكية الذين وافقوه أنه إذا كان ليلة نوبتهم في

ودخلوا مع السلطان في القصر الصغير المعروف بالخرجة المطل على السطبل
السلطاني يثبون عليه بمن اتفق معهم ويقتلون السلطان على فراشه ثم يكسرون الثرية

 -المعلقة بقناديلها الموقدة - يكون ذلك إشارّة بينهم وبين نورّوز بعد قتل السلطان
 فيركب نورّوز عند ذلك ويملك القلعة من غير قتال.

جملة من فأخذ الخاصكية يستميلون جماعة أخر من الخاصكية ليكثر جمعهم وكان من
الملك استمالوه قاني باي الصغير الخاصكي - وأظنه الذي ولي نيابة الشام في دولة
 الموافاة. المؤيد شيخ والله أعلم - فأجابهما قاني باي بالسمع والطاعة وحألف لهم على

بتمامها وكمالها ثم فارّقهم ودخل إلى السلطان من فورّه وقعد لتكبيسه فحكى له القصة
 فاحأترز الملك الظاهر على نفسه ودبر على نورّوز حأتى قبض عليه.

اللكاش الظاهري ثم بعد مدة في يوم السبت رّابع صفر خلع السلطان على المير آقبغا
يجهز أمره بنيابة الكرك وأخرج من ساعته وأذن له بالقامة بخانقاه سرياقوس حأتى
ًدا إلى سجن ووكل به المير ثم في ليلة الحأد أنزل المير نورّوز الحافظي من القلعة مقي

 السكندرّية ومسفره المير أرّدبغا الظاهري أحأد أمراء العشرات.

والي ثم قبض السلطان على قوزي الخاصكي أحأد من كان اتفق مع نورّوز وسلم إلى
 القاهرة.

وصارّ من جملة ثم أنعم السلطان بإقطاع المير نورّوز الحافظي على تمراز الناصري
 مقدمي اللوف بالديارّ المصرية.

 أيًضا. وأنعم على سودون المارّديني بإقطاع آقبغا اللكاش وهو تقدمة ألف

عوًضا عن آقبغا وخلع على المير أرّغون شاه البيدمري الظاهري باستقرارّه أمير مجلس
 اللكاش المذكورّ.

باستقرارّه أمير وخلع على سودون المعروف بسيدي سودون قريب الملك الظاهر برقوق
 آخورّ عوًضا عن نورّوز الحافظي.



بالقلعة على وفي ثالث عشرين صفر أيًضا أملى بعض المماليك السلطانية سكان الطباق
إقامة فتنة بعض فقهاء الطباق أسماء جماعة من المراء والمماليك أنهم اتفقوا على

الورّقة على والقيام على السلطان وكتبها ودخل بها المملوك على السلطان فلما قرئت
يسمعوه السلطان آستدعى المذكورّين وأخبرهم بما قيل عنهم فحلفوا أن هذا شيء لم

بمن قال هذا إل الن وحأقوا أوساطهم ورّموا سيوفهم وقالوا: يوسطنا السلطان أو يخبرنا
أنه اختلق عنا فأحأضر السلطان المملوك وسلمه إليهم وضربوه نحو اللف عصا حأتى أقر

ًقا من واحأد منهم وسمى شخًصا كان خاصمه قبل ذلك.  هذا الكلم عليهم حأن

فيه من ثم أحأضر السلطان الفقيه الذي كتب الورّقة وضربه بالمقارّع وسمر ثم شفع
 القتل وحأبس بخزانة شمائل.

ًها إلى محل كفالته بمدينة الكرك قبض عليه ولما وصل المير آقبغا اللكاش إلى غزة متوج
 بها. بها وأحأيط على سائر ما كان معه وحأمل إلى قلعة الصبيبة فسجن

بمدينة مارّدين ثم ورّد الخبر على السلطان في صفر المذكورّ أن السكة ضربت باسمه
 وخطب له بها وحأملت له الدنانير والدرّاهم وعليها اسم السلطان.

أرّغون ثم في شهر رّبيع الول في رّابعه ورّد الخبر على السلطان بموت المير
الظاهري البراهيمي الظاهري نائب حألب فرسم السلطان أن ينقل المير آقبغا الجمالي

والتشريف المعروف بالطروش من نيابة طرابلس إلى نيابة حألب وحأمل إليه التقليد
طرابلس إينال باي بن قجماس ورّسم أيًضا باستقرارّ يونس بلطا نائب حأماة في نيابة

 الظاهري. عوًضا عن آقبغا المذكورّ وتوجه بتقليده وتشريفه المير يلبغا الناصري

بتقليده المير شيخ ورّسم أن يستقر دمرداش المحمدي أتابك حألب في نيابة حأماة وتوجه
 المحمودي الساقي رّأس نوبة وهو الذي تسلطن فيما بعد.

 الكرك. ثم خلع السلطان على المير سودون الظاهري المعروف بالظريف في نيابة

البحيره وفي خامس عشر شهر رّبيع الول أنعم السلطان على الوالد بجميع سرحأة
أخا إينال وداخلها ثم في سلخ رّبيع الول المذكورّ أمسك السلطان المير عز الدين أزدمر

 اليوسفي وأمسك معه ناصر الدين محمد بن إينال اليوسفي ونفيا إلى الشام.

تمرشلق ثم في يوم الرّبعاء أول شهر رّبيع الخر خلع السلطان على المير سراي
بحلب الناصري أحأد أمراء الطبلخانات ورّأس نوبة بديارّ مصر باستقرارّه أتابك العساكر

 عوًضا عن دمرداش المحمدي المنتقل إلى نيابة حأماة.

أخيه محمد وأمير ثم في عشرينه أنعم السلطان على المير علي بن إينال اليوسفي بخبز
 بالعلئي. علي هذا هو أستاذ الملك الظاهر جقمق التي ذكره وبه عرف

الجلباني وفيه أنعم السلطان على كل من سودون بن زادة الظاهري وتغري بردي
بالديارّ ومنكلي بغا الناصري وبكتمر الظاهري وأحأمد بن عمر الحسني بإمرة طبلخاناة

 المصرية.

إسلم الفرم وأنعم أيًضا على كل من بشباي الظاهري وتمربغا من باشاه وشاهين من
 الظاهري وجوبان العثماني الظاهري وحأكم من عوض الظاهري بإمرة عشرة.



الناس ثم في خامس عشرينه طلع إلى السلطان رّجل عجمي وهو جالس للحكم بين
ًبا هيئته كهيئة الصوفية وجلس بجانب السلطان ومد يده إلى لحيته ليقبض عليها وسبه س

 قبيًحا.

السلطان فبادرّ إليه رّؤوس النوب وأقاموه ومروا به وهو مستمر في السب فأمر به
الفرج فسلم ثم في يوم الخميس سلخه خلع السلطان على تاج الدين عبد الرزاق بن أبي

الدين محمد بن نقول الرّمني السلمي والي قطيا باستقرارّه وزيًرا عوًضا عن الوزير بدرّ
 بن الطوخي.

المجنون من ثغر وفي رّابع جمادى الولى رّسم السلطان بإحأضارّ المير يلبغا الحأمدي
 دمياط.

باستدعاء رّئيس ثم في يوم الثنين حأادي عشر جمادى الولى المذكورّ رّسم السلطان
عليه باستقرارّه الطباء فتح الدين فتح الله بن معتصم بن نفيس الداودي التبريزي وخلع

 في كتابة السر بعد موت القاضي بدرّ الدين محمود الكلستاني.

ًيا من أولد نبي الله داود عليه  السلم. وكان نفيس جد فتح الله هذا يهود

والملك وفي رّابع عشرينه خلع السلطان على المير فرج الحلبي أستدارّ الذخيرة
 باستقرارّه في نيابة السكندرّية.

الصفوي حأاجب ثم في يوم الثنين ثامن شهر رّجب رّسم السلطان بانتقال المير جقمق
على يد حأجاب حألب إلى نيابة ملطية بعد عزل دقماق المحمدي الظاهري وجهز تقليده

 مقبل الخازندارّ الظاهري.

المقريزي ثم في حأادي عشرين شهر رّجب المذكورّ خلع السلطان على الشيخ تقي الدين
 المؤرّخ باستقرارّه في الحسبة بالقاهرة عوًضا عن شمس الدين البجاسي.

المناوي إلى ثم في خامس عشرينه أعيد قاضي القضاة صدرّ الدين محمد بن إبراهيم
الرحأمن الزبيري. قضاء الشافعية بالديارّ المصرية بعد عزل قاضي القضاة تقي الدين عبد

عزل ناصر الدين وفي هذه اليام أعيد أيًضا يلبغا المجنون إلى وظيفة الستدارّية بعد
فرج المنتقل إلى محمد بن سنقر واستقر ابن سنقر أستادارّ الذخيرة والملك عوًضا عن

 نيابة السكندرّية.

شهاب الدين أحأمد ثم كتب السلطان للمير تنم الحسني نائب الشام بالقبض على المير
المعروف بقراسقل ابن الشيخ على نائب صفد وعلى المير جلبان الكمشبغاوي الظاهري

صفد المذكورّ أتابك دمشق فورّد مرسوم السلطان على تنم وهو بالغورّ فاستدعى نائب
 فسجنا بها. وقبض عليه ثم قبض على المير جلبان المذكورّ وبعث بهما إلى قلعة دمشق

إلى نيابة صفد ورّسم السلطان بنقل المير ألطنبغا العثماني الظاهري من حأجوبية دمشق
دمشق ونقل ونقل المير بيخجا الشرقي المعروف بطيفورّ نائب غزة منها إلى حأجوبية

 ألطنبغا الظاهري نائب الكرك كان إلى نيابة غزة.

باستقرارّه قاضي ثم في تاسع شعبان خلع السلطان على كمال الدين عمر بن العديم
 قضاة حألب بسفارّة الوالد.



الدين أحأمد ثم في رّابع عشرين شهر رّمضان كتب السلطان بالفراج عن المير شهاب
عن المير ابن الشيخ علي من محبسه بقلعة دمشق واستقرارّه أتابك العساكر بها عوًضا

 جلبان قراسقل.

شمائل وسلم ثم في سابع عشرينه أخرج المير علء الدين علي بن الطبلوي من خزانة
 للمير يلبغا المجنون الستادارّ.

السكندرّية ثم قدم الخبر على السلطان بموت المير الكبير كمشبغا الحموي بسجن
 اليلبغاوية المراء. فابتهج السلطان بموته ورّأى أنه قد تم له أمره فإنه آخر من بقي من

على العادة ثم وأصبح من الغد في يوم الجمعة وهو أول شوال صلى صلة العيد بالميدان
في يوم صلى الجمعة بجامع القلعة فتفاءل الناس بزوال السلطان كونه خطب بمصر

 واحأد مرتين.

أول سنين قلت: وهذه القاعدة غير صحيحة فإن ذلك وقع للملك الظاهر جقمق في
سلطنته ثم وقع ذلك في سلطنة الملك الشرف إينال.

 ثم في

ًيا  إلى الكرك سادس شوال أخرج ابن الطبلوي علء الدين منف

 ومعه نقيب واحأد.

مرض السلطان وفى يوم الثلثاء خامس شوال من سنة إحأدى وثمانمائة فيه كان ابتداء
 الملك الظاهر برقوق.

ورّد من كختا وسببه أنه رّكب للعب الكرة بالميدان فلما فرغ منه قدم عليه عسل نحل
 فأكل منه ومن لحم بلشون مشوي.

ًئا لزم منه الفراش ثم دخل إلى مجلس أنسه وشرب مع ندمائه فاستحال ذلك خلطا رّدي
 من ليلته.

 ثم أصبح وعليه حأمى شديدة الحرارّة.

البحران الول فأنذرّ - ثم تنوع مرضه وأخذ في الزيادة من اليوم الثالث وليلة الرابع وهو
ًئا لشدة الحمى وضعف القوة حأتى أيس  منه. عن السابع إنذارًّا رّدي

الرّبعاء ثالث وأرّجف بموته في يوم السبت تاسعه واستمر أمره في الزيادة إلى يوم
 عشره فقوي الرّجاف بموته وغلقت السواق فركب الوالي ونادى بالمان.

وقضاة القضاة فلما أصبح يوم الخميس استدعى السلطان الخليفة المتوكل على الله
السلطان وسائر المراء وجميع أرّباب الدولة فحضر الجميع في مجلس السلطان فحدثهم

 في العهد لولده.

 وفاة أبيه. وابتدأ الخليفة بالحلف للمير فرج ابن السلطان وأنه هو السلطان بعد
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فتح الله فلما ثم حألف القضاة والمراء وجميع أرّباب الدولة وتولى تحليفهم كاتب السر
وبعد عبد العزيز تم الحلف للمير فرج حألفوا أن يكون القائم بعد فرج أخوه عبد العزيز

 أخوهما إبراهيم.

دينارّ وعشرين ثم كتبت وصية السلطان فأوصى لزوجاته وسرارّيه وخدامه بمائتي ألف
يونس الدوادارّ ألف دينارّ وأن يعفر له تربة بالصحراء خارّج باب النصر تجاه تربة المير
ليوقف عليها وأن بثمانين ألف دينارّ ويشترى بما فضل عن عمارّة التربة المذكورّة عقارّ
وهم الشيخ علء يدفن السلطان الملك الظاهر برقوق بها في لحد تحت أرّجل الفقراء:

عبد الله الجبرتي الدين السيرامي الحنفي والشيخ أمين الدين الخلواتي الحنفي والمعتقد
 الزهورّي. والمعتقد طلحة والشيخ المعتقد أبو بكر البجائي والمجذوب أحأمد

ًيا على وقررّ أن يكون المير الكبير أيتمش هو القائم بعده بتدبير ابنه فرج وأن يكون وص
والمير بيبرس الدوادارّ تركته ومعه تغري بردي من بشبغا أمير السلحا أعني عن الوالد
العشرات ثم المير يلبغا ابن أخت السلطان بعدهما ثم المير قطلوبغا الكركي أحأد أمراء

غراب وجعل الخليفة ناظًرا السالمي أحأد أمراء العشرات أيًضا ثم سعد الدين إبراهيم بن
 على الجميع.

البجاسي إلى ثم انفض المجلس ونظر المراء بأسرهم في خدمة المير الكبير أيتمش
 والوليات. منزله فوعد الناس أنه يبطل المظالم وأخذ البراطيل على المناصب

أرّبع عشرة وأكثر السلطان في مرضه من الصدقات فبلغ ما تصدق به في هذا المرض
 ألف دينارّ وتسعمائة دينارّ وتسعة وتسعين دينارًّا.

من ليلته بعد وأخذ في النزع من بعد الظهر إلى أن مات السلطان الملك الظاهر برقوق
بعد أن نصف الليل وهي ليلة الجمعة خامس عشر شوال وقد تجاوز ستين سنة من العمر

ًنا إحأدى وعشرين حأكم على الديارّ المصرية والممالك الشامية أميًرا كبيًرا مدبًرا وسلطا
طشتمر سنة وسبعة وخمسين يوًما منها تحكمه بديارّ مصر بعد مسك المير الكبير

الكبير العلئي الدوادارّ أرّبع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام وكان يسمى إذ ذاك بالمير
سنة نظام الملك ومنذ تسلطن سلطنته الولى في يوم الرّبعاء تاسع عشر شهر رّمضان

أرّبع وثمانين وسبعمائة إلى أن خلع واختفى في واقعة الناصري ومنطاش في سنة إحأدى
 وتسعين وسبعمائة ست سنين وثمانية أشهر وسبعة عشر يوًما.

ودام وتسلطن عوضه الملك المنصورّ حأاجي ابن الملك الشرف شعبان بن حأسين
ًعا محبوًسا ثم خارًّجا بالبلد الشامية ثمانية أشهر وستة عشر يوًما.  مخلو

ًيا.  وأعيد إلى السلطنة ثان

تسع سنين فمن يوم أعيد إلى سلطنته ثانية إلى أن مات في ليلة الجمعة المذكورّة
 وثمانية أشهر.

يأتي ذكره في وتسلطن من بعده ابنه الملك الناصر فرج وجلس على تخت الملك حأسبما
 سلطنته.

 وكفن. ثم أخذ المراء في تجهيز السلطان الظاهر برقوق - رّحأمه الله - وغسل



سائر وصلى عليه بالقلعة قاضي القضاة صدرّ الدين المناوي الشافعي وحأمل نعشه
يكن المراء على أعناقهم إلى تربته فدفن بها - حأيث أوصى - على قارّعة الطريق ولم

 بذلك المكان يوم ذاك حأائط ودفن قبل صلة الجمعة.

بالبكاء والعويل ونزل أمام نعشه سائر المراء وأرّباب الدولة مشاة يصيحون ويصرخون
الشعورّ من وقد امتلت طرق الصحراء بالجوارّي والنساء السبيات الحاسرات منشرات

 حأرم مماليكه وحأواشيه فكان يوًما فيه عبرة لمن اعتبر.

قبره وقرىء ولم يعهد قبله أحأد من ملوك مصر دفن نهارًّا غيره وضربت الخيام على
ليلة إلى قبره القرآن أياًما ومدت السمطة العامة الهائلة وترددت أكابر الدول في كل

 عدة أيام وكثر أسف الناس عليه.

الملك المظفر قلت: وهو أول من ولي السلطنة من الجراكسة بالديارّ المصرية بعد
تقدم ذكر ذلك بيبرس الجاشنكيز على خلف في بيبرس وهو القائم بدولة الجراكسة وقد

 كله في أول ترجمته.

رّومية تسمى شيرين وهي وخلف من الولد ثلثة ذكورّ: الملك الناصر فرًجا وأمه أم ولد
فرج وعبد العزيز وأمه أم بنت عم الوالد وقيل أخته وماتت في سلطنة ابنها الملك الناصر

وثلثين وثمانمائة وإبراهيم ولد أيًضا تركية الجنس تسمى قنق باي ماتت في سنة خمس
 برسباي. وأمه خوند بركة ماتت في أواخر دولة الملك الشرف

نورّوز الحافظي ثم مقبل وخلف أيًضا ثلث بنات: خوند سارّة: وأمها أم ولد تزوجها المير
بيرم: وأمها خوند الرومي وماتت في سنة ست عشر وثمانمائة بطريق دمشق وخوند
بالطاعون في سنة هاجر بنت منكلي بغا الشمسي تزوجها إينال باي بن قجماس وماتت

المؤيد شيخ ثم من بعده تسع عشرة وثمانمائة وخوند زينب: وأمها أم ولد تزوجها الملك
 التابك قجق وماتت في حأدود سنة ثلثين وثمانمائة.

دينارّ ومن وخلف في الخزانة وغيرها من الذهب العين ألف ألف دينارّ وأرّبعمائة ألف
ألف دينارّ الغلل والقنود والعسال والسكر والثياب وأنواع الفرو ما قيمته أيًضا ألف

 وأرّبعمائة ألف دينارّ.

البغال وخلف من الخيل نحو ستة آلف فرس ومن الجمال نحو خمسة آلف جمل ومن
 وحأمير التراب عدة كبيرة.

في كل وبلغت عدة مماليكه المشتروات خمسة آلف مملوك وبلغت جوامك مماليكه
شعير شهر نحو أرّبعمائة ألف درّهم فضة وعليق خيولهم في الشهر ثلثة عشر ألف إرّدب

في وعليق خيوله بالسطبل السلطاني وغيره وجمال النفر وأبقارّ السواقي وحأمير التراب
 كل شهر أحأد عشر ألف إرّدب من الشعير والفول.

ًفا ًنا عارّ ًعا مقداًما صارًّما فط ًكا جليًل حأازًما شهًما شجا بالمورّ والوقائع والحروب. وكان مل

الطبلخانات وتملكه ومما يدل على فرط شجاعته وثوبه على الملك وهو من جملة أمراء
 الديارّ المصرية من تلك الشجعان.

ًنا من الله تعالى " وما وقع له مع الناصري ومنطاش عند خلعه من السلطنة كان خذل
 ". الله أمًرا كان مفعوًل     ليقضي
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وإقدامه وكان - وما وقع له بعد خروجه من حأبس الكرك فهومن أكبر الدلة على شجاعته
ًتا وعنده شهامة عظيمة ورّأي جيد ومكر شديد وحأدس رّحأمه الله - سيوًسا عاقًل ثب

 صائب.

طمع كان فيه وكان يتروى في الشيء المدة الطويلة حأتى يفعله ويتأنى في أمورّه مع
 وشر في جمع المال.

غيره ثم ندم وكان يحب الستكثارّ من المماليك ويقدم جنس المماليك الجراكسة على
 على ذلك في أواخر عمره بعد فتنة علي باي.

 وكان يحب اقتناء الخيول والجمال.

في غالب وكان يتصدى للحأكام بنفسه ويباشر أحأكام المملكة برأيه وتدبيره فيصيب
 أمورّه.

يقيس رّأيهم على على أنه كان كثير المشورّة لرّباب التجارّب يأخذ رّأيهم فيما يفعله ثم
 حأدسه فيظهر له ما يفعله.

 وكان يحب أهل الخير والصلحا وله اعتقاد جيد في الفقراء والصلحاء.

من ملك كان وكان يقوم للفقهاء والصلحاء إذا دخل عليه أحأد منهم ولم يكن يعهد هذا
 قبله من ملوك مصر.

قتاله وقتله ل على أنه صارّ يغض من الفقهاء في سلطنته الثانية من أجل أنهم أفتوا في
ومع شدة حأنقه سيما القاضي ناصر الدين ابن بنت ميلق فإنه كان كثير العتقاد فيه

 عليهم كان ل يترك إكرامهم.

الحاج إلى مكة وكان كثير الصدقات والمعروف أوقف ناحأية بهتيت على سحابة تسير مع
إليه من الماء في كل سنة ومعها جمال تحمل المشاة من الحاج وتصرف لهم ما يحتاجون

ًبا. ًبا وإيا  والزاد ذها

 ووقف أيًضا أرًّضا على قبورّ إخوة يوسف عليه السلم بالقرافة.

رّمضان خمًسا وكان يذبح دائًما في طول أيام إمارّته وسلطنته في كل يوم من أيام شهر
تفرق على وعشرين بقرة يتصدق بها بعد أن تطبخ ومعها آلف من أرّغفة الخبز النقي

أهل الجوامع والمساجد والربط وأهل السجون لكل إنسان رّطل لحم مطبوخ وثلثة
أرّغفة وهذا غير ما كان يفرق في الزوايا من اللحم أيًضا فإنه كان يعطي لكل زاوية

خمسين رّطًل من اللحم الضأن وعدة أرّغفة في كل يوم وفيهم من يعطى أكثر من ذلك
 حأالهم. بحسب

 إلى مائة دينارّ. وكان يفرق في كل سنة في أهل العلم والصلحا مائتي ألف درّهم الواحأد

ويفرق في كل سنة وكان يفرق في فقراء القرافتين لكل فقير من دينارّ إلى أكثر وأقل
 ثمانية آلف إرّدب قمًحا على أهل الخير وأرّباب الصلحا.

الحرمين وفرق وكان يبعث في كل سنة إلى بلد الحجاز ثلثة آلف إرّدب قمًحا تفرق في
ًبا عنها ثمانية آلف رّغيف فلم يمت  فيه أحأد من الجوع. في مدة الغلء كل يوم أرّبعين إرّد



والفقراء حأتى وكان غير هذا كفه يبعث في كل قليل بجملة من الذهب تفرق في الفقهاء
الطواشي إنه تصدق مرة بخمسين ألف دينارّ مصرية على يد خازندارّه العبد الصالح

 صندل المنجكي الرومي.

وكانت شبه وأبطل عدة مكوس: منها ما كان يؤخذ من أهل شورّى وبلطيم من البرلس
 وغيرهم. الجالية وأبطل ما كان يؤخذ على القمح بثغر دمياط عما تبتاعه الفقراء

مكس الملح وأبطل مكس معمل الفرارّيج بالنحريرية وما معها من بلد الغربية وأبطل
البر ولة بعينتاب ومكس الدقيق بالبيرة وأبطل من طرابلس ما كان مقررًّا على قضاة

 بغلة بدل ذلك. العمال عند قدوم النائب إليها وهو مبلغ خمسمائة درّهم على كل منهم أو

 وأبطل ما كان يؤخذ على الدرّيس والحلفاء بباب النصر خارّج القاهرة.

الشمونين وأبطل ضمان المغاني بمدينة الكرك والشوبك وبمنية ابن خصيب وأعمال
 وزفتة ومنية غمر.

البطالين بالوجه وأبطل رّمي البقارّ بعد الفراغ من عمل الجسورّ بأرّاضي مصر على
 البحري.

صوفية بعد العصر كل وأنشأ بالقاهرة مدرّسته التي لم يعمر مثلها بين القصرين ورّتب لها
باليوان القبلي يوم وجعل بها سبعة درّوس لهل العلم على المذاهب الرّبعة أعظمهم
الجميع في كل الحنفي ثم درًّسا للتفسير ودرًّسا للحديث ودرًّسا للقراءات وأجرى على
والدرّاهم ووقف يوم الخبز ولحم الضأن المطبوخ وفي الشهر الحلوى والزيت والصابون

 على ذلك الوقاف الجليلة من الرّاضي والحورّ ونحوها.

ًعا. ًعا في عرض عشرين ذرّا  ذرّا

بالفيوم وكانت وجمد خزائن السلحا بثغر السكندرّية وسورّ دمنهورّ وعمر جبال الشرقية
ًبا وزاوية البرزخ بدمياط وقناة العروب بالقدس وبنى أيًضا بركة منذ عشرين سنة خرا

القناة بطريق الحجاز وبركة أخرى برأس وادي بني سالم بطريق الحجاز وجدد عمارّة
ما كان التي تحمل ماء النيل إلى قلعة الجبل وجدد عمارّة الميدان من تحت القلعة بعد

 خرب وسقاه وزرّع به القرط وغرس فيه النخل.

ًبا يقرأ فيه أيتام المسلمين القرآن الكريم بقلعة الجبل وجعل عليه وعمر صهريًجا ومكت
ًفا.  وق

ًنا.  وعمر أيًضا بالقلعة طاحأو

 وعمر أيًضا سبيًل تجاه باب دارّ الضيافة تجاه القلعة.

الدنانير والدرّاهم وخطب له على منابر تبريز عندما أخذها قرا محمد التركماني وضربت
 فيها باسمه.

 ومنابر سنجارّ. وخطب له على منابر الموصل من العراق وعلى منابر مارّدين بديارّ بكر

 وخرب عساكره مدينة دورّكي وأرّزنكان من أرّض الروم.



مات سودون وكان نائبه بالديارّ المصرية المير سودون الفخري الشيخوني إلى أن
ًدا بعده.  المذكورّ فلم يستنب الملك الظاهر أحأ

الخوارّزمي وكانت نوابه بدمشق أعني الذين تولوا في أيام سلطنته: المير بيدمر
الناصري صاحأب وإشقتمر المارّديني وألطنبغا الجوباني غير مرة وطرنطاي السيفي ويلبغا

وتاني الوقعة معه وبطا الطولوتمري الظاهري وسودون الطرنطاي وكمشبغا الشرفي
 بك المعروف بتنم الحسني ومات الملك الظاهر وهو على نيابتها.

الحموي وقرادمرداش ونوابه بحلب: يلبغا الناصري غير مرة وسودون المظفري وكمشبغا
الظاهري أعني الحأمدي وجلبان الكمشبغاوي الظاهري قرسقل وتغري بردي عن بشبغا

الطروش ومات عن الوالد وأرّغون شاه البراهيمي الظاهري وآقبغا الجمالي الظاهري
 السلطان وهو على نيابتها.

وأسندمر السيفي ونوابه بطرابلس: مأمورّ القلمطاوي وكمشبغا الحموي اليلبغاوي
ودمرداش قرادمرداش الحأمدي اليلبغاوي وإينال بن خجا على وإياس الجرجاوي

الطروش المحمدي الظاهري وأرّغون شاه البراهيمي الظاهري وآقبغا الجمالي الظاهري
 ويونس بلطا الظاهري ومات الملك الظاهر وهو على نيابتها.

العثماني ونوابه بحماة: صنجق الحسني وسودون المظفري وسودون العلئي وسودون
المحمدي وناصر الدين محمد بن المهمندارّ ومأمورّ القلمطاوي اليلبغاوي ودمرداش

الظاهري وليها مرتين وآقبغا السلطاني ويونس بلطا الظاهري ثم دمرداش المحمدي
ومات برقوق وهو على نيابتها ونوابه بصفد: أرّكماس السيفي وبتحاص السودوني وأرّغون

شاه البراهيمي الظاهري وآقبغا الجمالي الطروش الظاهري وأحأمد ابن الشيخ علي
 وألطنبغا العثماني الظاهري ومات الملك الظاهر وهو على نيابتها.

وقديد القلمطاوي ونوابه بالكرك: طغاي تمر القبلئي ومأمورّ القلمطاوي اليلبغاوي
ومحمد بن مبارّك اليلبغاوي ويونس القشتمري وأحأمد ابن الشيخ علي وبتخاص السودني

السلطان شاه المهمندارّ وألطنبغا الحاجب وسودون الظريف الظاهري الشمسي ومات
 وهو على نيابتها.

وألطنبغا العثماني ونوابه بغزة: قطلوبغا الضفوي وآقبغا الصغير ويلبغا القشتمري
الظاهر وهو على الظاهري وبيخجا الشرفي المدعو طيفورّ وألطنبغا الحاجب ومات الملك

 نيابتها.

وبدرّ الدين محمد بن قضاته بالديارّ المصرية فالشافعية: برهان الدين إبراهيم بن جماعة
المقيري الكركي وصدرّ أبي البقاء وناصر الدين محمد ابن بنت ميلق وعماد الدين أحأمد

ثالث مرة ومات الدين محمد المناوي وتقي الدين عبد الرحأمن الزبيري ثم المناوي
 السلطان وهو قاض.

الطرابلسي ومجد والحنفية: صدرّ الدين محمد بن منصورّ الدمشقي وشمس الدين محمد
الدين يوسف بن إبراهيم وجمال الدين محمود القيصري العجمي وجمال الدين إسماعيل

الدين عبد الملطي ومات والمالكية: جمال الدين عبد الرحأمن بن خير السكندرّي ثم ولي
الرحأمن بن خلدون وشمس الدين محمد الركراكي المغربي وشهاب الدين أحأمد

ًيا ومات الملك الظاهر وهو النحريري وناصر الدين أحأمد بن التنسي ثم ابن خلدون ثان
 قاض.



إبراهيم ومات السلطان والحنابلة: نصر الدين نصر الله العسقلني ثم ابنه برهان الدين
 وهو قاض.

العصر وأما أصحاب وظائفه من أكابر أمراء مصر فلم يضبطهم أحأد من مؤرّخي تلك
 واكتفوا بذكرهم عند ولية أحأدهم أو عزله أو موته إن كانوا فعلوا ذلك.

 ذكر مباشري دولته.

قرقماس الطشتمري ثم أستادارّيته: بهادرّ المنجكي ثم محمود بن علي بن أصفر عينه ثم
المجنون ثم محمد بن عمربن محمد بن قايماز ثم قطلوبك العلئي ثم يلبغا الحأمدي

 سنقر ثم يلبغا المجنون ومات السلطان وهو على وظيفته.

الدين إبراهيم ووزرّاؤه بديارّ مصر: علم الدين عبد الوهاب المعروف بسن إبرة وشمس
الكريم بن بن كاتب أرّنان وعلم الدين عبد الوهاب بن كاتب سيدي وكريم الدين عبد

محمد بن الغنام وموفق الدين أبو الفرج وسعد الدين نصر الله بن البقري وناصر الدين
الدين الحسام ورّكن الدين عمر بن قايماز وتاج الدين عبد الرحأيم بن أبي شاكر وناصر

محمد بن رّجب بن كلبك ومبارّك شاه وبدرّ الدين محمد بن الطوخي وتاج الدين عبد
 الرزاق بن أبي الفرج ومات السلطان وهو وزير.

الواحأد بن ياسين وكتاب سره: القاضي بدرّ الدين محمد بن فضل الله وأوحأد الذين عبد
ًيا ثم بدرّ الدين محمود الكلستاني وعلء الدين علي المقيري الكركي ثم ابن فضل الله ثان

 وفتح الدين فتح الله ومات السلطان وهو كاتب سره.

الفرج وجمال ونظارّ جيشه: تقي الدين عبد الرحأمن بن محب الدين وموفق الدين أبو
الدين الدين محمود القيصري العجمي وكريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز وشرف

 محمد الدماميني وسعد الدين إبراهيم بن غراب ومات السلطان وهو ناظر الجيش.

وسعد الدين أبو ونظارّ خاصه: سعد الدين نصر الله بن البقري وموفق الدين أبو الفرج
السلطان وهو الفرج بن تاج الدين موسى كاتب السعدي وسعد الدين بن غراب ومات

ًعا والله تعالى أعلم.  ناظر الجيش والخاص م

 وسبعمائة. السنة الولى من سلطنة الظاهر برقوق الثانية وهي سنة اثنتين وتسعين

أشهر وسبعة على أن الملك المنصورّ حأاجي ابن الملك الشرف شعبان حأكم منها ثمانية
 أيام من يوم سلطنته إلى يوم طلوع الملك الظاهر برقوق إلى قلعة الجبل.

 فيها توفي المير سيف الدين آقبغا بن عبد الله الجوهري اليلبغاوي.

بديارّ مصر ووقع له كان من أكابر اليلبغاوية وتولى الستادارّية وحأجوبية الحجاب كليهما
وندبه فيمن ندب أمورّ وهو أحأد من أخرجه الملك الظاهر من حأبس منطاش بالسكندرّية

 من المراء لقتال منطاش فقتل في وقعة حأمص عن بضع وخمسين سنة.

 فنون مع حأدة مزاج. وكان أميًرا جليًل عارًّفا يذاكر بمسائل جيدة فقهية وغيرها في عدة

أمراء الطبلخانات وتوفي المير سيف الدين أرّدبغا بن عبد الله العثماني اليلبغاوي أحأد
 قتيًل أيًضا في وقعة منطاش وكان من كبارّ اليلبغاوية.



نائب الشام قتيًل في وتوفي المير علء الدين ألطنبغا بن عبد الله الجوباني اليلبغاوي
الملك الظاهر برقوق واقعة منطاش وقد تقدم ذكر موته وكيفية قتله في أوائل سلطنة

 الثانية.

 وكان من عظماء المماليك اليلبغاوية.

ثم نقله إلى نيابة وله الملك الظاهر في سلطنته الولى أمير مجلس ثم وله نيابة الكرك
الظاهر برقوق الشام ثم قبض عليه وحأبسه إلى أن أخرجه الناصري بعد خلع الملك

بالسكندرّية وحأبسه فوله الناصري رّأس نوبة المراء إلى أن أمسكه منطاش وحأبسه
ًيا حأتى أخرجه الملك الظاهر برقوق فيمن أخرجه بعد عوده إلى سلطنة مصر ووله ثان

الناصري نيابة نيابة الشام وندبه لقتال منطاش فتوجه وقاتله وقتل في الواقعة وتولى
 الشام بعده.

 ومات الجوباني وقد قارّب الخمسين سنة من العمر.

وعنده سياسة وكان حأشًما فخورًّا معظًما في الدول متجفًل في مركبه ومماليكه ولبسه
 وأدب ومعرفة رّحأمه الله تعالى.

المصرية وكان وتوفي المير سيف الدين قازان اليرقشي أحأد أمراء الطبلخانات بالديارّ
 من حأواشي الناصري.

 قتل في واقعة منطاش على حأمص.

لما خرج وقبل أن يخرج منطاش بالملك المنصورّ من مصر لقتال الملك الظاهر برقوق
كان من سجن الكرك أمر والي الفيوم في الباطن بقتل جماعة كبيرة من المراء ممن

 بحبس الفيوم.

أنه لما كان ثم سافر منطاش وبعد سفره بأيام قدم محضر مفتعل من كاشف الفيوم:
سجنهم يوم الجمعة حأادي عشرين جمادى الخرة سقط على المراء المسجونين حأائط

ًعا.  فماتوا جمي

الدولة وهم: المير تنكز فعظم ذلك على الناس إلى الغاية كونهم من أكابر المراء وأعيان
المصرية وكان من الشجعان وتمان تمر العثماني اليلبغاوي أحأد أمراء الطبلخانات بالديارّ

الشرفية وهو من خشداشية منطاش لكنه الشرفي نائب بهنسا وكان من أكابر المماليك
حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية ومن كان من حأزب الناصري وتمرباي الحسني الشرفي
الشجعان وجمق الكمشبغاوي أحأد أجل المماليك الشرفية وهو حأمو الوالد وكان من

الجركتمري أحأد أمراء أعيان مراء مصر والشام وكان من حأزب الناصري وتمر
وقطلوبغا الحأمدي الطبلخانات بالديارّ المصرية وكان من حأزب الملك الظاهر برقوق

البوبكري أمير اليلبغاوي أحأد أمراء الطبلخانات بمصر وقد ولي عدة أعمال وقرابغا
العالية مجلس وأحأد مقدمي اللوف بالديارّ المصرية وقرقماس الطشتمري أستادارّ

وغيرها وكان والخازندارّ والدوادارّ الكبير بالديارّ المصرية تنقل في جميع هذه الوظائف
السعردي أوًل من حأزب الظاهر ثم صارّ من بعد خلعه من حأزب يلبغا الناصري ويونس
يضاهيه في الرماحا الظاهري أحأد أمراء الطبلخانات: لم يكن في المماليك الظاهرية من

 حأسن الشكالة ول في لعب الرمح قتل الجميع في يوم واحأد حأسب ما ذكرناه.

واقعة حأمص أيًضا. وتوفي المير سيف الدين مأمورّ بن عبد الله القلمطاوي اليلبغاوي في



وله الملك وكان ولي نيابة الكرك وتقدمة ألف بديارّ مصر وحأجوبية الحجاب بها ثم
 الظاهر في سلطنته الثانية نيابة حأماة فقتل وهو على نيابة حأماة.

أستاذه التابك يلبغا وكان من أجل المماليك اليلبغاوية وأعيان أمراء مصر وهو زوج بنت
ًقا لما حأبس بالكرك.  التي خدمت الملك الظاهر برقو

بزاويته خارّج وتوفي الشيخ المعتقد الصالح علي المغربل في خامس جمادى الولى ودفن
 القاهرة بحكر الزرّاق.

 وكان للناس فيه اعتقاد حأسن ويقصد للزيارّة.

خارّج باب وتوفي الشيخ المعتقد الصالح محمد الفاوي في ثامن جمادى الولى ودفن
 النصر.

ًدا.  وكان خيًرا معتق

 الولى. وتوفي الشيخ المقرىء شمس الدين محمد المعروف بالرفاء في سابع جمادى

جمادى وتوفي الديب الشاعر شمس الدين محمد بن إسماعيل الفلتي في سادس
 الولى.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمسة أذرّع ونصف.

ًعا وإصبعان.  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

 والوفاء حأادي عشر مسرى.

 والله تعالى أعلم.

 وسبعمائة. السنة الثانية من سلطنة الظاهر برقوق الثانية وهي سنة ثلث وتسعين

الجوكندارّ في وتوقي فيها توفي المير شهاب الدين أحأمد ابن المير الكبير آل ملك
بن بحر قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحأمد بن عمر بن مسلم بن سعيد

القرشي الدمشقي الشافعي قاضي قضاة دمشق بخزانة شمائل بعد عقوبات شديدة في
 ليلة الحأد تاسع شهر رّجب.

ًفا على نفسه.  وكان غير مشكورّ السيرة مسر

وقد مر من وهو ممن قام على الملك الظاهر برقوق بدمشق وحأرض العامة على قتاله
ًيا.  ذكره ما فيه غنية عن ذكره ثان

ووالي القاهرة وتوفي المير حأسام الدين بن علي بن الكورّاني أحأد أمراء الطبلخانات
 مخنوًقا بخزانة شمائل بعد عقوبات كثيرة في عاشر شعبان.

 وكان غير مشكورّ السيرة وفيه ظلم وجبروت.

 قتل من الزعر في أيام وليته خلئق ل تدخل تحت حأصر.



بن يوسف وتوفي الشيخ المام العالم العلمة جلل الدين جلل بن رّسول بن أحأمد
 رّجب. العجمي الثيري التباني الحنفي خارّج القاهرة في يوم الجمعة ثالث عشر شهر

يقال له: التبانة والتباني نسبة إلى سكنه موضع خارّج القاهرة بالقرب من باب الوزير
 وكان إماًما عالًما بفنون كثيرة.

 أفتى وأقرأ ودرّس عدة سنين وعرض عليه قضاء مصر فامتنع عفة منه.

شرحا مختصر ابن الحاجب وله مصنفات كثيرة: منها " شرحا المنارّ " في أصول الفقه و "
للحافظ مغلطاي وله " " وخرج أيًضا " مختصر التلويح في شرحا الجامع الصحيح "

ترجيح المام أبي حأنيفة منظومة في الفقه " وشرحأها في أرّبع مجلدات وله " مختصر في
ًبا كثيرة غير  ذلك. " وله تعليق على البزدوي ولم يكمله وشرحا كت

الياء آخر وتوفي الشيخ وأصله من بلدة بالروم يقال لها: ثيرة بكسر الثاء المثلثة وسكون
 المعتقد الصالح علي الروبي في رّابع ذي الحجة.

 وكان للناس فيه اعتقاد ويقصد للزيارّة للتبرك به.

قضاة وتوفي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن يوسف الركراكي المالكي قاضي
 الديارّ المصرية وهو قاض بحمص في رّابع عشر شوال وقد تجرد صحبة السلطان.

ًنا مشكورّ السيرة.  وكان عالًما دي

النصارّي الشافعي وتوفي شيخ الخانقاه الصلحأية سعيد السعداء شهاب الدين أحأمد بن
 في عاشر ذي القعدة.

الدين وتوفي قاضي قضاة الحنابلة بدمشق الشيخ شرف الدين عبد القادرّ بن شمس
ًها محمد بن عبد القادرّ الحنبلي النابلسي الدمشقي في عيد الضحى بدمشق وكان فقي

 فاضًل أفتى ودرّس.

إسحاق إبراهيم بن وتوفي القاضي فتح الدين أبو بكر محمد ابن القاضي عماد الدين أبي
الشهيد كاتب محمد بن إسحاق بن أبي الكرم محمد الدمشقي الشافعي المعروف بابن

 سر دمشق قتيًل بخزانة شمائل في ليلة الثلثاء تاسع عشرين شعبان.

 برقوق. وكان ممن خرج على الملك الظاهر برقوق ووافق منطاًشا وحأرض على قتال

دمشق وابن وقد مر من ذكره نبذة كبيرة عند حأضورّه إلى القاهرة مع جنتمر نائب
 القرشي قاضي دمشق وغيرهما.

ًكا في ًعا في الدب والترسل مشارّ فنون كثيرة ماهًرا في وكان فتح الدين رّئيًسا فاضًل بارّ
 التفسير مليح الخط.

وجملتها وله مصنفات منها أنه نظم السيرة النبوية لبن هشام في مسطورّ مرجز
السر خمسون ألف بيت ولما ولي كتابة سر دمشق قال فيه بدرّ الدين بن حأبيب: كتابة

نصر من الله وفتح عل قدرّها بابن الشهيد اللمعي الديب وكيف ل تعلو وقد جاءها "
الكأس حأدثنا ودعنا " ومن شعر القاضي فتح الدين هذا - رّحأمه الله - قوله: مدير قريب

سوى الحديث بعيشك عن كؤوسك والحثيث حأديثك عن قديم الراحا يغني فل تسق النام
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ما مثلها وله: قاسوا حأماة بجلق فأجبتهم هذا قياس باطل وحأياتكم فعروس جامع بجلق
لبعلبك فشاقني شتان بين عروسنا وحأماتكم وله في عين بعلبك - رّحأمه الله -: ولقد أتيت

 عين بها رّوض النعيم منعم

 بقلعة حألب. وتوفي المير الكبير يلبغا بن عبد الله الناصري اليلبغاوي قتيًل

من الملك وهو صاحأب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق التي خلع الملك الظاهر فيها
 وحأبس بالكرك.

 وكان أصله من أكابر مماليك يلبغا العمري أستاذ برقوق.

ألف بالقاهرة في وتولى في أيام أستاذه يلبغا إمرة طبلخاناه ثم صارّ أمير مائة ومقدم
السطبل دولة الملك الشرف شعبان وكان معه في العقبة ثم ملك باب السلسلة من

 السلطاني كل ذلك وبرقوق لم يتأمر إل من نحو شهر واحأد.

ألف بدمشق حأتى ثموقع له أمورّ وحأبس ونفي إلى البلد الشامية على إمرة مائة وتقدمة
 برقوق. ولي نيابة حألب عن المنصورّ علي ثم عن أخيه ثم عن الملك الظاهر

ًيا.  ثم أطلقه برقوق ووله نيابة حألب ثان

وحأبسه بالكرك. فعصى بعد مدة ووافق منطاش وقهر الظاهر برقوًقا وخلعه من السلطنة

ًيا ًيا ولقيه ورّشح إلى سلطنة مصر فامتنع غاية المتناع وسلطن الملك الصالح حأاج ثان
 بالمنصورّ وصارّ هو مدبر مملكته.

السكندرّية وحأكم مصر إلى أن خرج عليه منطاش وكسره وقبض عليه وحأبسه بسجن
إلى أن أفرج عنه الملك الظاهر برقوق لما خرج من حأبس الكرك وكسر منطاش

ًيا فأخرجه ولم يؤاخذه.  وتسلطن ثان

قبض عليه في هذه وندبه برقوق لقتال منطاش ثم وله نيابة الشام بعد قتل الجوباني ثم
المهمندارّ نائب السنة وقتله بقلعة حألب ليلته هو وكشلي أمير آخورّه والمير محمد بن

 حأماة.

والثانية وترجمة وقد تقدم ذلك كله مفصًل في ترجمة الملك الظاهر برقوق الولى
غير فيكتفى بما المنصورّ حأاجي فإنه كان في الحقيقة هو السلطان وحأاجي له السم ل

 وقع من ذكره هناك ول حأاجة للعادة هنا.

 وكان يلبغا الناصري من أجل الملوك عفة وصيانة.

 ولي مصر وخلع الملك الظاهر وولى الملك المنصورّ.

ًدا صبًرا غير واحأد يسمى سودون من مماليك الظاهر.  ولم يقتل أحأ

أشارّ عليه ويكفيه من عفته عن سفك الدماء عدم قتله للملك الظاهر برقوق بعد أن
 جميع أصحابه بقتله.



ًدا بل إذا ظهر ًقا ل يقتله أب منه ما يخيفه يحبسه وكان مذهبي فيه أن الملك الظاهر برقو
والسلطنة وحأبسه إلى أن يموت مراعاة لما سبق له من المن عليه لما خلعه من الملك

 ولم يقتله.

 انتهى.

 السنة الثالثة من سلطنة الظاهر برقوق الثانية

 وهي سنة أرّبع وتسعين وسبعمائة.

الدنيسري وفيها توفي الشيخ الديب شهاب الدين أبو العباس أحأمد بن محمد بن علي
 المعروف بابن العطارّ الشاعر المشهورّ في سادس عشر شهر رّبيع الخر.

 وقد مر من شعره نبذة كثيرة في عدة مواطن.

ًظا واضحوا ومن نظمه المشهورّ في القباط قوله: قالوا ترى القباط قد رّزقوا حأ
أتابك العساكر كالسلطين وتوفي المير الكبير إينال بن عبد الله اليوسفي اليلبغاوي

 بالديارّ المصرية بها في رّابع عشرين جمادى الخرة.

 وتولى التابكية من بعده المير كمشبغا الحموي اليلبغاوي.

 على أن كمشبغا كان يجلس في الخدمة تحت إينال المذكورّ.

ًعا مقداًما وقد تقدم رّكوبه على الملك الظاهر برقوق قبل سلطنته وكان إينال شجا
أميًرا ثم نقله والقبض عليه وحأبسه مدة إلى أن أخرجه برقوق إلى بلد الشام وصارّ بها
نيابة حألب وجعله إلى عدة وليات إلى أن وله نيابة حألب ثم عزله في سلطنته الولى عن

 أتابك دمشق ثم وله نيابة حألب بعد عصيان الناصري فلم يتم له ذلك.

 وخرج إينال أيًضا على الظاهر ووافق الناصري.

الظاهر برقوق فلما ملك الناصري مصر وله نيابة صفد ووقع له أمورّ حأتى وله الملك
أن مات في أتابكية العساكر بالديارّ المصرية في سلطنته الثانية فدام على ذلك إلى

 التارّيخ المذكورّ.

 التعريف بحاله. وقد تقدم ذكر إينال هذا في عدة تراجم من هذا الكتاب فيها كفاية عن

الشام بها بعد أن وتوفي المير سيف الدين بطا بن عبد الله الطولوتمري الظاهري نائب
 ولي نيابة الشام أياًما قليلة في حأادي عشرين المحرم.

من سجن القلعة وقد ذكرنا أمر بطا هذا في أواخر ترجمة الملك المنصورّ وكيفية خروجه
السلسلة إلى وكيف ملك باب السلسلة من صراي تمر نائب غيبة منطاش وإقامته بباب

 أن قدم أستاذه الملك الظاهر برقوق إلى الديارّ المصرية.

التابك يلبغا الناصري ووله برقوق الدوادارّية الكبرى ثم وله نيابة دمشق بعد القبض على
 فلم تطل أيامه ومات.

 وكان من أعيان المماليك الظاهرية.
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 واتهم الملك الظاهر في أمره أنه اغتاله بالسم والله أعلم.

لبيته في حأادي وتوفي المير سيف الدين ملكتمر بن عبد الله الناصري بطاًل ملزًما
 عشرين شهر رّبيع الول.

 وكان قديم هجرة في المراء.

مائة وتقدمة ألف تأمر في دولة الناصر حأسن ثم أنعم عليه الملك الشرف شعبان بإمرة
نقل إلى إمرة بالديارّ المصرية ثم جعله نوبة النوب بعد واقعة أسندمر الناصري ثم

علم دارّ مجلس ثم صارّ أستادارًّا كبيًرا في سنة إحأدى وسبعين وسبعمائة عوًضا عن
 المحمدي.

وأنعم عليه ثم أخرج إلى نيابة صفد في السنة المذكورّة ثم عزل وأحأضر إلى القاهرة
 بإمرة مائة وتقدمة ألف بها.

 إلى أن مات. ثم ولي حأجوبية الحجاب بالديارّ المصرية مدة سنين ثم تعطل ولزم دارّه

 في شعبان. وتوفي المير سيف الدين سودون بن عبد الله الطرنطائي نائب دمشق بها

 ومات. نيابة دمشق بعد موت المير بطا المقدم ذكره فحكم بدمشق وكان ولي

 وتولى نيابة دمشق الخاصكي أمير مجلس.

مصر وكانت وتوفي الشيخ المعتقد المجذوب طلحة المغربي في رّابع عشر شوال بمدينة
 جنازته مشهودة ودفن خارّج باب النصر من القاهرة.

والعلماء وهو أحأد من أوصى الملك الظاهر برقوق أن يدفن تحت أرّجلهم من الصالحين
 فدفن هناك ثم عمرت التربة الناصرية الموجودة الن.

 وكان للناس فيه اعتقاد كبير ل سيما الملك الظاهر برقوق.

الرازي الحنفي وتوفي الشيخ المام العالم العلمة عز الدين يوسف بن محمود بن محمد
الجاشنكير ثم العجمي المعروف بالصم شيخ خانقاه الملك المظفر رّكن الدين بيبرس

سنة وكان شيخ الخانقاه الشيخونية في ثالث عشرين المحرم وقد أناف على السبعين
 من العلماء.

الوهاب ابن عبد الرزاق وتوفي الديب الوزير فخر الدين أبو الفرج عبد الرحأمن وقيل عبد
الدولة بالديارّ بن إبراهيم القبطي الحنفي الشهير بابن مكانس وزير دمشق وناظر

 المصرية والشاعر المشهورّ بالقاهرة في خامس ذي الحجة.

ًغا ل يعرف في أبناء جنسه ًبا فاضًل شاعًرا فصيًحا بلي القباط من يقارّبه ول يدانيه وكان أدي
في غاية الحسن والرقة وهو أحأد فحول الشعراء بالديارّ المصرية في عصره وشعره

 والنسجام.

 وديوان شعره مشهورّ كثير الوقوع بأيدي الناس.

كتاب تراجم نذكر وقد استوعبنا من شعره أشياء كثيرة في كتابنا المنهل الصافي إذ هو
 هنا بعضها.



أهل ظلم ومن شعره وقد صادرّه الملك الظاهر برقوق فقال: رّب خذ بالعدل قوًما
وما تعلقت متوالي ولما علقه الملك الظاهر برقوق في مصادرّته منكًسا على رّأسه قال:

علقت بالسرياق منتكًسا لجرمة أوجبت تعذيب ناسوتي لكنني مذ نفثت السحر من أدبي
فأبى تعليق هارّوت ومارّوت وله - عفا الله عنه -: زارّت معطرة الشذا ملفوفة كي تختفي

الله شذا العطر يا معشر الدباء هذا وقتكم فتناظموا في اللف والنشر وله - سامحه
ًدا بخد خلت فيه الشعر نمل أتعرف خده للعشق أهًل تعالى -: يقول معذبي إذ همت وج

فقلت لهم نعم أهًل وسهل وتوفي القاضي علء الدين كلي بن عيسى بن موسى بن
عيسى بن سليم بن حأميد الزرّقي المقيري الكركي الشافعي كاتب سر الكرك ثم الديارّ

 المصرية في أول شهر رّبيع الول ودفن خارّج باب النصر.

ذكر ذلك وهو أحأد من قام بنصرة الملك الظاهر عند خروجه من حأبس الكرك وقد تقدم
أخاه في ترجمة الملك الظاهر برقوق فعرف له برقوق ذلك ووله كتابة سر مصر وولى

 القاضي عماد الدين قضاء الديارّ المصرية.

بن عبد الله بن واستمر علء الدين هذا في وظيفته كتابة وتوفي القاضي علء الدين علي
ًقا يوسف البيري الحلبي الشاعر الكاتب المنشئ في رّابع عشر شهر رّبيع الول مخنو

 بأمر الملك برقوق.

ًعا في النشاء والدب.  وكان بارّ

صحبته إلى وخدم جماعة من الملوك إلى أن اتصل بخدمة التابك يلبغا الناصري وسارّ
 الديارّ المصرية لقتال الملك الظاهر برقوق.

على ذلك ولما ملك الناصري ديارّ مصر صارّ علء الدين هذا من عظماء مصر ول زال
 حأتى قبض على الناصري وحأبس بالسكندرّية فاستمر علء الدين بمصر.

خدمته إلى أن قبض فلما عاد الظاهر إلى ملكه وأخرج الناصري عاد علء الدين هذا إلى
 في الحديد ثم قتل. عليه الملك الظاهر وقتله وأمسك علء الدين هذا وحأمل إلى القاهرة

ًبا شاعًرا. ًعا أدي  وكان بارّ

أبيضا توهم أن البحر رّام ومن شعره: أرّى البدرّ لما أن دنا لغروبه وألبس منه أزرّق الماء
ًفا عليه مفضضا وتوفي المير عنقاء بن شطي ملك العرب وأمير آل التقامه فسل له سي

 مرا.

الناصري كان قد خرج عن طاعة الملك الظاهر وقتل المير يونس الدوادارّ ووافق
 ومنطاًشا.

الناس في قتله حأتى فلما عاد الملك الظاهر إلى ملكه لم يزل يرسل إليه الفداوية ويعد
 قتلته الفداوية في هذه السنة في رّابع المحرم.

 وتوفي المير سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الصفوي.

عبد الله السيفي كان أحأد أمراء اللوف بالديارّ وتوفي المير سيف الدين قطلوبغا بن
 طشتمر الدوادارّ.

 كان أحأد أمراء العشرات مات في عاشر صفر.



المعروف بابن وتوفي الشيخ بدرّ الدين محمد بن عبد الله المنهاجي الفقيه الشافعي
 الزرّكشي المصنف المشهورّ في ثالث رّجب.

ًفا. ًها مصن  وكان فقي

المالكي في ثالث وتوفي الشيخ الصالح المعتقد أبو عبد الله محمد الركراكي المغربي
 عشر جمادى الولى وقد قارّب مائة سنة.

الصقري المنجكي وتوفي المير الوزير ناصر الدين محمد بن المير حأسام الدين لجين
الوظائف المعروف بابن الحسام في ثاني عشر صفر بعد مرض طويل بعد أن ولي

 الجليلة مثل وزرّ مصر والستادارّية وغيرهما.

الدين إبراهيم وتوفي القاضي جمال الدين محمود ابن القاضي حأافظ الدين محمد بن تاج
 القيصري الحنفي قاضي قضاة الحنفية بحلب.

مقتوًل في محبسه وتوفي المير سيف الدين قرادمرداش بن عبد الله الحأمدي اليلبغاوي
 بقلعة الجبل في ذي الحجة.

 وهو أيًضا من أعيان المماليك اليلبغاوية.

 الظاهر الولى. وكان من جملة أمراء اللوف بالديارّ المصرية وأمير سلحا في سلطنة

على فلما انتصر الناصري على عسكر الملك الظاهر برقوق بدمشق وقبض الناصري
أتابك التابك أيتمش البجاسي خلع الملك الظاهر على قرادمرداش هذا باستقرارّه عوضه

وتوجه إلى العساكر بالديارّ المصرية وأنعم عليه بثلثين ألف دينارّ فأخذها وعصى من ليلته
 الناصري وصارّ من جملة عساكره.

منطاًشا مع من فلما ملك الناصري الديارّ المصرية استقر به أمير مجلس إلى أن أمسك
نيابة أمسك من حأواشي الناصري وحأبسه إلى أن أطلقه الملك الظاهر برقوق ووله

عزله طرابلس ثم نقله إلى نيابة حألب وندبه لقتال منطاش فدام على نيابة حألب إلى أن
قبض عنها الملك الظاهر بعد أن أمسك الناصري وأنعم عليه بتقدمة ألف بديارّ مصر ثم

 عليه بمصر وحأبسه ثم قتله.

بابن الصائغ وتوفي الشيخ المحدث المسند بدرّ الدين محمد بن محمد بن مجير المعروف
 وابن المشارّف في ثالث شهر رّبيع الخر.

ًعا.  أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم سبعة أذرّع وعشرون إصب

ًعا. ًعا واثنتا عشرة إصب  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 وسبعمائة. السنة الرابعة من سلطنة الظاهر برقوق الثانية وهي سنة خمس وتسعين

سادس عشر ذي وفيها توفي الديب الشاعر زين الدين أبو بكر بن عثمان بن العجمي في
 الحجة.

 وكان عنده فضيلة وله شعر جيد.



والنصبا وكان من ذلك قوله: قد عاود الحب قلبي بعد سلوته واستعذب الضيم والتعذيب
الدين أبو يزيد أقسم ل يصبو لظبي نقا فما رّأى في هوى غزلنه وصبا وتوفي المير زين

الطبلخاناه في رّابع بن مراد الخازن دوادارّ السلطان الملك الظاهر برقوق وأحأد أمراء
 جمادى الخرة وحأضر السلطان الصلة عليه.

الناصري ومنطاش وأبو يزيد هذا هو الذي كان أخفى الملك الظاهر برقوًقا عنده في نوبه
 وأخذ من دارّه.

 الظاهر ذلك. وكان الظاهر توجه إليه واختفى عنده من غير مواعدة فعرف له الملك

ًيا أنعم عليه بإمرة طبلخاناه ثم استقر به دوادارًّا فلما عاد الملك الظاهر إلى ملكه ثان
 التارّيخ المذكورّ. كبيًرا بعد توجه بطا لنيابة الشام فدام على ذلك حأتى مات في

 ودفن بتربته التي أنشأها عند دارّ الضيافة بالقرب من قلعة الجبل.

ًيا له يد في فنون وكان يعرف بالتركي ًفا ذك والعجمي والرّمني على وكان أميًرا فاضًل عارّ
 أنه كان فصيًحا باللغة العربية.

 قلت: هكذا يكون الدوادارّ ل كمن ل يعرف اسمه من اسم الحمارّ.

 وكان يميل إلى مذهب الصوفية.

 وكان الملك الظاهر يثق إليه ويشاورّه في أمورّه.

شعبان ودفن وتولي الوزير الصاحأب شمس الدين أبو الفرج عبد الله المقسي في رّابع
 بجامعه الذي جدده على الخليج الناصري بالقرب من باب البحر.

ًدا من رّؤساء القباط.  وكان معدو

 وتوفي المير ناصر الدين محمد بن المير علء الدين آقبغا آص.

شعبان الطبلخانات ثم قال المقريزي رّحأمه الله: كان أوًل من جملة أمراء الملك الشرف
 نزعها منه لما سخط على والده وتعطل مدة وعق أباه.

 وحأكي عنه أمورّ شنيعة في عقوقه لوالده.

الدواوين بإمرة وسافر إلى اليمن وعاد إلى القاهرة وتنقلت به اليام إلى أن ولي شد
 عشرة مدة.

 ثم أمسك وصودرّ وعوقب عقوبة شديدة.

في يوم وكان سيء السيرة من أشر خلق الله المتجاهرين بالمعاصي إلى أن توفى
 الرّبعاء ثامن عشرين شوال.

 انتهى كلم المقريزي.

 النبوي. وتوفي المير الطواشي مقبل بن عبد الله الشهابي شيخ الخدام بالحرم



 قلوون. وكان أصله من خدام الملك الصالح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن

حأسن بن وتنقل في الخدم إلى أن اختص بالمير شيخون العمري ثم خدم السلطان
 محمد.

ياقوت الرسولي ثم ولي مشيخة الخدام بالحرم النبوي بعد وفاة الطواشي افتخارّ الدين
 مكانه. الخازندارّ الناصري وكان مقبل ينوب عنه في الحرم فلما مات ولي

بن أبي الفتح بن وتوفي قاضي القضاة ناصر الدين أبو الفتح نصر الله بن أحأمد بن محمد
الديارّ المصرية هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم الكناني العسقلني الحنبلي قاضي قضاة

 بها في ليلة الرّبعاء حأادي عشرين شعبان.

ًبا للناس.  وكان مشكورّ السيرة مح

الرّبعاء تاسع وتوفي الشيخ نجم الدين محمد بن جماعة الشافعي خطيب القدس في يوم
 ذي القعدة بالقاهرة ودفن خارّج باب النصر.

في شهر رّمضان وتوفي المير صارّم الدين إبراهيم ابن المير الكبير طشتمر الدوادارّ
 بثغر السكندرّية.

 وكان من جملة أمراء الطبلخاناه بالديارّ المصرية.

الشافعي في ثامن وتوفي الشيخ علء الدين أبو الحسن علي بن محمد القفهسي الفقيه
 عشرين شوال.

ًدا من فقهاء الشافعية.  وكان معدو

 درّقة الكاشف. وتوفي علء الدين قطلوبغا بن عبد الله السنقجارّي والمعروف بأبي

كبيرة حأتى مهد ولي الكشف بجهات كثيرة ووقع له أمورّ مع العربان وقتل منهم جماعة
 البلد القبلية.

الظاهر برقوق وتوفي الشيخ صلحا الدين محمد بن العمى الحنبلي مدرّس مدرّسة الملك
 في شهر رّبيع الخر.

شيخ المدرّسة وتوفي القاضي شهاب الدين أبو العباس أحأمد بن الضياء المناوي الشافعي
 الجاولية بالكبش وأحأد نواب الحكم بالقاهرة في شهر رّبيع الخر.

ًعا. أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع وأرّبعة عشر  إصب

ًعا. ًعا وعشرون إصب  مبلغ الزيادة سبعة عشر ذرّا

 والله تعالى أعلم.

 وسبعمائة. السنة الخامسة من سلطنة الظاهر برقوق الثانية وهي سنة ست وتسعين

الشراب خاناه وفيها توفي المير سيف الدين أبرك بن عبد الله المحمودي الظاهري شاد
 السلطانية وهو مجرد بدمشق وبها دفن.



 وكان خصيًصا عند أستاذه الملك الظاهر برقوق.

العقوبة في وفيها توفي الصاحأب الوزير موفق الدين أبو الفرج السلمي القبطي تحت
 يوم الثنين حأادي عشرين شهر رّبيع الخر.

ًبا ولبس وكان أسوأ الوزرّاء سيرة لنه كان أكره على السلم حأتى قال كلمة اليمان غص
 بذنوبهم. العمامة البيضاء وهو باق على دين النصرانية فكان على الناس

السيرة حأتى أكره ولما كان على دين النصرانية وهو يباشر الحوائج خاناه كان مشكورّ
ًغا عظيًما من الظلم والجورّ.  على السلم فبلغ من المسلمين مبل

 وولي في بعض الحأيان نظر الجيش بديارّ مصر أيًضا.

 قلت: ل ألومه على ما فعله وما الذنب إل لموليه.

 لم ل أقتدي بمن كان قبله من الملوك السالفة ووزرّائهم.

رّحأمهم الله تعالى. - مثل القاضي الفاضل عبد الرحأيم وابن بنت العز وبني حأناء وغيرهم

المنصورّي في يوم وتوفي الشيخ المعتقد الصالح رّشيد التكرورّي السود في البيمارّستان
 السبت ثالث عشرين جمادى الخرة.

يقصد للزيارّة وكان يقيم بجامع رّاشدة خارّج مدينة مصر القديمة وهو آخر من سكنه وهو
 وللناس فيه اعتقاد حأسن.

بابن التركية وتوفي المير سلم بتشديد اللم ابن محمد بن سليمان بن فايد المعروف
 العرب. أمير خفاجة من الصعيد في سابع شهر رّبيع الخر وكان من أجل أمراء

وهو بمدينة حألب وتوفي الرئيس علء الدين علي بن عبد الواحأد بن صغير رّئيس الطباء
نقل بعد مدة في التجريدة صحبة السلطان في يوم الجمعة عاشر ذي الحجة ودفن بها ثم

 إلى القاهرة.

 وكان من الفراد في علم الطب والملطفة ماهًرا في صناعته.

ًفا ويصف الدواء في كان من عظم اطلعه في علم الطب يصف الدواء للموسر بأرّبعين أل
عليه شيخ وشكا ذلك الداء بعينه للمعسر بفلس قال المقريزي: " وكنت عنده فدخل
فقال له: فل تفعل نم شحة المال فقال له: إياك تنام بغير سراويل فقال الشيخ: أي والله

 لي: عملت ما قال فبرئت. بسراويلك! قال: فصدفت ذلك الشيخ بعد أيام فسألته فقال

فجاء به إلى ابن قال: وكان لنا جارّ حأدث لبنه رّعاف حأتى أفرط فانحلت قوى الصغير
ًيا: صغير هذا وشكا من كثرة الرعاف فقال له: شرط أذنه فتعجب وتوقف فقال له ثان

 توكل على الله وافعل ففعل ذلك فبريء الصغير.

 وذكر له أشياء كثيرة من هذا النموذج يطول شرحأها.

محيي الدين وتوفي القاضي بدرّ الدين محمد ابن القاضي علء الدين علي ابن القاضي
بن يحيى بن فضل الله بن مجلى بن دعجان بن خلف بن نصر بن منصورّ بن عبد الله
علي بن محمد بن أبي بكر عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي العمري



الشافعي كاتب سر الديارّ المصرية ورّئيسها بدمشق في يوم الثلثاء العشرين المصري
ًدا صحبة السلطان الملك الظاهر برقوق ودفن بتربتهم بدمشق. من شوال  مجر

 وولي كتابة السر من بعده القاضي بدرّ الدين محمود الكلستاني.

شعراء وتوفي أخوه حأمزة بن علي بن فضل الله بعده بشهر فقال في موتهما بعض
ًبا ومات أخوه حأمزة بعد شهر وكان القاضي بدرّ العصر: قضى البدرّ بن فضل الله نح

 الفقه وغيره. الدين المذكورّ إماًما رّئيًسا فاضًل في النشاء والدب وله مشارّكة جيدة في

 وكان محمود السيرة مشكورّ الطريقة.

وثانية فالولى باشر كتابة سر مصر نحو سبع وعشرين سنة على أنه انفصل فيها أولى
سمي بدرّ الدين من بأوحأد الدين عبد الواحأد الثانية بعلء الدين الكركي وهو ثالث واحأد

بني فضل الله بني فضل الله كتاب سر دمشق وآخر من ولي كتابة سر مصر وغيرها من
 وبموته خرجت كتابة السر عن بني فضل الله - رّحأمه الله تعالى -.

الدهر وتوفي القاضي تاج الدين محمد بن محمد بن محمد المليجي المعروف بصائم
محتسب القاهرة وناظر الحأباس وخطيب مدرّسة السلطان حأسن في تاسع عشر صفر

 سبعين سنة. عن

ًنا مشكورّ السيرة - رّحأمه الله -.  وكان خيًرا دي

بديارّ مصر ثم نائب وتوفي المير منكاي بغا بن عبد الله الشمسي الطرخاني أحأد المراء
 الكرك في ليلة عاشورّاء.

 وكان من أكابر أمراء مصر ولديه حأشمة ورّياسة.

وابن أخت الملك وتوفي المير زين الدين عبد الرحأمن بن التابك منكلي بغا الشمسي
الطبلخانات بديارّ الشرف شعبان بن حأسين وصهر الملك الظاهر برقوق وأحأد أمراء

 مصر بها في عاشر شعبان.

في يوم وتوفي الشيخ ناصر الدين محمد بن مقبل الجندي الفقيه الظاهري المذهب
 الرّبعاء ثالث عشر جمادى الخرة.

أهل الظاهر وكان فاضًل وله مشارّكة جيدة في فنون وكان ل يتكتم القتداء بمذهب
 ويحف شارّبه ويرفع يديه في كل خفض ورّفع في الصلة.

الدين أرّقطاي وتوفي المير ناصر الدين محمد بن المير شرف الدين موسى بن سيف
الرّبعاء بن المير جمال الدين يوسف أحأد أمراء العشرات بالديارّ المصرية في ليلة

 سادس عشرين ذي القعدة.

 وكان أبوه وجده من أمراء اللوف بالقاهرة.

 وكان يحب علم الحديث ويواظب سماعه وله مشارّكة في المذهب.

بالقاهرة في يوم وتوفيت الشيخة الصالحة المعتقدة المعروفة بالبغدادية صاحأبة الرباط
 السبت ثاني عشرين جمادى الخرة.



 وكانت على قدم هائل من الصلة والعبادة.

 وللناس فيها اعتقاد وتقصد للزيارّة.

إبراهيم في ليلة وتوفي السلطان أبو العباس أحأمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن
ًعا الخميس رّابع شعبان بمحل ملكه مدينة تونس من بلد المغرب بعد أن حأكمها أرّب
ًفا وقام من بعده على ملك تونس ابنه السلطان أبو وعشرين سنة وثلثة أشهر ونص

 فارّس عبد العزيز.

يأتي ذكره وكان من أجل ملوك الغرب وطالت أيام ولده عبد العزيز في الملك حأسب ما
العباس في محله إن شاء وتوفي أيًضا صاحأب مملكة فاس من بلد الغرب - السلطان أبو

وأقيم أحأمد بن أبي سالم بن إبراهيم بن أبي الحسن المريني ملك الغرب في المحرم
 بعده ابنه أبو فارّس عبد العزيز.

 قلت: وهو يشارّك المقدم ذكره في السم والكنية واسم الب والجد.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع سواء.

ًعا. ًعا وأحأد عشر إصب  مبلغ الزيادة سبعة عشر ذرّا

 والله تعالى أعلم.

 وسبعمائة. السنة السادسة من سلطنة الظاهر برقوق الثانية وهي سنة سبع وتسعين

الفقيه الحنبلي أحأد فيها توفي الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم المدي الدمشقي
 أصحاب ابن تيمية.

 مسجون بقلعة حألب. وتوفي المير علء الدين ألطنبغا بن عبد الله الحلبي الشرفي وهو

 وكان من أعيان المماليك الشرفية وأحأد أكابر المراء بديارّ مصر.

السلطان الملك وتوفي الشيخ المعتقد المجذوب أبو بكر البجائي المغربي أحأد من أوصى
ودفن خارّج الظاهر برقوًقا أن يدفن تحت رّجليه في يوم السبت خامس جمادى الخرة

 باب النصر حأيث هي التربة الظاهرية الن.

السالمي وكان وكانت جنازته مشهودة وأخرجه السلطان وجهزه على يد المير يلبغا
 للناس فيه اعتقاد ل سيما الظاهر برقوق فإنه كان له فيه اعتقاد.

بالديارّ المصرية في وتوفي العلمة صدرّ الدين بديع بن نفيس التبريزي رّئيس الطباء
السر التي ذكره سادس عشر شهر رّبيع الول وهو عم القاضي فتح الدين فتح الله كاتب

 وهو الذي كفله بعد موت جده نفيس.

 وكان مات والد فتح الدين معتصم بن نفيس وفتح الله طفل صغير.

ًعا ماهًرا في علم الطب كثير الحفظ لمتونه.  وكان بدي

 وهو صاحأب التصانيف المشهورّة.



أبي نمي بن وتوفي الشريف أبو الحسن علي بن عجلن بن رّميثة واسم رّميثة منجد بن
بن أبي سعد حأسن بن علي بن قتادة بن إدرّيس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى

عيسى بن حأسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله
بن موسى بن الحسن السبط بن الحسن بن علي بن أبي طالب المكي الحسني المحض

 المشرفة. أمير مكة

نحوهما فإنه كان فيهما وليها ثماني سنين ونحو ثلثة أشهر مستقًل بالمارّة غير سنتين أو
ًكا لعنان بن مغامس بن رّميثة ووقع له أمورّ بمكة مع الشراف ووقائع وآخر المر شري

مكة فقبض عليه السلطان توجه أخوه الشريف حأسن بن عجلن إلى القاهرة يريد إمرة
إمرتها إلى أن وقع وحأبسه وبعث إلى علي هذا باستمرارّه على إمرة مكة فاستمر على

رّاكب على رّاحألته بينه وبين بعض القواد وخرج إليهم علي هذا فبدرّه بعضهم وسايره وهو
وضربه والشريف علي هذا على فرس فرمى القائد بنفسه على الشريف علي المذكورّ

بجنبية كانت معه فوقعا جميًعا على الرّض فوثب عليه علي وضربه بالسيف ضربة كاد
 منها يهلك.

حأازم بن عبد وولى علي رّاجًعا إلى الحلة فأغرى به شخص يقال له أبو نمي غلم لصهره
ًيا وعتبة وحأمزة وقاسًما فوثبوا عليه وقتلوه وقطعوه وبعثوا به إلى مكة فدفن الكريم جند

 بالمعلة على أبيه عجلن.

 بن عجلن. وكان قتله في يوم الرّبعاء سابع شوال وولي إمرة مكة بعده أخوه حأسن

يوم السبت ثالث وتوفي المير ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك الظاهر برقوق في
 عشرين ذي الحجة.

خوند الكبرى أرّد ومولده في مستهل شهر رّبيع الول سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة وأمه
برجليه من أرّياحا صاحأبة قاعة العواميد ومات بعد أن أعيا الطباء فى داؤه الذي كان

 الشوكة وبه مات.

لمماليكه وكان إقطاعه الديوان المفرد الن فإنه لما مات جعله السلطان إقطاعه
 المشتروات وأفرده فسمي المفرد من يومئذ وجعل كاتبه الهيصم.

ًدا  عظيًما. وكان محمد هذا أكبر أولد السلطان وأعظمهم ووجد السلطان عليه وج

محمد وتوفي قاضي القضاة ناصر الدين محمد بن عبد الرحأمن بن عبد الدائم بن
المعروف بابن بنت ميلق الشاذلي الصوفي قاضي قضاة الديارّ المصرية وهو معزول في

 ليلة الثنين تاسع عشرين شهر رّبيع الول.

 وكان أصله من أشموم الرمان.

دهًرا وقال ولد قبل سنة ثلثين وسبعمائة وسمع الحديث وطلب العلم وتفقه ووعظ
 الشعر وأنشأ عدة خطب بليغة وجمع عدة أجزاء في عدة فنون.

به وخطب بعدة كان يتزيا بزي الفقراء ويتصدى لعمل المواعيد واعتقده الناس وتبركوا
للقضاء بعد عزل جوامع وصارّ له أتباع وشهرة كبيرة إلى أن طلبه الملك الظاهر برقوق
الظاهر تشريف القاضي بدرّ الدين محمد بن أبي البقاء فامتنع ثم أجاب فألبسه الملك

 القضاء بيده وأخذ طيلسانه يتبرك به.



على محض قال المقريزي: فداخل الناس بوليته خوف ووهم وظنوا أنه يحمل الناس
وتفخمه الحق وأنه يسير على طريق السلف من القضاة لما ألفوه من تشدقه في وعظه
الخشن في منطقة وإعلنه بالنكير على الكافة ووقيعته في القضاة واشتماله على لبس

 المتوسط من الثياب ومعيبه على أهل الترف.

 فكان أول ما بدأ به أن عزل قضاة مصر جميعهم من العريش إلى أسوان.

كاتم السر في وبعد يومين تكلم معه الحاج مفلح مولى القاضي بدرّ الدين بن فضل الله
ًدا بالقلوب من  مهابته. إعادة بعض من عزله من القضاة فأعاده فانحل ما كان معقو

الثياب وترفع ثم قلع زيه الذي كان يلبسه ولبس الشاش الكبير الغالي الثمن ونحوه من
محبين إلى في مقاله وفعاله حأتى كاد يصعد الجو وشح في العطاء ولذ به جماعة غير

 الناس.

 فانطلقت ألسنة الكافة بالوقيعة في عرضه واختلقوا عليه ما ليس فيه.

ًقا على المملكة وبعثه إلى فلما قدم المير يلبغا الناصري إلى الديارّ المصرية وغلب برقو
ًيا يومئذ فوقع في حأق الظاهر وأساء القول فيه فبلغه ذلك قبل سجن الكرك كان هو قاض

 ذهابه إلى الكرك فأسرها في نفسه.

المناوي بعد ما فلما ثارّ منطاش على الناصري صرف ابن ميلق هذا عن القضاء بالصدرّ
 كان أخذ خاله في الفتاوى المكتتبة في حأق برقوق.

وحأسنوا للبيدفي فلما عاد برقوق إلى الملك لهج بدمه فتنبهت أعين العدا لبن ميلق هذا
أخذه من أموال أحأمد أمين الحكم أن يقف للسلطان ويشكو ابن ميلق المذكورّ بسبب ما
مثقال من اليتام وكان نحو الثلثين ألف درّهم فضة عنها قريب من ألف وخمسمائة

الذهب فرفع فيه قصة إلى السلطان فطلبه فجاؤوا به وقد حأضر القضاة فأوقف مع
ًيا عليه وصارّ على النقباء تحت مقعد السلطان في الميدان فحالما مثل قائًما سقط مغش

 التراب بحضرة ذلك الجمع العظيم.

طويًل حأتى فتقدم بعض من كان يلوذ به ليصلح من شأنه فصرخ فيه السلطان وترك
 أفاق.

به لليتام من وادعى عليه البيدفي فلم يلحن بحجة وألزمه القضاة بغرامة ذلك والقيام
ًبا. ماله ولم يكن المال المذكورّ في ذمته وإنما كان اقترضه وصره للحرمين  فلزمه غص

أتى ذلك على ورّسم عليه وسجن بالمدرّسة الشريفية ليدفع المال وما زال يورّده حأتى
 غالب موجوده.

النصر بتربة ثم لزم دارّه وذهبت عينه وتخلى عنه أحأبابه إلى أن مات ودفن خارّج باب
 الصوفية.

منه ول أكثر فلقد كان قبل وليته حأسنة من حأسنات الدهر ما رّأيت قبله أحأسن صلة
ًعا مع حأسن منطق وفصاحأة ألفاظ وعفوية كلم وبهجة زي وصدع في وعظه إذا خشو

 قص أو خطب إل أنه امتحن بالقضاء وإبتلي بما أرّجو أن يكون كفارّة له.

انتهى كلم المقريزي باختصارّ.



الحنفية وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن صلحا الحريري أحأد نواب القضاة
 ومشايخ القراء بالديارّ المصرية ففي يوم الجمعة رّابع عشرين شهر رّجب.

ًئا أقرأ ودرّس وناب في الحكم سنين. ًها مقر  وكان فقي

وأحأد نواب وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن عمر القليجي الحنفي مفتي دارّ العدل
 القضاة بالديارّ المصرية في ليلة الثلثاء العشرين من شهر رّجب.

ًغا عظيًما وكانت لديه فضيلة تامة.  وقد بلغ من الرياسة مبل

اليتمشية بباب وتوفي العلمة شمس الدين محمد القصرائي الحنفي شيخ المدرّسة
 الوزير في سابع عشر جمادى الولى.

ًظا. ًيا حأاف ًها ذك  وكان إماًما عالًما مدرًّسا فقي

 كان يلقي الدرّس عند الملك الظاهر أيام إمرته وصدرًّا من سلطنته.

إبراهيم وكان خصيًصا عند السلطان وله وجاهة في وتوفي القاضي برهان الدين
 شعبان. القلقشندي الشافعي موقع الحكم وأحأد الفقهاء الشافعية في ثالث عشرين

سادس عشر وتوفي المير سيف الدين طرغان بن عبد الله الظاهري أمير جاندارّ في
 صفر.

 وكان أحأد أعيان المماليك الظاهرية برقوق خصيًصا عند أستاذه.

القوصونية في وتوفي الشيخ نورّ الدين أبو الحسن علي الهورّيني الفقيه الشافعي شيخ
ًعا. ًها فاضًل بارّ  شهر رّجب وكان فقي

حأصل له شيء من ( قال قاضي القضاه العيني - رّحأمه الله -: وكان117 - 116)نقص 
 التغفل والتساهي.

أشياء في قلت: كان فيه سلمة باطن مع دين وشفقة ولين جانب حأتى صارّ يحكى عنه
الصلحأي حأكوماته مختلقة عليه كما يذكر الناس ذلك عن الخادم بهاء الدين قراقوش

 الخصي وليس لذلك صحة.

 انتهى.

اللوف بالديارّ وتوفي المير سيف الدين قطلوبك بن عبد الله الطشتمري أحأد أمراء
 المصرية.

 وكان جليل القدرّ وقورًّا من المراء المشايخ.

الصل المصري في وتوفي المير الوزير ناصر الدين محمد بن رّجب بن كلبك التركماني
 يوم الجمعة سادس عشرين صفر.

ًبا جميًل حأسن الهيئة.  كان شا

 وهو ممن توفي من الوزرّاء بغير نكبة.



عزل بابن آقبغا آص وله الملك الظاهر برقوق أوًل شاد الدواوين بعد ابن آقبغا آص ثم
الحسام بحكم وعوض عن شد الدواوين بشد الدواليب الخاص عوًضا عن خاله محمد بن

 انتقال خاله إلى الوزارّة.

 عنه. ثم بعد مدة صودرّ وحأمل مائة وسبعين ألف درّهم وقبل أن يغلقها أفرج

الثنين رّابع عشر ثم وله الملك الظاهر الوزارّة عوًضا عن الوزير موفق الدين في يوم
وليته للوزارّة شهر رّبيع الخر سنة ست وتسعين وسبعمائة وأنعم السلطان عليه في يوم

 بإمرة مائة وتقدمة ألف بديارّ مصر.

تعظيًما له وصارّ ثم خلع السلطان على جماعة من الوزرّاء البطالين بوظائف تحت يده
الدولة واستقر الجميع في خدمته فاستقر الوزير سعد الدين نصر الله بن البقري ناظر
سن إبرة في الوزير كريم الدين بن الغنام في نظر البيوت واستقر الوزير علم الدين
ًكا للوزير تاج الدين عبد الرحأيم ابن أبي شاكر ونزل الجميع في استيفاء الدولة شري

محمد بن خدمته وباشروا بين يديه كما كانوا بين يدي خاله المير الوزير ناصر الدين
 الحسام الصفوي فسمي بوزير الوزرّاء وباشر بحرمة وافرة إلى أن مات.

بن حأمزة وتوفي السيد الشريف صدرّ الدين مرتضى بن الشريف غياث الدين إبراهيم
أبيه الحسني العراقي نقيب الشراف في ليلة السبت ثالث شهر رّبيع الخر ودفن على

 بتربة التابك يلبغا العمري بالصحراء خارّج القاهرة.

 وكان ولي نظر وقف الشراف مع نقابة الشراف ونظر القدس والخليل.

ًبا فصيًحا باللسن الثلثة: العربية  والعجمية والتركية. وكان شكًل جميًل مهي

ًنا خيًرا صاحأب عبادة ونسك.  وكان دي

بحقي عليكم بشوقي وكان له نظم على طريق البغاددة - رّحأمه الله تعالى - وهو قوله:
السلطان أبو إليكم إذا اشتقت ليكم تعالوا ابصروني وتوفي ملك الغرب وصاحأب فاس

أبي فارّس عبد العزيز بن السلطان أبي العباس أحأمد بن أبي سالم بن إبراهيم بن
 الحسن المريني وأقيم بعده على سلطنة فاس أخوه أبو عامر عبد الله.

إماًما وتوفي الشيخ صلحا الدين محمد الشطنوفي موقع الحكم في شهر رّمضان وكان
 في صناعته.

الدميري وتوفي الشيخ نورّ الدين علي بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض
عشرين المالكي شيخ القراء بخانقاه شيخون وأخو القاضي تاج الدين بهرام في ثاني

 شهر رّمضان.

ًكا في عدة فنون.  وكان إماًما في القراءات مشارّ

البجاسي في يوم وتوفي المير ناصر الدين محمد بن جمق بن المير الكبير أيتمش
في يوم الثلثاء الجمعة خامس وتوفي المير ناصر الدين محمد بن المير جارّكس الخليلي

 تاسع صفر.

 وكان محمد المذكورّ أيًضا من أمراء الطبلخانات بالديارّ المصرية.



وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى الشنشي الحنفى المعروف
 بالرخ أحأد نواب القضاة الحنفية بمصر في يوم الخميس سادس جمادى الولى.

أول شهر وتوفي الشيخ زين الدين مقبل بن عبد الله الصرغتمشي الفقيه الحنفي في
 رّمضان بالقاهرة.

ًها فاضًل مستحضًرا لفروع مذهبه وله مشارّكة في عدة فنون.  وكان فقي

 محبسه. وتوفي المير سيف الدين تغري برلي بن عبد الله القردمي قتيًل في

الملك الظاهر وكان من أعيان المراء ووقع له أمورّ في واقعة الناصري ومنطاش مع
إلى أن برقوق أوًل ثم كان من حأزب الملك الظاهر على منطاش آخًرا ودام على ذلك

ًعا  مقداًما. قبض عليه وحأبس ثم قتل في التارّيخ المذكورّ - رّحأمه الله - وكان شجا

الصالح عبد وتوفي الشيخ الخطيب برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ المعتقد
 الله المنوفي الفقيه المالكي في شهر رّجب.

 وكان أحأد الفقهاء المالكية.

ابن العبد قرأ ودرّس وخطب بجامع المير شرف الدين أمير حأسين بن جندرّ سنين وهو
 الصالح المشهورّ عبد الله المنوفي.

 أمر النيل في هذه السنة

 وتسعين وسبعمائة. : السنة الثامنة من سلطنة الظاهر برقوق الثانية وهي سنة تسع

بالقاهرة بعد أن فيها توفي المير سيف الدين إياس بن عبد الله الجرجاوي نائب طرابلس
بعد يومين في قبض عليه وألزم بحمل مال كبير فأرّسل خازندارّه إلى حأضورّ المال فمات

 يوم الجمعة ثامن عشرين صفر.

بالبلد الشامية حأتى وكان أوًل من أمراء اللوف بالديارّ المصرية ثم تنقل في عدة أعمال
برقوق الثانية إلى أن إنه ولي نيابة طرابلس ثلث مرات آخرها في سلطنة الملك الظاهر

 عزله بالمير دمرداش المحمدي الظاهري نائب حأماة.

ًكا بدمشق فأقام بها يسيًرا.  وتوجه إياس أتاب

 ذكره. وطلب إلى القاهرة وصودرّ وأهين إلى أن مات بعد يومين حأسب ما تقدم

 ذلك. وقيل إنه لما أهين كان في يده خاتم سم فمصه فمات من وقته وقيل غير

 بعظائم. وكان بشع المنظر ظالًما غشوًما حأد المزاج كريه المعاشرة يرمى

العوام فضرب قيل إنه قال له رّجل مرة: يا وجه القمر بعد أن دعا له كما هي عادة
ًبا مؤلًما وقال: أنا أعرف بنفسي منك.  الرجل ضر

عظائم من سوء وكانت بعض حأظاياه ملكها الوالد من بعده واستولدها فكانت تحكي عنه
 خلقه وخلقه.
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العربان ببلد وتوفي وتوفي المير أبو بكر بن محمد بن واصل المعروف بابن الحأدب أمير
الثاني وأحأد أمراء المير رّكن الدين بيبرس بن عبد الله التمان تمري المير آخورّ

 الطبلخانات بالديارّ المصرية في رّابع عشر جمادى الخرة.

الظاهر برقوق. وكان من قدماء المراء وهو من أول المر إلى آخره كان من حأزب الملك

 وكان الملك الظاهر ينادمه ويمازحأه ويعجبه كلمه.

ًيا بما هو وأنا أتعجب غاية العجب من الملك الظاهر برقوق في عدم ترقيه ولعله كان رّاض
 فيه والله أعلم.

 وهو والد صاحأبنا الناصري محمد بن بيبرس - رّحأمهما الله تعالى -.

 وتوفي المير عمر بن عبد العزيز أمير عرب هوارّة ببلد الصعيد.

زماننا هذا ولعله يكون قلت: وعمر هذا هو والد بني عمر أمراء العربان ببلد الصعيد في
 أول من ولي منهم المرة.

بن أحأمد بن وتوفي الشيخ المسند المعمر المعتقد زين الدين أبو الفرج عبد الرحأمن
 المبارّك بن حأماد المغربي المعروف بابن الشيخة.

الخر ومولده في سنة خمس وعشرين وسبعمائة ومات في تاسع عشرين شهر رّبيع
 ودفن خارّج القاهرة بعد أن حأدث سنين وصارّ رّحألة في زمانه.

بفتح العين وتوفي الشيخ نورّ الدين أبو الحسن علي بن أحأمد بن عبد العزيز العقيلي
أبي الفضل المهملة المالكي إمام المالكية بالمسجد الحرام بمكة المشرفة وأخو القاضي
جمال - وكان يعرف وتوفي الشيخ المام محب الدين محمد بن الشيخ المام العلمة

بعد الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي في ليلة الثنين رّابع عشرين شهر رّجب
 أن تصدى لقراء النحو سنين وانتفع به جماعة الطلبة.

ًنا.  وكان له مشارّكة جيدة في الفقه وغيره وكان خيًرا دي

الطرابلسي وتوفي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحأمد بن أبي بكر
 الحنفي قاضي قضاة.

 الديارّ المصرية في يوم السبت ثامن عشرين ذي الحجة.

ًنا مشكورّ السيرة. ًفا دي  وكان عفي

الملطي وتولى القضاء من بعده قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد
حأتى بعد أن خرج البريد بطلبه وشغر منصب القضاء بالقاهرة مائة يوم وأحأد عشر يوًما

 حأضر وولي قضاء الحنفية بديارّ مصر.

يسعى فيها قلت: هكذا تكون ولية قضاة الشرع الشريف بعزة وطلب واحأترام ل كمن
من غير من بيت المال والمير الكبير إلى بيت والي القاهرة حأتى يلي بالمال والبذل

تستر في ذلك حأتى إنه يعرف وليته بالبرطيل كل أحأد من المسلمين حأتى النصارّى
 واليهود فل حأول ول قوة إل بالله العلي العظيم.



التركماني الفقيه وتوفي الشيخ المام العالم زين الدين ميكائيل بن حأسن بن إسرائيل
 الحنفي في ذي الحجة عن نيف وسبعين سنة.

ًكا في فنون كثيرة من العلوم وتوفي ًعا مشارّ ًها فاضًل بارّ القاضي جمال الدين كان فقي
ًدا بن محمد بن علي بن عبد الله القيصري العجمي محمود بن أحأمد وسماه بعضهم محمو
بها وشيخ شيوخ الحنفي قاضي قضاة الحنفية بالديارّ المصرية وناظر الجيوش المنصورّة

الوظائف الثلث خانقاه شيخون في ليلة الحأد سابع شهر رّبيع الول بعد أن جمع بين هذه
 التي لم تجمع لغيره.

 وكان من رّجال الدهر حأزًما وعزًما ومعرفة وعقًل وفضًل.

ًقا وترك بالمدرّسة الصرغتمشية وكان قدم إلى القاهرة في عنفوان شبيبته فقيًرا ممل
له: " أنت مدة يخدم الفقهاء فرأى في منامه أن عمر بن الخطاب رّضي الله عنه يقول

 شاهنشاه " ففسر المنام على الشنشي.

يقرىء المماليك وكان من جملة الصوفية بالصرغتمشية وتنقلت به الحأوال إلى أن صارّ
 بالطباق من القلعة.

فتكلم له في وقتل الملك الشرف شعبان وصارّ مخدومه طشتمر اللفاف أتابك العساكر
 يسكنها. حأسبة القاهرة دفعة واحأدة فوليها ونزل عند شخص في دارّه حأتى تعين له دارّ

ثوب وهذا وبعث له قاضي القضاة صدرّ الدين المناوي بثوب حأتى لبسه لعجزه عن شراء
 كان أول مبدأ أمره.

 ثم تنقل في الوظائف حأتى كان من أمره ما كان.

ًبا حأسنة خلف ثمانية أولد من ًدا كبيًرا وكت الذكورّ والناث منهم ولما مات خلف موجو
 وثلثين وثمانمائة. العلمة صدرّ الدين أحأمد بن العجمي التي ذكره في وفيات ثلث

في السنة وتولى قضاء الحنفية من بعده القاضي شمس الدين محمد الطرابلسي ومات
 حأسب ما تقدم وولي الجيش بعده شرف الدين بن الدماميني.

يوم الحأد تاسع وتوفي المير جمال الدين محمود بن علي بن أصفر عينه الستادارّ في
زويلة شهر رّجب بخزانة شمائل بعدما نكب وعوقب وصودرّ ودفن بمدرّسته خارّج بابي

 المعروفة به.

دينارّ وأرّبعمائة وجملة ما أخذه الملك الظاهر منه من المال في أيام مصادرّته ألف ألف
ألف ألف درّهم ألف دينارّ وألف ألف درّهم فضة وبضائع وغلل وغير ذلك بما ينيف على

 فضة.

 وتلف له بأيدي من عاقبه وحأواشيه جملة كبيرة.

 أخفى هو أيًضا أشياء كثيرة يترجى البقاء.

لداود والذهب لمحمود ومن عظم ما ظهر له من المال قالت العامة: " ألن الله الحديد
 ".



إقطاعات الجند ثم وكان أصل محمود هذا أنه كان في مبدأ أمره فقيًرا يتعانى الشد في
بالقاهرة خدم عند بعض المراء فصلحت حأاله وحأصل وسعى حأتى ولي شد الدواوين

 فظهر منه نجابة ويقظة.

عليه بإمرة مائة وترقى حأتى ولي الستادارّية في دولة الملك الظاهر برقوق الولى وأنعم
 وتقدمة ألف.

وأصحابه من ونكبه الناصري لما ملك مصر وحأبسه إلى أن خرج من السجن في توبة بطا
 الجب.

لما قدم إلى مصر وأعاده الملك الظاهر إلى وظيفة الستادارّية بعد مدة فإنه كان أوًل
الظاهر بسعي وتوفي وله مشيًرا ثم أعاده إلى الستادارّية ودام بها إلى أن قبض عليه

البقري في ليلة الوزير الصاحأب سعد الدين نصر الله القبطي السلمي المعروف بابن
 الثنين رّابع جمادى الخرة مخنوًقا بعدعقوبة شديدة ومصادرّة.

الشافعية وتوفي قاضي القضاة سري الدين أبو الخطاب محمد بن محمد قاضي قضاة
شهر بدمشق المعروف بابن المسلتي الشافعي بالقاهرة في يوم الخميس سابع عشرين

 رّجب.

ًها عالًما.  وكان فقي

 أفتى ودرّس وولي قضاء دمشق.

ًدا من علماء الشافعية.  وكان معدو

الدين إسماعيل وتوفي قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحأمد بن قاضي القضاة عماد
جابر بن وهيب بن محمد بن عبد العزيز بن صالح بن أبي العز وهيب بن عطاء بن جبير بن
مستهل ذي الحنفي الدمشقي المعروف بابن أبي العز وبابن الكشك قتيًل بدمشق في

ًنا ولي ًعا عالًما مفت ًها بارّ قضاء دمشق الحجة بعد أن لزم دارّه مدة وكان إماًما فقي
 استقلًل غير مرة وحأسنت سيرته.

الحنفية بعد وأشخص في سنة سبع وسبعين وسبعمائة إلى الديارّ المصرية وولي بها قضاء
مدته قاضي القضاة صدرّ الدين محمد بن عبد الله التركماني بعد موته فلم تطل

واستعفى وألح في ذلك حأتى أعفاه السلطان ووله قضاء الحنفية بدمشق على عادته
 فدام بها سنين ثم صرف عنها ولزم دارّه حأتى مات قتيًل بدمشق - رّحأمه الله تعالى.

ًعا.  أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمسة أذرّع وعشرون إصب

ًعا. ًعا واثنا عشر إصب  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 والله أعلم.

 السنة التاسعة من سلطنة الظاهر برقوق الثانية وهي سنة ثمانمائة.

المير آخورّ الكبير في وفيها توفي المير سيف الدين تنبك بن عبد الله اليحياوي الظاهري
السطبل ومشى في جنازته رّبيع الخر ونزل السلطان إلى ليلة الخميس رّابع عشر شهر

 جنازته حأتى شاهد دفنه. حأتى حأضر الصلة عليه بمصلة المؤمني ثم رّكب وتوجه أمام



ًعا ووجد السلطان عليه كثيًرا وبكى عند  دفنه. وأقام القراء على قبره أسبو

أوائل واقعة وكان من عظماء المماليك الظاهرية أنعم عليه السلطان بإمرة عشرة في
العلئي لما نقل الناصري ومنطاش ثم رّقاه حأتى وله المير آخورّية بعد المير بكلمش

المير آخورّية بعد إلى إمرة سلحا فدام في وظيفة المير آخورّية إلى أن توفي وتولى
 موته المير نورّوز الحافظي الظاهري رّأس نوبة النوب.

عبد الله وتوفي السيد الشريف جمال الدين عبد الله بن عبد الكافي بن علي بن
 الطباطبي نقيب الشراف في ليلة رّابع عشرين ذي القعدة.

السنجارّي الحنفي وتوفي القاضي العلمة تاج الدين أبو محمد عبد الله بن علي بن عمر
 المعروف بقاضي صورّ بفتح الصاد المهملة.

 وصورّ: بليدة بين حأصن كيفا وبين مارّدين من ديارّ بكر بن وائل.

ًعا في الفقه والصلين والعربية ًنا بارّ واللغة وأفتى ودرّس سنين وكان إماًما عالًما مفت
 بدمشق ومصر.

وأخذ بها عن العلمة وكان في ابتداء أمره لما قدم القاهرة اجتاز بدمشق واستوطنها مدة
شمس الدين محمد علء الدين القونوي الحنفي ثم قدم إلى القاهرة فأخذ عن العلمة

تآليفه كتاب الصبهاني وغيره حأتى برع في عدة فنون وأفتى ودرّس وصنف وأشغل ومن
ونظم " السراجية في " البحر الحاوي في الفتاوى " ونظم كتاب " المختارّ في الفقه "

 الفرائض " ونظم كتاب " سلوان المطاع لبن ظفر ".

ًنا وناب في الحكم بالقاهرة وولي وكالة بيت المال بدمشق وكان من محاسن الدنيا دي
 وعلًما وخيًرا وكرًما.

الدوادارّ الكبير بالديارّ وتوفي المير سيف الدين قلمطاي بن عبد الله العثماني الظاهري
الملك الظاهر المصرية في ليلة السبت ثالث عشر جمادى الولى وحأضر السلطان

الصوة بالقرب من الصلة عليه بمصلة المؤمني وحأضر دفنه أيًضا بتربته التي أنشأها عند
ًعا. باب الوزير وبكى السلطان عليه بكاء كثيًرا وأقام القراء على قبره  أسبو

 وتولى الدوادارّية من بعده المير بيبرس ابن أخت السلطان.

 وكان قلمطاي من أجل المماليك الظاهرية.

صاحأب الحاصل باشر الدوادارّية بحرمة وافرة ونالته السعادة وعظم في الدولة وهو
أستاذه الملك بالقرب من البندقيين بالقاهرة وخلف ماًل كثيًرا وهو أيًضا ممن نشأه

 الظاهر برقوق في سلطنته الثانية رّحأمه الله تعالى.

الحنفي كاتب وتوفي أمين الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي النصارّي الحمصي
 سر دمشق بها في ثاني عشر ذي الحجة.

وسبعمائة وتفقه ومولده في يوم الثنين ثاني عشر شهر رّبيع الول سنة إحأدى وخمسين
في الدب بدمشق وبرع في الفقه والعربية وشارّك في عدة فنون مشارّكة جيدة ومهر

في والترسل والنظم وتولى كتابة سر دمشق وباشرها بحرمة وافرة ونالته السعادة
 مباشرته.



الموسيقى وكان ذا شكالة حأسنة وعبارّة نصيحة وفضل وإفضال وكان له يد في علم
 وتأديته وعنده ميل إلى اللهو والطرب مع حأشمة ودين وكرم.

الشام وقد ضل ومن شعره لما عاد من تجريدة أرّزنكان صحبة المير تنم الحسني نائب
وقال في غالب العسكر في بعض الليالي عن الماء فنزل هو على ماء في بعض الطريق

أكرمني ذلك: ضلوا عن الماء لما أن سروا سحرا قومي فظلوا حأيارّى يلهثون ظما والله
: فديت -" وله أيًضا - سامحه الله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما بالورّد دونهم فقلت "

مراشقها عيون من حأرمت عيوني مناها من لقا طيب المنام ورّاشت من لواحأظها نباًل
قد شفين من السقام إذا لحأظنني فتصيب قلبي على اللحظات موفورّ السهام لها شفتان

ظام شفتا فؤادي ول شفتاه إل للغرام وثغر من يعيش به ارّتواء يموت من الصبابة وهو
ًها أدامت لي مدامته ارّتشاًفا فوا سكراه من ذاك المدام ولما رّام بدرّ الفق فخًرا وتشبي

ًبا عن عقود وتبسم عن جمان بانتظام فأزرّى ثغرها بالبدرّ بما تحت اللثام بدت تختال عج
ًنا إن مررّت على الخيام نقًصا وأخجل وجهها بدرّ التمام بعيشك يا كريم الخيم كن لي معي

كوبل عطاء فخر وقل صب توصل في أوان له قلب تقطع بالوام ولب هام بالذكرى ودمع
النويري المغربي الدين هامي وتوفي الشيخ الصالح المعتقد أبو عبد الله محمد بن سلمة

 الول. المعروف بالكركي لطول إقامته بمدينة الكرك في خامس عشرين شهر رّبيع

ًدا كان مجلسه فوق قضاة القضاة ولم وكان عند الملك الظاهر برقوق بمنزلة مكينة ج
ًئا من المال وكان الناس فيه على قسمين يغير لبس العباءة ول أخذ من الملك الظاهر شي

 ما بين مفرط في مدحأه وما بين مفرط في الحط عليه.

للقراءة على قبره مدة وتولى المير يلبغا السالمي تجهيزه وبعث السلطان مائتي دينارّ
 أسبوع.

أمراء العشرات وتوفي المير سيف الدين آق بلط بن عبد الله الحأمدي الظاهري أحأد
ًعا.  ورّأس نوبة في شهر رّبيع الخر وكان تركي الجنس شجا

بالديارّ وتوفي المير سيف الدين طوغاي بن عبد الله العمري أحأد أمراء العشرات
 المصرية ونقيب الفقراء السطوحأية في أول شهر رّبيع الول.

ًنا خيًرا يحب الفقراء ويتردد لزيارّة الصالحين.  وكان دي

البعلبكي وتوفي الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحأمد بن عبد الواحأد
ًبا الدمشقي الضرير المعروف بالبرهان الشامي في ثامن جمادى الولى وكان فاضًل أدي

ًها.  فقي

 وتوفي المير سولي بن قراجا بن دلغادرّ التركماني صاحأب أبلستين.

في ثاني قتل غيلة على فراشه وتوفي المير شرف الدين موسى بن قمارّي أمير شكارّ
 عشر شهر رّجب.

 وكان من جملة أمراء العشرات.

البديوي في ثامن وتوفي الشيخ الديب المادحا أبو الفتح محمد بن الشيخ العارّف على
 عشر جمادى الخرة بالنحريرية وكان أكثر شعره مدائح.
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ًعا مبلغ الزيادة تسعة أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمسة أذرّع واثنا عشر إصب
ًعا وسبعة أصابع والله تعالى أعلم.  عشر ذرّا

أبو السعادات سلطنة الناصر فرج بن برقوق الولى السلطان الملك الناصر زين الدين
الصل فرج ابن السلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق ابن المير آنص الجارّكسي

الحجازية وهو المصري المولد والمنشأ سلطان الديارّ المصرية والبلد الشامية والقطارّ
الجراكسة السلطان السادس والعشرون من ملوك الترك بالديارّ المصرية والثاني من

 وأمه أم ولد رّومية تسمى شيرين ماتت في سلطنته.

من السلطنة مولده في سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة قبل خلع أبيه الملك الظاهر برقوق
التركية فسمي " فرًجا وحأبسه بالكرك فأرّاد أن يسميه " بلغاك " يعني " تخبيط " باللغة

الجمعة النصف من شوال " جلس على تخت الملك بقلعة الجبل صبيحة موت أبيه يوم
أواخر ترجمة أبيه سنة إحأدى وثمانمائة بعهد من أبيه إليه حأسب ما تقدم ذكره في

 وحأسب ما نذكره أيًضا.

الوحأدي: وفي سلطنته يقول الديب المقرىء شهاب الدين أحأمد بن عبد الله بن حأسن
ستأتي مضى الظاهر السلطان أكرم مالك إلى رّبه يرقى إلى الخلد في الدرّج وقالوا

شدة بعد موته فأكرمهم رّبي وماجا سوى فرج جلوسه على تخت الملك قال الشيخ تقي
المير الدين المقريزي - رّحأمه الله تعالى: ولما كان صبيحة يوم الجمعة اجتمع بالقلعة

الخليفة الكبير أيتمش والمير تغري بردي أمير سلحا وسائر أمراء الدولة واستدعي
فرج بن وقضاة القضاة وشيخ السلم البلقيني فلما تكاملوا بالسطبل السلطاني أحأضر

المسلمين السلطان الملك الظاهر برقوق وخطب الخليفة وبايعه بالسلطنة وقلده أمورّ
وأحأضرت خلعة سوداء فأفيضت على فرج المذكورّ ونعت بالملك الناصر ورّكب بشعارّ

السلطنة وطلع حأتى جلس على تخت الملك بالقصر السلطاني وقبل المراء كلهم الرّض
ًفا جليًل ثم أخذ المراء في تجهيز السلطان بين يديه على العادة ولبس الخليفة تشري

 الملك الظاهر برقوق.

خليفة الوقت ولقبه انتهى كلم قلت: ونذكر الن في ابتداء دولة الملك الناصر فرج اسم
بالبلد الشامية ليكون وقضاة القضاة وأرّباب الوظائف من المراء وغيرهم من النواب

 ذلك مقدمة لما يأتي من تغيير الوظائف وتقلبات الدول.

 انتهى.

العباسي والقاضي فخليفة الوقت: أمير المؤمنين المتوكل على الله أبو عبد الله محمد
الملطي الشافعي صدرّ الدين محمد المناوي والقاضي الحنفي جمال الدين يوسف

والقاضي المالكي ولي الدين عبد الرحأمن بن خلدون والقاضي الحنبلي برهان الدين
إبراهيم بن نصر الله العسقلني والمير الكبير أتابك العساكر أيتمش البجاسي وأمير

سلحا تغري بردي من يشبغا الظاهري أعني الوالد وأمير مجلس أرّغون شاه البيدمري
الظاهري والمير آخورّ الكبير سيدي سودون قريب الملك الظاهر برقوق وحأاجب الحجاب

العرج الظاهري ورّأس نوبة النوب أرّسطاي والدوادارّ الكبير بيبرس ابن أخت فارّس
الملك الظاهر والخازندارّ يشبك الشعباني الظاهري وهو أمير مائة ومقدم ألف السلطان

الشراب خاناه سودون المارّداني والستادارّ المير يلبغا الحأمدي الظاهري المجنون وشاد
وكاتب السر فتح الدين فتح الله التبريزي والوزير تاج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج

وناظر الجيش والخاص مًعا سعد الدين إبراهيم بن غراب ومحتسب القاهرة الشيخ تقي
 أحأمد المقريزي ووالي القاهرة شهاب الدين أحأمد بن الزين. الدين



وأمير المدينة وبالبلد الحجازية والشامية: أمير مكة الشريف حأسن بن عجلن الحسني
 ثابت بن نعير الحسني. النبوية الشريف

آقبغا الجمالي ونائب الشام المير تنبك الحسني المعروف بتنم الظاهري ونائب حألب
الظاهري المعروف بالطروش ونائب طرابلس يونس بلطا الظاهري ونائب حأماة

دمرداش المحمدي الظاهري ونائب صفد ألطنبغا العثماني الظاهري ونائب غزة ألطنبغا
الحاجب الظاهري ونائب الكرك سودون الشمسي الظاهري المعروف بالظريف وعدة

 بقلع الساحأل وغيرها يطول الشرحا في ذكرهم. نواب أخر

التابك أيتمش مدبر ولما تم أمر الملك الناصر فرج في الملك بعد أن دفن والده وصارّ
السلطاني فمنعه من ملكه أرّاد أيتمش أن يطلع إلى باب السلسلة ويسكن بالسطبل

بعثه المير الكبير ذلك المير سودون المير آخورّ الكبير قريب الملك الظاهر ورّد ما
 أيتمش من القماش فاستدعي سودون إلى حأضرة السلطان فامتنع.

 فأمسك أيتمش عن الكلم في ذلك وتكلم فيما يعي نفعه.

بسلطنة ولده فأمر فكتب إلى سائر القطارّ بالعزاء في الملك الظاهر برقوق والهناء
 الملك الناصر فرج.

 وكتب تقليد الشريف حأسن بن عجلن بإمرة مكة وكان بالقاهرة.

بذلك بعض وكتب إلى مكة وبها المير بيسق الشيخي والي المدينة النبوية وتوجه
 الخاصكية.

 وكتب إلى المير نعير بن حأيارّ بإمرة آل فضل على عادته.

الظاهر وبسلطنة وعزل المير شمس الدين محمد بن عنقاء بن مهنا وعرف بموت الملك
 الدوادارّ. الملك الناصر فرج وحأمل إليه التشريف والتقليد على يد المير أسنبغا

المير تنم وعين المير سودون الطيارّ المير آخورّ بالكتب والخلع إلى نائب الشام
 الحسني.

وعين المير تغري وعين يلبغا الناصري رّأس نوبة إلى المير آقبغا الجمالي نائب حألب
 بردي قرا إلى المير يونس بلطا نائب طرابلس.

 وعين المير يشبك إلى المير ألطنبغا العثماني نائب صفد.

كل من هؤلء وعين المير شاهين كتك إلى المير سودون الظريف نائب الكرك وعلى يد
فرج على كتاب يتضمن العزاء والهناء وأن يحلف كل نائب أمراء بلده للملك الناصر

 العادة.

 عليه. وقررّ المير الكبير أيتمش مع أرّباب الدولة إبقاء المورّ على ما هي

برسم المماليك ثم كلم الوزير والستادارّ في الكف عن الظلم وتجهيز الجامكية والعليق
السلطانية.



الحج المير وفي يوم الثنين ثامن عشر شوال خرج رّكب المحمل إلى البركة صحبة أمير
الطواشي شيخ المحمودي الظاهري - أعني الملك المؤيد - وأمير الركب الول المير

 بهادرّ مقدم المماليك السلطانية.

عادتهم وطلبوا وفي اليوم المذكورّ اجتمع المراء بالقلعة في الخدمة السلطانية على
ًيا فامتنع فكررّوا المير سودون أمير آخورّ فامتنع عن الحضورّ فبعث المراء إليه ثان

يجبهم إلى الرّسال إليه ثلث مرات إلى أن حأضر فكلموه في النزول من السطبل فلم
 ذلك.

علي بن إينال فتخيلوا منه واتهموه بأنه يريد إثارّة فتنة فقبضوا عليه وعلى المير
التابك اليوسفي وأخرجوا ما كان له بالسطبل من خيول وقماش ونحو ذلك وسكن

إلى أيتمش مكانه بالسطبل من باب السلسلة وأنزل سودون وعلي بن إينال في الحديد
 الحراقة وجهزا إلى حأبس السكندرّية.

تأخر بعد ثلثة ثم نودي بالقاهرة ومصر بخروج طائفة العجم من الديارّ المصرية وهدد من
 أيام بالقتل.

السلطان الملك الناصر ثم خلع على المير يشبك الشعباني الخازندارّ باستقرارّه " ل ل "
 فرج ومعه المير قطلوبغا الكركي " ل ل " أيًضا.

العدل - أعني ولما كان يوم حأادي عشرين شوال جلس السلطان الملك الناصر فرج بدارّ
أيتمش وعلى الوالد باليوان من قلعة الجبل - على عادة الملوك وخلع على المير الكبير
مجلس وعلى بيبرس المير تغري بردي وهو أمير سلحا وعلى أرّغون شاه البيدمري أمير

المنجكي الحاجب الدوادارّ وأرّسطاي رّأس نوبة النوب وفارّس حأاجب الحجاب وتمربغا
 أرّباب الدولة. الثاني وأحأد مقدمي اللوف وعلى يلبغا المجنون الستادارّ وعلى جميع

القلعة حأتى يخلع ثم قام السلطان من دارّ العدل ودخل إلى القصر وجلس القضاة بجامع
الخاصكية باب القصر - عليهم فعندما تكامل المراء وأرّباب الدولة بالقصر أغلق المراء

وجركس وكان رّأسهم يوم ذاك سودون طاز وسودون من زادة وآقبغا رّأس نوبة
القاسمي المصارّع - ثم سلوا سيوفهم بمن معهم وهجموا على المراء وقبضوا على
أرّسطاي رّأس نوبة النوب وتمراز وتمربغا المنجكي وطغنجي وبلط السعدي وطولو

 وفارّس الحاجب. رّأس نوبة

 وفر مبارّك شاه وطبج فأدرّكا وقبض عليهما أيًضا.

سيفه ونزل من وبلغ ذلك يلبغا المجنون الستادارّ وكان خارّج القصر فخلع خلعته وسل
 القلعة إلى دارّه.

أيتمش وقد بهت ثم أحأضر الخاصكية المراء المقبوض عليهم إلى عند المير الكبير
أحأد أمراء وأسكت وقيدوا أرّسطاي رّأس نوبة النوب وتمراز وتمربغا المنجكي وطغنجي
 من عداهم. الطبلخانات وبلط السعدي وطولو وهما أيًضا من أمراء الطبلخانات وأطلقوا

وأضيف إلى المراء واستدعوا يلبغا المجنون الستادارّ فلما حأضر قبض عليه أيًضا وقيد
 المقبوض عليهم.



خل يلبغا المجنون وأنزل الجميع من يومهم إلى الحراقة وتوجهوا إلى سجن السكندرّية ما
ثم أسلموه لسعد فإنه في يوم السبت ثالث عشرينه عصر يلبغا المجنون ليحضر بالمال
 دارّه. الدين إبراهيم بن غراب ناظر الجيش والخاص ليحاسبه فنزل به إلى

الدين محمد بن وسألوا يلبغا السالمي بوظيفة الستادارّية فامتنع فعرضوها على ناصر
أستادارًّا عوًضا عن سنقر وابن قطينة فلم يوافقا فخلع على المير مبارّك شاه باستقرارّه

 يلبغا المجنون.

وتولى النفاق عليهم وفيه أنفق على المماليك السلطانية نفقة سلطنة الملك الناصر فرج
أرّباب الخدم يلبغا السالمي وفرقت بحضرة السلطان والمراء فأعطي كل مملوك من

 الجوانية والمشتروات ستين دينارًّا صرف كل دينارّ ثلثون درّهًما.

السلطانية وفي يوم الثنين خامس عشرينه تأخر سائر أمراء اللوف عن طلوع الخدمة
 خوًفا من الخاصكية فإن المورّ صارّت معذوقة بهم.

السطبل في خدمة فبعث الخاصكية إلى المراء بالحضورّ فأبوا ذلك فنزل الخاصكية إلى
 المير الكبير أيتمش واستدعوا المراء من منازلهم فحضروا.

ًعا وتحالفوا على طاعة المير الكبير أيتمش والملك وكثر الكلم بينهم حأتى آتفقوا جمي
وتولى تحليفهم يلبغا الناصر وحألف لهم أيًضا أيتمش ثم حألف سائر المماليك والخاصكية

 السالمي.

المقبوض وخلع على سودون المارّداني باستقرارّه رّأس نوبة النوب عوًضا عن أرّسطاي
عوًضا عليه قبل تارّيخه وعلى قطلوبغا الحسني الكركي باستقرارّه شاد الشراب خاناه
 مؤخرة. عن سودون المارّداني وأنعم على المير قراكسك بإمرة مائة وتقدمة ألف كانت

الرزاق ابن أبي ثم في يوم الثلثاء سادس عشرين شوال خلع على الوزير تاج الدين عبد
ًفا للوزرّ عوًضا عن مبارّك شاه بحكم أن الفرج باستقرارّه في وظيفة الستادارّية مضا

 آستعفى مبارّك شاه.

نيابة وفيه كتب مرسوم سلطانى باستقرارّ قرا يوسف بن قرا محمد صاحأب تبريز في
 الرهاء على عادته وباستقرارّ دمشق خجا في نيابة جعبر.

 البلد الشامية. وفيه ورّد الخبر بأن أبا يزيد بن عثمان ملك الروم تحرك للمشي على

أخذ قلعة دمشق. وفي ثامن عشرين شوال ورّد الخبر بأن المير تنم الحسني نائب الشام

الخبر وكان خبر أخذه لقلعة دمشق أن تنم كان بالمرج من غوطة دمشق فقدم عليه
بموت الملك الظاهر برقوق فركب وقصد دمشق ولم يشعر به الناس في ليلة الرّبعاء
العشرين من شوال حأتى حأضر إلى دارّ السعادة ثلث الليل فلما أصبح استدعى المير

ًقا طلبه إلى جمال الدين يوسف الهيدباني نائب قلعة دمشق بحجة أن الملك الظاهر برقو
 المصرية فعندما نزل إليه أمسكه وبعث من تسلم قلعة دمشق. الديارّ

تنم من مصر فلم يعلم أحأد ما قصده تنم المذكورّ إلى أذان الظهر فوصل فارّس دوادارّ
سودون وأخبر بموت الملك الظاهر وسلطنة ولده الملك الناصر فرج وأخبر أيًضا بأن

 الطيارّ قدم بالخلعة إلى المير تنم.



 دمشق. فخرج المير تنم إلى لقائه ولبس الخلعة وباس الرّض خارّج مدينة

كتاب السلطان ثم عاد إلى دارّ السعادة وقد اجتمع بها القضاة والعيان وقرىء عليهم
فزينت البلد الملك الناصر فرج فأجابوا بالسمع والطاعة ونودي بدمشق بالمان والزينة

 ودقت البشائر وسر الناس بذلك.

وإنما هو عن وأخذ المير تنم يقول بأن السلطان صغير وكل ما يصدرّ ليس هو عنه
ًئا إل بمراجعتي ونحو هذا فاضطرب الناس المراء وأنا وصي السلطان ل يعمل أحأد شي

كل ذلك قبل بدمشق وبلغ ذلك نائب حأمص فأخذ قلعتها وأخذ أيًضا نائب حأماة قلعة حأماة
 تكملة خمسة عشر يوًما من سلطنة الملك الناصر فرج.

البريد إلى ثم في أول ذي القعدة رّكب المير طغاي تمر مقدم البريدية من مصر على
لنواب الممالك البلد الشامية ومعه ملطفات لمراء الورّسق والمراء الوجقية ومطلق

ولنائب سيس والقلع ومثال لحأمد بن رّمضان نائب أذنة ولمراء التركمان ولنائب حألب
وصحبته أقبية مطرزة بفرو خمس عشرة قطعة وفوقانيات حأرير بطرز زرّكش أرّبع

 وعشرون قطعة وتشارّيف عدة كبيرة.

 وفي

 للملك الناصر ثالث ذي القعدة فرغ تحليف المماليك السلطانية

 فرجم.

خبز أرّسطاي وفيه أنعم على المير إينال باي بن قجماس بإمرة مائة وتقدمة ألف وهو
أمير رّأس نوبة النوب وعلى سودون من علي بك المعروف بطاز بتقدمة المير سودون

آخورّ المقبوض عليه وعلى آقباي من حأسين شاه بتقدمة ألف أيًضا عوًضا عن تمربغا
المنجكي وأنعم على المير يعقوب شاه الخازندارّ بإمرة طبلخاناه زيادة على طبلخاناته

السنبغاوي فصارّتتقدمته بثمانين فارًّسا - أعني إمرة ثمانين - وأنعم على كل من قرابغا
بإقطاع يلبغا وينتمر المحمدي وآقباي الينالي بإمرة طبلخاناه وعلى جرباش الشيخي

وعلى كل من المجنون إمرة خمسين فارًّسا وعلى آقبغا المحمودي بإمرة طبلخاناه أيًضا
تمر الساقي وجركس القاسمي المصارّع وإينال حأطب وكمشبغا الجمالي وألطنبغا

الخليلي وكزل العجمي البجمقدارّ وقاني باي العلئي وجكم من عوض وصوماي الحسني
 عشرة. بإمرة

وكانت عينت له - وفي سابعه خلع على سودون المارّداني باستقرارّه رّأس نوبة النوب
ًكا - وعلى يعقوب شاه الظاهري باستقرارّه ًيا عوًضا قبل ذلك غير أنه كان متوع ًبا ثان حأاج

وتنكزبغا الحططي عن تمربغا المنجكي بإمرة ثمانين وعل كل من سودون من زاده
 صغارًّا. وبشباي وجكم من عوض وآقبغا المحمودي الشقر واستقروا رّؤوس نوب

ًبا فصارّت وفي تاسعه خلع على قرابغا السنبغاوي ومقبل الظاهري واستقروا حأجا
 الحجاب ستة بالديارّ المصرية ورّؤوس نوب نحو العشرة وهذا شيء لم يكن قبل ذلك.

 كثيرة. ثم حأضر المير دقماق المحمدي معزوًل عن نيابة ملطية بتقادم

رّؤوس نوب وفي ثاني عشرة خلع على المير جرباش الشيخي وتمان تمر باستقرارّهما
 أيًضا فزادت عدة رّؤوس النوب على العشرة.
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عوًضا عن قرابغا وخلع على كزل المحمدي العجمي البجمقدارّ باستقرارّه أستادارّ الصحبة
 السنبغاوي المنتقل إلى الحجوبية.

الشرفي وخلع على كل من الطواشيين: شاهين الحسني الشرفي وعبد اللطيف
 باستقرارّهما " ل ل " السلطان.

والقضاة وفي سابع عشرة استدعي المير الكبير الشيخ سراج الدين عمر البلقيني
وأعيان الفقهاء من كل مذهب فحضر الجميع عند المير الكبير بالسطبل وقد حأضر

المراء والخاصكية بسبب الموال التي خلفها السلطان الملك الظاهر برقوق هل تقسم
 ورّثته. في

ورّثته من أو يكون ذلك في بيت مال المسلمين فوقع كلم كثير آخره أن تفرق في
 السدس وما بقي فلبيت المال.

شيخون عوًضا عن وفيه استقر المير أرّغون شاه البيدمري أمير مجلس في نظر خانقاه
 يلبغا السالمي.

كبيًرا عوًضا عن وفي حأادي عشرين ذي القعدة استقر المير سودون الطيارّ أمير آخورًّا
 سودون قريب السلطان بعد أن شغرت عدة أيام.

المعروف بابن وفي ثالث عشرينه خلع على أستادارّ الوالد شهاب الدين أحأمد بن عمر
 قطينة باستقرارّه وزيًرا عوًضا عن تاج الدين بن أبي الفرج.

عن ابن أبي الفرج أو خلع أيًضا على يلبغا السالمي الظاهري باستقرارّه أستادارًّا عوًضا
قطينة في الوزرّ المذكورّ وقبض على تاج الدين بن أبي الفرج وصودرّ فلم تطل مدة ابن

الوالد على وعزل بفخر الدين ماجد بن غراب في رّابع ذي الحجة وعاد إلى أستادارّية
 عادته.

وملطية وعزم على ثم قدم الخبر في ثامن عشر ذي الحجة بأن ابن عثمان أخذ البلستين
 المسير إلى البلد الشامية.

 وتفرقوا. فعمل المراء مشورّة في أمره واتفق الحال على المسير إلى قتاله

القاهرة وعينوا فأنكر المماليك السلطانية ذلك وقالوا: هذه حأيلة علينا حأتى نخرج من
 سودون الطيارّ المير آخورّ لكشف هذا الخبر.

وتزيا بزي الفقراء وحأضر البريد من دمشق بأن علء الدين بن الطبلوي ترك لبس المراء
قال: هذا رّجل فقير وامتنع من الحضورّ إلى مصر وكان طلب إليها وأن تنم نائب الشام

 قد قنع بالفقر اتركوه.

في وفي يوم ثامن عشر المذكورّ خرج سودون الطيارّ لكشف الخبارّ فدخل دمشق
 العشرين منه وهذا شيء من ورّاء العقل كونه يصل من مصر إلى الشام في يومين.

وقبض على جانبك وفي أواخر ذي الحجة قدم الخبر بأن تنم نائب الشام خرج عن الطاعة
دمشق وأنه أرّسل اليحياوي الظاهري الذي كان ولي نيابة قلعة دمشق ولم تسلم له قلعة

الكريمي واستدعاهم إلى نائب الصبيبة فأفرج عن اقبغا اللكاش وألجيبغا الحاجب وخضر
رّكب السلطان الملك إلى ثم في يوم الثلثاء حأادي عشرين المحرم سنة اثنتين وثمانمائة



سلحا وسائر المراء الناصر من قلعة الجبل ومعه المير أيتمش البجاسي والوالد أمير
وطلع إلى القلعة وهذا ونزل إلى تربة أبيه بالصحراء وزارّه ثم عاد بعد أن شق القاهرة

 أول رّكوب الملك الناصر.

الخاصكية واشتدت ثم في هذه اليام تزايد الختلف بين أكابر المراء وبين المراء
 الوحأشة بين الطائفتين.

حأسين واتفق سودون طاز وسودون من زاده وجركس القاسمي المصارّع وآقباي من
شاه وبشباي وغيرهم وانضموا على المير يشبك الشعباني الخازندارّ وصارّوا في عصبة
قوية وشوكة شديدة وآستمالوا جماعة كبيرة من خجداشيتهم الظاهرية الذين بالطباق

 القلعة. من

 وتأكدت الفتنة وشرعت كل من الطائفتين تدبر على الخرى.

أمورّ البلد فأخذ المراء - الخاصكية يتخوفون من تنم نائب الشام فأرّسلوا بتفويض
 الشامية إليه.

وقرىء فلما وصل ذلك إلى تنم على يد مملوكه سونجبغا في ثالث عشر المحرم
المرسوم الشريف الذي على يده بدارّ السعادة وفيه أنه يعزل من شاء ويولي من شاء

ويطلق من شاء من المسجونين فأرّسل أطلق المير جلبان الكمشبغاوى الظاهري
بقراسقل المعزول عن نيابة حألب ثم عن أتابكية دمشق من سجن قلعة دمشق المعروف

 رّابع عشرين المحرم. في ليلة الجمعة

من سجن وأطلق أيًضا المير أزدمر أخا إينال اليوسفي ومحمد بن إينال اليوسفي
 طرابلس وأحأضرهما إلى دمشق.

فأجابه المير آقبغا ثم بعث إلى نواب البلد الشامية يدعوهم إلى طاعته وإلى القيام معه
والمير ألطنبغا العثماني الجمالي الطروش نائب حألب والمير يونس بلطا نائب طرابلس
 الظاهري نائب حأماة. الظاهري نائب صفد وآمتنع من إجابته المير دمرداش المحمدي

فيه المير نورّوز ثم بعث تنم إلى طرابلس بتجهيز شيني في البحر إلى ثغر دمياط ليحمل
 الحافظي وغيره من المراء الذين بثغر دمياط.

بطرابلس ورّكب فبادرّ ناصر الدين محمد بن بهادرّ المؤمني فتسلم برج المير أيتمش
يده عدة البحر إلى دمياط وقدم إلى القاهرة وأعلم القوم بما قصده تنم فكتب على

ملطفات إلى المير قرمش حأاجب حأجاب طرابلس وإلي عدة من أمراء طرابلس وإلى
القضاة والعيان بأن قرمش يركب على يونس بلطا نائب طرابلس ويقتله ويلي نيابة

عوضه فاتفق أن يونس المذكورّ قبض على قرمش الحاجب وقتله قبل وصول طرابلس
 طرابلس. ابن بهادرّ إلى

ترجمة الملك ثم إن تنم استدعى المير علء الدين علي بن الطبلوي المقدم ذكره في
ًثا في الظاهر برقوق لما صودرّ وحأبس بخزانة شمائل ثم نفي وخلع عليه وأقامه متحد

 أمورّ الدولة كما كان في ديارّ مصر.

الواصل من فأخذ ابن الطبلوي هذا في الفحاش في أمر الشاميين وطرحا عليهم السكر
القلوب الغورّ بحيث إنه طرحا ذلك على الناس وحأتى على الفقهاء ونقباء القضاة فتنكرت

 عليه.



عصيان تنم وصرحا وقدم الخبر بهذا كله إلى الديارّ المصرية فتحقق عند ذلك أعيان الدولة
المراء بالديارّ المراء الخاصكية بأن المير الكبير أيتمش والوالد وجماعة من أكابر

 صحة. المصرية قد وافقوا تنم على ذلك وكاتبوه بالخروج ولم يكن لذلك

على أيتمش فأخذ المراء الخاصكية وكبيرهم يشبك الشعباني الخازندارّ في التدبير
الملك الناصر ورّفقته وآتفقوا على أمر يكون فيه زوال أيتمش وأصحابه وعلموا السلطان

 فرًجا بقول يقوله إلى أيتمش.

وجميع المراء فلما كان يوم الخميس سادس شهر رّبيع الول من سنة اثنتين وثمانمائة
الكبير أيتمش وقال له: بالخدمة السلطانية ابتدأ السلطان الملك الناصر بالكلم مع المير

فقال له أيتمش: " السمع والطاعة " يا عم أنا قد أدرّكت وبلغت الحلم وأرّيد أن أترشد "
السلطان وصوب ذلك جميع المراء إل الوالد " واتفق مع المراء الخاصكية على ترشيد

 وفارّس الحاجب وخالفا الجميع.

لترشيد السلطان فأخذ التابك أيتمش يحسن ذلك للوالد ولفارّس حأتى أذعنا على رّغمها
 وأنهم يمتثلون بعد ترشيده سائر ما يرسم به.

 فحضروا. وطلب في الحال الخليفة والقضاة والسراج البلقيني ومفتي دارّ العدل

الكبير وقام سعد الدين إبراهيم بن غراب ناظر الجيش والخاص وادعى على المير
 أيتمش بأن السلطان قد بلغ رّشده.

بعد إقامة وشهد عدة من المراء الخاصكية بذلك ولم يكن لذلك صحة فحكم القضاة
الكبير البينة برشد السلطان وخلع السلطان على الخليفة وقضاة القضاة وعلى المير

 أيتمش وانفض الموكب.

الوزير ومعه جميع ونزل المير الكبير إلى دارّه التي كان يسكن بها بالقرب من باب
 المراء.

المراء فلما سارّ أيتمش حأتى صارّ تحت الطبلخاناه السلطانية وطلب أن يسلم على
قال له والتفت برأس فرسه وقد وقف له جميع المراء لرد سلمه وقبل أن يسلم عليهم

" إلى بيتي! أو ما الوالد: " إلى أين يتوجه المير الكبير من هنا " قال المير أيتمش:
بالمورّ وأنزل أنا من باب علمت بما وقع عليه التفاق من ترشيد السلطان وأنه يستبد

أنه بنزولك ل تسكن الفتنة! إطلع السلسلة إلى دارّي " فقال الوالد: " نعم وقع ذلك غير
ًئا بعد شيء إلى آخر الليل إلى باب السلسلة وامكث به اليوم وخذ في نقل قماشك شي
 فانزل إلى دارّك ". حأتى نبرم أمًرا نفعله في هذه الليلة فإذا أصبحت

إثارّة الفتنة الحجة فقال أيتمش: " يا والدي! ليس ذلك مصلحة ويقيم من له غرض في
 علينا ".

إل النزول إلى دارّه فألح عليه الوالد حأتى سمع كلمه كل أحأد وأيتمش ل يذعن إليه وأبى
وبيوتنا بسوء تدبيرك " ثم سلم عليهم والتفت برأس فرسه فقال الوالد: " أخربت بيتك

ومعه سائر المراء فكلمهم وعاد الوالد إلى جهة دارّه بخط الصليبة عند حأمام الفارّقاني
رّأس فإن كان ولبد يكون ذلك في في الطريق وقال: " هؤلء الجلب ل بد لهم معنا من

يتوجهوا إلى أيتمش في ذلك فقالوا: " السطبل السلطاني معنا " وندب المراء إلى أن
 واحأد إلى منزله. قد فات المر ونزل إلى دارّه " ثم توجه كل



فرقتين: فرقة وفي الحال دقت البشائر لترشيد السلطان وزينت القاهرة وافترق العسكر
القرانيص وفرقة مع مع المير الكبير أيتمش البجاسي وهم جميع أكابر المراء والمماليك

 الطباق. المير يشبك الشعباني الخازندارّ وهم المراء الخاصكية ومماليك

المورّ من يوم وقويت شوكة المير يشبك بعجز أيتمش وعدم أهليته في القيام بتدبير
 مات الملك الظاهر برقوق.

الكبير أيتمش على وآستمر ذلك إلى ليلة عاشر شهر رّبيع الوللمذكورّ وقد ندم المير
ًدا من الركوب واتفق مع المراء نزوله من باب السلسلة حأيث ل ينفعه الندم ولم يجد ب

 على الركوب.

عاشر شهر رّبيع الول الواقعة بين التابك أيتمش وبين يشبك وغيره ولما كان ليلة الثنين
آلة الحرب واجتمعوا على اتفق المراء الكابر مع المير الكبير أيتمش ولبسوا الجميع

 السلسلة بثلثة أيام. التابك أيتمش بدارّه بخط باب الوزير بعد نزول أيتمش من باب

السلطاني وعلى عدم وأخذ بعض رّفقته من أكابر المراء يلومه على نزوله من السطبل
 هكذا قدرّ ". ميله لكلم المير تغري بردي أعني الوالد في النزول فقال: "

السلطان واتفقوا وكان سبب رّكوب أيتمش بعد نزوله من السطبل أنه لما وقع ترشيد
الخواطر ويصير معه على أن ينزل إلى دارّه ظن أيتمش أن بنزوله تسكن الفتنة وتطمئن

بذلك على هو على عادته رّأس مشورّة ول يعمل شىء إل بعد مشاورّته فتمشي الحأوال
 أحأسن وجه.

القلعة بأسرها ولم يدرّ أن القصد كان بنزوله من باب السلسلة حأتى يضعف أمره وتصير
بعد واحأد حأتى في أيدي الجماعة ويستبدوا بالمر من غير مشارّك ثم يقبضوا على واحأد

 يصفو لهم الوقت.

لهؤلء الجماعة من إثارّة وفطن الوالد لذلك فعرف أيتمش بالمقصود وقال له: " إنه ل بد
 فتنة.

فأبى إل ما أرّاد فإن كان ولبد فيكون ذلك ونحن ملك باب السلسلة " وهي شطر القلعة
الوالد وغيره وعلم أنه الله تعالى ونزل إلى دارّه وأقام يومه ثم أصبح وقد تحقق ما قاله

ًدا من الركوب ورّكب إلى الوالد متى ظفروا به والمراء رّفقته قبضوا عليهم فلم يجد ب
 في ظهر نهارّه وترضاه حأتى وافقه.

المذكورّة فركبوا بعد فعند ذلك وافقه الجميع واتفق رّأيهم على الركوب في ليلة الثنين
والطبلخانات والعشرات صلة العشاء الخيرة وهم جماعة كثيرة من أمراء اللوف

 والمماليك السلطانية القرانيص.

الحجاب فالذي كان معه من مقدمي اللوف: بيدمري أمير مجلس وفارّس حأاجب
العثماني ويعقوب شاه الحاجب الثاني من أمراء الطبلخانات: ألطنبغا شادي وشادي خجا
محمودي وتغري بردي الجلباني وبكتمر الناصري المعروف بجلق وتنكزبغا الحططي وآقبا

العثماني الشقر وعيسى فلن والي القاهرة ومن العشرينات: أسندمر السعردي ومنكلي
ويلبغا من خجا الظريف ومن العشرات: خضر بن عمر بن بكتمر الساقي وخليل بن

قرطاي شاد العمائر وعلي بن بلط الفخري بيرم العلئي وأسنبغا المحمودي ومحمد بن
يونس النورّوزي وألجيبغا سلطاني وتمان تمر الشقتمري وتغري بردي البيدمري وأرّغون

السيفي يلبغا المحمودي وباي خجا الحسني وأحأمد بن أرّغون شاه الشرفي ومقبل



ومحمد بن علي بن كلبك نقيب الجيش وخير بك من حأسن شاه جلبان العثماني حأاجب
ويدي شاه العثماني وكمشبغا الجمالي وألطنبغا الخليلي وألطنبغا الحسني وكزل العلئي

 مملوك من أعيان المماليك سلطانية. ونحو اللف

وصحبته المراء وخرج أيتمش إلى دارّه ملبًسا هو ومماليكه وكانوا نحو اللف مملوك
الطبلخانات المذكورّون وعبأ عساكره وأوقف طلبه ومماليكه بمن انضاف يهم من أمراء
الجبل وأصعد والعشرات والمماليك السلطانية بالصوة تجاه باب المدرّج أحأد أبواب قلعة

بيمارّستان الملك جماعة أخر من حأواشيه إلى سطح مدرّسة الشرفية التي مكانها الن
مماليكه ولم يخرج هو المؤيد شيخ ليرموا على من بالطبلخاناة السلطانية ويحموا ظهورّ

 من بيته.

كثيرة وكان هو الذي رّتب العساكر ووقف المير فارّس حأاجب الحجاب ومعه جماعة
أمراء الطبلخانات والعشرات في رّأس الشارّع الملصق لمدرّسة السلطان حأسن

 منه إلى سوق القبو ليقاتل من يخرج من باب السلسلة من سلطانية. المتوصل

الصليبة ووقف الوالد ومعه المير أرّغون شاه أمير مجلس برأس سويقة منعم من خط
 تجاه القصر السلطاني.

المذكورّين مع من وتفرقت المراء والمماليك ثلث فرق فرقة إلى جهة من المراء
 انضاف إليهم من المماليك البطالة والزعر وغيرهم.

كل ذلك في وأخذ كل واحأد من هؤلء المراء يعبىء طلبه وعساكره على حأسب ما اختارّ
 الليل.

رّكب إلى القلعة هو وأما أهل القلعة فإن المير يشبك الشعباني الخازندارّ لما سمع بذلك
والخاصكية من الظاهرية وبيبرس الدوادرّ وطلعا إلى السلطان وقد اجتمع غالب المراء

 عند السلطان.

وجميع المراء وطلب يشبك في الحال مماليك الطباق وأمرهم بلبس السلحا ولبس هو
هؤلء وإن كانوا وحأرضهم على قتال أيتمش ورّفقته وخوفهم عاقبة المر وقال لهم: "
وخرجوا على ولده خشداشيتنا فقد صارّوا الن أجانب وتركوا خبز الملك الظاهر برقوق
فأجابه جميع المماليك وأرّادوا يسلطنون أيتمش ونحن نقاتل مع ابن أستاذنا حأتى نموت "

 الجلبان وظنوا أن مقالته حأقيقية.

بالقلعة وهم: وفي الحال دقت الكوسات الحربية بالقلعة ولبس سائر المراء الذين
الخازندارّ المقدم ذكره بيبرس الدوادارّ ابن أخت الملك الظاهر برقوق ويشبك الشعباني
وإينال باي بن قجماس وسودون المارّدانى رّأس نوبة النوب وسودون من علي بك طاز

ملطية وشيخ ويلبغا الناصري وبكتمر الركني ودقماق المحمدي المعزول عن نيابة
من المحمودي أعني المؤيد وآقبغا الطرنطائي والجميع مقدمو ألوف وجماعة أخر

 الطبلخانات والعشرات.

 وأما المماليك السلطانية فمعظمهم.

القتال بين ونزل السلطان الملك الناصر فرج من القصر إلى السطبل السلطاني ووقع
الذين كانوا الطائفتين من وقت عشاء الخرة إلى باكر النهارّ ومعظم قتال أهل القلعة مع

 برأس سويقة منعم وتصالحوا غير مرة.



ًيا وبينما القتال يشتد أمر التابك أيتمش البجاسي فنودي: " من قبض ًكا جركس مملو
 وأحأضره إلى المير الكبير أيتمش فله كيت وكيت ".

أكثرهم إلى فلما سمعت الجراكسة الذين كانوا من حأزب أيتمش ذلك حأنقوا منه وتوجه
 السلطان.

ذلك كثر على أن أيتمش كان من أعظم الجراكسة غير أن زوال النعم شيء آخر فعند
جمع السلطانية وقوي أمرهم وحأملوا على الوالد ومن معه وهو برأس سويقة منعم

فكسروه فمر بمن معه من المراء ومماليكه حأتى اجتاز بدارّه وهي دارّ طاز بالشارّع
العظم تجاه حأمام الفارّقاني والقوم في أثره فحمى ظهره مماليكه الجلبان الذين

بالطباق بالرمي على السلطانية حأتى تركوه وعادوا ومر الوالد حأتى لحق بالمير أيتمش
 بالصوة.

الحاجب وكان وأما السلطانية فإنهم لما كسروا الوالد وكان الهم عادوا لقتال فارّس
ًتا عظيًما لول ما فارّس من الفرسان المعدودة القشية فثبت لهم فارّس المذكورّ ثبا

كادوه من أخذ مدرّسة السلطان حأسن والرمي عليه من أعلها إلى أن هزموه أيًضا
 -وانحاز بطائفته إلى أيتمش بالصوة فكررّ أيتمش المناداة على المماليك الجراكسة

السلطانية صدمة خذلن من الله - فذهب من كان بقي عنده منهم وعند ذلك صدمته
كسروه فيها وانهزم من بقي معه من المراء المذكورّين والمماليك وقت الظهر من هائلة
الثنين عاشر شهر رّبيع الول من سنة اثنتين وثمانمائة ومروا قاصدين إلى جهة يوم

حأتى نزلوا بسرياقوس فأخذوا من الخيول السلطانية التي كانت بها من جيادها نحو الشام
 فرس ثم سارّوا إلى نحو البلد الشامية. المائة

وغيرهم وندب السلطان خلف أيتمش ورّفقته من المنهزمين جماعة من أمراء اللوف
ويلبغا الناصري فالذي كان منهم من أمراء اللوف: بكتمر الركني المعروف ببكتمر باطيا

من باكي وصوماي وآقبغا الطرنطائي ومن أمراء الطبلخانات: أسنبغا الدوادارّ وبشباي
نحو خمسمائة الحسني في جماعة كثيرة من أمراء العشرات والمماليك السلطانية وهم

 مملوك فلم يقفوا لهم على خبر وعادوا من قريب.

كان فيها حأتى نهبت وامتدت اليدي إلى بيوت المراء المنهزمين بالنهب فنهبوا جميع ما
الذي كان بها الزعر مدرّسة أيتمش وأخفوا جميع ما كان فيها حأتى حأفروا قبر ولده
المجاورّ لدارّ وأحأرقوا الربع المجاورّ لها من خارّج باب الوزير ونهبوا جامع آق سنقر

ًتا أيتمش واستهانوا حأرمة المصاحأف بها ثم نهبوا مدرّسة السلطان حأسن وانتهبوا بيو
والقماش كثيرة من بيوت المنهزمين فكان الذي أخذ من بيت الوالد فقط من الخيل

 والسلحا وغير ذلك ما تزيد قيمته على عشرين ألف دينارّ.

الجرائم ثم كسرت الزعر حأبس الديلم وحأبس الرحأبة وأخرجوا من كان بهما من أرّباب
الواقعة وصارّت القاهرة في ذلك اليوم غوغاء من غلب على شيء صارّ له وقتل في هذه

قجماس من الطائفتين جماعة كبيرة من المماليك وغيرهم فكان الذي قتل من المراء:
ممن المحمدي شاد السلحا خاناه وقرابغا السنبغاوي وينتمر المحمدي واختفى بالقاهرة

كان مع التابك أيتمش: مقبل الرومي الطويل أمير جاندارّ وكمشبغا الخضري وجماعة
أخر يأتي ذكرهم وتوجه بقية أصحابه الجميع صحبته إلى دمشق وقصد أيتمش المير تنم

 الحسني نائب الشام.

المير آقبغا وأما تنم نائب الشام فإنه لما عظم أمره بدمشق وتم له ما قصده وجه
في أول الطولوتمري اللكاش في عدة من المراء والعساكر إلى غزة فسارّوا من دمشق

 شهر رّبيع الول المذكورّ.



دمشق في ثالث شهر ثم ندب جماعة أخر من كبارّ المراء إلى البلد الحلبية وخرجوا من
بقراسقل المعزول عن رّبيع الول وعليهم المير جلبان الكمشبغاوي الظاهري المعروف

والمير بي خجاه نيابة حألب قديًما ومعه المير أحأمد بن الشيخ على نائب صفد كان
الشقتمري المعروف بطيفورّ نائب غزة كان وهو يومئذ حأاجب دمشق والمير يلبغا

 والمير صرق الظاهرى وسارّوا إلى حألب لتمهيد أمورّها.

من قلعة ثم قبض المير تنم على المير بتخاص وعيسى التركماني وحأبسهما بالبرج
دمشق ثم خرج تنم فيمن بقي معه من عساكره في سادسه يريد حألب وجعل المير
أزدمر أخا إينال اليوسفي نائب الغيبة بدمشق وسارّ حأتى قدم حأمص وآستولى عليها

عليها من يثق به من أصحابه ثم توجه إلى حأماة فوافاه المير يونس بلطا نائب وولى
ومعه عساكر طرابلس ونزلوا على مدينة حأماة فامتنع نائبها المير دمرداش طرابلس

ًدا وقتل من أصحاب تنم نحو الرّبعة أنفس ولم يقدرّ المحمدي بها وقاتل تنم قتاًل شدي
 عليه تنم.

 أصحابه. وبينما تنم في ذلك ورّد عليه الخبر بقيام أهل طرابلس على من بها من

معه من وخبر ذلك أنه لما قرب محمد بن بهادرّ المؤمني من طرابلس بعث ما كان
بمن الملطفات من الديارّ المصرية لهل طرابلس فوصلت إليهم قبل قدومه ثم وصل هو

فارّس معهفي البحر فظنه نائب غيبة يونس بلطا من الفرنج فخرج إليه في نحو ثلثمائة
من أجناد طرابلس فتبين له أنه من المسلمين فطلبه نائب الغيبة بمن معه فلم يأته

وقاتلهم على ساحأل البحر فانهزم إلى برج أيتمش وكان تحت حأكم ابن المؤمني المذكورّ.

الغيبة وخطب وأصبح الذين أتتهم الملطفات من مصر ونادوا في العامة بجهاد نائب
 كان معه. خطيب البلد بذلك فشرعت العامة في قتال نائب الغيبة حأتى هزموه ونهبوا ما

أهل طرابلس وتوجه إلى حأماة فأرّسل تنم المير المير صرق على عسسكر كبير لقتال
ًدا مدة تسعة أيام.  فتوجه صرق إليهم وقاتلهم قتاًل شدي

وأنه نزل بمن معه وبينما تنم في ذلك ورّد عليه الخبر بواقعة المير أيتمش مع المصريين
وأذن لنائب غيبته في دارّ النيابة بغزة وأنه سارّ بمن معه يريد دمشق فسر تنم بذلك

خدمتهم حأتى بدمشق وهو المير أزدمر بدخول أيتمش ومن معه إلى دمشق وبالقيام في
 يحضر إليهم.

بلطا في طائفة ثم لما بلغه عجز صرق عن أهل طرابلس جهز إليها نائبها المير يونس
ورّكب البحر ومعه كبيرة من العساكر فسارّ إليها يونس ودخلها بعد أن هزم ابن المؤمني

القاهرة بمن القاضي شرف الدين مسعود قاضي القضاة الشافعية بطرابلس يريدان
تفعله معهما ونهب يونس أموال الناس كافة بطرابلس وفعل في طرابلس وأهلها ما ل

الشيخ الكفرة وقتل نحو العشرين رّجًل من أعيان طرابلس وقضاتها وعلمائها منهم:
العالم المفتي جمال الدين بن النابلسي الشافعي والخطيب شرف الدين محمود

والقاضي المحدث شهاب الدين أحأمد الذرّعي المالكي وقاضي القضاة شهاب الدين
والقاضي موفق الدين الحنبلي وقتل من عامة طرابلس ما يقارّب اللف وصادرّ الحنفي
مصادرّات كثيرة وأخذ أموالهم وسبى حأريمهم فكانت هذه الكائنة من أقبح الناس

 في الخامس عشر من شهر رّبيع الول المذكورّ. الحوادث وكالت

السلطان علي المير وأما أمر الديارّ المصرية فإنه لما كان بعد الواقعة من الغد خلع
فلن بحكم عصيانه قرابغا مغرق الظاهري باستقرارّه في ولية القاهرة عوًضا عن عيسى

ولية القاهرة مع أيتمش فمات من الغد من جرحا كان أصابه في الواقعة واستقر في



القاهرة فمر من عوضه بلبان أحأد المماليك الظاهرية فنزل بلبان المذكورّ بالخلعة إلى
ًبا من باب الجامع الحاكمي وهو ينادي بالمان وإذا باب زويلة يريد باب الفتوحا وعبر رّاك

النصر وهو أيًضا ينادي بالمير شهاب الدين أحأمد بن عمر بن الزين قد جاء من جهة باب
والجبلية بينهما وبينما هم في بين يديه بآستقرارّه في ولية القاهرة فتحيرت المقدمون

ولني فلن وقال ابن الزين: أنا ولني ذلك وقد التقى بمبان مع ابن الزين فقال بلبان: أنا
خلعة ابن الزين بوليته القاهرة فبطل فلن وإذا بالطواشي شاهين الحسني قدم ومعه

 أمر بلبان.

به من وتصرف ابن الزين في أمورّ الولية ونادى بالكف عن النهب وهمد من ظفر
 النهابة.

وثلثون نفًرا ثم في سادس عشره عرض السلطان المماليك السلطانية ففقد منهم مائة
 قد انهزموا مع التابك أيتمش.

الحططي أحأد ثم قبض السلطان على المير بكتمر جلق أحأد أمراء الطبلخانات وتنكزبغا
بن عمر أمراء الطبلخانات أيًضا ورّأس نوبة وقرمان المنجكي وكمشبغا الخضري وخضر
السلطاني بن بكتمر الساقي وعلي بن بلط الفخري ومحمد بن يونس النورّوزي وألجيبغا

 وأرّغون السيفي وأحأمد بن أرّغون شاه والجميع من أصحاب أيتمش.

سودون ثم رّسم السلطان فكتب بإحأضارّ المير سودون أمير آخورّ المعروف بسيدي
الكبير والمير تمراز الناصري من سجن السكندرّية والمير نورّوز الحافظي المير آخورّ

كان من ثغر دمياط وسارّت القضاة لحأضارّهم فوصلوا في العشرين منه وقبلوا الرّض
 بين يدي السلطان ونزلوا إلى دورّهم.

 وفي

 أول شهر رّبيع الخر استقر المير آقباي

وآستقر المير من حأسين شاه الطرنطائي حأاجب الحجاب عوًضا عن المير فارّس العرج
ًيا عوًضا ًبا ثان عن يعقوب شاه دقماق المحمدي المعزول عن نيابة ملطية باستقرارّه حأاج

 بحكم عصيانهما مع أيتمش.

والمير قمارّي ثم في ثالثه خلع السلطان على كل من المير أسنبغا العلئي الدوادارّ
المأمورّي باستقرارّهم السنبغاوي والي باب القلة ومنكلي بغا الصلحأي الدوادارّ وسودون

ًبا واستقر تمربغا المحمدي نائب القلعة.  حأجا

دمشق ثم خرج إلى وأما المير تنم فإنه لما جاءه خبر أيتمش ترك حأصارّ حأماة وعاد إلى
 لقاء أيتمش وأصحابه في خامس شهر رّبيع الخر إلى ظاهر دمشق.

دمشق وقدم فلما عاينهم ترجل عن فرسه وسلم عليهم وبالغ في إكرامهم وعاد بهم إلى
حأتى يزول ما كان إليهم تقادم جليلة ل سيما الوالد فإن تنم قام بخدمته زيادة عن الجميع

الظاهر برقوق عليه عنده حأسب ما تقدم ذكره: وسببه أنه كان وغر خاطر أستاذه الملك
كان عنده من حأتى عزله عن نيابة حألب فأخذ تنم يعتذرّ إليه ويتلطف به حأتى زال ما

بأمورّ الكمائن القديمة وصارّ من أعظم أصحابه وحألفه على موافقته وحألف له ووعده
 كثيرة يستحيا من ذكرها.
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تنم حأسب ما ثم كتب الوالد إلى المير دمرداش المحمدي نائب حأماة بالدخول في طاعة
 يأتي ذكره.

أيتمش وبمسك ثم قدم على المير تنم كتاب الملك الناصر فرج يأمره بمسك التابك
عليهم بالقصر الوالد ومن قدم معهما فأخذ تنم الكتاب وأتى به إلى أيتمش ورّفقته وقرأه
ما أمرك به البلق من الميدان فضحك الوالد وقال له: امتثل مرسوم السلطان وافعل

وعانقه ثم تكلم تنم فتبسم تنم وقال له: " بالله عليك زول ما عندك وطيب قلبك " وقام
بأنه يتوجه إليه صحبة مع المراء فيما يفعله في أمر دمرداش نائب حأماة فأشارّ الوالد

إلى طاعة تنم وموافقته المير الكبير أيتمش ثم يتوجهان أيًضا إلى نائب حألب يدعوانه
غيرك " وخرجا بعد أيام فقال: " هذا الذي كان في خاطري فإن دمرداش ل يسمع لحأد

تنم ووعد بالقيام إلى جهة حأماة فأجاب دمرداش بالسمع والطاعة ودخل تحت طاعة
 السرورّ. بنصرته ثم عاد الوالد وأيتمش إلى دمشق فسر تنم بذلك غاية

نيابة حأماة ثم قدم دمرداش بعد ذلك بأيام إلى دمشق فخلع عليه تنم باستمرارّه على
 وأنعم عليه بأشياء كثيرة وتوجه إلى حأماة.

 ثم أخذ الجميع في التأهب إلى قتال المصريين.

الخير من شهر وأما ما وقع بالديارّ المصرية من الوليات والعزل فإنه لما كان العشر
العساكر بالديارّ رّبيع الخر خلع السلطان على المير بيبرس الدوادارّ باستقرارّه أتابك

النحريرية ومنية بدرّان المصرية عوًضا عن المير أيتمش البجاسي وأنعم عليه بإقطاعه إل
بإقطاع الوالد وطوخ الجبل فغضب بيبرس بسبب ذلك فلم يلتفت إلى غضبه وأنعم

أمير ووظيفته على نورّوز الحافظي وأنعم على تمراز الناصري بإقطاع أرّغون شاه
مجلس وأنعم على سودون أمير آخورّ بإقطاع يعقوب شاه الحاجب وأنعم بإقطاع بيبرس

على بكتمر الركني وبإقطاع بكتمر على دقماق المحمدي نائب ملطية كان وبإقطاع
على جركس القاسمي المصارّع واستقر أمير طبلخاناه وأنعم على كل من كزل دقماق

السنبغاوي وشاهين من شيخ السلم وشيخ السليماني وبشباي من الناصري وقمارّي
وجكم من عوض وصوماي وتمر الساقي وإينال حأطب وقاني باي باكي وتمربغا الظاهري

وألطنبغا الخليلي ومجترك القاسمي وكزل المحمدي وبيغان العلئي وسودون المأمورّي
على كل من أزبك الرمضاني وأسندمر العمري وقرقماس الينالي بإمرة عشرين وأنعم

الجرجوي وطيبغا الطولوتمري وقاني باي من باشاه السيفي ومنكلي بغا الصلحأي وآقبغا
وأرّغون شاه الصلحأي ويونس العلئي وجمق ودمرداش الحأمدي وآقباي السلطاني

من بابا وآقبغا المحمدي وسودون الشمسي ونكباي الزدمري وقاني بك الحسامي وبايزير
النورّوزي وأسنبغا المسافري وقطلوبغا وسودون البجاسي وتمراز من باكي وسودون

القاسمي وأرّزمك وأسنباي الحسني وقطلقتمر المحمدي وسودون الحمصي وسودون
 لقتال تنم. بإمرة عشرة وحألفوا الجميع على طاعة السلطان والسفر معه

المراء وأكثروا ولما بلغ المماليك السلطانية سفر السلطان إلى الشام امتنعوا وهددوا
المماليك من الوعيد فخاف سودون طاز وتأخر عن الخدمة السلطانية ثم آتفقت

لهم بما المذكورّة وتوجهوا إلى المير يشبك وهو متوعك وحأدثوه في أمر السفر فاعتذرّ
هو فيه من الضعف ثم وقع الخلف بين المير سودون قريب الملك الظاهر المعروف

بسيدي سودون وبين المير سودون طاز وتسابا بسبب سكنى السطبل السلطاني
وعلى وظيفة المير آخورّية وكادا يقتتلن ثم وقع أيًضا بين المير سودون طاز بالحراقة
وبين المير جركس القاسمي المصارّع تنافس وتقابضا بالطواق ولم يبق إل أن المذكورّ

الفتنة حأتى فرق المراء بينهما وصارّت المملكة بأيدي هؤلء المراء وكل من أرّاد تثورّ



ًئا فعله فصارّ الرجل يلي الوظيفة من سعي فلن وينزل إلى دارّه فيعزل في الحال شي
 غيره وكل أحأد يتعصب لواحأد وكل منهم يروم الرتب العلية. بأمر

 المصرية. هذا ومثل تنم وأيتمش ورّفقتهما في طلبهم وفي القصد إلى الديارّ

مشورّة بين يدي ثم أخذ نورّوز يسكنهم عن إثارّة الفتنة ويخوفهم عاقبة تنم حأتى عملوا
إقامة نائب بالديارّ السلطان بسبب قتال تنم وغيره فحضر جميع المراء ورّتبوا أمورًّا منها

 المصرية وعينوا عدة تشارّيف.

المير سودون طاز فلما كان يوم الخميس ثاني عشر شهر رّبيع الخر خلع السلطان على
عند تنم وخلع على باستقرارّه أمير أخورًّا كبيًرا عوًضا عن سودون الطيارّ لتأخره بدمشق

ًثا بإمرة مائة وتقدمة ألف ًبا ثال بالديارّ المصرية وهذا المير مبارّك شاه باستقرارّه حأاج
 بخلف العادة.

ًنا وهذا أيًضا بخلف ًبا ثام العادة لن في القديم كان ثم خلع على بعض المراء واستقر حأاج
محمد بن قلوون - ثم ل زال بمصر ثلثة حأجاب - أعني بالقديم في دولة الملك الناصر

في أواخر دولته والن الملك الظاهر برقوق يزيد الحجاب حأتى صارّ عدتهم ستة وذلك
 مصر فيما فعلوه. صارّوا ثمانية وكان هذا أيًضا مما عابه المير تنم على أمراء

ألوف وثلثة قلت: والسكات أجمل فإن تلك الحجاب الثمانية كان فيهم ثلثة أمراء
ًبا ما فيهم أمير خمسة بل طبلخاناه وأما يومنا هذا ففيه بمصر أزيد من عشرين حأاج

الحليم الجميع أجناد وفيهم من جنديته غير كاملة والحاجب الثاني أمير عشرة فسبحان
 الستارّ.

نوبة المراء وعلى ثم بعد أيام خلع السلطان على المير نورّوز الحافظي باستقرارّه رّأس
باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا المير تمراز باستقرارّه أمير مجلس وعلى المير سيدي سودون

 التا بكية. عوًضا عن بيبرس وكانت شاغرة منذ انتقل بيبرس عنها إلى

دمشق يريد القاهرة وهذا كله بعد أن ورّد الخبر على الملك الناصر بخروج المير تنم من
وخمسمائة مملوك فعندئذ أمر السلطان بأن يخرج ثمانية أمراء من مقدمي اللوف بألف

جمادى من المشتروات وخمسمائة مملوك من مماليك الخدمة وأن يخرجوا في أول
 الخرة فمنهم من أجاب ومنهم من قال: " لبد من سفر السلطان ".

كل ذلك واختلف الرأي وانفضوا على غير شيء ونفوسهم متغيرة من بعضهم على بعض
السلطانية والمراء تكذب خروج تنم من دمشق حأتى علق جاليش السفر على الطبلخاناه

السلطان ووقع الشروع في النفقة للمراء فحمل إلى كل من ثلثة ثم خرجت مدورّة
 وخيامه ونصبوا خارّج القاهرة تجاه مسجد التبن.

عن الوالد وكانت ثم خلع السلطان على المير بكتمر الركني باستقرارّه أمير سلحا عوًضا
 شاغرة عنه منذ توجه مع أيتمش إلى الشام.

وأخبر أن ألطنبغا وبينما السلطان في ذلك قدم علء الدين علي بن المكللة والي منفلوط
الطاعة وكبسا نائب الوجه القبلي خرج هو ومحمد بن عمر بن عبد العزيز الهوارّي عن

فرسم عثمان بن الحأدب ففر ابن الحأدب إلى جهة منفلوط وتبعاه إليها وأخرباها
السلطان لكل من المير بيبرس والمير إينال باي من قجماس وآقباي بن حأسين شاه

حأاجب الحجاب وسودون من زادة وإينال حأطب رّأس نوبة وبيسق الشيخي المير أخورّ



وبهادرّ فطيس المير أخورّ الثالث أن يتوجهوا إلى بلد الصعيد لقتال ألطنبغا وابن الثاني
 الهوارّي فلم يوافقوا على ذلك ول سارّ أحأد. عمر

على المير ثم قدم الخبر على السلطان بأن المير دمرداش المحمدي نائب حأماة قدم
برز هو أيًضا تنم بدمشق بعساكر حأماة وأن المير آقبغا الجمالي الطروش نائب حألب لما

فكسرهم من حألب يريد المسير إلى دمشق ثارّ عليه جماعة من أمراء حألب وقاتلوه
وإنه وقبض على جماعة منهم ثم سارّ إلى دمشق فسر بقدومه تنم وأكرمه غاية الكرام

قد خرج من دمشق من أصحاب تنم المير أرّغون شاه البيدمري أمير مجلس والمير
يعقوب شاه وفارّس حأاجب الحجاب وصرق وفرج بن منجك إلى غزة فعند ذلك خلع

المير عمر بن الطحان حأاجب غزة باستقرارّه في نيابة غزة وعلى السلطان على
 باستقرارّه حأاجب حأجاب غزة عوًضا عن ابن الطحان المذكورّ. سودون حأاجبها الصغير

عشرين ثم قدم الخبر على السلطان بأن عساكر تنم خرجوا من دمشق في يوم خامس
لينقل جمادى الخرة فأمر السلطان المير سودون المأمورّي الحاجب بالتوجه إلى دمياط

وطغنجي وبلط منها المير يلبغا الحأمدي المجنون الستادارّ كان والمير تمربغا المنجكي
 السعدي وقراكسك إلى سجن السكندرّية.

 الجميع. هذا وقد تجهزت العساكر المصرية للسفر صحبة السلطان لقتال تنم وتهيأ

القلعة إلى فلما كان يوم الثنين رّابع شهر رّجب نزل السلطان الملك الناصر من
باستقرارّه في نظر الريدانية خارّج القاهرة وأصبح من الغد خلع على المير الكبير بيبرس

المير نورّوز الحافظي البيمارّستان المنصورّي وبنيابة الغيبة بالديارّ المصرية وخلع على
أصبح من الغد سادس رّأس نوبة المراء باستقرارّه في نظر الخانقاه الشيخونية ثم

أنفق السلطان على الشهر خلع السلطان على المير نورّوز المذكورّ بتقدمة العساكر ثم
 إنعاًما. جماعة من المماليك السلطانية بنحو خمسة وعشرين ألف دينارّ

نورّوز الحافظي وفي اليوم المذكورّ رّحأل جاليش السلطان من الريدانية وفيه من المراء
أمير مجلس مقدم العساكر وبكتمر الركني المعروف بباطيا أمير سلحا وتمراز الناصري

المؤيد ويلبغا الناصري وسودون الدوادارّ المعروف بسيدي سودون وشيخ المحمودي هو
 ودقماق المحمدي الحاجب الثاني والجميع مقدمو ألوف.

ًيا ثم رّحأل السلطان بعدهم في يوم الجمعة ثامنه ببقية العساكر وعدة ما سارّ أوًل وثان
من المراء سبعة آلف فارّس وهذا سوى من أقام بالقاهرة وهم أيًضا عدة كبيرة

 والمماليك.

بقلعة الجبل فأما المراء فكان بالقاهرة التابك بيبرس وآقباي حأاجب الحجاب وأقام
بالسطبل المير إينال باي بن قجماس أحأد مقدمي اللوف وإينال حأطب رّأس نوبة وأقام

عند السلطاني سودون من زادة وبهادرّ فطيس وبيسق الشيخي أمير أخورّ ثاني وأقام
 هؤلء جماعة كبيرة من المماليك السلطانية.

غزة حأسب ما وأما تنم فكان من خبره أنه قدم جماعة من أمرائه وعساكره إلى مدينة
ويعقوب ذكرناه وهم: المير أرّغون شاه البيدمري أمير مجلس وفارّس حأاجب الحجاب

 شاه وصرق والمير فرج بن منجك فتوجهوا أمامه بعساكر كثيرة.

المير أحأمد ثم قدم على تنم المير يونس بلطا نائب طرابلس بعساكرها وغيرهم ومعه
 بن يلبغا أمير مجلس.



حأماة المير وكان قدم على تنم قبله نائب حألب المير آقبغا الجمالي الطروش ونائب
المير تنم دمرداش المحمدي فخرج هؤلء النواب أيًضا أمام تنم إلى جهة غزة ثم تبعهم

المعروف بأبي تنم ومعه التابك أيتمش والوالد وبقية عساكره بعد أن جعل المير جركس
المير تنم المير نائب الغيبة بدمشق وعنده جماعة أخر من أعيان المراء ثم خرج بعد

قبل سفره يونس بلطا نائب طرابلس وسارّ تنم في عساكر عظيمة إلى الغاية وكان
ًبا أعظم من الخر حأتى قيل إن بدمشق منذ قدم عليه أمراء مصر يعمل كل يوم موك

موكبه كان يضاهي موكب أستاذه الملك الظاهر برقوق بل أعظم وكان يركب بالدف
والشبابة والشعراء الجاووشية ويركب في خدمته من التابك أيتمش إلى من دونه من

اللوف وهم نحو خمسة وعشرين أميًرا من أمراء اللوف سوى أمراء الطبلخانات أمراء
ًعا كبيًرا إلى الغاية والعشرات وذلك خارّج عن التركمان والعراب والعشير وكانوا أيًضا جم

موكب عمله بدمشق كان فيه عساكر دمشق بتمامها وكمالها وعساكر حألب وآخر
وجماعة كبيرة من عظماء أمراء الديارّ المصرية أعني أيتمش ورّفقته وطرابلس وحأماة
أذعنوا لتنم بالطاعة حأتى إنه لم يشك أحأد في سلطنته حأتى ول أمراء وكان الجميع قد

كتبوا له في الصلح غير مرة وفي المستقبل أيًضا حأسب ما يأتي مصر أخصامه فإنهم
 ذكره.

 وأنفق تنم في العساكر من الموال ما ل يحصى.

بعساكره في ثامن وأما أمراء الديارّ المصرية فإنه لما سافر السلطان إلى جهة تنم
البحيرة بأن المير الشهر قدم الخبر في صبيحته على المير بيبرس وهو يوم السبت من
السكندرّية فلما سودون المأمورّي الحاجب أخذ المراء من ثغر دمياط وسارّ بهم نحو

الديروطي وأضافه وصل بهم إلى ديروط لقيه الشيخ المعتقد عبد الرحأمن ابن نفيس
المجنون ووثب هو فعندما قعد المير سودون المأمورّي هو والمراء للكل قام يلبغا

وقيدوهم بقيودهم ورّفقته من المراء على سودون المأمورّي وقبضوا عليه وعلى مماليكه
وإياس وبينما هم في ذلك قدمت حأراقة من القاهرة فيها المير كمشبغا الحضري

إلى الكمشبغاوي وجقمق البجمقدارّ وأمير آخر والرّبعة في القيود فدخلت الحراقة بهم
شاطىء ديروط ليقضوا حأاجة لهم فأحأاط بهم يلبغا المجنون وخلص منهم الرّبعة

 المقيدين وأخذهم إلى أصحابه.

ورّكب هو ورّفقته من ثم كتب يلبغا إلى نائب البحيرة بالحضورّ إليه وأخذ خيول الطواحأين
وأتته العربان من المراء وسارّ بهم إلى مدينة دمنهورّ وطرقها بغتة وقبض على متوليها

 كل فج حأتى صارّ في عدد كبير.

السلطان الذي ثم نادى بإقليم البحيرة بحط الخراج عن أهلها عدة سنين وأخذ مال
فقد كان استخرج من تروجة وغيرها وبعث يستدعي بالمال من النواحأي فراعاه الناس

فورّدت ولي وظيفة الستادارّية سنين كثيرة فكتب بيبرس بذلك يعرف السلطان والمراء
المراء كتبهم إلى نائب السكندرّية بالحأتراز على مدينة إسكندرّية وعلى من عنده من

وبإمساك يلبغا المسجونين وكتب السلطان أيًضا إلى أكابر العربان بالبحيرة بالنكارّ عليهم
الحاجب وإينال المجنون ورّفقته وكتب السلطان أيًضا للمير بيبرس أن يتجرد هو وآقباي

من باي بن قجماس وبيسق أمير آخورّ وإينال حأطب رّأس نوبة وأرّبعمائة مملوك
بحط المماليك السلطانية لقتال يلبغا المجنون وكتب السلطان مثاًل إلى عربان البحيرة

 الخراج عنهم مدة ثلث سنين.

ًفا من عرب البحيرة ودخل وأما يلبغا المجنون فإنه عدى من البحيرة إلى الغربية خو
منه ثلثمائة المحلة ونهب دارّ الكاشف ودارّ إبراهيم بن بدوي كبيرها وقبض عليه وأخذ

 قفة فلوس.



على مشتول ثم عدى بعد أيام من سمنود إلى بر أشموم طناحا وسارّ إلى الشرقية ونزل
الجيزة الطواحأين وسارّ منها إلى العباسة فارّتخت القاهرة وبعث المير بيبرس إلى بر
ًفا من يلبغا لئل يطرقها حأيث الخيول مربوطة به على الربيع فأحأضروها إلى القاهرة خو

 على حأين غفلة.

العرب فاضطرب وبينما بيبرس في ذلك ورّد عليه الخبر بمخامرة كاشف الوجه القبلي مع
فشرع بيبرس وخاف على القاهرة وكان فيه لين جانب وانعكاف على اللهو والطرب

إليه بيبرس في استخدام الجناد وأرّاد بيبرس الخروج إلى يلبغا المجنون فمنع وخرج
ثلثمائة المير آقباي الحاجب ويلبغا السالمي وبيسق أمير آخورّ ومحمد بن سنقر في

 مملوك من المماليك السلطانية كما سنذكره.

بالمسير من وأما السلطان الملك الناصر فإنه لما سارّ بعساكره من الريدانية استقل
به يومه حأتى نزل على منزلة تل العجول خارّج مدينة غزة في ثامن عشر رّجب وأقام

من يومه فلم يلبث إل وجاليش المير تنم طرقه ومقدم العسكر المذكورّ الوالد وصحبته
وألطنبغا أكابر المراء والنواب: آقبغا الجمالي نائب حألب ودمرداش المحمدي نائب حأماة

 العثماني نائب صفد وجقمق الصفوي نائب ملطية وجماعة أخر.

الطولوتمري اللكاش ومن أكابر المراء: أرّغون شاه أمير مجلس وفارّس الحاجب وآقبغا
المصرية في الحال ويعقوب شاه وجماعة كبيرة من المراء والعساكر فركبت العساكر
جهده في القتال وقاتلوهم من بكرة النهارّ إلى قريب الظهر وكل من الفريقين يبذل

نائب حأماة والحرب تشتد بينهم إلى أن خرج من جاليش عسكر تنم دمرداش المحمدي
تمر بمماليكه وطلبه ثم تبعه ألطنبغا العثماني نائب صفد بطلبه وعساكره ثم صراي

بن الناصري أتابك حألب بمماليكه ثم جقمق الصفوي نائب ملطية بطلبه ومماليكه ثم فرج
الوالد منجك أحأد أمراء اللوف بطلبه ومماليكه ثم تبعهم عدة أمراء أخر فعند ذلك انهزم
على بمن بقي معه إلى نحو المير تنم وملك السلطان الملك الناصر مدينة غزة ونزل

معه في وأما تنم فإنه نزل بعساكره على مدينة الرملة واجتمع عليه الوالد بها بمن بقي
فتأثر تنم العساكر الشامية وقص عليه ما وقع من أمر القتال وهروب المراء من عسكره

 قليًل.

يتهيأ لقتال ثم أرّاد القبض على المير بتخاص فمنعه بعض أصحابه من ذلك ثم أخذ
أكابر المصريين ولم يكترث بما وقع لجاليشه لكثرة عساكره وقوته بمن بقي معه من

 المراء وغيرهم.

إلى الن لم وأما العسكر السلطاني المصري فإنهم لما دخلوا إلى غزة بلغهم أن تنم
تخوفهم يصل إلى الرملة بعساكره وإنما الذي قاتلهم هو جاليش عسكره فكثر عند ذلك

الصلح منه وداخلهم الرعب وعملوا بسبب ذلك مشورّة فاتفق الرأي أن يتكلموا معه في
وأرّسلوا إليه من غزة قاضي القضاة صدرّ الدين المناوي الشافعي ومعه المعلم نصر

الدين محمد الرماحا أمير آخورّ وطغاي تمر مقدم البريدية فخرجوا الجميع من غزة في
الثلثاء تاسع عشر شهر رّجب وكتب لتنم صحبتهم أمان من السلطان وأنه باق على يوم

بدمشق إن أرّاد ذلك وإل فيكون أتابك العساكر بمصر وإليه تدبير ملك ابن أستاذه كفالته
 الناصر فرج ل يشارّكه في ذلك أحأد. الملك

فإن أرّدت الشام فهي لك ثم كتب إليه أعيان المراء يقولون: " أنت أبونا وأخونا وأستاذنا
عساكر مصر في وإن أرّدت مصر كنا مماليكك وفي خدمتك فصن دماء المسلمين ودع
فسارّ إليه قاضي قوتها فإن خلفنا مثل تيمورّلنك " وأشياء كثيرة من أنواع التضرع إليه
هيئة السلطان القضاة المذكورّ برفيقيه حأتى وافاه بمدينة الرملة وهو بمخيمه على

ميمنة وميسرة والتابك أيتمش عن يمينه والوالد عن يسارّه وبقية المراء على منازلهم



فحدثه قاضي فلما عاين تنم قاضي القضاة المذكورّ قام له واعتنقه وأجلسه بجانبه
الطاعة القضاة المذكورّ في الصلح وأدى له المان ووعظه وحأفره الشقاق والخروج عن
وأن ثم كلمه ناصر الدين الرماحا وطغاي تمر بمثل ذلك وترققا له عن لسان المراء

تنم: أنا السلطان هو ابن الملك الظاهر برقوق " ليس له من يقوم بنصرته غيرك " فقال
مالي مع السلطان كلم ولكن يرسل إلي يشبك الشعباني وسودون طاز وجركس

كانوا المصارّع وعدد جماعة أخر كثيرة " ويعود المير الكبير أيتمش وجميع رّفقته على ما
 عليه أوًل فإن فعلوا ذلك وإل فما بيني وبينهم إل السيف ".

إل ما قاله وصمم على ذلك فراجعه قاضي القضاة غير مرة فيما يريده غير ذلك فأبى
قدم صدرّ فعند ذلك قام القاضي من عنده فخرج معه تنم إلى ظاهر مخيمه يوادعه فلما

ما أسلم ل لتي الدين المناوي على الملك الناصر وأعاد عليه الجواب قال السلطان: " أنا
 لحأد " - يعني عن يشبك الشعباني.

 وانفض المراء وقد أجمعوا على قتاله.

بعساكره من غزة ورّكب تنم بعساكره من مدينة الرملة يريد جهة غزة ورّكب السلطان
عساكره وهم يريد الرملة إلى أن أشرف على الجيتين قريب الظهر فعاين تنم وقد عبأ

المراء عسكر نحو الخمسة آلف فارّس ونحو ستة آلف رّاجل وصف الطلب فعبى أيًضا
ًبا في قلب في قلب ولكل جملة رّديف وكان ذلك تعبئة ناصر السلطان ميمنة وميسرة وقل

 انتهى. الدين المعلم أخذت أنا هذه التعبئة عن التابك آقبغا التمرازي عنه

تنم وانهزم ثم تقدم العسكران وتصادما فلم يكن إل أسرع وقت وكانت الكسرة على
ًنا من الله تعالى لنه تقنطر عن فرسه في أوائل الحرب غالب عسكره من غير قتال خذل

جماعة فانكسرت عساكره لتقنطره في الحال ولوقوعه في السر وقبض عليه وعلى
 كبيرة من أعيان أصحابه من أكابر المراء والنواب.

سبب ولقد سألت جماعة من أعيان مماليك تنم ممن كان في الوقعة المذكورّة عن
رّكبه تقنطره فإنه لم يطعنه أحأد من العسكر السلطاني فقالوا: " كان في فرسه الذي

ونهيناه عن شؤم: إما شعر رّسل أو تحجيل - منتهى الوهم مني - قالوا: فكلمناه في ذلك
 رّكوبه فأبى إل رّكوبه وقال: ما خبأته إل لهذا اليوم.

كرت فحال ما عل ظهره وحأركه لينظر حأال عسكره ووغل في القوم تقنطر به وقد
عساكره إلى نحوه ولم يلحقه أحأد من مماليكه فظفر به ولما قبض على تنم قبض معه

بعد هزيمة عسكره على المير آقبغا الجمالي نائب حألب ويونس بلطا نائب طرابلس
بن الشيخ علي نائب صفد كان وجلبان قراسقل نائب حألب كان وفارّس حأاجب وأحأمد

وبيرم رّأس نوبة أيتمش وشادي خجا ومن الطبلخانات والعشرات من الحجاب وبيغوت
ينيف على مائة أمير وفر التابك أيتمش والوالد وأحأمد بن يلبغا أمراء مصر والشام ما

شاه أمير مجلس ويعقوب شاه وآقبغا اللكاش وبي خجا طيفورّ أمير مجلس كان وأرّغون
 نحو ثلثة آلف مملوك وتوجهوا إلى دمشق. نائب غزة كان وجماعة أخر في

فقام المير ولما قبض على تنم أنزل في خيمة وقيد ثم شكا العطش وطلب ماء ليشربه
خاناه قطلوبغا الحسني الكركي وهو يوم ذلك أحأد أمراء الطبلخانات وشاد الشراب

 السلطانية وتناول الكوز وأخذ ششنة على عادة الملوك ثم سقاه لتنم.

إمرة عشرة وكان لما أمسك ادعى مملوك من الظاهرية أنه قنطر تنم عن فرسه وطلب
طويًل ثم قال له: " فلما بلغ ذلك تنم قال: " اطلبوه إلى عندي " فأحأضروه فنظر إليه



هذا قرقلي إلى الن علي أنت تستأهل إمرة عشرة وغيرها بدون ذلك إل أن الكذب قبيح
 أين المكان الذي طعنتني فيه برمحك.

 أنا ما رّماني إل الله تعالى ثم فرسي الشقر ".

بذلك ودقت البشائر وعندما أمسك تنم كتبت البشائر إلى الديارّ المصرية والبلد الشامية
شاه وجماعة أن وسارّ أيتمش ورّفقته إلى نحو دمشق حأتى وصلوها فأرّاد الوالد ويعقوب
أيتمش بذلك يتوجهوا إلى بلد التركمان حأتى يأتيهم أمان من السلطان وأشارّوا على

ما يكون فآمتنع أيتمش من ذلك وأبى إل دخول دمشق فحال دخولهم إليها وهم في أشد
وآقبغا من التعب وقد كفت خيولهم ثارّ عليهم أمراء دمشق وقبضوا على أيتمش والوالد

 اللكاش وأحأمد بن يلبغا النابلسي وحأبسوا بدارّ السعادة.

دمشق بقية وفر من بقي ثم أمسك بعد يومين أرّغون شاه ويعقوب شاه وتتبع أمراء
 أصحاب تنم من كل مكان حأتى قبضوا على جماعة كبيرة منهم.

الحاجب سارّ آقباي إلى وأما يلبغا المجنون فإنه لما خرج إليه العسكر من مصر مع آقباي
قطيا فنزل آقباي العباسية فلم يقف ليلبغا المجنون على خبر فقيل له إنه سارّ إلى
غير حأرب وسارّ ابن بالعساكر على الصالحية فلم يروا له أثًرا فعادوا إلى القاهرة من

ًدا فعادا إلى غيتا في يوم الجمعة وأقاما بها سنقر وبيسق نحو بلد السباخ فلم يجدا أحأ
بجملة من المال فلم يشعرا إل ويلبغا المجنون قد طرقهما وقبض عليهما وأخذ خطهما

ًنا فارّتخت القاهرة لذلك ثم سارّ يلبغا بعد أيام حأتى نزل البئر البيضاء فبعث له بيبرس أما
الليلة بالقاهرة فقبض على من حأضر من عند بيبرس وطوقه بالحديد فاستعد الناس تلك

قبة النصر خارّج القاهرة لقتاله وباتوا على أهبة اللقاء ورّكب المراء بأسرهم من الغد إلى
 وصفوا عسكرهم من الغد.

ومعه نحو ثلثمائة وبعد ساعة أقبل يلبغا المجنون بجموعه فواقعهم عند بساتين المطرية
وقصد القلب فارّس فيهم واحأد من مماليك الوالد يسمى كزل بغا وصدمهم بمن معه

السلطانية وكان فيه سودون من زادة وإينال حأطب ونحو ثلثمائة مملوك من المماليك
وساعدهما إينال باي فأطبق عليه المير بيبرس من الميمنة ومعه يلبغا السالمي الستادارّ

المجنون القلب بن قجماس بمن معه من الميسرة فتقنطر سودون من زادة وخرق يلبغا
من المراء في عشرين فارًّسا وسارّ إلى جهة الجبل الحأمر وانكسر سائر من كان معه

تمربغا وفي ظنهم أن يلبغا المجنون فيهم فأدرّكوا المير وغيرهم فتبعهم العسكر
فوجدوا المنجكي بالزيات وقبضوا عليه وأخذ طلب يلبغا المجنون من عند خليج الزعفران
بالبئر فيه ابن سنقر وبيسق الشيخي أمير آخورّ اللذين كان قبض عليهما يلبغا المجنون
عشرين البيضاء فأطلقوهما وعاد العسكر إلى تحت قلعة الجبل وسارّ يلبغا المجنون في
خاف فارًّسا مع ذيل الجبل إلى تجاه دارّ الضيافة فلما رّأى كثرة من اجتمع من العامة

فدعوا له منهم أن يرجموه فقال لهم: " أنتم ترجموني بالحجارّة وأنا أرّجمكم بالذهب "
 وتركوه.

وتوجه في نحو فسارّ من خلف القلعة ومضى إلى جهة الصعيد من غير أن يعرف المراء
 المائة فارّس وأخذ خيل والي الفيوم وانضم عليه جماعة من العربان.

من أصحابه وأما السلطان الملك الناصر فإنه لما كسر تنم وقبض عليه وعلى جماعة
القامات ثم وقيدهم أرّسل في الحال سعد الدين إبراهيم بن غراب إلى الشام لتحصيل

أيتمش ندب السلطان المير جكم من عوض رّأس نوبة للتوجه إلى دمشق لتقييد المير
ورّفقته وإيداعهم بسجن قلعة دمشق ثم خلع السلطان على المير سودون الدوادارّ

 المعروف بسيدي سودون باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا عن المير تنم الحسني.



ليلة الثنين ثاني وسارّ جكم وفعل ما أمر به ثم دخل بعده سودون نائب الشام إليها في
الجميع بقلعة شعبان ومعه المير تنم نائب الشام وعشرة أمراء في القيود فحبس

 دمشق.

يوم الثنين ثم دخل السلطان الملك الناصر بعساكره وأمرائه إلى دمشق من الغد في
حأواشي ثاني شعبان المذكورّ فكان لدخوله يوم مشهود وأوقع ابن غراب الحوطة على

 تنم وعلى المير علء الدين ابن الطبلوي.

ًيا وعلى المير ثم أصبح السلطان من الغد وخلع على سيدي سودون بنيابة الشام ثان
الجمالي دمرداش المحمدي نائب حأماة باستقرارّه في نيابة حألب عوًضا عن آقبغا

عن الطروش وعلى المير شيخ المحمودي المؤيد باستقرارّه في نيابة طرابلس عوًضا
سودون بلطا وعلى المير دقماق المحمدي باستقرارّه في نيابة حأماة عوًضا عن دمرداش

المحمدي وعلى المير ألطنبغا العثماني باستمرارّه على نيابة صفد وعلى المير جنتمر
التركماني نائب حأمص بنيابة بعلبك وعلى المير بشباي من باكي باستقرارّه حأاجب حأجاب

 دمشق عوًضا عن بي خجا المدعو طيفورّ.

فاتفقت المراء واستمر السلطان بعساكره في دمشق إلى ليلة الحأد رّابع عشر شعبان
المير الكبير المصريون على قتل جماعة من المقبوض عليهم فذبح في الليلة المذكورّة

دولة أيتمش البجاسي وجلبان الكمشبغاوي المعروف بقراسقل نائب حألب كان في
بن أستاذه الملك الظاهر برقوق وأرّغون شاه البيدمري الظاهري أمير مجلس كان وأحأمد

يلبغا العمري أمير مجلس كان وابن أستاذ الملك الظاهر برقوق وآقبغا الطولوتمري
الظاهري اللكاش أحأد أمراء اللوف بالديارّ المصرية وأمير مجلس وفارّس العرج حأاجب

الحجاب بالديارّ المصرية وكان من الشجعان وفيه يقول الشيخ المقرئ الديب شهاب
ًدا هل أنت سبع للورّى ممارّس أيتمش الدين أحأمد الوحأدي: يا دهر كم تفني الكرام عام

العل صرعته ورّحأت للندب الهمام فارّس والمير يعقوب شاه الظاهري الحاجب رّب
مقدمي اللوف بالديارّ المصرية وبي خجا المدعو طيفورّ نائب غزة كان ثم الثاني وأحأد

والمير بيغوت اليحياوي الظاهري أحأد أمراء الطبلخانات والمير حأاجب حأجاب دمشق
والمير بهادرّ العثماني الظاهري نائب البيرة وجميع من قتل من هؤلء مبارّك المجنون

عظماء مماليك الملك الظاهر برقوق قتلتهم خجداشيتهم بذنب واحأد المذكورّين هم من
فيهم غير ظاهري إل التابك أيتمش وهو أيًضا ممن أقامه الملك لجل الرئاسة ولم يكن
بل كان اشتراه أيًضا في سلطنته الولى حأسب ما ذكرناه وكان الظاهر برقوق وأنشأه

عظيمة لسلمة باطنه ولين جانبه وشيخوخته فإنه كان بمعزل أيتمش عند الظاهر بمنزلة
منطاًشا لما ملك الديارّ المصرية بعد خلع الظاهر برقوق عن إثارّة الفتن ويكفيك أن

حأواشي الملك الظاهر برقوق وكان أيتمش في حأبسه والقبض على الناصري قتل غالب
دولة برقوق فلم يتعرض إليه بسوء لكونه كان بقلعة دمشق وهو أتابك العساكر وعظيم

القوم فإنهم لما ظفروا بتنم وأصحابه لم يرحأموا مكفوًفا عن الشرورّ والفتن إل هؤلء
سلط الله تعالى بعضهم على بعض إلى أن تفانوا كبيًرا لكبره ول صغيًرا لصغره ولهذا

ًعا.  جمي

الديارّ المصرية ثم جهزوا رّأس التابك أيتمش المذكورّ ورّأس فارّس الحاجب ل غير إلى
أهلهما. فعلقتا بباب قلعة الجبل ثم بباب زويلة أياًما ثم سلمتا إلى

باستقرارّه دوادارًّا ثم خلع السلطان الملك الناصر على المير يشبك الشعباني الخازندارّ
السلطان بدمشق إلى كبيًرا عوًضا عن سيدي سودون المنتقل إلى نيابة الشام واستمر

الحسني نائب الشام ليلة الخميس رّابع شهر رّمضان فقتل في الليلة المذكورّة المير تنم
خنًقا بعد أن بمحبسه بقلعة دمشق وقتل معه المير سودون بلطا نائب طرابلس أيًضا



أنشأها عند ميدان استصفيت أموالهما بالعقوبة ثم سلما إلى أهلهما فدفن تنم بتربته التي
 الحصى خارّج دمشق.

على دمشق سبع وكان تنم المذكورّ - رّحأمه الله - من محاسن الدنيا وكانت مدة وليته
ًفا.  سنين وستة أشهر ونص

تيمورّلنك العساكر ولقد أخبرني بعض مماليك الوالد - رّحأمه الله - قال: لما حأضر
على بعض أبواب المصرية بدمشق كان الوالد يوم ذلك متولي نيابة دمشق وكان مقيًما

بعض دمشق لحفظها وكان نورّوز الحافظي على باب آخر فركب نورّوز الحافظي في
عساكر هذا اليام وأتى الوالد ووقف يحدثه فكان من جملة كلمه للوالد: يا فلن انظر

فتبسم الوالد اللعين ما أكثرها! والله لو عاش أستاذنا لما قدرّ عليه لكثرة عساكره
ًيا للقيه من الفرات وهزمه أقبح وخاشنه في اللفظ يمازحأه وقال له: والله لو كان تنم حأ
يرجع إلى كلمه فلهذا هزيمة وإنما عساكرنا الن مفلولة وآرّاؤهم مختلفة وليس فيهم من

 كان ما ترى.

 انتهى.

 بست سنين. ثم دفن سودون بلطا بصالحية دمشق وكان أيًضا ولي نيابة طرابلس نحو

الجمالي الطروش ثم قتل جميع من كان من أصحاب أيتمش وتنم ولم يبق منهم إل آقبغا
 نائب حألب والوالد أبقي لشفاعة أخته خوند شيرين.

الحافظي والمير أم السلطان الملك الناصر فرج فيه فإنها كانت ألزمت المير نورّوز
كبير لسلطنة ولدها يشبك الشعباني بالوالد وحأرضتهما على بقائه وكان لها يوم ذلك جاه

الجل فأبقي وأما الملك الناصر ثم أوصت ولدها الملك الناصر أيًضا به فزاد ذلك فسحة
 آقبغا الطروش فإنه بذل في إبقائه ماًل كبيًرا للمراء فأبقي.

عوًضا عن ثم خلع السلطان على المير بتخاص السودوني باستقرارّه في نيابة الكرك
رّمضان سودون ثم خرج السلطان بعساكره وأمرائه من مدينة دمشق في يوم رّابع شهر

 صبيحة قتل تنم وسودون يريد الديارّ المصريه.

الدين على ابن وسارّ حأتى نزل غزة في ثاني عشر شهر رّمضان المذكورّ وقتل بغزة علء
في سادس الطبلوي أحأد أصحاب تنم ثم خرج من غزة وسارّ يريد القاهرة حأتى وصلها

عشرين رّمضان من سنة اثنتين وثمانمائة بعد أن زينت القاهرة وفرشت له الشقاق
الحرير من تربة المير يونس الدوادارّ بالصحراء إلى قلعة الجبل وكان يوم دخوله إلى

 مصر من اليام المشهودة وطلع إلى القلعة وكثرت التهاني بها لمجيئه.

الظاهري ثم في ثامن عشرينه أنعم السلطان على المير قطلوبغا الكركي الحسني
بإقطاع بإقطاع سيدي سودون نائب الشام وأنعم على المير آقباي الكركي الخازندارّ

المصارّع شيخ المحمودي المنتقل إلى نيابة طرابلس وأنعم على المير جركس القاسمي
حأماة بإقطاع مبارّك شاه وأنعم على المير جكم من عوض بإقطاع دقماق المحمدي نائب

بهادرّ والجميع تقادم ألوف وأنعم على المير الطواشي مقبل الزمام بإقطاع الطواشي
الشهباني مقدم المماليك بعد موته وأنعم بإقطاع مقبل على الطواشي صواب السعدي

المعروف بشنكل وقد استقر مقدم المماليك بعد موت بهادرّ المذكورّ وأنعم بإقطاع
 المذكورّ على الطواشي شاهين اللجائي نائب مقدم المماليك. صواب



بكتاب يلبغا المجنون ثم قدم على السلطان مملوك المير يلبغا المجنون من بلد الصعيد
من المراء وهم: يسأل في نيابة الوجه القبلي فرسم السلطان أن يخرج إليه تجريدة

وآقباي الحاجب المير نورّوز الحافظي وهو مقدم العسكر المذكورّ وبكتمر أمير سلحا
الدوادارّ وتتمة ثمانية وتمراز أمير مجلس ويلبغا الناصري وإينال باي بن قجماس وأسنبغا
خمسمائة مملوك من عشر أميًرا وخرجوا من القاهرة في ثالث عشر شوال ومعهم نحو

 المماليك السلطانية.

بن عمر بن وفي صبيحة يوم خروج العسكر ورّد الخبر على السلطان بأن المير محمد
وعلى نائب عبد العزيز الهوارّي حأارّب يلبغا المجنون وأنه قبض على أمير علي دوادارّه

وأن الوجه البحري وعلى المير إياس الكمشبغاوي الخاصكي وعلى جماعة من أصحابه
ًتا يلبغا المجنون فر بعد أن انهزم ونزل إلى البحر بفرسه فغرق وأنه أخرج من النيل مي
الوقت فوجدوه قد أكل السمك لحم وجهه فسر السلطان والمراء بذلك وخرج البريد في

 بعود المراء المجردين إلى القاهرة.

بالمحمل ثم في ثامن عشره خرج أمير حأاج المحمل بيسق الشيخي أمير آخورّ الثاني
 وكان تكلم الناس بعدم سفر الحاج في هذه السنة ولم يكن لذلك أصل.

سودون من علي بك ثم ابتدأت الفتنة بين المير يشبك الشعباني الدوادارّ وبين المير
شوال المذكورّ منع المعروف بطاز المير آخورّ الكبير ووقع فلما كان يوم ثامن عشرين
الدوادارّ وذلك أن جميع مباشري الدولة بديارّ مصر من النزول إلى بيت المير يشبك

منذ قدم المباشرين بأجمعهم الكبير منهم والصغير كانوا ينزلون في خدمة يشبك
السلطان من دمشق فعظم ذلك على سودون طاز وتفاوض معه في مجلس السلطان

ًعا في كفه عن ذلك حأتى أذعن يشبك فمنعوا ثم نزلوا إليه على عادتهم وصارّوا جمي
 من غير أن يقفوا وكانوا من قبل يقفون على أقدامهم. يجلسون عنده

دمرداش ثم في ثاني ذي القعدة ورّد الخبر على السلطان من حألب بواقعة المير
 المحمدي نائب حألب مع السلطان أحأمد بن أويس صاحأب بغداد والعراق.

حأضورّه إلى وخبره أن القان غياث الدين أحأمد بن أويس المذكورّ لما ملك بغداد بعد
فأخذ الديارّ المصرية حأسب ما تقدم ذكره في ترجمة الملك الظاهر برقوق الثانية

وكاتبوا السلطان أحأمد المذكورّ يسير مع أمرائه ورّعيته سيرة سيئة فركبوا عليه وقاتلوه
 صاحأب شيراز في القدوم عليهم لخذ بغداد.

وسارّ إلى وخرج ابن أويس منهزًما إلى المير قرايوسف يستنجده فركب معه قرايوسف
إلى بغداد فخرج إليهما أهل بغداد وقاتلوهما وكسروهما بعد حأروب طويلة فانهزما

شاطىء الفرات وبعثا يسألن المير دمرداش نائب حألب في نزولهما ببلد الشام ففي
ًعا في الحال استدعى دمرداش دقماق نائب حأماة بعساكره إلى حألب فقدم عليه وخرجا م

كبير وكبسا ابن أويس وقرايوسف وهما في نحو سبعة آلف فارّس فاقتتل قتاًل عسكر
ًدا في يوم الجمعة رّابع عشرين شوال قتل فيه المير جانبك اليحيائي أتابك حألب شدي

المحمدي نائب حأماة وانهزم دمرداش المحمدي نائب حألب وفر فيمن بقي وأسر دقماق
ثم لحقه دقماق بعد أن فدى نفسه بمائة ألف درّهم وحأضر الوقعة من عسكره إلى حألب

المتوجه بالبشارّة إلى البلد الشامية بسلمة السلطان وقدم مع المير سودون من زادة
وقرايوسف على السلطان تتضمن: " إنا لم نجىء محارّبين وإنما ذلك كتب ابن أويس

مستنجيدين بسلطان مصر على عوائد فضل أبيه الملك الظاهر - رّحأمه جئنا مستجيرين
بغتة فدافعنا عن أنفسنا وإل كنا هلكنا فلم يلتفت أهل الدولة إلى الله - فحارّبنا هؤلء

نائب الشام بمسيره بعساكر الشام وقتال بن أويس وقرايوسف كتبهما وكتبوا إلى
 إلى مصر. والقبض عليهما وإرّسالهما



الوالد من هذا وخوند شيرين والدة الملك الناصر فرج مستمرة السعي في الفراج عن
المير آقبغا سجنه بقلعة دمشق إلى أن أجاب المراء إلى ذلك وكتب بالفراج عنه وعن

إلى الجمالي الطروش نائب حألب في يوم عرفة من محبسهما بقلعة دمشق وحأمل
 القدس بطالين بها.

وقرايوسف قدم وبينما القوم في انتظارّ ما يرد عليهم من أمر السلطان أحأمد بن أويس
بن أبي عليهم الخبر من حألب بنزول تيمورّلنك على مدينة سيواس وأنه حأارّب سليمان
وأخذ تيمورّ يزيد بن عثمان فانهزم سليمان المذكورّ إلى أبيه بمدينة برصا ومعه قرايوسف

 سيواس وقتل من أهلها مقتلة عظيمة.

اجتماع الكلمة ثم وصلت بعد قليل رّسل ابن عثمان إلى الديارّ المصرية وكتابه يتضمن
ًنا على قتال هذا الطاغية تيمورّلنك ليستريح السلم وأن يكون مع السلطان عو

إلى والمسلمون منه وأخذ يتخضع ويلح في كتابه على اجتماع الكلمة فلم يلتفت أحأد
الظاهر كلمه وقال أمراء مصر يوم ذاك: " الن صارّ صاحأبنا وعندما مات أستاذنا الملك

بلده برقوق مشى على بلدنا وأخذ ملطية من عملنا فليس هو لنا بصاحأب: يقاتل هو عن
 ونحن نقاتل عن بلدنا ورّعيتنا " وكتب له عن السلطان بمعنى هذا اللفظ.

بعد المير أسنباي وكان ما قاله أبو يزيد بن عثمان من أكبر المصالح فإنه حأدثني فيما
قال: قال لي الظاهري الزرّدكاش وكان أسره تيمورّ وحأظي عنده وجعله زرّدكاشه

مثل عسكرين: تيمورّلنك ما معناه أنه لقي في عمره عساكر كثيرة وحأارّبها لم ينظر فيها
 عسكر مصر وعسكر ابن عثمان المذكورّ.

الملك غير أن عسكر مصر كان عسكًرا عظيًما ليس له من يقوم بتدبيره لصغر سن
المذكورّ الناصر فرج وعدم معرفة من كان حأوله من المراء بالحروب وعسكر ابن عثمان

يقوم غير أنه كان أبو يزيد صاحأب رّأي وتدبير وإقدام لكنه لم يكن من العساكر من
 بنصرته.

يزيد ابن عثمان قلت: ولهذا قلت إن المصلحة كانت تقتضي الصلح مع سليمان بن أبي
المذكورّ عساكر المذكورّ فإنه كان يصير للعساكر المصرية من يدبرها ويصير لبن عثمان
ًنا فكان تيمورّ ل يقوى على مدافعتهم فإن كًل من العسكرين كان مصر مع عساكره عو

 يقوى على دفعه لول ما ذكرناه فما شاء الله كان.

ول التفت إلى وبعد أن كتب لبن عثمان بذلك لم يتأهب أحأد من المصريين لقتال تيمورّ
عنها ويدع ذلك بل كان جل قصد كل أحأد منهم ما يوصله إلى سلطنة مصر وإبعاد غيره

والمراء أن المير الدنيا تنقلب ظهًرا لبطن فإنه مع ورّود هذا الخبر المزعج بلغ السلطان
إثارّة فتنة فطلبه قاني باي العلئي الظاهري أحأد أمراء الطبلخانات ورّأس نوبة يريد
السلطان به فقبض السلطان وأمره بلبس التشريف بنيابة غزة فامتنع من لبسه فأمر

آخر النهارّ فاجتمع عليه وسلم للمير آقباي الحاجب فأخذه ونزل إلى دارّه وأقام عنده إلى
ًبا فخاف آقباي عليه طائفة من المماليك السلطانية يريدون أخذه من آقباي الحاجب غص

فاتفقوا على إبقائه في وطلع به إلى القلعة فطلب السلطان المراء وتشاورّوا في أمره
 إمرته ووظيفته.

السلطان من ثم في خامس عشرين المحرم من سنة ثلث وثمانمائة ورّد البريد على
تيمورّلنك إلى حألب بأخذ تيمورّ ملطية ثم وصل من الغد البريد أيًضا بوصول أوائل عسكر

 مدينة عينتاب وفي الكتاب: أدرّكوا المسلمين وإل هلكوا.



وأعلموا أن فاستدعى السلطان بعد يومين الخليفة والقضاة والمراء وأعيان الدولة
التجارّ تيمورّلنك وصلت مقدمته إلى مرعش وعينتاب وكان القصد بهذا الجمع أخذ مال

وليس لكم فيه إعانة على النفقة في العساكر فقال القضاة: " أنتم أصحاب المر والنهي
العساكر من معارّض وإن كان القصد الفتوى في ذلك فل يجوز أخذ مال أحأد يخاف على

البطالين فإن الجناد الدعاء " فقيل لهم نأخذ نصف الوقاف من البلد نقطعها للجناد
على البطالين في الحرب قلت لكثرة الوقاف فقال القضاة: وما قدرّ ذلك ومتى اعتمدتم

 خيف أن يؤخذ السلم.

الدوادارّ لكشف الخبارّ وطال الكلم في ذلك حأتى استقر الرأي على إرّسال المير أسنبغا
 وتجهيز عساكر الشام إلى جهة تيمورّلنك.

التخذيل والتقاعد وسارّ أسنبغا في خامس صفر من سنة ثلث المذكورّة على البريد ووقع
 لختلف الكلمة وكثرة الرّاء.

من الرعب والخوف هذا وأهل البلد الشامية في أمر ل يعلمه إل الله تعالى مما داخلهم
العساكر وقصد كل واحأد أن يرحأل من بلده فمنعه من ذلك حأاكم بلده ووعده بحضورّ

 المصرية والدفع عنهم.

وصحبته أيًضا كتاب ثم بعد أيام قدم البريد بكتاب نائب حألب المير دمرداش المحمدي
مدينتها وأنه مستمر على أسنبغا الدوادارّ بأن تيمورّ نزل على قلعة بهسنا بعد ما ملك

في يوم رّابع حأصارّها وقد وصلت عساكره إلى عينتاب ووصل هذا الخبر إلى مصر
جاليش عشرين صفر المذكورّ فوقع الشروع عند ذلك في حأركة سفر السلطان ثم علق

 السفر في يوم ثالث شهر رّبيع الول.

كتاب السلطان وكان من خبر أسنبغا الدوادارّ أنه وصل إلى دمشق في سابع صفر فقرأ
تيمورّ وقدم في في الجامع الموي وهو يتضمن تجهيز العساكر الشامية وخروجهم لقتال

والمراء بأنه تاسعه رّسول تيمورّ إلى الشام وعلى يده مطالعات تيمورّ للمشايخ والقضاة
عاد إلى قدم في عام أول إلى العراق يريد أخذ القصاص ممن قتل رّسله بالرحأبة ثم

أدب هذا الهند فبلغه موت الملك الظاهر فعاد وأوقع بالكرج ثم قصد الروم لما بلغه قلة
وغيرها الصبي سليمان بن أبي يزيد بن عثمان أن يعرك أذنه فتوجه إليه وفعل بسيواس

الخطبة ثم من بلد الروم ما بلغكم ثم قصد بلد مصر ليضرب بها السكة ويذكر اسمه في
تارّيخه يرجع وطلب في الكتاب أن يرسل إليه أطلمش المقبوض عليه من أمرائه قبل

" فلم في دولة الملك الظاهر برقوق " وإن لم ترسلوه يصير دماء المسلمين في ذمتكم
 يلتفت سودون نائب الشام إلى كلمه وأمر بالرسول فوسط.

الديارّ المصرية وتوجه أسنبغا إلى حألب فوجد الخبارّ صحيحة فكتب بما رّآه وعلمه إلى
 الول. صحبة كتاب نائب حألب فوصلت الكتب المذكورّة إلى مصر في ثالث شهر رّبيع

بحلب سائر وكان ما تضمنته الكتب أن تيمورّ نزل على بزاعة ظاهر حألب وقد اجتمع
الشامية نواب البلد الشامية واستحث في خروج السلطان بالعساكر من مصر إلى البلد

وأن تيمورّ لما نزل على بزاعة خرج المير شيخ المحمودي نائب طرابلس هو الملك
المؤيد وبرز إلى جاليش تيمورّلنك في سبعمائة فارّس والتتارّ في نحو ثلثة آلف فارّس

وترامى الجمعان بالنشاب ثم اقتتلوا ساعة وأخذ شيخ من التتارّ أرّبعة وعاد كل من
الفريقين إلى موضعه فوسط الرّبعة على أبواب مدينة حألب بحضرة من اجتمع بحلب من

النواب وكان الذي اجتمع بها: المير سودون نائب الشام بعساكر دمشق وأجنادها
وعشيرها ونائب طرابلس شيخ المحمودي المذكورّ بعساكر طرابلس وأجنادها ورّجالتها

حأماة دقماق المحمدي بعساكر حأماة وعربانها ونائب صفد ألطنبغا العثماني ونائب



وعشيرها ونائب غزة عمر بن الطحان بعساكرها فاجتمع منهم بحلب بعساكر صفد
 الكلمة متفرقة والعزائم محلولة لعدم وجود السلطان انتهى. عساكر عظيمة غير أن

المحمدي نائب حألب وكان تيمورّ لما نزل على عينتاب أرّسل رّسوله إلى المير دمرداش
كان قتل رّسوله يعده باستمرارّه على نيابة حألب ويأمره بمسك سودون نائب الشام فإنه

فأنكر الذي وجهه إلى دمشق قبل تارّيخه فأخذ دمرداش الرسول وأحأضره إلى النواب
لم يأت - الرسول مسك سودون نائب الشام وقال لدمرداش: " إن المير - يعني تيمورّ
بها أحأد البلد بمكاتباتك إليه وأنت تستدعيه أن ينزل على حألب وأعلمته أن البلد ليس

به يدفع عنها فحنق منه دمرداش لما سمع منه هذا الكلم وقام إليه وضربه ثم أمر
 فضربت رّقبته.

بذلك بين ويقال إن كلم هذا الرسول كان من تنميق تيمورّلنك وعدائه ومكره ليفرق
إلى الن إنه العساكر فعلم المراء ذلك ولم يقع ما قصده - ومن الحلبيين جماعة يقولون

 كاتب تيمورّ وتقاعد عن القتال.

 والله أعلم بصحة ذلك.

أن يئسوا من مجيء ثم اجتمع المراء والنواب على قتال تيمورّ وتهيأ كل منهم للقائه بعد
ولصغر سن السلطان وعساكره لعلمهم بعدم رّأي مدبري مملكة مصر من المراء

وجنوده السلطان وقد فات المر وهم في قلة إلى الغاية بالنسبة إلى عساكر تيمورّ
وجموعه وكان الليق خروج السلطان من مصر بعساكره ووصوله إلى حألب قبل رّحأيل

 تيمورّ من سيواس كما فعل الملك الظاهر برقوق - رّحأمه الله - فيما تقدم ذكره.

حأيلن خارّج حألب وبينما النواب في إصلحا شأنهم للقتال نزل تيمورّ بعساكره على قرية
في يوم في يوم الخميس تاسع شهر رّبيع الول وأحأاط بمدينة حألب وأصبح من الغد

الجمعة زحأف على مدينة حألب وأحأاط بسورّها فكانت بين أهل حألب وبينه في هذين
 اليومين حأروب كثيرة ومناوشات بالنشاب والنفوط والمكاحأل.

السبت ورّكب أهل حألب أسوارّ المدينة وقاتلوه أشد قتال فلما أشرقت الشمس يوم
حأادي عشره خرج نواب الشام بجميع عساكرها وعامة أهل حألب إلى ظاهر مدينة حألب

وعبأوا الطلب والعساكر لقتال تيمورّ ووقف سيدي سودون نائب دمشق بمماليكه
دمشق في الميمنة ووقف دمرداش نائب حألب بمماليكه وعساكر حألب في وعساكر

النواب في القلب وقدموا أمامهم أهل حألب المشاة فكانت هذه الميسرة ووقف بقية
 هذا مع ادعاء دمرداش بالمعرفة لتعبية العساكر. التعبية من أيشم التعابي

عساكر وحأال وقوف الجميع في منازلهم زحأف تيمورّ بجيوش قد سدت الفضاء وصدم
سودون حألب صدمة هائلة فالتقاه النواب وثبتوا لصدمته أوًل ثم انكسرت الميسرة وثبت

المير عز نائب الشام في الميمنة وأرّدفه شيخ نائب طرابلس وقاتله قتاًل عظيًما وبرز
الفرسان وقد الدين أزدمر أخو التابك إينال اليوسفي وولده يشبك بن أزدمر في عدة من

ًدا وأبلوا بلء عظيًما وظهر عن أزدمر بذلوا نفوسهم في سبيل الله وقاتلوا قتاًل شدي
 وولده يشبك من الشجاعة والقدام ما لعله يذكر إلى يوم القيامة.

يقتل إل وهو في ولم يزل أزدمر يقتحم القوم يكر فيهم إلى أن قتل وفقد خبره فإنه لم
رّأسه فقط قلب العدو وسقط ولده يشبك بين القتلى وقد أثخنت جراحأاته وصارّ في

 زيادة على ثلثين ضربة بالسيف وغيره سوى ما في بدنه.



تعجب من ثم أخذ يشبك وحأمل إلى بين يدي تيمورّ فلما رّأى تيمورّ ما به من الجراحا
إقدامه وثباته غاية العجب وأمر بمداواته فيما قيل ولم تمض غير ساعة حأتى ولت

العساكر الشامية منهزمة يريدون مدينة حألب ورّكب أصحاب تيمورّ أقفيتهم فهلك تحت
الخيل من البشر ومن أهل حألب وغيرها من المشاة ما ل يدخل تحت حأصر فإن حأوافر

منها لقتال تيمورّ حأتى النساء والصبيان وازدحأم الناس مع ذلك في أهل حألب خرجوا
المدينة وداس بعضهم بعًضا حأتى صارّت الرمم طول قامة والناس دخولهم إلى أبواب
 تمشي من فوقها.

خلئق من الحلبيين وقصد نواب المماليك الشامية قلعة حألب وطلعوا إليها فدخلها معهم
 وكانوا قبل ذلك قد نقلوا إليها سائر أموال الناس بحلب.

وأخذوا في هذا وقد اقتحم عساكر تيمورّ مدينة حألب في الحال وأشعلوا فيها النيران
المساجد السر والنهب والقتل فهرب سائر نساء البلد والطفال إلى جامع حألب وبقية

فمال أصحاب تيمورّ عليهن ورّبطوهن بالحبال أسرى ثم وضعوا السيف في الطفال
فقتلوهم بأسرهم وشرعوا في تلك الفعال القبيحة على عادتهم وصارّت البكارّ تفتض

غير تستر والمخدرّات يفسق فيهن من غير احأتشام بل يأخذ التتري الواحأدة ويعلوها من
المسجد والجامع بحضرة الجم الغفير من أصحابه ومن أهل حألب فيراها أبوها وأخوها في

العقوبة وزوجها وولدها ول يقدرّ أن يدفع عنها لقلة مقدرّته ولشغله بنفسه بما هو فيه من
 والعذاب ثم ينزل عنها الواحأد فيقوم لها آخر وهي مكشوفة العورّة.

بالقتلى وجافت ثم بذلوا السيف في عامة حألب وأجنادها حأتى امتلت الجوامع والطرقات
 رّبيع الول. حألب واستمر هذا من ضحوة نهارّ السبت إلى أثناء يوم الثلثاء رّابع عشر

من عدة أماكن هذا والقلعة في أشد ما يكون من الحصارّ والقتال وقد نقبها عسكر تيمورّ
 ورّدم خندقها ولم يبق إل أن تؤخذ.

فأرّسلوا لتيمورّ بذلك فتشاورّ النواب والعيان الذين بالقلعة فأجمعوا على طلب المان
فخلع عليه ودفع إليه فطلب تيمورّ نزول بعض النواب إليه فنزل إليه دمرداش نائب حألب

ًنا وخلًعا إلى النواب وأرّسل معه عدة وافرة من أصحابه إلى قلعة حألب فطلعوا إليها أما
اثنين في قيد وأحأضروا وأخرجوا النواب منها بمن معهم من المراء والعيان وجعلوا كل

وقوف بين يديه ورّئيسهم الجميع إلى تيمورّ وأوقفوا بين يديه فنظر إليهم طويًل وهم
 سودون نائب الشام.

له من ثم أخذ يقرعهم ويوبخهم ويلوم سودون نائب الشام في قتله لرسوله ويكثر
 الوعيد.

 ثم دفع كل واحأد منهم إلى من يحتفظ به.

الفاخرة ففرقها ثم سيقت إليه نساء حألب سبايا وأحأضرت إليه الموال والجواهر واللت
 على أمرائه وأخصائه.

البيوت وإحأراق واستمر النهب والسبي والقتل بحلب في كل يوم مع قطع الشجارّ وهدم
ل يجد المساجد وجافت حألب وظواهرها من القتلى بحيث صارّت الرّض منهم فراًشا

ًنا يمشي عليه إل وتحت رّجليه رّمة قتيل.  الشخص مكا



أذرّع في وعمل تيمورّ من رّؤوس المسلمين منابر عدة مرتفعة من الرّض نحو عشرة
ًعا حأسب ما فيها من رّؤوس بني آدم فكان زيادة على عشرين ألف رّأس دورّ عشرين ذرّا

 ولما بنيت جعلت الوجوه بارّزة يراها من يمر بها.

خالية من ثم رّحأل تيمورّ من حألب بعد أن أقام بها شهًرا وتركها خاوية على عروشها
ًبا ًبا يبا مظلمة سكانها وأنيسها قد خربت وتعطلت من الذان والصلوات وأصبحت خرا

 بالحريق موحأشة قفًرا ل يأويها إل البوم والرخم.

ًدا جهة دمشق فمر بمدينة حأماة وكان أخذها ابنه ميران  شاه. وسارّ تيمورّ قاص

رّابع عشر شهر رّبيع وكان من خبرها أن ميران شاه بن تيمورّ نزل عليها بكرة يوم الثلثاء
وسبى النساء والطفال الول المذكورّ وأحأاط بها بعساكره بعد أن نهب خارّج مدينة حأماة
تلك الفعال القبيحة وأسر الرجال واستمرت أيدي أصحابه يفعلون في النساء والبكارّ

 وخربوا جميع ما هو خارّج عن سورّ المدينة.

تسليم المدينة هذا وقد استعد أهل حأماة للقتال ورّكب الناس سورّ المدينة وامتنعوا من
ًبا من أبواب المدينة ودخل وباتوا على ذلك فلما أصبحوا خادعهم ابن تيمورّ ففتحوا له با

وقدموا له أنواع المطاعم ابن تيمورّ المذكورّ مدينة حأماة ونادى بالمان فقدم الناس عليه
له: إن العيان قد خرجوا منها فقبلها منهم وعزم أن يقيم رّجًل من أصحابه عليها فقيل

 فخرج إلى مخيمه وبات به.

يتسلمها بل ثم رّحأل يوم الخميس عنها ووعد الناس بخير ومع ذلك فإن قلعة حأماة لم
 كانت امتنعت عليه.

رّجلين كان أقرهما فلما كان ليلة الجمعة نزل أهل القلعة وقتلوا من أصحاب ابن تيمورّ
النارّ بها وأخذ أصحابه بالمدينة فلما بلغ ذلك ابن تيمورّ رّجع إليها وآقتحم البلد وأشعل

بأهل حألب فإنه كان يقتلون ويأسرون وينهبون حأتى صارّت كمدينة حألب غير أنه كان رّفق
 سأل قضاة حألب لما صارّوا في أسره عن قتاله ومن الشهيد.

الله - صلى فأجاب محب الدين محمد بن محمد بن الشحنة الحنفي بأن قال: سئل رّسول
الشهيد فأعجبه الله عليه وسلم - عن هذا فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو

ًدا فأمنهم ًعا وحألف لهم ذلك وحأادثهم فطلبوا منه أن يعفو عن أهل حألب ول يقتل أحأ جمي
 فحصل بذلك بعض رّفق بالنسبة إلى غيرهم.

بالرحأيل من وأما أهل دمشق فإنه لما قدم عليهم الخبر بأخذ حألب نودي في الناس
فقدم عليهم ظاهرها إلى داخل المدينة والستعداد لقتال العدو المخذول فأخذوا في ذلك

من سافر المنهزمون من حأماة فعظم خوف أهلها وهموا بالجلء فمنعوا من ذلك ونودي:
نهب فعاد إليها من كان خرج منها وحأصنت دمشق ونصبت المجانيق على قلعة دمشق

ًدا إلى الغاية. ًدا جي  ونصبت المكاحأل على أسوارّ المدينة واستعدوا للقتال استعدا

نائب الغيبة ثم وصلت رّسل تيمورّ إلى نائب الغيبة بدمشق ليتسلموا منه دمشق فهم
ًدا قبيحا وصاحا الناس وأجمعوا على الرحأيل عنها واستغاث النساء بالفرارّ فرده العامة رّ

الغيبة بالستعداد. والصبيان وخرجت النساء حأاسرات ل يعرفن أين يذهبن حأتى نادى نائب

ب      ے ذلك أثناء في الخبر عزم الناس عن مجيء السلطان إلى البلد الشامية ففتروقدم
 الخروج من دمشق ما لم يحضر السلطان.



 وأما

 أمراء الديارّ المصرية

بسبعة أيام فإنه لما كان ثامن عشر ضهر رّبيع الول وهو بعد أخذ تيمورّ لمدينة حألب
 فرقت الجماكي على المماليك السلطانية بسبب السفر.

الرّبعاء ثاني عشرينه ثم في عشرينه نودي على أجناد الحلقة بالقاهرة أن يكونوا في يوم
 في بيت المير يشبك الشعباني الدوادارّ للعرض عليه.

قلعتها فكذبوا ثم في خامس عشرينه ورّد عليهم الخبر بأخذ تيمورّ مدينة حألب وأنه يحاصر
النفقة ذلك وأمسك المخبر وحأبس حأتى يعاقب بعد ذلك على افترائه ووقع الشروع في

 فأخذ كل مملوك ثلثة آلف وأرّبعمائة درّهم.

الرّبعاء تاسع ثم خرج المير سودون من زادة والمير إينال حأطب على الهجن في ليلة
 عشرينه لكشف هذا الخبر.

الحاجب ونودي ثم رّكب الشيخ سراج الدين عمر البلقيني وقضاة القضاة والمير آقباي
أخذ البلد ووصل بين أيديهم: الجهاد في سبيل الله تعالى لعدوكم الكبر تيمورّلنك فإنه
والمساجد وجعلها إلى حألب وقتل الطفال على صدورّ المهات وأخرب الدورّ والجوامع

القاهرة لذلك إسطبلت للمواشي وإنه قاصدكم يخرب بلدكم ويقتل رّجالكم فاضطربت
 أعيان الدولة. واشتد جزع الناس وكثر بكاؤهم وصراخهم وانطلقت اللسنة بالوقيعة في

وأخبر بأخذ تيمورّ مدينة وأهل شهر رّبيع الخر فلما كان ثالثه قدم المير أسنبغا الدوادارّ
وأنه قال لنائب الغيبة حألب وقلعتها بآتفاق دمرداش وحأكى ما نزل بأهل حألب من البلء

أن النائب لم بدمشق يخفي بين الناس وبين الخروج من دمشق فإن المر صعب أو
ًدا من السير.  يمكن أحأ

بأمرائه وعساكره أو فخرج السلطان الملك الناصر من يومه من القاهرة ونزل بالريدانية
الغيبة بالديارّ المصرية الخليفة والقضاة وتعين المير تمراز الناصري أمير مجلس في نيابة
المير تمراز يعرض وأقام بمصر من المراء المير جكم من عوض في عدة أخر وأقام

عليه الختيارّ أجناد الحلقة وفي تحصيل ألف فرس وألف جمل وإرّسال ذلك مع من يقع
 من أجناد الحلقة للسفر.

نيابة ثم رّسم باستقرارّ المير أرّسطاي من خجا على رّأس نوبة النوب كان في
 السكندرّية بعد موت نائبها فرج الحلبي.

 وهو بها. وكان أرّسطاي منذ أفرج عنه بطاًل بالسكندرّية فورّدت عليه الولية

العربان من وأخذ المير تمراز في عرض أجناد الحلقة وتحصيل الخيول والجمال وطلب
الوجه القبلي والبحري لقتال تيمورّ كل ذلك والسلطان بالريدانية.

أكابر المراء ثم خرج الجاليش في بكرة يوم الجمعة ثامن شهر رّبيع الخر وفيه من
المراء والمير بكتمر مقدمي اللوف: التابك بيبرس والمير نورّوز الحافظي رّأس نوبة

باي بن قجماس وعدة الركني أمير سلحا وآقباي حأاجب الحجاب ويلبغا الناصري وإينال
 أخر من أمراء الطبلخانات والعشرات.
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لقتال تيمورّلنك ثم رّحأل السلطان ببقية المراء والعساكر من الريدانية يريد جهة الشام
الجمالي وسارّ حأتى نزل بغزة في يوم عشرين من الشهر واستدعى بالوالد وآقبغا

الطروش نائب حألب كان من القدس وأخلع على الوالد باستقرارّه في نيابة دمشق
عوًضا عن سودون قريب الملك الظاهر برقوق بحكم أسره مع تيمورّ وهذه ولية الوالد

 دمشق الولى. على

عوًضا عن شيخ وخلع على المير آقبغا الجمالي الطروش باستقرارّه في نيابة طرابلس
استقرارّه في نيابة المحمودي بحكم أسره مع تيمورّ أيًضا وعلى المير تمربغا المنجكي

باستقرارّه في صفد عوًضا عن ألطنبغا العثماني بحكم أسره وعلى طولو من علي باشاه
نيابة القدس نيابة غزة عوًضا عن عمر بن الطحان وعلى صدقة بن طويل باستقرارّه في

 وبعث الجميع إلى ممالكهم.

مصلحة للمسلمين وأما الوالد فإنه قال للسلطان وللمراء: عندي رّأي أقوله وفيه
هو ول عساكره من وللسلطان فقيل له: وما هو! فقال: الرأي أن السلطان ل يتحرك

وهي بلدة عظيمة - مدينة غزة وأنا أتوجه إلى دمشق وأحأرض أهلها على القتال وأحأصنها
داخل أهلها أيًضا من لم تنكب من قديم الزمان وبها ما يكفي أهلها من المؤونة سنين وقد

على أخذها مني بسرعة الخوف ما ل مزيد عليه فهم يقاتلون قتال الموت وتيمورّ ل يقدرّ
طويلة فإما أنه يدع وهو في عسكر كبير إلى الغاية ل يطيق المكث بهم بمكان واحأد مدة

عسكرين وأظنه ل دمشق ويتوجه نحو السلطان إلى غزة فيتوغل في البلد ويصير بين
عساكره بالبلد الشامية يفعل ذلك وإما أنه يعود إلى جهة بلده كالمنهزم من عدم معرفة

بعساكره المصرية وقلة ما في طريقه من الميرة لخراب البلد فيركب السلطان
فاستصوب ذلك جميع والشامية أفقية التمرية إلى الفرات فيظفر منهم بالغرض وزيادة

يرسم بذلك تكلم الناس - حأتى تيمورّ عندما بلغه ذلك بعد أخذه دمشق - وما بقي إل أن
أيتمش وتنم بعض جهال المراء مع بعض في السر ممن عنده كمين من الوالد من واقعة

إلى دمشق ويتفق مع وقال: أتقتلون رّفقته وتسلمونه الشام! والله ما قصده إل أن يتوجه
 تيمورّ ويعود يقاتلنا حأتى يأخذ منا ثأرّ رّفقته.

للوالد فأشارّ إليه وكان نورّوز الحافظي بإزاء الوالد فلما سمع ذلك استحيا أن يبديه
 بالسكات والكف عن ذلك.

المير وانفض المجلس وخرج الوالد من الخدمة وأصلح شأنه وتوجه إلى دمشق فوجد
دمرداش نائب حألب قد هرب من تيمورّ وقدم إلى دمشق وقد جفل أهل دمشق لما

قرب تيمورّ إلى دمشق فأخذ الوالد في إصلحا أهل دمشق فوجد أهلها في غاية بلغهم
وعزمهم قتال تيمورّ إلى أن يفنوا جميًعا فتأسف عند ذلك على عدم قبول الستعداد

 ولم يسعه إل السكات. السلطان لرأيه

السلطان ثم رّحأل جاليش السلطان من غزة في رّابع عشرين شهر رّبيع الخر ثم رّحأل
 ببقية عسكره من غزة في سادس عشرينه وسارّ الجميع حأتى وافوا دمشق.

لدخوله يوم وكان دخول السلطان دمشق في يوم الخميس سادس جمادى الولى وكان
 مهول من كثرة صراخ الناس وبكائهم والبتهال إلى الله بنصرته.

قلعة دمشق وطلع السلطان إلى قلعة دمشق وأقام بها إلى يوم السبت ثامنه فنزل من
بعساكره وقد وخرج بعساكره إلى مخيمه عند قبة يلبغا ظاهر دمشق وتهيأ للقاء تيمورّ هو

لزدرّائهم قصرت المماليك الظاهرية أرّماحأهم حأتى يتمكنوا من طعن التمرية أوًل بأول
 عساكر تيمورّ.



الثلج في نحو فلما كان وقت الظهر من اليوم المذكورّ وصل جاليش تيمورّ من جهة جبل
بددوا اللف فارّس فبرز إليهم مائة فارّس من عسكر السلطان وصدموهم صدمة واحأدة

 شملهم وكسروهم أقبح كسرة وقتلوا منهم جماعة كبيرة وعادوا.

البقاع ثم حأضر إلى طاعة السلطان جماعة من التمرية وأخبروا بنزول تيمورّ على
منه غاية العزيزي " فلتكونوا على حأذرّ فإن تيمورّ كثير الحيل والمكر " فاحأترز القوم

 الحأتراز.

الغيبة ثم قدم على السلطان خمسة أمراء من أمراء طرابلس بكتاب أسندمر نائب
وأولد بطرابلس يتضمن أن المير أحأمد بن رّمضان أمير التركمان هو وابن صاحأب الباز

على شهري آتفقوا وسارّوا إلى حألب وأخذوها من التمرية وقتلوا من أصحاب تيمورّ زيادة
عن ثلثة آلف فارّس وأن تيمورّ بعث عسكًرا إلى طرابلس فثارّ بهم أهل القرى وقتلوهم

آخرهم بالحجارّة لدخولهم بين جبلين وأنه قد حأضر من عسكر تيمورّ خمسة نفر وأخبروا
بأن نصف عسكر تيمورّ على نية المسير إلى طاعة السلطان - وكان ذلك من مكايد

ثم قال: وإن صاحأب قبرص وصاحأب الماغوصة وغيرهم ورّدت كتبهم بآنتظارّ - تيمورّ
تجهيز المراكب في البحر لقتال تيمورّ معاونة للسلطان فلم يلتفت أحأد الذن لهم في

 وداموا على ما هم فيه من اختلف الكلمة. لهذا الكتاب

كثرة ورّكب ثم في يوم السبت نزل تيمورّ بعساكره على قطنا فملت عساكره الرّض
 طائفة منهم لكشف الخبر فوجدوا السلطان والمراء قد تهيأوا للقتال.

كل من وصفت العساكر السلطانية فبرز إليهم التمرية وصدموهم صدمة هائلة وثبت
العسكرين ساعة فكانت بينهم وقعة آنكسر فيها ميسرة السلطان وآنهزم العسكر

 الغزاوي وغيرهم إلى ناحأية حأورّان وجرحا جماعة.

السلطان وحأمل تيمورّ بنفسه حأملة عظيمة شديدة ليأخذ فيها دمشق فدفعته ميمنة
 بأسنان الرماحا حأتى أعادوه إلى موقفه.

وإرّسال ونزل كل من العسكرين بمعسكره وبعث تيمورّ إلى السلطان في طلب الصلح
في أطلمش أحأد أصحابه إليه وأنه هو أيًضا يبعث من عنده من المراء المقبوض عليهم
وقعة حألب فأشارّ الوالد ودمرداش وقطلوبغا الكركي في قبول ذلك لما يعرفوا من

 ل لضعف عسكرهم فلم يقبلوا وأبوا إل القتال. اختلف كلمتهم

ًيا وظهر للمراء ولجميع ثم أرّسل تيمورّ رّسوًل آخر في طلب الصلح وكررّ القول ثان
والقتال مستمر بين العساكر صحة مقالته وأن ذلك على حأقيقته فأبى المراء ذلك هذا

مصر والمماليك الفريقين في كل فلما كان ثاني عشر جمادى الخرة آختفى من أمراء
نوبة وجمق ومن السلطانية جماعة منهم المير سودون الطيارّ وقاني باي العلئي رّأس

جماعة أخر الخاصكية يشبك العثماني وقمش الحافظي وبرسبغا الدوادارّ وطرباي في
في الوظائف فوقع الختلف عند ذلك بين المراء وعادوا إلى ما كانوا عليه من التشاحأن
الكلم فيما والقطاعات والتحكم في الدولة وتركوا أمر تيمورّ كأنه لم يكن وأخذوا في

 بينهم بسبب من اختفى من المراء وغيرهم.

 هذا وتيمورّ في غاية الجتهاد في أخذ دمشق وفي عمل الحيلة في ذلك.

الرحأيل واستعد لذلك. ثم أعلم بما المراء فيه فقوي أمره واجتهاده بعد أن كان عزم على



ًعا إلى مصر ليسلطنوا الشيخ لجين ثم أشيع بدمشق أن المراء الذين اختفوا توجهوا جمي
لعدم رّأيهم وكان ذلك الجركسي أحأد الجناد البرانية فعظم ذلك على مدبري المملكة

الملك الناصر جريدة عندهم أهم من أمر تيمورّ واتفقوا فيما بينهم على أخذ السلطان
يسيرة ولم يكن أمر وعوده إلى الديارّ المصرية في الليل ولم يعلموا بذلك إل جماعة

 ولكن"أمرهم  لجين يستحق ذلك بل كان تمراز نائب الغيبة بمصر يكفي السلطان
الولى " فلما كان آخر ليلة الجمعة حأادي عشرين جمادى الله أمًرا كان مفعوًل     ليقضي

أن رّكب المراء وأخذوا السلطان الملك الناصر فرج على حأين غفلة وسارّوا به من غير
من يعلم العسكر به من على عقبة عمر يريدون الديارّ المصرية وتركوا العساكر والرعية

فاستدعوا المسلمين غنًما بل رّاع وجدوا في السير ليًل ونهارًّا حأتى وصلوا إلى مدينة صفد
الدولة وأمرائها نائبها المير تمربغا المنجكي وأخذوه معهم وتلحأق بهم كثير من أرّباب

الله ما يستحقوه - وسارّ الجميع حأتى أدرّكوا المراء الذين سارّوا إلى مصر - عليهم من
الدنيا والخرة فندم عند بمدينة غزة فكلموهم فيما فعلوه فاعتذرّوا بعذرّ غير مقبول في

تركوا دمشق أكلة لتيمورّ ذلك المراء على الخروج من دمشق حأيث ل ينفع الندم وقد
 وكانت يوم ذاك أحأسن مدن الدنيا وأعمرها.

السلطان من دمشق وأما بقية أمراء مصر وأعيانها من القضاة وغيرهم لما علموا بخروج
غالبهم العشير خرجوا في الحال في إثره طوائف طوائف يريدون اللحاق بالسلطان فأخذ

ًقا كثيًرا.  وسلبوهم وقتلوا منهم خل

خروج السلطان رّكبنا في أخبرني غير واحأد من أعيان المماليك الظاهرية قالوا: لما بلغنا
الملقى على الرّض بالطريق مما الحال غير أننا لم يعوقنا عن اللحاق به إل كثرة السلحا

فرسه ناهًضا خرج وإل لحقه رّمتها المماليك السلطانية ليخص ذلك عن خيولهم فمن كان
المناوي ومات في السر أصحاب تيمورّ وأسروه فمن أسروه قاضي القضاة صدرّ الدين

 حأسبما يأتي ذكره في الوفيات.

أسوأ حأال من وتتابع دخول المنقطعين من المماليك السلطانية وغيرهم إلى القاهرة في
المشي والعري والجوع فرسم السلطان لكل من المماليك السلطانية ألف درّهم

 وجامكية شهرين.

أو مملوكين وقد وأما المراء فإنهم أيًضا دخلوا إلى مصر وليس مع كل أمير سوى مملوك
دمشق بغتة تركوا أموالهم وخيولهم وأطلبهم وسائر ما معهم بدمشق فإنهم خرجوا من

 بغير مواعدة لما بلغهم توجه السلطان من دمشق وأخذ كل واحأد ينجو بنفسه.

بها خلئق وأما العساكر الذين خلفوا بدمشق من أهل دمشق وغيرها فإنه كان آجتمع
 تيمورّ. كثيرة من الحلبيين والحمويين والحمصيين وأهل القرى ممن خرج جافًل من

أبواب دمشق ولما أصبحوا يوم الجمعة وقد فقدوا السلطان والمراء والنائب غلقوا
تيمورّ بعساكره ورّكبوا أسوارّ البلد ونادوا بالجهاد فتهيأ أهل دمشق للقتال وزحأف عليهم

وأسروا منهم فقاتله الدمشقيون من أعلى السورّ أشد قتال ورّدوهم عن السورّ والخندق
نحو اللف جماعة ممن كان آقتحم باب دمشق وأخذوا من خيولهم عدة كبيرة وقتلوا منهم
أن المر وأدخلوا رّؤوسهم إلى المدينة وصارّ أمرهم في زيادة فأعيا تيمورّ أمرهم وعلم

بلدهم يطول عليه وبينما أهل دمشق في أشد ما يكون من القتال والجتهاد في تحصين
الصلح قدم عليهم رّجلن من أصحاب تيمورّ من تحت السورّ وصاحأا من بعد: المير يريد

 فابعثوا رّجًل عاقًل حأتى يحدثه المير في ذلك.

دمشق وقوله: إن أهل قلت: هذا الذي كان أشارّ إليه الوالد عند استقرارّه بغزة في نيابة
والرزق وهي في دمشق عندهم قوة لدفع تيمورّ عن دمشق وأن دمشق بلد كثيرة الميرة
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أحأد في ذلك فلعمري الغاية من التحصين وأنه يتوجه إليها ويقاتل بها تيمورّ فلم يسمع له
وهم بغير نائب ول لو رّأى من ل أعجبه كلم الوالد قتال أهل دمشق الن وشدة بأسهم

دمشق وعساكرها مدبر لمرهم فكيف ذاك لو كان عندهم متولي أمرهم بمماليكه وأمراء
 بمن انضاف إليهم لكان يحق له الندم والعتراف بالتقصير.

 انتهى.

قاضي ولما سمع أهل دمشق كلم أصحاب تيمورّ في الصلح وقع آختيارّهم في إرّسال
القضاة تقي الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي فأرّخي من سورّ دمشق إلى الرّض وتوجه
إلى تيمورّ وآجتمع به وعاد إلى دمشق وقد خدعه تيمورّ بتنميق كلمه وتلطف معه في

وترفق له في الكلم وقال له: هذه بلدة النبياء والصحابة وقد أعتقتها لرسول الله القول
صلى الله عليه وسلم صدقة عني وعن أولدي ولول حأنقي من سودون نائب دمشق عند

لرسولي ما أتيتها وقد صارّ سودون المذكورّ في قبضتي وفي أسري وقد كان الغرض قتله
إلى هنا ولم يبق لي الن غرض إل العود ولكن ل بد من أخذ عادتي من في مجيئي

 الطقزات. التقدمة من

أنواع المأكول وكانت هذه عادته إذا أخذ مدينة صلًحا يخرج إليه أهلها من كل نوع من
باللغة والمشروب والدواب والملبس والتحف تسعة يسمون ذلك طقزات والطقز

 التركية: تسعة وهذه عادة ملوك التتارّ إلى يومنا هذا.

ودينه وحأسن فلما صارّ ابن مفلح بدمشق شرع يخذل الناس عن القتال ويثني على تيمورّ
وخالفه اعتقاده ثناء عظيًما ويكف أهل دمشق عن قتاله فمال معه طائفة من الناس
وقد غلب طائفة أخرى وأبوا إل قتاله وباتوا ليلة السبت على ذلك وأصبحوا نهارّ السبت

خالف رّأي ابن مفلح على من خالفه وعزم على إتمام الصلح ونادى في الناس: إنه من
 ذلك قتل وهدرّ دمه فكف الناس عن القتال.

فبادرّ ابن وفي الحال قدم رّسول تيمورّ إلى مدينة دمشق في طلب الطقزات المذكورّة
حأاله مفلح وآستدعى من القضاة والفقهاء والعيان والتجارّ حأمل ذلك كل أحأد بحسب

فشرعوا في ذلك حأتى كمل وسارّوا به إلى باب النصر ليخرجوا به إلى تيمورّ فمنعهم
نائب قلعة دمشق من ذلك وهددهم بحريق المدينة عليهم إن فعلوا ذلك فلم يلتفتوا إلى

النصر قوله وقالوا له: " أنت احأكم على قلعتك ونحن نحكم على بلدنا " وتركوا باب
ومعه وتوجهوا وأخرجوا الطقزات المذكورّة من السورّ وتدلى ابن مفلح من السورّ أيًضا
بكرة كثير من أعيان دمشق وغيرهم وسارّوا إلى مخيم تيمورّ وباتوا به ليلة الحأد وعادوا

الحأد وقد استقر تيمورّ بجماعة منهم في عدة وظائف ما بين قضاة القضاة والوزير
ومستخرج الموال ونحو ذلك معهم فرمان من تيمورّ لهم وهو ورّقة فيها تسعة أسطر

أمان أهل دمشق على أنفسهم وأهليهم خاصة فقرىء الفرمان المذكورّ على منبر يتضمن
أمية بدمشق وفتح من أبواب دمشق باب الصغير فقط وقدم أميرمن أمراء جامع بني

ليحفظ البلد ممن يعبر إليها من عساكر تيمورّ فمشى ذلك على تيمورّ جلس فيه
ابن مفلح ومن كان توجه معه من أعيان دمشق الثناء على الشاميين وفرحأوا به وأكثر

العامة لطاعته وموالته وحأثهم بأسرهم على جمع تيمورّ وبث محاسنه وفضائله ودعا
ألف دينارّ وفرض ذلك على الناس كلهم فقاموا المال الذي تقررّ لتيمورّ عليهم وهو ألف

 به من غير مشقة لكثرة أموالهم.

ًبا فلما كمل المال حأمله ابن مفلح إلى تيمورّ ووضعه بين يديه فلما عاينه غضب غض
ًدا ولم يرض به وأمر ابن مفلح ومن معه أن يخرجوا عنه فأخرجوا من وجهه ووكل شدي

بهم جماعة حأتى التزموا بحمل ألف تومان - والتومان عبارّة عن عشرة آلف دينارّ من
الذهب إل أن سعر الذهب عندهم يختلف وعلى كل حأال فيكون جملة ذلك عشرة آلف



ًيا على الناس كلها عن أجرة ألف دينارّ - فالتزموا بها وعادوا إلى البلد وفرضوها ثان
أملكهم ثلثة أشهر وألزموا كل إنسان من ذكر وأنثى حأر وعبد بعشرة درّاهم وألزم

ًيا بلء عظيم مباشر كل وقف بحمل مال له جرم فنزل بالناس بآستخراج هذا منهم ثان
منهم بالضرب فغلت السعارّ وعز وجود القوات وبلغ المد القمح - وهو وعوقب كثير
إلى أرّبعين درّهًما فضة وتعطلت صلة الجمعة من دمشق فلم تقم بها - أرّبعة أقداحا

دعي بها على منابر دمشق للسلطان محمود ولولي عهده ابن المير جمعة إل مرتين حأتى
محمود مع تيمورّ آلة كون عادتهم ل يتسلطن عليهم إل من تيمورّلنك وكان السلطان

 يكون من ذرّية الملوك.

 انتهى.

 قبل تيمورّ. ثم قدم شاه ملك أحأد أمراء تيمورّ إلى مدينة دمشق على أنه نائبها من

بدمشق كل ثم بعد جمعتين منعوا من إقامة الجمعة بدمشق لكثرة غلبة أصحاب تيمورّ
سلمها بعد ذلك ونائب القلعة ممتنع بقلعة دمشق وأعوان تيمورّ تحاصره أشد حأصارّ حأتى

 تسعة وعشرين يوًما وقد رّمي عليها بمدافع ومكاحأل ل تدخل تحت حأصر.

قلعة من خشب يكفيك أن التمرية من عظم ما أعياهم أمر قلعة دمشق بنوا تجاه القلعة
بالقلعة رّمى أهل قلعة فعند فراغهم من بنائها وأرّادوا طلوعها ليقاتلوا من أعلها من هو
ًطا فأحأرقوها عن آخرها فأنشأوا قلعة ثانية أعظم من الولى وطلعوا عليها دمشق نف

 وقاتلوا أهل القلعة.

نفًرا وطال عليهم هذا وليس بالقلعة المذكورّة من المقاتلة إل نفر قليل دون الرّبعين
 المر قلت: ل شلت يدهم! هؤلء هم الرجال الشجعان.

 رّحأمهم الله تعالى.

تيمورّ فقال ولما تكامل حأصول المال الذي هو ألف تومان أخذه ابن مفلح وحأمله إلى
ألف دينارّ وقد بقي تيمورّ لبن مفلح وأصحابه: " هذا المال بحسابنا إنما هو ثلثة آلف

 عليكم سبعة آلف ألف دينارّ وظهر لي أنكم عجزتم ".

على أهل دمشق وكان تيمورّ لما اتفق أوًل مع ابن مفلح على ألف ألف دينارّ يكون ذلك
فخرج إليه آبن خاصة والذي تركته العساكر المصرية من السلحا والموال يكون لتيمورّ

أموال مفلح بأموال أهل مصر جميعها فلما صارّت كلها إليه وعلم أنه آستولى على
كله المصريين ألزمهم بإخراج أموال الذين فروا من دمشق فسارّعوا أيًضا إلى حأمل ذلك

وتدافعوا عنده حأتى خلص المال جميعه فلما كمل ذلك ألزمهم أن يخرجوا إليه جميع ما
السلحا في البلد من السلحا جليلها وحأقيرها فتتبعوا ذلك وأخرجوه له حأتى لم يبق بها من
خطط شيء فلما فرغ ذلك كله قبض على ابن مفلح ورّفقته وألزمهم أن يكتبوا له جميع
بينهم دمشق وحأارّاتها وسككها فكتبوا فلك ودفعوه إليه ففرقه على أمرائه وقسم البلد

فسارّوا إليها بمماليكهم وحأواشيهم ونزل كل أمير في قسمه وطلب من فيه وطالبهم
بالموال فحينئذ حأل بأهل دمشق من البلء مال يوصف وأجرى عليهم أنواع العذاب من

كلما الضرب والعصر والحأراق بالنارّ والتعليق منكوًسا وغم النف بخرقة فيها تراب ناعم
تنفس دخل في أنفه حأتى تكاد نفسه تزهق فكان الرجل إذا أشرف على الهلك يخلى عنه

ًعا فكان المعاقب يحسد رّفيقه الذي هلك تحت حأتى يستريح ثم تعاد عليه العقوبة أنوا
وبناته العقوبة على الموت ويقول: ليتني أموت وأستريح مما أنا فيه ومع هذا تؤخذ نساؤه

امرأته أو وأولده الذكورّ وتقسم جميعهم على أصحاب ذلك المير فيشاهد الرجل المعذب



يصرخان من بنته وهي توطأ وولده وهو يلط به فيصرخ هو من ألم العذاب والبنت والولد
 الناس. إزالة البكارّة واللواط وكل ذلك من غير تستر في النهارّ بحضرة المل من

ًعا من العذاب لم يسمع بمثلها منها أنهم كانوا يأخذون الرجل فتشد ورّأى أهل دمشق أنوا
بكتفي الرجل رّأسه بحبل ويلوونه حأتى يغوص في رّأسه ومنهم من كان يضع الحبل

ورّاء ظهره ويلويه بعصاه حأتى تنخلع الكتفان ومنهم من كان يربط إبهام يدي المعذب من
ًئا بعد شيء ثم يلقيه على ظهره ويفر في منخريه الرماد مسحوًقا فيقر على ما عنده شي

يموت حأتى إذا فرغ ما عنده ل يصدقه صاحأبه على ذلك فل يزال يكررّ عليه العذاب حأتى
ًتا مخافة أن يتماوت.  ويعاقب مي

تحته ويطول ومنهم من كان يعلق المعذب بإبهام يديه في سقف الدارّ ويشعل النارّ
ًيا. تعليقه فربما يسقط فيها فيسحب من النارّ ويلقوه على الرّض حأتى يفيق ثم  يعلقه ثان

الثلثاء ثامن عشرين وآستمر هذا البلء والعذاب بأهل دمشق تسعة عشر يوًما آخرها يوم
بالعقوبة والجوع خلق ل شهر رّجب من سنة ثلث وثمانمائة فهلك في هذه المدة بدمشق

 يعلم عددهم إل الله تعالى.

فسألهم: هل بقي فلما علمت أمراء تيمورّ أنه لم يبق بالمدينة شيء خرجوا إلى تيمورّ
المراء فدخلوها يوم لكم تعلق في دمشق فقالوا: ل فأنعم عند ذلك بمدينة دمشق أتباع

قدرّوا عليه من الرّبعاء آخر رّجب ومعهم سيوف مسلولة مشهورّة وهم مشاة فنهبوا ما
وتركوا من آلت الحورّ وغيرها وسبوا نساء دمشق بأجمعهن وساقوا الولد والرجال

 الصغارّ من عمره خمس سنين فما دونها وساقوا الجميع مربوطين في الحبال.

الحريق جميع ثم طرحأوا النارّ في المنازل والدورّ والمساجد وكان يوم عاصف الريح فعم
البلد ثلثة أيام البلد حأتى صارّ لهيب النارّ يكاد أن يرتفع إلى السحاب وعملت النارّ في

 بلياليها آخرها يوم الجمعة.

بعد ما أقام وكان تيمورّ - لعنه الله - سارّ من دمشق في يوم السبت ثالث شهر شعبان
الحريق على دمشق ثمانين يوًما وقد آحأترقت كلها وسقطت سقوف جامع بني أمية من

 وزالت أبوابه وتفطر رّخامه ولم يبق غير جدرّه قائمة.

ورّسوًما خالية وذهبت مساجد دمشق ودورّها وقياسرها وحأماماتها وصارّت أطلًل بالية
من سيموت ولم يبق بها دابة تدب إل أطفال يتجاوز عددهم آلف فيهم من مات وفيهم

 من الجوع.

الديارّ المصرية بعد وأما السلطان الملك الناصر فرج فإنه أقام بغزة ثلثة أيام وتوجه إلى
القاهرة في يوم الثنين ثاني ما قدم بين يديه آقبغا الفقيه أحأد الدوادارّية فقدم آقبغا إلى

السلطان إلى غزة فآرّتخت القاهرة جمادى الخرة وأعلم المير تمراز نائب الغيبة بوصول
انكسر من تيمورّ وأن تيمورّ وكادت عقول الناس تزهق وظن كل أحأد أن السلطان قد

وغل أثمان ذوات الرّبع في أثره وأخذ كل أحأد يبيع ما عنده ويستعد للهروب من مصر
 حأتى جاوز المثل أمثاًل.

قلعة الجبل فلما كان يوم الخميس خامس جمادى الخرة المذكورّ قدم السلطان إلى
المماليك ومعه الخليفة وأمراء الدولة ونواب البلد الشامية ونحو ألف مملوك من

 السلطانية وقيل نحو الخمسمائة.

 ثم في



 يوم السبت سابع جمادى الخرة

المصرية كانت موفرة المذكورّ أنعم السلطان على الوالد بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ
لنيابة دمشق آقبغا في الديوان السلطاني بعد استعفائه من نيابة دمشق وعين السلطان

 الجمالي الطروش ورّسم للوالد أن يجلس رّأس ميسرة.

يتعلق بالمملكة ثم أذن السلطان للمير يلبغا السالمي الستادارّ أن يتحدث في جميع ما
في تحصيل وأن يجهز العسكر إلى دمشق لقتال تيمورّ فشرع يلبغا السالمي المذكورّ

الموال وفرض على سائر أرّاضي مصر فرائض من إقطاعات المراء وبلد السلطان
 وأخباز الجناد وبلد الوقاف عن عبرة كل ألف دينارّ خمسمائة درّهم فضة وفرس.

يقوم على ثم جبى من سائر أملك القاهرة ومصر وظواهرهما أجرة شهر حأتى إنه كان
التي يأخذ النسان دارّه التي يسكنها ويؤخذ منه أجرتها وأخذ من الرزق وهي الرّاضي

أجرة مغلها قوم على سبيل البر والصدقة عن كل فدان عشرة درّاهم وكان يوم ذاك
 الفدان من ثلثين درّهًما إلى ما دونها.

أو النيلة من قلت: أخذ نصف خراجها بدورّة دارّها وأخذ من الفدان القصب أو القلقاس
 مائة درّهم. القنطارّ مائة درّهم وهي نحو أرّبعة دنانير وجبى من البساتين عن كل فدان

يكبس ثم استدعى أمناء الحكم والتجارّ وطلب منهم المال على سبيل القرض وصارّ
الفنادق والحواصل في الليل فمن وجده حأاضًرا فتح مخزنه وأخذ نصف ما يجده فيه من

النقد وهي الذهب والفضة والفلوس وإذا لم يجد صاحأب المال أخذ جميع ما يجده من
وهي الذهب والفضة والفلوس وأخذ جميع ما وجد من حأواصل الوقاف ومع ذلك النقود

يأخذ عن كل مائة درّهم تستخرج مما تقدم ذكره ثلثة درّاهم ويأخذ فإن الصيرفي
ًبا أخذ عشرة درّاهم - قاله الشيخ الرسول الذي يحضر المطلوب ستة درّاهم وإن كان نقي
رّحأمه الله - قال: فاشتد ما بالناس وكثر دعاء الناس على السالمي. تقي الدين المقريزي

وأيش يعمل قلت: وبالجملة فهم أحأسن حأاًل من أهل دمشق وإن أخذ منهم نصف مالهم
لقتال تيمورّ. السالمي مسكين! وقد ندبه السلطان لخراج عسكر ثان من الديارّ المصرية

 انتهى.

واستقرا ثم خلع السلطان على المير نورّوز الحافظي وعلى المير يشبك الشعباني
 مشيري الدولة ومدبري أمورّها.

القضاة شمس ثم في ثالث عشره خلع على القاضي أمين الدين عبد الوهاب بن قاضي
المصرية الدين محمد الطرابلسي قاضي العسكر بآستقرارّه قاضي قضاة الحنفية بالديارّ

الله بعد موت قاضي القضاة جمال الدين يوسف الملطي وعلى القاضي جمال الدين عبد
الدين القفهسي بآستقرارّه قاضي قضاة المالكية بالديارّ المصرية عوًضا عن القاضي نورّ

 علي بن الجلل بحكم وفاته.

حأال: من المشي وفيه قدم من الشام من المماليك المنقطعين ثلثمائة مملوك بأسوأ
 والعري والجوع.

نصر الله ثم في حأادي عشرينه حأضر إلى القاهرة قاضي القضاة موفق الدين أحأمد بن
البقاء الحنبلي من دمشق بأسوأ حأال وقدم أيًضا قاضي قضاة دمشق علء الدين علي بن

الشافعيوحأضر كتاب تيمورّلنك للسلطان على يد بعض المماليك السلطانية يتضمن طلب
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أطلمش أطلندي وأنه إذا قدم عليه أرّسل من عنده من المراء والنواب وغيرهم وقاضي
القضاة صدرّ الدين المناوي الشافعي ويرحأل عن دمشق فطلب أطلمش من البرج

وأنعم عليه بخمسة آلف درّهم وأنزل عند المير سودون طاز المير آخورّ بالقلعة وأطلق
 للسفر معه قطلوبغا العلئي والمير محمد بن سنقر. الكبير وعين

بالفراج عن ثم خرج إلى تيمورّ المير بيسق الشيخي المير آخورّ رّسوًل من السلطان
 أطلمش وأشياء أخر.

وألزم من كان هذا ويلبغا السالمي يجد في تحصيل الموال وأخذ في عرض أجناد الحلقة
السفر بحضورّ منهم قادرًّا على السفر بالخروج إلى الشام لقتال تيمورّ وألزم العاجز عن

المراكب بديل أو تحصيل نصف مغله في السنة وألزم أرّباب الغلل المحضرة للبيع في
بسواحأل القاهرة أن يؤخذ منهم عن كل إرّدب درّهم أو أن يؤخذ من كل مركب من

 المراكب التي تتنزه فيها الناس مائة درّهم.

زنة الدينارّ مائة ثم في يوم الثلثاء أول شهر رّجب أمر السالمي أن تضرب دنانير فيها ما
إلى أن وصل منها مثقال ومثقال وفيها ما زنته تسعون مثقاًل ومثقال ثم ما دون ذلك

المعروف بأبي كم دينارّ زنته ثم في ثالثه خلع السلطان على علم الدين يحيى بن أسعد
 بآستقرارّه وزيًرا بديارّ مصر عوًضا عن فخر الدين ماجد بن غراب.

ًعا من ثم ورّد الخبر أن دمرداش المحمدي نائب حألب تخلص من تيمورّ وجمع جمو
 التركمان وأخذ حألب وقلعتها من التمرية وقتل منهم جماعة كبيرة.

تقدمة ثم خلع السلطان على شاهين الحلبي نائب مقدم المماليك باستقرارّه في
المماليك السلطانية عوًضا عن صواب المعروف بجنكل واستقر الطواشي فيروز من

 جرجي مقدم الرفرف نائب المقدم.

فارّس ثم حأضر في سابع شهر رّجب من عربان البحيرة إلى خارّج القاهرة ستة آلف
وحأضر من عربان الشرقية من عرب ابن بقر ألفان وخمسمائة فارّس ومن العيساوية

وائل ألف وخمسمائة فارّس فأنفق فيهم يلبغا السالمي الموال ليتجهزوا لحرب وبني
 تيمورّ.

ًنا كثيرة ونزل بهم على تدمر وأن ثم حأضر في ثامنه قاصد المير نعير وذكر أنه جمع عربا
تمرلنك رّحأل من ظاهر دمشق إلى القطيفة.

 لهم ذلك. هذا وقد التفت أهل الدولة إلى يلبغا السالمي والعمل في زواله حأتى تم

الدين فلما كان رّابع عشر شهر رّجب المذكورّ قبض على يلبغا السالمي وعلى شهاب
لسعد أحأمد بن عمر بن قطينة أستادارّ الوالد الذي كان ولي الوزرّ قبل تارّيخه وسلما

 استغنى ". الدين إبراهيم بن قلت: فصارّ حأاله كالمثل السائر " أفقرني فيما أحأب ول

عوًضا عن ثم في ثامن عشره استقر سعد الدين إبراهيم بن غراب المذكورّ أستادارًّا
 السالمي مضاًفا لما بيده من وظيفتي نظر الجيش والخاص.

معهم من ثم في خامس شعبان برز المراء المعينون للسفر لقتال تيمورّ بمن عين
بالقاهرة في غيبة المماليك السلطانية وأجناد الحلقة إلى ظاهر القاهرة وهم الذين كانوا
مجلس والمير السلطان بدمشق وتقدم الجميع المير تمراز الناصري الظاهري أمير



جرباش آقباي من حأسن شاه الظاهري حأاجب الحجاب ومن أمراء الطبلخانات: المير
 الشيخي والمير تمان تمر والمير صوماي الحسني وامتنع المير جكم من السفر.

إلى الديارّ وفي اليوم قدم المير شيخ المحمودي نائب طرابلس فارًّا من أسر تيمورّ
أمير إلى المصرية وأخبر برحأيل تيمورّ إلى بلده فرسم السلطان بإبطال السفر ورّجع كل

 دارّه من خارّج القاهرة.

 ثم في الغد قدم دقماق المحمدي نائب حأماة فارًّا أيًضا من تيمورّ.

ًيا على كره منه وكانت شاغرة وفيه طلب الوالد وخلع عليه باستقرارّه في نيابة دمشق ثان
عادته وعلى في ثم أخلع على المير شيخ المحمودي بآستقرارّه في نيابة طرابلس على

 المير دقماق المحمدي باستقرارّه في نيابة حأماة على عادته.

وعلى المير تنكز ثم أخلع السلطان على المير تمربغا المنجكي باستقرارّه في نيابة صفد
 بغا الحططي بنيابة بعلبك.

وهدد من تخلف منهم ثم نودي بالقاهرة أل يقيم بها أحأد من العاجم وأمهلوا ثلثة أيام
من نصرة السلم قتل بالقاهرة فلم يخرج أحأد وأكثر الناس من الكتابة في الحيطان: ل

 العجام كل ذلك وأحأوال مصر غير مستقيمة.

 وأما

 البلد الشامية

ًبا على خراب.  فحصل بها جراد عظيم بعد خروج تمرلنك منها فزادت خرا

وعظم دهائه قلت: ولنذكر هنا نبذة يسيرة من أخبارّ تيمورّلنك ونسبه وكثرة عساكره
نوع ومكره ليكون ناظر هذا الكتاب على علم من أخبارّه وأحأواله وإن كان في ذلك

 تطويل وخروج عن المقصود فهو ل يخلو من فائدة.

وهو باللغة التركية فنقول: هو تمرلنك وقيل تيمورّ - كلهما بمعنى واحأد والثاني أفصح
قليج بن سنقورّ بن الحديد - بن أيتمش قنلغ بن زنكي بن سنيا بن طارّم بن طغريل بن
الطاغية تيمورّ كورّكان كنجك بن طغر سبوقا بن التاخان المغلي الصل من طائفة جغتاي

 أعني باللغة العجمية صهر الملوك.

أحأد مدائن مولده سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بقرية تسمى خواجا أبغارّ من عمل كش
رّئي ليلة ولد كأن ما ورّاء النهر وبعد هذه البلدة عن مدينة سمرقند يوم واحأد ويقال: إنه
ًئا يشبه الخوفة تراءى طائًرا في جو السماء ثم وقع إلى الرّض في فضاء كبير فتطاير شي

 منه جمر وشررّ حأتى مل الرّض.

تسفك على يديه وقيل: إنه لما خرج من بطن أمه وجدت كفاه مملوءتين دًما فوجدوا أنه
 الدماء.

 قلت: وكذا وقع.

ًفا.  وقيل: إن والده كان إسكا
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أرّكان دولته وإن وقيل: بل كان أميًرا عند السلطان حأسين صاحأب مدينة بلخ وكان أحأد
 أمه من ذرّية جنكزخان.

وولي تيمورّ بعد وقيل: كان للسلطان حأسين المذكورّ أرّبعة وزرّاء فكان أبو تيمورّ أحأدهم
 موته مكانه عند السلطان حأسين.

 وأصل تيمورّ من قبيلة برلص.

الليالي غنمة وقيل: إن أول ما عرف من حأال تيمورّ أنه كان يتحرم فسرق في بعض
فلم يصبه ثم وحأملها ليهرب بها فآنتبه الراعي وضربه بسهم فأصاب كتفه ثم رّدفه بآخر

سمي بآخر فأصاب فخذه وعمل فيه الجرحا الثاني الذي في فخذه حأتى عرج منه ولهذا
في تمرلنك لن " لنك " ولما تعافى أخذ في التحرم على عادته وقطع الطريق وصحبه

 تحرمه جماعة عدتهم أرّبعون رّجًل.

وأقتل ملوك الدنيا فيسخر وكان تيمورّ لنك يقول لهم في تلك اليام: ل بد أن أملك الرّض
 منه بعضهم ويصدقه البعض لما يرونه من شدة حأزمه وشجاعته.

حأسين المقدم وقيل إنه تاه في بعض تحرماته مدة أيام إلى أن وقع على خيل السلطان
من طعام ذكره فأنزله الجشارّي الخيل عنده وعطف عليه وآواه وأتى إليه بما يحتاجه

 وشراب.

به عنده إلى وكان لتيمورّ معرفة تامة في جياد الخيل فأعجب الجشارّي منه ذلك فاستمر
الجشارّي أن أرّسل معه بخيول إلى السلطان حأسين وعرفه به فأنعم عليه وأعاده إلى

 فلم يزل عنده حأتى مات فوله السلطان حأسين عوضه على جشارّه.

 المراء. ول زال يترقى بعد ذلك من وظيفة إلى أخرى حأتى عظم وصارّ من جملة

اليام كلم وتزوج بأخت السلطان حأسين وأقام معها مدة إلى أن وقع بينهما في بعض
ًبا وأظهر العصيان على السلطان فعايرته بما كان عليه من سوء الحال فقتلها وخرج هارّ

ذلك لقب " حأسين واستفحل أمره واستولى على ما ورّاء النهر وتزوج ببنات ملوكها فعند
 بكورّ كان " وقد تقدم الكلم على اسم كورّ كان.

 ول زال أمره ينمو وأعماله تتسع إلى أن.

ًبا.  خافه السلطان حأسين وعزم على قتاله وبلغه ذلك فخرج هارّ

 ثم قوي أمره بعد سنة ستين وسبعمائة.

أبيهما يدعوهما فلما كثر عسكره بعث إلى ولة بلخشان وكانا أخوين قد ملكا بعد موت
حأسين وكان إلى طاعته فأجاباه وكانت المغل قد نهضت من جهة الشرق على السلطان

يدعوهم كبيرهم الخان قمر الدين فتوجه السلطان حأسين إليهم وقاتلهم فأرّسل تيمورّ
 إليه فأجابوه ودخلوا تحت طاعته فقويت بهم شوكته.

ًيا في عسكر عظيم حأتى وصل إلى ضاغلغا وهو موضع ثم قصده السلطان حأسين ثان
ضيق يسير الراكب فيه ساعة وفي وسطه باب إذا أغلق وأحأمي ل يقدرّ عليه أحأد وحأوله
جبال عالية فملك العسكر فم هذا الدرّبند من جهة سمرقند ووقف تيمورّ بمن معه على



الطريق الخر وفي ظن العسكر أنهم حأصروه وضيقوا عليه فتركهم ومضى في طريق
 مجهولة.

أثقالهم أبناء فسارّ ليلة في أوعارّ مشقة حأتى أدرّكهم في السحر وقد شرعوا في تحميل
ًفا منهم.  على أن تيمورّ قد انهزم وهرب خو

تلك المروج فأخذ تيمورّ يكيدهم بأن نزل هو ومن معه عن خيولهم أو تركوها ترعى في
قصدوا وناموا كأنهم من جملة العسكر فمرت بهم خيولهم وهم يظنون أنهم منهم وقد

 الراحأة.

ًقا فلما تكامل مرورّ العسكر رّكب تيمورّ بمن معه أقفيتهم وهم يصيحون وأيديهم تدقهم د
على أحأد حأتى بالسيوف فاختبط الناس وانهزم السلطان حأسين بمن معه ل يلوي أحأد

فعظم وصل إلى بلخ فاحأتاط تمرلنك على ما كان معه ولم من بقي من العسكر عليه
جمعه وكثر ماله واستولى على الممالك ول زال حأتى قبض على السلطان حأسين بعد أن

 أمنه وقتله فهذا أول عظمته.

ًبا من نهر والثانية واقعته مع تقتمش خان ملك التتارّ فإنه لما واقعه بأطراف تركستان قري
كادت تفنى وعزم تيمورّ خجند واشتد الحرب بينهما وكثرت القتلى في عسكر تيمورّ حأتى

تيمورّ فقال له تيمورّ على الهزيمة فإذا هو بالمعتقد السيد الشريف بركة قد أقبل على
الشريف بركة المذكورّ: " ل وقد جهده البلء: " يا سيدي جيشي انكسر " فقال له السيد
ًفا من الحصى ثم رّكب فرسه ورّمى بها في وجوه تخف " ثم نزل عن فرسه وتناول ك

باللغة التركية: العدو هرب جيش تقتمش وصرخ قائًل بأعلى صوته " ياغي قجتي " - يعني
آذان التمرية بصرختهما وأتوه - فصرخ بها أيًضا تيمورّ كمقالة الشريف بركة فامتلت

 بأجمعهم بعدما كانوا ولوا هارّبين.

ًيا في عسكر تقتمش وما منهم أحأد إل وهو يصرخ " ياغي قجتي " فكربهم تيمورّ ثان
الموال ما فانهزم عند ذلك عسكر تقتمش خان ورّكبت التمرية أقفيتهم وغنموا منهم من

 ل يدخل تحت حأصر فاستولى على غالب بلد تقتمش خان.

والعراق وكسره وقبض والثالثة واقعته مع شيرة علي صاحأب مازندرّان وكيلن وبلد الري
 عليه وقتله وملك جميع بلده.

ومهادنة شاه ثم قصته مع شاه شجاع صاحأب شيراز وتزوج بنت شاه شجاع لبن تيمورّ
فمشى شجاع له إلى أن مات شاه شجاع واختلفت أولده وقوي شاه منصورّ على اخوته

 عليه تيمورّ هذا فلقيه شاه منصورّ في ألفي فارّس ل غير.

برز إليه في ألفي وشاه منصورّ هذا هو أفرس من قاتل تيمورّ من الملوك بل مدافعة فإنه
 فارّس وعساكر تيمورّ نحو المائة ألف.

الدين إلى تيمورّ وعندما برز له شاه منصورّ فر من عسكره أمير يقال له محمد بن أمين
يومه إلى بأكثر العساكر فبقي شاه منصورّ في أقل من ألف فارّس فقاتل بهم تيمورّ

 الليل.

التمرية فقتل ثم مضى كل من الفريقين إلى معسكره فركب شاه منصورّ في الليل وبيت
 منهم نحو العشرة آلف فارّس.



وقصد ثم انتخب شاه منصورّ من فرسانه خمسمائة فارّس فأصبح وقاتل بهم من الغد
مع بهم تيمورّ حأتى أزاله عن موقفه وهرب تيمورّ واختفى بين حأرمه فأحأاط بهم التمرية

كثرة عددهم وهو يقاتلهم حأتى كلت يداه وقتلت أبطاله فانفرد عن أصحابه وألقى نفسه
ًفا بين القتلى فضربه بعض التمرية فقتله وأتى برأسه إلى تيمورّ فقتل تيمورّ قاتله أس

 عليه.

 واستولى تيمورّ أيًضا على جميع ممالك العجم بأسرها بعد شاه منصورّ.

الصافي إذ هو هذا وقد استوعبنا واقعة شاه منصورّ بأوسع من ذلك في تارّيخنا المنهل
 كتاب تراجم.

وهرب منه ثم أخذ تيمورّ في الستيلء على مملكة بعد مملكة حأتى ملك العراقين
وأعمالهم ثم السلطان أحأمد بن أويس وأخرب غالب العراق: مثل بغداد والبصرة والكوفة

 ملك غالب أقاليم ديارّ بكر وأخرب بها أيًضا عدة بلد.

ًفا من الملك الظاهر ثم قصد البلد الشامية في سنة ثمان وتسعين وسبعمائة ثم رّجع خائ
أمر الناس بمدينة برقوق إلى بلده فبلغه موت فيروز شاه ملك الهند عن غير ولد و أن
فخالف عليه أخو دلي في اختلف وأنه جلس على تخت الملك بدلي وزير يقال له ملو

الخبر اغتنم فيروز شاه واسمه سارّنك خان متولي مدينة مولتان فلما سمع تيمورّ هذا
ملكها سارّنك الفرصة وسارّ من سمرقند في ذي الحجة سنة ثمانمائة إلى مولتان وحأاصر

 خان ستة أشهر وكان في عسكر سارّنك خان ثمانمائة فيل حأتى ملكها.

المذكورّ وبين ثم سارّ تيمورّ إلى مدينة دلي وهي تخت الملك فخرج لقتاله صاحأبها ملو
المقاتلة وقد يديه عساكره ومعهم الفيلة وقد جعل على كل فيل برًجا فيه عدة من

ما يهول صوته ألبست تلك الفيلة العدد والبركستوانات وعلق عليها من الجراس والقلقل
وسارّت ليجفل بذلك خيول الجغتاي وشدوا في خراطيمها عدة من السيوف المرهفة

تيمورّ عساكر الهند من ورّاء الفيلة لتنفر هذه الفيلة خيول التمرية بما عليها فكادهم
مجالت وحأسب حأسابهم بأن عمل آلًفا من الشوكات الحديد مثلثة الطراف ونثرها في

الفيلة وجعل على خمسمائة جمل أحأمال قصب محشوة بالفتائل المغموسة بالدهن
وقدمها أمام عسكره فلما تراءى الجمعان وزحأف الفريقان للحرب أضرم تيمورّ في تلك

 الحأمال النارّ وساقها على الفيلة.

 فركضت تلك الباعر من شدة حأرارّة النارّ ثم نخسها سواقوها من خلف.

ًنا من عسكره.  هذا وقد أكمن تيمورّ كمي

 ثم زحأف بعسكره قليًل وقت السحر.

ًعا يوهم القوم أنه قد انهزم منهم فعندما تناوش القوم القتال لوى تيمورّ رّأس فرسه رّاج
نثر فيها تلك ويكف عن طريق الفيلة كأن خيوله قد جفلت منها وقصد المواضع التي

يسوقونها الشوكات الحديد التي صنعها فمشت حأيلته على الهنود ومشوا بالفيلة وهم
خلفه أشد السوق حأتى داست على تلك الشوكات الحديد فلما وطئتها نكصت على

 أعقابها.

وتطاير شررّها ثم التف تيمورّ بعساكره عليها بتلك الجمال وقد عظم لهيبها على ظهورّها
 في تلك الفاق وشنع زعاقها من شدة النخس في أدبارّها.



بخشونة فلما رّأت الفيلة ذلك جفلت وكرت رّاجعة على العسكر الهندي فأحأست
الشوكات التي طرحأها تيمورّ في طريقها فبركت وصارّت في الطريق كالجبال مطروحأة

على الرّض ل تستطيع الحركة وسالت أنهارّ من دمائها فخرج عند ذلك الكمين من عسكر
 تيمورّ من جنبي عسكر الهنود ثم حأطم تيمورّ بمن معه فتراجعت الهنود وتراموا بالسهام.

 ثم إنهم تضايقوا وتقاتلوا بالرماحا ثم بالسيوف والطبارّ.

ًنا طويًل إلى أن كانت الكسرة على الهنود بعد ما قتل أعيانهم وصبر كل من الفريقين زما
 وأبطالهم وانهزم باقيهم بعد أن ملوا من القتال.

 عنوة. فركب تيمورّ أقفيتهم حأتى نزل مدينة دلي وحأصرها وأخذها بعد مدة

عادتهم القبيحة وآستولى على تخت ملكها واستصفى ذخائرها وفعلت عساكره فيها على
 من السر والسبي والقتل والنهب والتخريب.

القاضي وبينما هم في ذلك بلغ تيمورّ موت الملك الظاهر برقوق صاحأب مصر وموت
برهان الدين أحأمد صاحأب سيواس من بلد الروم فرأى تيمورّ أنه بعد موتهما ظفر

ًعا بعد أن استناب بالهند بمملكتيهما وكاد أن يطير بموتهما فرحًأا فنجز أمره وولى مسر
من يثق به من أمرائه وسارّ حأتى وصل سمرقند ثم خرج منها عجًل في أوائل سنة اثنتين

 وثمانمائة فنزل خراسان.

 ثم مضى منها إلى تبريز فاستخلف بها آبنه ميران شاه.

 ثم سارّ حأتى نزل قراباغ في شهر رّبيع الول فقتل وسبى.

أيًضا في ثم رّحأل منها ونزل تفليس في جمادى الخرة وعبر بلد الكرج وأسرف فيها
 القتل والسبي.

من بغداد ثم قصد بغداد ففر منه السلطان أحأمد بن أويس إلى قرا يوسف فعاد تيمورّ
 وصيف ببلد التركمان.

فحصرها تيمورّ ثم سارّ إلى سيواس وقد أخذها المير سليمان بن أبي يزيد بن عثمان
وقبض على ثمانية عشر يوًما حأتى أخذها في خامس المحرم من سنة ثلث وثمانمائة

ًبا وألقاهم فيه وطمهم بالتراب بعد ما كان مقاتلتها وهم ثلثة آلف نفر فحفر لهم سردا
 حألف لهم أل يريق لهم دًما وقال: أنا على يميني ما أرّقت لهم دًما.

 ثم وضع السيف في أهل البلد وأخربها حأتى محا رّسومها.

 أخذها. ثم سارّ إلى بهسنا فنهب ضواحأيها وحأصر قلعتها ثلثة وعشرين يوًما حأتى

ًكا.  ومضى إلى ملطية فدكها د

منه نائبها المير وسارّ حأتى نزل قلعة الروم فلم يقدرّ عليها فتركها وقصد عين تاب ففر
 أرّكماس الظاهري وهو غير أرّكماس الدوادارّ في الدولة الشرفية.

 الشامية. ثم قصد حألب ووقع له بها وبدمشق ما تقدم ذكره إلى أن خرج من البلد



المذكورّة وكان رّحأيله عن دمشق في يوم السبت ثالث شعبان من سنة ثلث وثمانمائة
ًيا ثم سارّ منها حأتى نزل على مارّدين يوم واجتاز على حألب وفعل بها ما قدرّ عليه ثان

 الثنين عاشر شهر رّمضان من السنة ووقع له بها أمورّ ثم رّحأل عنها.

أويس قد استناب وأوهم أنه يريد سمرقند يورّي بذلك عن بغداد وكان السلطان أحأمد بن
تيمورّ على حأين ببغداد أميًرا يقال له فرج وتوجه هو وقرا يوسف نحو بلد الروم فندب

ًفا لخذ بغداد.  غفلة أمير زاده رّستم ومعه عشرون أل

عيد النحر من ثم تبعه بمن بقي معه ونزل على بغداد وحأصرها حأتى أخذها عنوة في يوم
 السنة ووضع السيف في أهل بغداد.

وحأظي عنده حأدثني المير أسنباي الزرّدكاش الظاهري برقوق - وكان أسر عند تيمورّ
على بغداد وجعله زرّدكاشه عند أخذ بغداد وحأصارّها - بأشياء مهولة منها أنه لما آستولى

القتل في ألزم جميع من معه أن يأتيه كل واحأد منهم برأسين من رّؤوس أهل بغداد فوقع
هذه الرؤوس أهل بغداد وأعمالها حأتى سالت الدماء أنهارًّا حأتى أتوه بما أرّاد فبنى من

 مائة وعشرين مئذنة.

ًبا مائة ألف إنسان وقال - فكانت عدة من قتل في هذا اليوم من أهل بغداد تقري
في المقريزي: تسعين ألف إنسان - وهذا سوى من قتل في أيام الحصارّ وسوى من قتل

 يوم دخول تيمورّ إلى بغداد وسوى من ألقى نفسه في الدجلة فغرق وهو أكثر من ذلك.

رّأس امرأة قال: وكان الرجل المرسوم له بإحأضارّ رّأسين إذا عجز عن رّأس رّجل قطع
مر به من النساء وأزال شعرها وأحأضرها قال: وكان بعضهم يقف بالطرقات ويصطاد من

 ويقطع رّأسه.

ًكا ًبا ثم كتب إلى أبي ثم رّحأل تيمورّ عن بغداد وسارّ حأتى نزل قراباغ بعد أن جعلها د خرا
يوسف من ممالك يزيد بن عثمان صاحأب الروم أن يخرج السلطان أحأمد بن أويس وقرا

 الروم وإل قصده وأنزل به ما نزل بغيره.

 فرد أبو يزيد جوابه بلفظ خشن إلى الغاية فسارّ تيمورّ إلى نحوه.

 التتر. فجمع أبو يزيد بن عثمان عساكره من المسلمين والنصارّى وطوائف

مع أبي يزيد بن فلما تكامل جيشه سارّ لحربه فأرّسل تيمورّ قبل وصوله إلى التتارّ الذين
ويكون لكم الروم عثمان يقول لهم: نحن جنس واحأد وهؤلء تركمان ندفعهم من بيننا

 عوضهم.

 فانخدعوا له وواعدوه أنهم عند اللقاء يكونون معه.

ويرده عن عبورّ وسارّ أبو يزيد بن عثمان بعساكره على أنه يلقى تيمورّ خارّج سيواس
 أرّض الروم.

ونزل فسلك تيمورّ غير الطريق ومشى في أرّض غير مسلوكة ودخل بلد ابن عثمان
 بأرّض مخصبة وسيعة.

ًعا وقد بلغ منه ومن فلم يشعر ابن عثمان إل وقد نهبت بلده فقامت قيامته وكر رّاج
عساكره أن عسكره التعب مبلًغا أوهن قواهم وكلت خيولهم ونزل على غير ماء فكادت



بأسرها عليه فضعف تهلك فلما تدانوا للحرب كان أول بلء نزل بابن عثمان مخامرة التتارّ
ًدا إلى بذلك عسكره لنهم كانوا معظم عسكره ثم تلهم ولده سليمان ورّجع عن أبيه عائ

فارّس فثبت بهم مدينة برصا بباقي عسكره فلم يبق مع أبي يزيد إل نحو خمسة آلف
أفنوا من حأتى أحأاطت به عساكر تيمورّ وصدمهم صدمة هائلة بالسيوف والطبارّ حأتى

 التمرية أضعافهم.

عثمان وآستمر القتال بينهم من ضحى يوم الرّبعاء إلى العصر فكفت عساكر آبن
من وتكاثروا التمرية عليهم يضربونهم بالسيوف لقلتهم وكثرة التمرية فكان الواحأد

بن العثمانية يقاتله العشرة من التمرية إلى أن صرع منهم أكثر أبطالهم وأخذ أبو يزيد
عشرين ذي عثمان أسيًرا قبًضا باليد على نحو ميل من مدينة أنقرة في يوم الرّبعاء سابع

ثامن الحجة سنة أرّبع وثمانمائة بعد أن قتل غالب عسكره بالعطش فإن الوقت كان
 عشرين أبيب بالقبطي وهو تموز بالرومي.

ًبا ويسخر منه  وينكيه بالكلم. وصارّ تيمورّ يوقف بين يديه في كل يوم ابن عثمان طل

ًبا مزعًجا فحضر وهو وجلس تيمورّ مرة لمعاقرة الخمر مع أصحابه وطلب ابن عثمان طل
وسقاه من يد يرسف في قيوده وهو يرجف فأجلسه بين يديه وأخذ يحادثه ثم وقف تيمورّ

 جوارّيه اللتي أسرهن تيمورّ ثم أعاده إلى محبسه.

وأكرمه ورّده إلى ثم قدم على تيمورّ إسبندارّ أحأد ملوك الروم بتقادم جليلة فقبلها
 مملكته.

 ذكرها. هذا وعساكر تيمورّ تفعل في بلد الروم وأهلها تلك الفعال المقدم

بمدينة برصا وجميع ما وأما أمر سليمان بن أبي يزيد بن عثمان فإنه جمع المال الذي كان
 إستانبول. كان فيها ورّحأل إلى أدرّنة وتلحأق به الناس وصالح أهل

برصا فأخذوا ما فبعث تيمورّ فرقة كبيرة من عساكره صحبة المير شيخ نورّ الدين إلى
 وجدوا بها ثم تبعهم هو أيًضا بعساكره.

عثمان وخلع ثم أفرج تيمورّ عن محمد وعلي أولد ابن قرمان من حأبس أبي يزيد بن
باسمه واسم عليهما وولهما بلدهما وألزم كل واحأد منهما بإقامة الخطبة وضرب السكة
من عسكر السلطان ثم شتا في معاملة منتشا وعمل الحيلة في قتل التتارّ الذين أتوه

 ابن عثمان حأتى أفناهم عن آخرهم.

أرّبع إلى أن مات وأما أبو يزيد بن عثمان فإنه استمر في أسر تيمورّ من ذي الحجة سنة
ممالك الروم بكربته وقيوده في أيام من ذي القعدة سنة خمس وثمانمائة بعد أن حأكم

 نحو تسع سنين.

 وكان من أجل الملوك حأزًما وعزًما وشجاعة رّحأمه الله تعالى.

 وهو المعروف بيلدرّم بايزيد.

الله قبل أن يصل ثم رّجع تيمورّ من بلد الروم وقد تعلقت آماله بأخذ بلد الصين فأخذه
توفي لعنه الله ولكن ولول خشية الطالة لذكرنا أمره وما وقع له بطريق الصين إلى أن

المنهل الصافي " مستوفاة أضربنا عن ذلك خشية الطالة وأيًضا قد ذكرناه في تارّيخنا "
 فلينظر هناك.



وثمانماثة وهو نازل وكانت وفاة تيمورّ في ليلة الرّبعاء سابع عشر شعبان سنة سبع
 العربية الحدادون. بالقرب من أترارّ وأترارّ بالقرب من آهنكران ومعنى آهنكران باللغة

سلطان خليل ولما مات لبسوا عليه المسوحا ولم يكن معه أحأد من أولده سوى حأفيده
 المذكورّ. بن ميران شاه بن تيمورّ فتسلطن موضع جده تيمورّ في حأياة والده ميران شاه

 فاستولى خليل المذكورّ على خزائن جده وبذل الموال وتم أمره.

 انتهى ما أورّدناه من قصة تيمورّلنك على سبيل الختصارّ.

وهو متضغف بعد ولما كان يوم الحأد أول شوال أفرج السلطان عن المير يلبغا السالمي
 ما عصر وأهين إهانة بالغة.

 فتنة. وفي هذه اليام كثر آحأتراز المراء بعضهم من بعض وتحدث الناس بإثارّة

نيابة ثم في سابع شوال المذكورّ استقر المير طولو من على باشاه الظاهري في
ًبا ًيا إسكندرّية عوًضا عن المير أرّسطاي واستقر المير بشباي من باكي الظاهري حأاج ثان
على خبز سودون الطيارّ إمرة طبلخاناه واستقر كل من سودون الطيارّ وألطنبغا من

ًبا بحلب لمر اقتضى ذلك.  سيدي حأجا

مناشير جماعة من ثم استدعى السلطان المراء بقلعة الجبل وقال لهم: " قد كتبنا
وكل ذلك بتعليم الخاصكية بأمريات ببلد الشام من أول شهر رّمضان فلم ل يسافرون "

 يشبك الدوادارّ.

السلطان هؤلء من يبقى فقال المير نورّوز الحافظي: " ما في هذا مصلحة! إذا أرّسل
 المارّداني. عنده من مماليك أبيه العيان " ووافق نورّوًزا سودون

 فقال السلطان: " من رّد مرسومي فهو عدوي " فسكت المراء.

 وأمر السلطان بالمناشير أن تبعث إلى أرّبابها.

 السلطان. فلما نزلت إليهم امتنعوا من السفر ومنهم من رّد منشورّه فغضب

الحافظي وتحدثوا وأصبح الجماعة يوم الحأد وقد اتفقوا مع لمراء وسارّوا للمير نورّوز
النوب فحدثوه معه في عدم سفرهم فاعتذرّ إليهم وبعثهم لسودون المارّداني رّأس نوبة

أل يسافروا في ذلك وما زالوا به حأتى رّكب للمير يشبك الشعباني الدوادارّ وحأدثه في
 فأغلظ يشبك في رّد الجواب عليه وهددهم بالتوسيط إن امتنعوا من السفر.

إلى السلطان ثم أمره أن يطلع إلى السلطان ويسأله في ذلك فطلع سودون المارّداني
القلعة وهم وسأله في إعفائهم من السفر وأعلمه أنه قد آتفق منهم نحو اللف تحت

خليناكم بل رّزق بل مجتمعون فبعث السلطان إليهم بعض الخاصكية يقول لهم: " نحن ما
 عملناكم أمراء ".

 حأتى كاد يهلك. فما هو إل أن نزل إليهم وكلمهم في ذلك ثارّوا عليه وسبوه ثم ضربوه

آقباي الكركي وبينما هم في ضربه وإذا بالمير قطلوبغا الحسني الكركي والمير
أن سقط الخازندارّ نزل من القلعة فمال عليهم المماليك يضربونهم بالدبابيس إلى



الخازندارّ قطفوبغا الكركي وتكاثر عليه مماليكه وحأملوه إلى بيته ونجا آقباي الكركي
 والتجأ إلى بيت المير يشبك الدوادارّ.

المراء وماجت البلد وغلقت السواق فنودي بعد العصر من اليوم المذكورّ بطلوع
 للسلطان. والمماليك السلطانية في الغد إلى القلعة ومن لم يطلع حأل ماله ودمه

وقطلوبغا الكركي إلى ثم طلع المير يشبك ونورّوز الحافظي وآقباي الكركي الخازندارّ
معهم ساعة عند السلطان ثم القلعة بعد عشاء الخرة وباتوا بالقلعة إل نورّوًزا فإنه أقام

والمماليك إل المير جكم نزل إلى وأصبحوا يوم الثنين تاسع شوال فطلع جميع المراء
وجمق وتمربغا من عوض وسودون الطيارّ وقاني باي العلئي وقرقماس الينالي

وقمج وبرسبغا المشطوب في عدة من المماليك السلطانية العيان منهم يشبك العثماني
تحت القلعة وطرباي وبقية خمسمائة مملوك والجميع لبسوا السلحا وآلة الحرب ووقفوا

 حأتى تضحى النهارّ.

 ثم مضوا إلى بركة الحبش ونزلوا عليها.

الجركسي أحأد وأما أهل القلعة فإن يشبك بعث في الحال نقيب الجيش إلى الشيخ لجين
أخرجه من الجناد فقبض عليه وحأمله إلى بيت آقباي حأاجب الحجاب فوكل به آقباي من

 القاهرة إلى بلبيس ليسافر إلى الشام.

 فسجن بها. ثم قبض على سودون الفقيه أحأد دعاة الشيخ لجين وأخرج إلى السكندرّية

المير يشبك سائر واستمر المير جكم ورّفقته ببركة الحبش إلى ليلة الرّبعاء فاستدعى
حأتى مضى جانب المراء فلما صارّوا بالقلعة وكل بهم من يحفظهم فآستمروا على ذلك

 من الليل.

ليطلع إلى عند ثم نزل الطلب إلى المير سودون طاز المير آخورّ الكبير من السلطان
الخاصكية يسمى المراء وفي عزمهم أنه إذا طلع قبضوا عليه فنم لسودون طاز بعض

الخيول السلطانية قاني باي وقال له: " فز بنفسك " فلم يكذب سودون طاز الخبر وأخذ
 ببركة الحبش. التي بالسطبل السلطاني ورّكب بمماليكه وسارّ حأتى لحق بالمير جكم

ولبس آلة وبلغ السلطان ذلك فارّتج القصر السلطاني وقام كل أمير ونزل إلى دارّه
 الحرب بمماليكه ودقت الكوسات وطلعوا إلى القلعة.

المير جكم من فلما أصبح نهارّ الرّبعاء نزل السلطان من القصر إلى السطبل وبعث إلى
ًبا بها فرد جكم الجواب: " نحن مماليك السلطان وهو عوض بأن يتوجه إلى صفد نائ

يدعنا نحن وإياهم ثم بعد أستاذنا وابن أستاذنا ولو أرّاد قتلنا ما خالفناه غير أننا لنا غرماء
 ذلك مهما أرّاد السلطان يفعل فينا فنحن بين يديه ".

آقباي الكركي فلما عاد الرسول بذلك بكى المير يشبك الدوادارّ وتكلم هو والمير
بعث السلطان الخازندارّ وقطلوبغا الكركي مع السلطان ودارّ بينهم الكلم الكثير حأتى

آخورّ إلى بالمير نورّوز الحافظي والقاضي الشافعي وناصر الدين المعلم الرماحا أمير
 المير جكم في طلب الصلح.

وقالوا: " ل بد لنا من فنزلوا إليه وكلموه في ذلك فامتنع جكم من الصلح هو ومن معه
القاضي الشافعي وناصر الدين غرمائنا " وأخذوا عندهم المير نورّوز الحافظي وعاد

وغرماءك " فطلب يشبك الرماحا بالجواب فعند ذلك قال السلطان ليشبك: " دونك



ثم عاد إلى القلعة المساعدة من السلطان عليهم فلم يفعل فنزل يشبك إلى دارّه وقد
فلم تكن إل ساعة ليطلع إلى السلطان فلم يمكن منها وتخلى عنه المماليك السلطانية

نورّوز حأتى أقبل جكم وسودون طاز ونورّوز في عددهم وأصحابهم وصاحأب الموكب
معي وجكم عن يسارّه وسودون طاز عن يمينه وسارّوا نحو يشبك فنادى يشبك: من قاتل

 من المماليك السلطانية فله عشرة آلف درّهم فأتاه طائفة.

 وخرج من بيته وصف عساكره.

دارّه وقاتل بها فحمل عليه نورّوز بمن معه وصدمه صدمة واحأدة كسره فيها فانهزم إلى
 ساعة ثم هرب منها فنهبت دارّه ودارّ قطلوبغا الكركي.

الن على وكان بيت يشبك دارّ منجك اليوسفي الملصقة لمدرّسة السلطان حأسن وهي
على آقباي ملك تمربغا الظاهري الدوادارّ ودارّ قطلوبغا الكركي البيت الذي تجاهه وقبض
عشره الكركي الخازندارّ فشفع فيه السلطان فترك في دارّه إلى يوم الخميس ثاني

فركب المير جكم إليه وأخذه وطلع به إلى السطبل السلطاني وقيده.

 الناصري وقيده. ثم قبض على المير قطلوبغا الكركي الحسني من بيت المير يلبغا

الثلثة إلى ثم قبض على جركس القاسمي المصارّع من عند سودون الجلب وقيده وبعث
 السكندرّية والثلثة أمراء ألوف من أصحاب يشبك.

ثلث وسافروا إلى السكندرّية في ليلة السبت رّابع عشر شوال المذكورّ من سنة
حأمو وثمانمائة وكتب جكم بإحأضارّ سودون الفقيه من السكندرّية - وسودون الفقيه هذا

 الملك الظاهر ططر وجد الملك الصالح محمد بن ططر التي ذكرهما.

الثنين سادس عشره وطلب جكم المير يشبك الشعباني الدوادارّ فلم يقدرّ عليه إلى ليلة
في التربة المذكورّة دل عليه أنه في تربة بالقرافة فنزل إليه جكم فلما أحأيط بيشبك وهو

إلى بيت المير ألقى نفسه من مكان مرتفع فشج جبينه وقبض عليه المير جكم وأحأضره
 نورّوز الحافظي فقيد وسير من ليلته إلى السكندرّية فسجن بها.

وظائفه وهو أحأد وفي يوم الثنين خلع على سعد الدين إبراهيم بن غراب باستمرارّه في
 أصحاب يشبك بعد أن اجتهد غاية الجتهاد في رّضا جكم عليه فلم يقدرّ.

باستمرارّه ثم في ثامن عشره أخلع السلطان على المير شيخ المحمودي نائب طرابلس
عمل على نيابته وهي خلعة السفر وكان له من يوم قدم من أسر تيمورّ بالقاهرة في

نائب مصالحه وكذلك المير دقماق نائب صفد خلع عليه خلعة السفر - وكان دقماق أوًل
 حأماة ثم صارّ الن في نيابة صفد - وأذن لهما بالسفر إلى محل كفالتهما.

دوادارًّا كبيًرا وفي تاسع عشره خلع السلطان الملك الناصر على المير جكم باستقرارّه
باستقرارّه عوًضا عن يشبك الشعباني بحكم حأبسه بالسكندرّية وعلى سودون من زاده

الشراب خاناه خازندارًّا عوًضا عن آقباي الكركي وعلى أرّغون من يشبغا باستقرارّه شاد
العادة عوًضا عن قطلوبغا الكركي وأخلع على بيسق الشيخي خلعة إمرة الحاج على
 ورّسم له أن يقيم بعد انقضاء الحج بمكة لعمارّة ما بقي من المسجد الحرام.

باستقرارّه في ثم في سادس عشرين شوال أخلع السلطان على المير يونس الحافظي
 نيابة حأماة بعد عزل المير عمر بن الهيدباني.



الشعباني الدوادارّ وفي هذا اليوم أنعم على المير جكم من عوض الدوادارّ بإقطاع يشبك
على قاني باي وعلى سودون الطيارّ بإقطاع المير جكم وأنعم لقطاع آقباي الكركي

وبإقطاع العلئي وبإقطاع قطلوبغا الكركي على تمربغا من باشاه المعروف بالمشطوب
 جركس القاسمي المصارّع على سودون من زاده بستين فارًّسا.

 ثم في

 نفقة المماليك السلطانية أول ذي القعدة ألزم سعد الدين بن غراب بتجهيز

بن سنقر وتاج الدين فالتزم أن يحمل منها مائة ألف دينارّ وألزم الوزير ناصر الدين محمد
 الجميع في تجهيزها. عبد الرزاق بن أبي الفرج ويلبغا السالمي بمائة ألف دينارّ فشرع

واستمر الحال ثم قبض على السالمي وصودرّ وعذب بأنواع العذاب ثم أفرج عنه بعد مدة
ًثا في المملكة.  على أن جكم صارّ متحد

ولم يعرف ثم في رّابع ذي الحجة اختفى سعد الدين بن غراب وأخوه فخر الدين ماجد
 خبرهما.

بن غراب ثم فاستقر ناصر الدين محمد بن سنقر في الستدارّية عوًضا عن سعد الدين
أبي كم استعفى سودون من زاده من وظيفة الخازندارّية وخلع على الوزير علم الدين

ًفا على الوزرّ عوًضا عن سعد الدين بن غراب وخلع على باستقرارّه في نظر الخاص مضا
سعد الدين بن أبي الفرج ابن بنت الملكي صاحأب ديوان الجيش واستقر في نظر الجيش

 عوًضا عن آبن غراب.

غراب إليهم ثم في تاسع في الحجة ورّد كتاب مشايخ تروجة يتضمن قدوم سعد الدين بن
يشبك ومعه مثال سلطاني باستخراج الموال ومسيرهم معه إلى السكندرّية لخراج

 والمراء من سجن السكندرّية وإحأضارّهم إلى القاهرة.

ًيا بالقبض على ابن غراب ومن فخلع السلطان على رّسولهم وكتب على يده مثاًل سلطان
 معه وإرّسالهم إلى القاهرة.

السكندرّية فخرج ثم قدم كتاب نائب السكندرّية بأن سعد الدين بن غراب طلب زعران
واحأد منهم مبلغ إليه أبو بكر المعروف بعلم الخدام بالزعر إلى تروجة فأعطى لكل

السكندرّية قبض خمسمائة درّهم وقررّ معهم قتل النائب فبلغ ذلك النائب فلما قدموا إلى
بالمقارّع وأنه على جماعة منهم وقتل بعضهم وقطع أيدي بعضهم وضرب علم الخدام

بالنائب ويؤكد عليه أل أيًضا ظفر بكتاب ابن غراب لبعض تجارّ السكندرّية وفيه أن يجتمع
معه من المراء وأن يجعل يقبل ما يرد عليه من أمراء مصر في أمر يشبك الدوادارّ ومن
مشايخ تروجة بسؤال باله ل يجري عليه مثل ما جرى على ابن عرام ثم ورّدت كتب

ًنا وكتب له المراء ما خل المير جكم فإنه كتب المان لبن غراب فكتب له السلطان أما
ًنا فقدم إلى القاهرة في حأادي ًبا ولم يكتب إليه أما عشرينه في الليل ونزل عند إليه كتا

المير سودون طاز أمير صديقه جمال الدين يوسف أستادارّ بجاس وهو يومئذ أستادارّ
يومي الثلثاء والرّبعاء آخورّ فتحدث له مع سودون طاز وأوصله إليه فأكرمه وأنزله عنده

 حأتى استرضى له المراء.

باستقرارّه في وأحأضره في يوم الخميس ثالث عشرينه إلى مجلس السلطان وخلع عليه
 وظائفه القديمة: الستادارّية ونظر الجيش والخاص.
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 ونزل إلى بيت المير جكم الدوادارّ فمنعه جكم من الدخول إليه ورّده.

يده فلم ومما زال يسعى آبن غراب حأتى دخل إليه مع المير سودون من زادة وقبل
 يكلمه كلمة وأعرض عنه.

 فلم يزل حأتى أرّضاه بعد ذلك.

المماليك ثم وفي يوم الخميس سلخ ذي الحجة أنفق آبن غراب تتمة النفقة على
 السلطانية فأعطى كل واحأد ألف درّهم.

بالحجارّة يريدون وعندما نزل من القلعة أدرّكه عدة من المماليك السلطانية ورّجموه
 قتله فبادرّ إلى بيت المير نورّوز واستجارّ به حأتى أجارّه.

على المير ثم في محرم سنة أرّبع وثمانمائة كتب المراء بمصر لمراء دمشق بالقبض
ذلك المثال تغري بردي - أعني الوالد - فكتب للوالد بذلك بعض أعيان أمراء مصر فسبق

 السلطاني.

ثاني عشرين فركب الوالد من دارّ السعادة بدمشق في نفر من مماليكه في ليلة الجمعة
الجمالي المحرم وخرج إلى حألب فتعين لنيابة دمشق عوًضا عن الوالد المير آقبغا

الطروش أتابك دمشق وكتب بانتقال دقماق نائب صفد إلى نيابة حألب عوًضا عن
دمرداش المحمدي بحكم عصيانه وانضمامه على الوالد لما قدم عليه من دمشق واستقر

 المير تمربغا المنجكي في نيابة صفد عوًضا عن دقماق.

حألب قد قبض وأما الوالد رّحأمه الله فإنه لما سارّ إلى حألب وجد المير دمرداش نائب
فأطلقه واتفق على المير خليل بن قراجا بن دلغادرّ أمير التركمان فأمره الوالد بإطلقه

 الجميع على الخروج عن طاعة السلطان بسبب من حأوله من المراء.

 واجتمع عليهم خلئق من التركمان وغيرهم على ما سيأتي ذكره.

المراء مثل نورّوز ثم وقع بين أمراء مصر وهو أن سودون الحمزاوي وقع بينه وبين أكابر
الجميع عن الخدمة وجكم وسودون طاز وتمربغا المشطوب وقاني باي العلئي فانقطعوا

آلة الحرب في السلطانية من أول صفر وعزموا على إثارّة فتنة فلبس سودون الحمزاوي
 دارّه واجتمع عليه من يلوذ به.

أنفس وهم وكان المراء المذكورّون قد عينوا قبل ذلك للخروج من ديارّ مصر ثمانية
سودون الحمزاوي المذكورّ وسودون بقجة وهما من أمراء الطبلخانات ورّؤوس نوب
وأزبك الدوادارّ وسودون بشتو وهما من أمراء العشرات وقاني باي الخازندارّ وبردبك

 من الخاصكية وآخران. وهما

خروج ولما لبس الحمزاوي مشت الرسل بينهم في الصلح على أن وقع التفاق على
سودون الحمزاوي إلى نيابة صفد وإقامة الباقين بمصر من غير حأضورّهم إلى الخدمة

 السلطانية.

وبطل ولية ثم في سابع عشرين صفر المذكورّ خلع على سودون الحمزاوي بنيابة صفد
 تمربغا المنجكي من صفد.



عمر ابن الطحان وفي هذا الشهر حأضر المير ألطنبغا العثماني نائب صفد كان والمير
 نائب غزة كان من أسر تيمورّلنك وذكرا أنهما فارّقاه من أطراف بغداد.

المير نورّوز ثم في يوم الثنين نصف شهر رّبيع الول من سنة أرّبع وثمانمائة طلع
 الرضا. الخدمة السلطانية بعد ما انقطع عنها زيادة على شهر فخلع عليه خلعة

انقطع عنها مدة ثم في ثامن عشره طلع المير جكم من عوض الدوادارّ الخدمة بعد ما
 شهرين وخلع عليه أيًضا.

التركمان هذا ودقماق نائب حألب وأقبغا الطروش نائب الشام في الستعداد وجمع
 والعشير لقتال الوالد ودمرداش.

 ثم خرج الوالد ودمرداش من حألب إلى ظاهرها لنتظارّ دقماق وقتاله.

ًيا ثم إن السلطان في شهر رّبيع الخر أخلع علي جمق رّأس نوبة باستقرارّه دوادارًّا ثان
مبارّك عوًضا عن جركس المصارّع وكانت شاغرة من يوم مسك جركس المذكورّ وآستقر

شاه الحاجب وزيًرا عوًضا عن علم الدين يحيى المعروف بأبي كم وقبض على أبي كم
 وسلم لشاد الدواوين للمصادرّة.

السلم سراج وفي العشر الخير من هذا الشهر آستقر جلل الدين عبد الرحأمن بن شيخ
الدين الصالحي الدين عمر البلقيني قاضي قضاة الديارّ المصرية بعد عزل القاضي ناصر

 وهذه أول ولية جلل الدين البلقيني.

كان في نيابة غزة ثم في ثامن جمادى الولى آستقر المير ألطنبغا العثماني نائب صفد
 عوًضا عن المير صرق بعد عزله.

الخدمة السلطانية أياًما ثم ابتدأت الفتنة بين المراء وطال المر وانقطع جكم ونورّوز عن
 كثيرة.

 العيد مع السلطان. ودخل شهر رّمضان وانقضى ولم يحضروا الهناء بالعيد ول صلوا صلة

 مرة. واستهل شوال فقويت فيه القالة بين المراء وأرّجف بوقوع الحرب غير

الملك الناصر إلى فلما كان يوم الجمعة ثاني شوال رّكب المراء للحرب بالسلحا ونزل
وجكم وخصمهما السطبل السلطاني عند سودون طاز المير آخورّ ورّكب المير نورّوز

 سودون طاز ووقع الحرب بينهم من بكرة النهارّ إلى العصر.

الرّبعة إلى المير فلما كان آخر النهارّ بعث السلطان بالخليفة المتوكل على الله والقضاة
ًدا من الصلح وترك القتال وخلع عنه آلة الحرب نورّوز في طلب الصلح فلم يجد نورّوز ب

 فكف المير جكم أيًضا عن القتال.

أخصامه وكان ذلك مكيدة من سودون طاز فإنه خاف أن يغلب ويسلمه السلطان إلى
 والخاصكية. فتمت مكيدته بعد ما كاد أن يؤخذ لقوة نورّوز وجكم بمن معهما من المراء

 وسكنت الفتنة وبات الناس في أمن وسكون.



ولطاعة للسلطان فلما كان يوم السبت رّكب الخليفة والقضاة وحألفوا المراء بالسمع
السلطان وأرّكبه فطلع المير نورّوز إلى الخدمة في يوم الثنين خامس شوال وخلع عليه

 فرًسا بسرج ذهب وكنبوش زرّكش.

وطلبا فلم ثم طلع المير جكم في ثامنه وهو خائف ولم يطلع قاني باي ول قرقماس
 يوجدا.

ًبا بحماة وقرقماس ًبا بدمشق. فجهز إليهما خلعتان على أن يكون قاني باي نائ  حأاج

 ونزل بغير خلعة فكاد أن يهلك لكونه لم يخلع عليه.

 الثاني ملفق. وعندما جلس بدارّه نزل إليه جرباش الشيخي رّأس نوبة وبشباي الحاجب

الخاصكي الخازندارّ ثم رّكب من ليلته بمن معه من المراء والمماليك وأعيانهم: قمش
ًكا في دولة الشرف برسباي ويشبك العثماني - ويشبك الساقي - وهو الذي صارّ أتاب

وسارّوا الجميع إلى وألطنبغا جاموس وجانيباي الطيبي وبرسبغا الدوادارّ وطرباي الدوادارّ
الرماحا وأرّغز بركة الحبش خارّج القاهرة ولحق بهم في الحال قاني باي وقرقماس

ًعا ببركة وقبجق ونحو الخمسمائة مملوك من المماليك السلطانية وغيرهم وأقاموا جمي
رّأس نوبة الحبش إلى ليلة السبت عاشر شوال فأتاهم المير نورّوز وسودون من زادة
ًعا ببركة وتمربغا المشطوب في نحو اللفين من المماليك السلطانية وغيرهم وأقاموا جمي

يأتيهم أوًل بأول الحبش إلى ليلة الرّبعاء رّابع عشر شوال وأمرهم في زيادة وقوة بمن
 من المراء والمماليك السلطانية.

إلى السطبل وفي الليلة المذكورّة دبر سودون طاز أمره وطلع إلى السلطان وأنزله
 السلطاني وبات به.

المراء والخاصكية فلما أصبح بكرة يوم الرّبعاء المذكورّ رّكب السلطان فيمن معه من
في أمسه بالعرض. ونزل من القلعة وسارّ نحو بركة الحبش من باب القرافة بعد ما نادى

بركة واجتمع إليه جميع عساكره وقد صف سودون طاز عساكر السلطان فلما قارّب
الحبش رّكب نورّوز وجكم بمن معهما أيًضا من المراء وأسر المير تمربغا المشطوب

وسودون من زاده وعلي بن إينال وأرّغز وهرب نورّوز وجكم في عدة كثيرة من المراء
منصورًّا. والمماليك يريدون بلد الصعيد وعاد السلطان ومعه المراء وسودون طاز مظفًرا

السبت سابع وقيد سودون طاز المراء المأسورّين وبعثهم إلى السكندرّية في ليلة
 عشره.

ونزلوا على ناحأية وسارّ نورّوز وجكم إلى أن وصل إلى منيه القائد ثم عادوا إلى طموه
 منبابة من بر الجيزة تجاه بولق.

الثنين تاسع وطلب المير يشبك الشعباني الدوادارّ من سجن السكندرّية فقدم يوم
إلى دارّه كل عشره إلى قلعة الجبل ومعه خلئق ممن خرج إلى لقائه فقبل الرّض ونزل

 ذلك والمراء بالجيزة.

النيل وحأضر فلما كان ليلة الثلثاء عشرين شوال رّكب المير نورّوز نصف الليل وعدى
 إلى بيت المير الكبير بيبرس.



حأتى أمنه وكان بيبرس قد تحدث هو وإينال باي من قجماس مع السلطان في أمر نورّوز
ووعده بنيابة دمشق وكان ذلك أيًضا من مكر سودون طاز فمشى ذلك على نورّوز

 وحأضر.

ًدا فكتب إلى المير بيبرس فاختل عند ذلك أمر جكم وتفرق منه من كان معه وصارّ فري
والمير بشباي التابك يستأذنه في الحضورّ فبعث إليه المير أزبك الشقر رّأس نوبة

السطبل الحاجب وقدما به ليلة الرّبعاء حأادي عشرين شوال إلى باب السلسلة من
 السلطاني فتسلمه عدوه المير سودون طاز.

 وأصبح وقد حأضر المير يشبك وسائر المراء للسلم عليه.

بها في البرج فلما كانت ليلة الخميس ثاني عشرينه قيد وحأمل إلى السكندرّية فسجن
حأبس الذي كان سجن يشبك الدوادارّ فيه وسكن يشبك مكانه وعلى إقطاعه بعدما

ما بالسكندرّية نحًوا من سنة واستقر دوادارًّا على عادته عوًضا عن جكم المذكورّ على
 سيأتي ذكره.

لقتال الوالد وأما أمر البلد الشامية فإن دقماق جمع جموعه من العساكر والتركمان
دمرداش ودمرداش نائب حألب وسارّ إلى جهة حألب فخرج إليه الوالد وعلى مقدمته

 وصدموه صدمة واحأدة انكسر فيها بجموعه وولوا الدبارّ ونهب ما معهم.

 الطروش. وعاد دقماق منهزًما إلى دمشق واستنجد بنائبها المير آقبغا الجمالي

السلطان وجمع وكتب أيًضا دقماق لجميع نواب البلد الشامية بالحضورّ والقيام بنصرة
ًعا كبيًرا وخرج معه غالب العساكر الشامية وعاد إلى جهة حألب من التركمان والعربان جم
الحلبية وخراب بعساكر عظيمة والوالد ودمرداش في مماليكهم ل غير مع جدب البلد

 قراها فإنه كان عقيب توجه تيمورّ بسنة واحأدة وأشهر.

بلد التركمان فلما قارّب دقماق بعساكره حألب أشارّ دمرداش على الوالد بالتوجه إلى
توجهنا إلى بلد التركمان من غير قتال فقال الوالد: ل بد من قتالنا معه فإن انتصرنا وإل

ًدا وثبت كل من بحق فبرزا لدقماق بمماليكهما وقد صف دقماق عساكره واقتتل قتاًل شدي
 الفريقين وقد أشرف دقماق على الهزيمة.

فانكسرت عند وبينما هو في ذلك خرج من عسكر الوالد ودمرداش جماعة إلى دقماق
 ذلك الميمنة.

 دقماق. ثم انهزم الجميع إلى نحو بلد التركمان فلم يتبعهم أحأد من عساكر

 ذكره. وملك دقماق حألب واستمر الوالد ودمرداش ببلد التركمان على ما سيأتي

نورّوز الحافظي وأما ما وقع بمصر فإنه لما حأبس جكم من عوض بالسكندرّية خلع على
 في بيت بيبرس في يوم الرّبعاء بنياية دمشق وتوجه إلى دارّه.

به وحأمل فلما كان من الغد في يوم الخميس قبض عليه وحأمل إلى باب السلسلة فقيد
 من ليلته وهي ليلة الجمعة ثالث عشرين شوال إلى السكندرّية فسجن بها.

الخدمة وغضب لذلك الميران بيبرس التابك وإينال باي بن قجماس وتركا طلوع
 السلطانية أياًما.



 ثم أرّضيا وطلعا إلى الخدمة.

 ورّاحأت على نورّوز.

 واختفى المير قاني باي العلئي وقرقماس الرماحا فلم يعرف خبرهما.

نورّوز على المير فلما كان يوم الثنين ثالث ذي القعدة أنعم السلطان بإقطاع المير
 النحريرية. إينال العلئي المعروف بحطب رّأس نوبة بعد أن أخرجوا منه

تمربغا وأنعم السلطان بإقطاع قاني باي العلئي على المير علن جلق وبإقطاع
المشطوب على المير بشباي الحاجب الثاني فلم يرض به فاستقر باسم قطلوبغا

الكركي وكان إقطاعه قبل حأبسه بالسكندرّية وهو إلى الن لم يحضر من سجن
 السكندرّية.

 وبقي بشباي على طبلخانته.

إقطاعه أيًضا قبل وأنعم بإقطاع جكم من عوض على المير يشبك الشعباني الدوادارّ وهو
 حأبسه بالسكندرّية.

طبلخاناة وعلى وأنعم على المير بيغوت بإمرة طبلخاناة وعلى أسنبغا المصارّع بإمرة
 سودون بشتا بإمرة طبلخاناة.

وهم ثم في سادس ذي القعدة قدم المراء من سجن السكندرّية من أصحاب يشبك
المير آقباي طاز الكركي الخازندارّ وقطلوبغا الحسني الكركي وجركس القاسمي

 المصارّع وصعدوا إلى القلعة وقبلوا الرّض بين يدي السلطان ثم نزلوا إلى بيوتهم.

إلى نيابة ثم رّسم السلطان بانتقال المير شيخ المحمودي الساقي من نيابة طرابلس
 دمشق بعد عزل المير آقبغا الجمالي الطروش وتوجهه إلى القدس بطاًل.

التابك بيبرس ولما كان يوم الثلثاء ثامن عشر ذي القعدة لعب المراء الكرة في بيت
الفتك فاجتمع على باب بيبرس من المماليك السلطانية نحو اللف مملوك يريدون

 بسودون طاز.

 ومماليكه. وعندما خرج سودون طاز من بيت بيبرس هموا به فتحاوطته أصحابه

 سكنه. وساق سودون حأتى لحق بباب السلسلة وامتنع بالسطبل السلطاني حأيث هو

 ووقع كلم كثير ثم خمدت الفتنة.

باستقرارّه دوادارًّا على فلما كان رّابع عشرينه خلع السلطان على المير يشبك الشعباني
 عادته عوًضا عن المير جكم من عوض بحكم حأبسه.

الكركي ثم في يوم السبت رّابع عشر ذي الحجة خلع السلطان على المير آقباي
 باستقرارّه خازندارًّا على عادته.

الكرك واستقر المير ثم في سلخ ذي الحجة استقر المير جمق الدوادارّ الثاني في نيابة
يونس الحافظي فشق علن جلق أحأد مقدمي اللوف بديارّ مصر في نيابة حأماة بعد عزل

 ذلك على سودون طاز.



ًنا وأنه يستقر في نيابة طرابلس عوًضا عن المير ثم كتب السلطان للمير دمرداش أما
بنيابة عين تاب شيخ المحمودي المنتقل إلى نيابة دمشق وكتب للمير علي بك بن دلغادرّ

 وللمير عمر بن الطحان بنيابة ملطية.

دقماق نائب وكانت الخبارّ ورّدت بجمع التركمان ونزولهم مع دمرداش إلى حألب وأن
 سيواس. حألب اجتمع معه نائب حأماة والمير نعير وأن تيمورّلنك نازل على مدينة

بإقطاع ولم يحج أحأد في وفي ثالث المحرم من سنة خمس وثمانمائة أنعم السلطان
جلق علن جلق المستقر في نيابة حأماة على المير جركس القاسمي المصارّع وبإقطاع

 المستقر في نيابة الكرك على آقباي الكركي الخازندارّ وزيد عليه قرية سمسطا.

 فتنة. هذا والكلم يكثر بين المراء والمماليك والناس في تخوف من وقوع

السطبل فلما كان سابع المحرم نزل المير سودون طاز المير آخورّ الكبير من
السلطاني بأهله ومماليكه إلى دارّه وعزل نفسه عن المير آخورّية وصارّ من جملة

 المراء.

السلطان مع كتب ثم في هذا الشهر قدم الوالد إلى دمشق بأمان كان كتب له من قبل
 جميع المراء.

إلى دمشق فلما وصل إلى دمشق خرج المير شيخ المحمودي إلى تلقيه حأتى عاد معه
 مرات. وأنزله بالقرمانية وأكرمه غاية الكرام بحيث إنه جاءه في يوم واحأد ثلث

شيخ أيًضا لوداعه ثم خرج الوالد بعد أيام من دمشق يريد الديارّ المصرية فخرج المير
 لقائه. وسارّ حأتى وصل إلى مصر في سلخ المحرم بعد ما خرج المراء إلى

كاملية بمقلب وطلع إلى القلعة وقبل الرّضي بين يدي السلطان فخلع السلطان عليه
 سمورّ وأرّكبه فرًسا بسرج ذهب وكنبوش زرّكش.

 ثم نزل إلى دارّه ومعه سائر المراء.

 السلطان شفاعته. وظهر المير قرقماس الرماحا فشفع فيه الوالد فإنه كان إنيه فقبل

من سنة خمس وأما أمر سودون طاز فإنه أقام بدارّه إلى ليلة الثنين ثالث عشر صفر
بالقرب من وثمانمائة المذكورّة فخرج من القاهرة بمماليكه وحأواشيه إلى المرج والزيات

ويعود خانقاه سرياقوس ليقيم هناك حأتى يأتيه من وافقه ويركب على أخصامه ويقهرهم
 إلى وظيفته.

حأزب نورّوز وجكم وكان من خبر سودون طاز أنه لما وقع بينه وبين يشبك أوًل وصارّ من
تقدم ذكره صارّ وقبضوا على يشبك وأصحابه من المراء وسجنوا بثغر السكندرّية حأسبما

 تحكم مصر له ويشارّكه في ذلك نورّوز وجكم فثقل عليه.

ًنا منه أنه ينفرد وأرّاد أن يستبد بالمر والنهي وحأده فدبر في إخراجهما حأتى تم له ذلك ظ
 بالمر بعدهما.

قديًما بعد فانتدب إليه يشبك الشعباني الدوادارّ وأصحابه لما كان في نفوسهم منه
 مجيئهم من حأبس السكندرّية لنه كان انحصر لخروجهم من الحبس.



 كان للته. وكان الملك الناصر يميل إلى يشبك وقطلوبغا الكركي لن كل واحأد منهما

ويقول طاز واحأد وكان المير آقباي طاز الكركي الخازندارّ يعادي سودون طاز قديًما
 يكفي بمصر فأنا طاز وهو طاز ما تحملنا مصر.

 طاز لذلك. واتفقوا الجميع عليه وظاهرهم السلطان في الباطن فتلشى أمر سودون

ًفا على نفسه من كثرة وما زالوا في التدبير عليه حأتى نزل من السطبل السلطاني خو
السلطان يقوم جموع يشبك الدوادارّ وجرأة آقباي الخازندارّ الكركي فعندما نزل ظن أن

عليه عدم بناصره فلم يلتفت السلطان إليه وأقام هذه المدة من جملة المراء فشق
المماليك تحكمه في الدولة وكفه عن المر والنهي وكان اعتاد ذلك فخرج لتأتيه

بهم يشبك السلطانية وغيرهم فإنه كان له عليهم أياد وإحأسان زائد عن الوصف - ليحارّب
بعدهم بالمر وطائفته ويخرجهم من الديارّ المصرية أو يقبض عليهم كما فعل أوًل ويستبد
 معه. فجاء حأساب الدهر غير حأسابه ولم يخرج إليه أحأد غير أصحابه الذين خرجوا

اخورًّا كبيًرا في وأخلع السلطان على المير إينال باي من قجماس بآستقرارّه عوضه أمير
قطلوبغا الكركي يأمره يوم الثنين عشرين صفر وبعث السلطان إلى سودون طاز بالمير

الشامية فله ما يختارّه من بالعود على إقطاعه وإمرته من غير إقامة فتنة وإن أرّاد البلد
طاز الكركي الخازندارّ أوًل إلى النيابات بها فآمتنع من ذلك وقال: ل بد من إخراج آقباي
ًيا بالمير بشباي الحاجب بلد الشام فلم يوافق السلطان على إخراج آقباي وبعث إليه ثان

 وأبى إل ما قاله أوًل من إخراج آقباي. الثاني فلم يوافق فبعث إليه مرة ثالثة فلم يرض

بالسلحا فلما يئس السلطان منه رّكب بالعساكر من قلعة الجبل ونزل جميع عساكره
بمن وآلة الحرب في يوم الرّبعاء سادس شهر رّبيع الول فلم يثبت سودون طاز ورّحأل

معه وهم نحو الخمسمائة من المماليك السلطانية ومماليكه وقد ظهر المير قاني باي
العلئي ولحق به من نحو عشرة أيام وصارّ من وكان سودون عندما وصل إلى سرياقوس

الخليج ومضى إلى جهة القاهرة وعبر من باب البحر بالمقس وتوجه إلى نزل من
 الميدان.

باب السلسلة فلم وهجم قاني باي العلئي في عدة كبيرة على الرميلة تحت القلعة ليأخذ
 يقدرّ على ذلك.

العساكر وتاهوا - ومر السلطان الملك الناصر وهو سائق على طريق بلبيس وتفرقت عنه
 في عدة طرق.

يحاصر قلعة وبينما السلطان في ذلك بلغه أن سودون طاز توجه إلى نحو القاهرة وهو
ًعا يريد القلعة حأتى وصل إليها بعد العصر وقد بلغ منه ومن الجبل فرجع بأمرائه مسر

ًغا عظيًما.  عساكره التعب مبل

وندب المراء ونزل السلطان بالمقعد المطل على الرميلة من السطبل بباب السلسلة
ًنا بالرماحا ساعة فلم يثبت وانهزم والمماليك لقتال سودون طاز فقاتلوه في الزقة طع

 بمن معه وقد جرحا من الفريقين جماعة كثيرة وحأال الليل بينهم.

معه على وتفرق أصحاب سودون طاز عنه وتوجه كل واحأد إلى دارّه وبات السلطان ومن
 تخوف.

 الليل. وأصبح من الغد فلم يظهر لسودون طاز ول قاني باي خبر ودام ذلك إلى



طاز دخل عليه فلم يشعر المير يشبك وهو جالس بدارّه بعد عشاء الخرة إل وسودون
 في ثلثة أنفس وترامى عليه فقبله وبالغ في إكرامه وأنزله عنده.

الحأد عاشره وأصبح يوم الجمعة كتب سودون طاز وصيته وأقام بدارّ يشبك إلى ليلة
يكفيه بعد أن أنعم فأنزل في حأراقة وتوجه إلى ثغر دمياط بطاًل بغير قيد ورّتب له بها ما

حأتى أخرجه من عليه المير يشبك بألف دينارّ مكافأه له على ما كان سعى في أمره
الدوادارّ كان أرّاد حأبس السكندرّية وعوده إلى وظيفته وإبقائه في قيد الحياة فإن جكم

 قتله عند ما ظفر به وحأبسه بالسكندرّية لول سودون طاز هذا.

ًيا فلم يعرف له خبر وسكنت  الفتنة. وأما قاني باي العلئي فإنه اختفى ثان

صفد إلى فلما كان خامس عشرين شهر رّبيع الول قدم المير سودون الحمزاوي نائب
آقباي القاهرة باستدعاء من السلطان صحبة الطواشي عبد اللطيف اللل بسعي المير

 طاز الكرير الخازندارّ في ذلك لصداقة كانت بينهما.

نيابة صفد وخلع السلطان على المير شيخ السليماني شاد الشراب خاناه واستقر في
وتقدمة عوًضا عن سودون الحمزاوي وأنعم السلطان على سودون الحمزاوي بإمرة مائة

 ألف بالقاهرة.

أبيارّ من الديوان ثم أنعم السلطان على الوالد بإمرة مائة وتقدمة ألف وأزيد مدينة
 المفرد ورّسم له أن يجلس رّأس ميسرة.

 ثم أخرج المير قرقماس الرماحا إلى دمشق على إقطاع المير صرق.

شاد الشراب وخلع السلطان على سودون الحمزاوي المعزول عن نيابة صفد باستقرارّه
سودون خاناه عوًضا عن شيخ السليماني المسرطن المنتقل إلى نيابة صفد فلم يقم

ومات الحمزاوي في المشدية إل أياًما ومرض صديقه المير آقباي الكركى الخازندارّ
 فولي الخازندارّية عوضه في يوم الثنين سابع جمادى الخرة.

العلئي في دارّ ثم في ليلة الرّبعاء ثالث عشرين جمادى الخرة غمز على قاني باي
 فكبس عليه بها وأخذ منها وقيد وحأمل إلى السكندرّية.

رّابع عشرين وفي هذه اليام ورّد الخبر أن سودون طاز خرج من ثغر دمياط يوم الخميس
والمماليك فندب جمادى الخرة في طائفة وأنه اجتمع عليه جماعة كبيرة من العربان
الحمزاوي في عدة السلطان لقتاله الوالد والمير تمراز الناصري أمير مجلس وسودون

 أمراء أخر.

بالشرقية جاءه وخرجوا من القاهرة فبلغهم أنه عند المير علم الدين سليمان بن بقر
سودون طاز ليساعده على غرضه فعندما أتاه أرّسل ابن بقر إلى المراء يعلمهم بأن

جمادى عنده فطرقه المراء وقبضوا عليه وأحأضروه إلى القلعة في يوم الرّبعاء سلخ
 الخرة.

ثم أصبح السلطان في يوم الخميس أول شهر رّجب سفر خمسة من المماليك
السلطانية ممن كان مع المير سودون طاز أحأدهم سودون الجلب التي ذكره في عدة

ثم جانبك القرماني حأاجب حأجاب زماننا هذا فاجتمع المماليك السلطانية لقامة أماكن
 بسببهم. الفتنة



شمائل ونفي وتكلم المراء مع السلطان في ذلك فخلى عنهم وقيدوا وسجنوا بخزانة
ًدا إلى سودون الجلب إلى قبرس ثم في ثالث شهر رّجب حأمل سودون طاز مقي

 السكندرّية وسجن بها عند غريمه المير جكم من عوض الدوادارّ.

وهو خراب وكان وفي هذا الشهر ورّد الخبر من دمشق أنه أقيمت الجمعة بالجامع الموي
نائب دمشق بطل منه صلة الجمعة من بعد كائنة تيمورّ وأن المير شيخا المحمودي

الذهب سكن بدارّ السعادة بعد أن عمرت وكانت حأرقت أيًضا في نوبة تيمورّ وأن سعر
الهرجة زاد عن الحد فأجيب بأن الذهب قد زاد سعره بمصر أيًضا حأتى صارّ سعر المثقال

 بخمسة وستين درّهًما والدينارّ المشخص بستين درّهًما.

الملك الظاهر ثم عقد السلطان عقد المير سودون الحمزاوي على أخته خوند زينب بنت
منها مع برقوق وعمرها نحو الثمان سنين فصارّت أخوات السلطان الثلث كل واحأدة
المير إينال أمير من أمرائه فخوند سارّة زوجة المير نورّوز الحافظي وخوند بيرم زوجة

 باي بن قجماس وخوند زينب وهي أصغرهن مع سودون الحمزاوي هذا.

كمال ثم في يوم الثنين سادس عشرين شهر رّجب خلع السلطان على قاضي القضاة
القاضي الدين عمر بن العديم باستقرارّه في قضاء الحنفية بالديارّ المصرية بعد أن عزل

 أمين الدين عبد الوهاب الطرابلسي بسفارّة الوالد لصحبة كانت بينهما من حألب.

السكندرّية ثم في ليلة الثلثاء سابع عشرين شهر رّجب المذكورّ أرّسل السلطان إلى
ًكا من المماليك المير آقبردي والمير تنبك من المراء العشرات في ثلثين مملو

عوض السلطانية فوصلوها في تاسع شعبان وأخرجوا المير نورّوز الحافظي وجكم من
وسارّوا وسودون طاز وقاني باي العلئي من سجن السكندرّية وأنزلوهم في البحر المالح
وحأبس بهم إلى البلد الشامية فحبس نورّوز وقاني باي في قلعة الصبيبة من عمل دمشق

جكم في حأصن الكراد من عمل طرابلس وحأبس سودون طاز في قلعة المرقب ولم يبق
 السكندرّية من المراء غير سودون من زاده وتمربغا المشطوب. بسجن

 ثم حأول جكم بعد مدة إلى قلعة المرقب عند غريمه سودون طاز.

باستقرارّه ثم في ثامن عشر شوال خلع السلطان على المير بكتمر الركني أمير سلحا
أمير مجلس رّأس نوبة المراء عوًضا عن نورّوز الحافظي واستقر المير تمراز الناصري

عن عوضه أمير سلحا واستقر سودون المارّداني رّأس نوبة النوب أمير مجلس عوًضا
تمراز واستقر سودون الحمزاوي رّأس نوبة النوب عوًضا عن سودون المارّداني وأخلع

 السلطان على المير طوخ باستقرارّه خازندارًّا عوًضا عن سودون الحمزاوي.

وأخيه فخر ثم في خامس عشرين ذي القعدة أفرج عن سعد الدين إبراهيم بن غراب
الدين ماجد وكان السلطان قبض عليهما من شهر رّمضان وولى وظائفهما جماعة

 واستمرا في المصادرّة إلى يومنا هذا.

درّهم فضة وفخر وكان الفراج عنهما بعد ما التزم سعد الدين بن غراب بحمل ألف ألف
 ثم يقتلهما. الدين بثلثمائة ألف درّهم ونقل إلى السالمي ليستخرج الموال منهما

السالمي بمكروه ولم وكان ابن قايماز أهانهما وضرب فخر الدين وأهانه فلم يعاملهما
 لم يكن يبال أحأد. ينتقم منهما وخاف سوء العاقبة فعاملهما من الحأسان والكرام بما

الدين محمد بن وما زال يسعى في أمرهما حأتى نقل من عنده لبيت شاد الدواوين ناصر
 المسيئون. جلبان الحاجب وهذا بخلف ما كانا فعل مع السالمي فكان هو المحسن وهم



قايماز وهذه ولية ثم خلع السلطان على يلبغا السالمي بآستقرارّه أستادارًّا وعزل ابن
 يلبغا السالمي الثانية.

أسنبغا المصارّع ثم في سابع ذي الحجة من سنة خمس وثمانمائة أخرج السلطان المير
وإينال المظفري والمير نكباي الزدمري وهما من أمراء الطبلخاناه بمصر إلى دمشق
اقتضى ذلك فسارّوا وآخر وهما من المراء العشرات ورّسم للرّبعة بإقطاعات هناك لمر

 من القاهرة.

من قلعة الجبل فلما كان يوم تاسع عشرين الحجة أغلق المماليك السلطانية باب القصر
باب السر على من حأضر من المراء وعوقوهم بسبب تأخر جوامكهم فنزل المراء من

 ولم يقع كبير أمر.

 وأمر السلطان ليلبغا السالمي أن ينفق عليهم فنفق عليهم.

السالمي عن ثم في يوم الثلثاء رّابع المحرم من سنة ست وثمانمائة عزل يلبغا
 إليه. الستادارّية وأعيد إليها رّكن الدين عمر بن قايماز وقبض على السالمي وسلم

في الوزارّة ثم في ثامنه خلع السلطان على الصاحأب علم الدين يحيى أبي كم وآستقر
بيده من ونظر الخاص معا عوًضا عن تاج الدين بن البقري واستقر ابن البقري على ما
أيام وهرب وظيفتي نظر الجيش ونظر ديوان المفرد فلم يباشر أبو كم الوزرّ غير ثمانية

 واختفى فأعيد تاج الدين بن البقري إليها.

 هذا والسالمي في المصادرّة.

الوباء وهذه السنة وفي هذه السنة كان الشراقي العظيم بمصر وعقبه الغلء المفرط ثم
وأعمالها من هي أول سنين الحوادث والمحن التي خرب فيها معظم الديارّ المصرية

 الشراقي واختلف الكلمة وتغيير الولة بالعمال وغيرها.

 ثم في شهر رّبيع الول كتب بإحأضارّ دقماق نائب حألب.

وآستقر في وفيه اختفى الوزير تاج الدين بن البقري فخلع على سعد الدين بن غراب
 وظيقتي الستادارّية ونظر الجيش.

 وصرف ابن قايماز وخلع على تاج الدين رّزق الله وأعيد إلى الوزارّة.

حألب عوًضا عن وفي خامس صفر كتب باستقرارّ المير آقبغا الجمالي الطروش في نيابة
 دقماق فلما بلغ دقماق أنه طلب إلى مصر هرب من حألب.

فأنزله المير ثم قدم الخبر على السلطان بأن قرايوسف بن قرامحمد قدم إلى دمشق
 شيخ المحمودي بدارّ السعادة وأكرمه.

منه بغداد. وكان من خبر قرايوسف أنه حأارّب السلطان غياث الدين أحأمد بن أويس وأخذ

 فلما بلغ تيمورّ ذلك بعث إليه عسكًرا فكسرهم قرايوسف.

ًيا فهزموه ففر بأهله وخاصته إلى الرحأبة فلم يمكن منها ونهبته فجهز إليه تيمورّ جيًشا ثان
قدمها أيًضا قبل العرب فسارّ إلى دمشق فوافى بها السلطان أحأمد بن أويس وقد

 تارّيخه.



نورّوز بالسجن وأخبر الرسول أيًضا أن قاني باي العلئي هرب من سجن الصبيبة فتأخر
 ولم يعرف أين ذهب.

الفوي وآستقر في ثم في يوم الثلثاء خلع السلطان على بدرّ الدين حأسن بن نصر الله
ابن نصر الله نظر الخاص عوًضا عن ابن البقري وهذه أول ولية الصاحأب بدرّ الدين

 للوظائف الجليلة.

للوزرّ على عادته ثم في عاشره اختفى الوزير تاج الدين وفي ثالث عشره أعيد آبنالبقري
كان يموت ونظر الخاص وصرف آبن نصر الله هذا والموت فاش بين الناس وأكثر من

 الفقراء من الجوع.

وقرايوسف ثم في آخر جمادى الخرة رّسم بالقبض على السلطان أحأمد بن أويس
 بدمشق فقبض عليهما المير شيخ وسجنهما.

آقبغا الجمالي ثم في يوم الثنين ثامن عشر شهر رّجب قدم إلى القاهرة سيف المير
المحمدي نائب الطروش نائب حألب بعد موته فرسم السلطان بانتقال المير دمرداش

المحمدي المعروف طرابلس إلى نيابة حألب وحأمل إليه التقليد والتشريف المير سودون
 بتلي.

من التركمان وفي أثناء ذلك ورّد الخبر بأن المير دقماق نزل على حألب ومعه جماعة
 فيهم المير علي بك بن دلغادرّ وفر منه أمراء حألب فملك دقماق حألب.

نيابة طرابلس ورّسم السلطان بانتقال المير شيخ السليماني المسرطن نائب صفد إلى
جلق أحأد أمراء وحأمل إليه التقليد والتشريف المير آقبردي ورّسم باستقرارّ المير بكتمر

 دمشق في نيابة صفد عوًضا عن شيخ السليماني المسرطن.

وقبل وصول إينال وخرج المير إينال المأمورّ بقتل المراء المسجونين بالبلد الشامية
طاز وكانا المذكورّ أفرج المير دمرداش نائب طرابلس عن المير جكم وعن سودون

الشامية ببعض حأصون طرابلس وسارّ بهما إلى حألب وهذا أول أمر جكم وظهورّه بالبلد
 على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

الدوادارّ ثم في يوم الخميس سابع عشر ذي الحجة قبض السلطان على المير بيبرس
إلى الثاني وعلى المير جانم من حأسن شاه وعلى المير سودون المحمدي تلي وحأملوا

ًيا عوًضا عن سجن السكندرّية واستقر المير قرقماس أحأد أمراء الطبلخانات دوادارًّا ثان
 بيبرس المذكورّ.

المير إينال باي ثم في صفر من سنة سبع وثمانمائة وقع بين المير يشبك الشعباني وبين
 بن قجماس المير آخورّ كبير.

وبيده جميع أمورّها وسبب ذلك أن المير يشبك الشعباني الدوادارّ صارّ هو مدبر الدولة
إينال باي من من الولية والعزل فصارّ له بذلك عصبة كبيرة فأحأبوا عصبته عزل

فإنه كان تزوج الميراخورّية لختصاصه بالسلطان الملك الناصر لقرابته منه ثم لمصاهرته
بخوند بيرم بنت الملك الظاهر برقوق وسكن بالسطبل السلطاني على عادة

الميراخورّية فصارّ السلطان ينزل عنده ويقيم ببيت أخته ويعاقره الشراب فعظم أمر
إينال باي لذلك فخافه حأواشي يشبك وأحأبوا أن يكون جركس القاسمي المصارّع عوضه

أميراخورًّا واتفقوا مع يشبك على ذلك فانقطعوا عن حأضورّ الخدمة السلطانية من جمادى
الولى فاستوحأش السلطان منهم وتمادى الحال إلى يوم الجمعة فأمر السلطان لينال



أن ينزل للمراء المذكورّين ويصالحهم فمنع جماعة من المماليك السلطانية إينال باي باي
 ينزل. أن

وقوع الحرب واشتد ما بينهم من الشر حأتى خاف السلطان عاقبة ذلك وباتوا مترقبين
 بينهما.

مجاورّة لمدرّسة وكان السلطان رّسم للمير يشبك أن يتحول من دارّه قبل تارّيخه فإنها
 السلطان حأسن فامتنع يشبك من ذلك فساء ظن السلطان به.

الكبير بيبرس ثم استدعى السلطان القضاة في يوم السبت ثاني صفر إلى بيت المير
 ليصلحوا بين إينال باي وبين يشبك ورّفقته فلم يقع صلح بين الطائفتين.

ما وتسورّ بعض أصحاب يشبك على مدرّسة السلطان حأسن فتحقق السلطان عند ذلك
 كان يظنه بيشبك ويحذرّه منه إينال باي وغيره.

 باي. وأخذ كل أحأد من الطائفتين في أهبة الحرب والسلطان من جهة إينال

ًعا يوم الحأد لبسين السلحا.  وأصبحوا جمي

رّأس نوبة المراء وطلع أعيان المراء إلى السلطان وهم التابك بيبرس والوالد وبكتمر
آخرين من وسودون المارّداني أمير مجلس وآقباي حأاجب الحجاب وطوخ الخازندارّ في

 مقدمي اللوف والطبلخانات والعشرات والمماليك السلطانية.

سلحا ويلبغا وكان مع يشبك من أمراء اللوف سبعة وهم المير تمراز الناصري أمير
النوب الناصري وإينال حأطب العلئي وقطلوبغا الكركي وسودون الحمزاوي رّأس نوبة

 وطولو وجركس المصارّع.

البكجري وناصر وانضم معهم سعد الدين إبراهيم بن غراب الستادارّ ومحمد بن سنقر
للحرب الدين محمد بن علي بن كلبك في جماعة من المراء والمماليك وتجهز يشبك

وأعد بأعلى مدرّسة السلطان حأسن مدافع النفط والمكاحأل والسهم للرمي على
 السطبل السلطاني وعلى من يقف تحته من الرميلة.

 واجتمع عليه خلئق.

واجتمع عليه ونزل السلطان أيًضا من القصر إلى السطبل السلطاني وجلس بالمقعد
 أكابر أمرائه وخاصكيته.

الحأد إلى ليلة ووقع القتال بين الطائفتين والحصارّ والرمي بالمدافع من بكرة يوم
 الخميس سابعه.

وأمر يشبك وقد ظهر أصحاب السلطان على اليشبكية وحأصروهم والقتال مستمر بينهم
فاتفق المير في إدبارّ وحأال السلطان في استظهارّ إلى أن كانت ليلة الخميس المذكورّة
على حأمية يشبك مع أصحابه ورّكب نصف الليل وخرج بمن معه من المراء من الرميلة

 ومروا من تحت الطبلخاناه إلى جهة الشام فلم يتبعهم أحأد من السلطانية.

 والزعر من النهب. ونودي بالقاهرة في آخر الليلة المذكورّة بالمان ومنع أهل الفساد

العائذ بالتقادم. ومر يشبك بمن معه من المراء والمماليك إلى قطيا فتلقاه مشايخ عربان



بك بعساكر غزة وسارّ إلى العريش وقد بلغ خبره إلى غزة فتلقاه نائب غزة المير خير
 فدخلها يوم الرّبعاء ثالث عشر صفر ونزل بها.

 الخبر. ثم بعث المير طولو إلى المير شيخ المحمودي نائب الشام يعلمه

شيخ إليه وسارّ طولو يريد دمشق حأتى قدم دمشق يوم الحأد ثامن عشره فخرج المير
وتلقاه وأعلمه طولو الخبر وكان في ثامن عشر الشهر الخارّج قدم المير دقماق

 المحمدي دمشق فأكرمه المير شيخ.

 و

 خبر دقماق وسبب قدومه إلى دمشق

المحمدي نائب أنه لما فر من حألب وجمع التركمان وأخذ حألب وقدم المير دمرداش
وسارّ بهما طرابلس عليه وقد ولي نيابة حألب بعد أن أطلق دمرداش وسودون طاز وجكم

فانكسر من طرابلس إلى حألب لقتال التركمان وواقع التركمان بعد أن قتل سودون طاز
دمرداش وملك جكم حألب منه بعد أمورّ صدرّت يطول شرحأها فكتب السلطان إلى

 يخبره في أي بلد يقيم فآختارّ الشام فقدمها. دقماق

بدمشق والمير ولما بلغ المير شيخ ما وقع ليشبك بعث بالمير ألطنبغا حأاجب الحجاب
ومعهم أرّبعة شهاب الدين أحأمد بن اليغمورّي وجماعة أخر من العيان إلى المير يشبك

القدوم أحأمال قماش ومال وكتب شيخ على أيديهم مطالعات للمير يشبك يرغبه في
 عليه وأنه يقوم بنصرته ويوافقه على غرضه.

أقام بها ثلثة فلما بلغ يشبك ذلك رّحأل من غزة في ليلة الثنين خامس عشرينه بعد ما
أهل الكرك عشر يوًما وأخذ ما كان بها من حأواصل المراء وعدة خيول وبعث إليه

ًفا وثلثمائة وخمسة والشوبك بعدة تقادم بعد ما كان عرض من معه من المقاتلة فكانوا أل
وحأمل إليه وعشرين فارًّسا وتلقاه بعد مسيره من غزة مشايخ بلد الساحأل أو الجبل

طائفة بعد المير بكتمر جلق نائب ثم جهز إليه المير شيخ نائب الشام جماعة لملقاته
 أخرى.

شيخ عن فرسه ثم خرج إليه شيخ المذكورّ من دمشق حأتى وافاه فلما تقارّبا ترجل المير
 قليًل. فلما عاينه يشبك ترجل هو وأصحابه وسلم عليه ثم سلم على المراء وجلسا

المراء الخلع بالطرز ثم رّكبا وسارّ يشبك المذكورّ وقد ألبسه شيخ هو وجميع من معه من
سوى من تقدم ذكرهم العريضة وعدتهم أحأد وثلثون أميًرا من الطبلخانات والعشرات

 من أمراء اللوف ودخلوا دمشق يوم الثلثاء رّابع شهر رّجب.

وذكروا له ولما طال جلوسهم بدمشق سألهم المير شيخ عن خبرهم فأعلموه بما كان
ًدا غير أن إينال باي نقل عنهم أنهم مماليك السلطان وفي طاعته ل يخرجون عنها أب

لم للسلطان ما ل يقع منهم فتغير خاطر السلطان عليهم حأتى وقع ما وقع وأنهم ما
 ينصفوا منه ويعودوا لما كانوا عليه وإل فأرّض الله واسعة.

نحو مائتي ألف فوعدهم بخير وقام لهم بما يليق بهم حأتى قيل إنه بلغت نفقته عليهم
 دينارّ مصرية.

 ثم كتب شيخ إلى السلطان يسأله في أمرهم.
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معه إلى جهة وأما أمر السلطان الملك الناصر فإنه لما أصبح وقد انهزم يشبك بمن
إلى الشام كتب بالفراج عن المير سودون من زاده وتمربغا المشطوب وصرق وكتب

ًنا المير نورّوز بالحضورّ إلى الديارّ المصرية ليستقر على عادته وكتب للمير جكم أما
على توجه به طغاي تمر ثم في ثامن عشره خلع على عدة من المراء بعدة وظائف فخلع
سودون المارّداني أمير مجلس باستقرارّه دوادارًّا عوًضا عن يشبك الشعباني المقدم
ذكره وعلى المير سودون الطيارّ المير آخورّ الثاني وآستقر أمير مجلس عوًضا عن

المارّداني وعلى آقباي حأاجب الحجاب باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن تمراز سودون
على أبي كم واستقر في وظيفة نظر الجيش عوًضا عن آبن غراب وعلى الناصري وخلع

 قايماز باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن آبن غراب أيًضا. رّكن الدين عمر بن

ثم في تاسع عشره قدم سودون من زاورّ وتمربغا المشطوب وصرق من سجن
 السكندرّية وقبلوا الرّض بين يدي السلطان ونزلوا إلى دورّهم.

رّأس نوبة وفي حأادي عشرينه خلع السلطان على المير يشبك بن أزدمر باستقرارّه
 النوب عوًضا عن سودون الحمزاوي.

موجود المير ثم ألزم السلطان مباشري المراء المتوجهين إلى الشام بمال فقررّ على
سودون الحمزاوي يشبك مائة ألف دينارّ وعلى موجود تمراز مائة ألف دينارّ وعلى موجود

السلطان أن ثلثين ألف دينارّ وعلى موجود قطلوبغا الكركي عشرين ألف دينارّ ورّسم
مع المير يكون الدينارّ بمائة درّهم ثم افتقد السلطان المماليك السلطانية ممن توجه

 يشبك فكانوا مائتي مملوك.

الصبيبة فتلقاه ثم قدم الخبر على السلطان أن المير نورّوز قدم إلى دمشق من قلعة
 السلطان. المير شيخ وأكرمه وضربت البشائر لقدومه بدمشق فعظم ذلك على

البيري أستادارّ ثم في يوم الثلثاء رّابع شهر رّجب طلب السلطان جمال الدين يوسف
على جمال الدين بجاس وخلع عليه باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن آبن قايماز بعد ما رّسم

 المذكورّ في بيت شاد الدواوين محمد بن الطبلوي يوًما وليلة.

من الوزرّ واستمر يتحدث في استادارّية التابك بيبرس فإنه كان خدم عنده ليحميه
 والستادارّية فلم ينهض بيبرس بذلك.

 ثم قدم الخبر بأن المير شيًخا أفرج عن قرايوسف.

من غير وأما خبر جكم مع دمرداش وكيف ملك منه حألب وقد قدمنا ذكر ذلك مجمًل
ووقع تفصيل فإن جكم لما أطلقه دمرداش وأخذه صحبته إلى حألب وقاتل معه التركمان

لهما أمورّ حأاصلها أن جكم تخوف من دمرداش وفر منه إلى جهة التركمان وانضم عليه
سودون الجلب بعد مجيئه من بلد الفرنج والمير جمق نائب الكرك كان وغيره من

 المخامرين.

دمرداش ووقع بينهما ثم وافقه ابن صاحأب الباز أمير التركمان بتركمانه فعاد جكم وقاتل
 أمورّ وحأروب إلى أن ملك جكم طرابلس.

ليقدم عليهم دمشق وأرّسل إليه المير شيخ نائب الشام والمير يشبك ورّفقته يستميلونه
وصل حأماة ويوافقهم على قتال المصريين فأجابهم إلى ذلك وخرج من طرابلس فلما

هزمه وأخذ أخذ نائبها المير علن بمن انضم عليه وتوجه بهم إلى دمرداش وقاتله حأتى
 منه مدينة حألب.



 وفر دمرداش بجماعة من أمراء حألب إلى بلد التركمان.

نيابة حأماة ولما ملك جكم حألب أنعم بموجود دمرداش على علن نائب حأماة وأقره على
 على عادته فصارّ مع جكم حألب وطرابلس وحأماة.

جكم حأكم وما وأخذ يسير مع الرعية أحأسن سيرة فأحأبه الناس وجرى على ألسنتهم: "
 ظلم ".

سودون الحمزاوي واستمر جكم بحلب إلى أن أرّسل إليه المير شيخ نائب الشام المير
 والمير سودون الظريف فتوجها إلى جكم على أنه بطرابلس.

حألب رّسوًل ثم أرّسل المير شيخ المير شرف الدين موسى الهيدباني حأاجب دمشق إلى
 إلى دمرداش يستدعيه إلى موافقته هو ومن عنده من المراء.

 إليهما. وكان قد ورّد كتاب دمرداش على شيخ ويشبك أنه معهما ومتى دعواه حأضر

 فيما بعد. فهذا ما كان من أمر جكم وبقية خبر قدومه يأتي إن شاء الله تعالى

صفد فخرج المير ثم إن المير شيًخا نائب الشام عين جماعة من المراء ليتوجهوا لخذ
سودون الظريف تمراز الناصري أمير سلحا والمير جارّكس القاسمي المصارّع والمير

يسيرون بعد عوده من طرابلس وسارّوا بعساكرهم لخذ صفد من بكتمر جلق بحيلة أنهم
جشارّه إلى جشارّ المير بكتمر جلق كأنهم يأخذوه فإذا أقبل إليهم بكتمر ليدفعهم عن

من قاطعوا عليه وأخفوا مدينة صفد منه فتيقظ بكتمر لذلك وترك لهم الجشارّ فساقوه
 غير أن يتحرك بكتمر من المدينة وعادوا إلى دمشق وأخبروا المراء بذلك.

ًعا وعدة مكاحأل ومنجنيقين وجمع الحجارّين فاستعد شيخ لخذ صفد وعمل ثلثين مدف
 والنقابين وآلت الحصارّ.

مصر والشام وخرج من دمشق يوم الثلثاء سابع عشر شعبان ومعه جمع كبير من عسكر
وجماعة من جملتهم قرايوسف بجماعته وجماعة السلطان أحأمد بن أويس متملك بغداد

 من التركمان الجشارّية وأحأمد بن بشارّة بعشرانة وعيسى بن الكابولي بعشرانه.

بمصر " فاجتمع ونادى شيخ بدمشق قبل خروجه منها: " من أرّاد النهب والكسب فعليه
 عليه خلئق وسارّ معه مائه جمل تحمل مكاحأل ومدافع وآلت الحصارّ.

معه من العساكر وولي المير ألطنبغا العثماني نيابة صفد كما كان أوًل وسارّ شيخ بمن
تسليم مدينة حأتى وافى مدينة صفد فأرّسل شيخ بالمير علن إلى بكتمر جلق يكلمه في

السيف " فحينئذ رّكب صفد فلم يذعن إليه بكتمر وأبى إل قتاله وقال: " ما له عندي إل
وقد حأصنها بكتمر شيخ ويشبك بمن معهما وأحأاطا بقلعة صفد وحأصراها من جميع جهاتها

 وشحنها بالرجال وقام يقاتل شيًخا أتم قتال.

ثلثمائة رّجل وقتل أزيد فاستمر الحرب بينهم أياًما كثيرة جرحا فيها من أصحاب شيخ نحو
 من خمسين نفًسا.

ففرحأوا بذلك ولم وبينما هم في قتال صفد إذ ورّد عليهم الخبر بقدوم جكم إلى دمشق
دمشق يمكنهم وكان خروج جكم من حألب في حأادي عشر شهر رّمضان وسارّ حأتى قدم



خروجه وقد حأضر إليه شاهين دوادارّ المير شيخ يستدعيه فإن شيًخا كان أرّسله إليه قبل
 إلى صفد بعد عود سودون الحمزاوي وسودون الظريف من طرابلس.

وعمل وقبل خروج جكم من حألب سلم قلعتها إلى المير شرف الدين موسى بن يلدق
ًبا وأرّباب وظائف وعزم على أنه يتسلطن ويتلقب بالملك العادل.  حأجا

 ثم بدا له تأخير ذلك وقدم دمشق لمرافقة شيخ ويشبك ومن معهما.

كبيرة فخرج ووصل إلى دمشق ومعه المير قاني باي وتغري بردي القجقارّي وجماعة
على من بدمشق من أمراء مصر والشام جميعهم إلى لقائه وأنزل بالميدان فسلم جكم
ًدا أوجب تنكرهم ًعا زائ عليه المراء سلم السلطين على المراء وأخذ يترفع عليهم ترف
وكلموه في الباطن إل أن الضرورّة قادتهم إلى النقياد إليه فأكرموه على رّغمهم وأنزلوه

 في القيام معهم فأجاب.

 بذلك. وأمرهم أن يكتبوا ليشبك وشيخ بقدومه إلى دمشق فكتبوا إلى يشبك وشيخ

ذلك وما زالوا وأخذ جكم في إظهارّ شعارّ السلطنة مع خدمه وأصحابه فشق على المراء
 به بالملطفة حأتى ترك ذلك إلى وقته.

وثمانمائة وأقام معهم بدمشق إلى ليلة الحأد سابع عشرين شهر رّمضان من سنة سبع
ًفا إلى طرابلس ليجمع عساكر طرابلس وترك ثقله المذكورّة فخرج من دمشق وتوجه مخ

 بدمشق.

عشرين شهر وورّد عليه الخبر أن دمرداش لما فر منه رّكب ثم قدم إلى مصر في رّابع
 رّمضان المذكورّ فهدأ سر جكم بذلك عن أمر حألب.

على مدينة وأما يشبك وشيخ بمن معهما من المراء والعساكر لما طال عليهم القتال
 صفد وعجزوا عن أخذها تكلموا في الصلح مع بكتمر حأتى تم لهم ذلك.

شهر رّمضان واصطلحوا وتحالفوا ونزل إليهم بكتمر جلق في يوم الثنين حأادي عشرين
 بعد أن كانت مدة القتال بينهم على صفد اثنين وعشرين يوًما.

المصارّع وعاد شيخ إلى دمشق وهو مجروحا ويشبك الشعباني وهو مجروحا أيًضا وجارّكس
 وهو مجروحا.

 وأما عساكرهم فغالبهم أثخنته الجراحا.

يستحثونه على فعندما أقاموا بدمشق قدم عليهم المير جكم من طرابلس بعد أن أرّسلوا
دمشق وهما سرعة المجيء إليهم غير مرة فخرجوا لتلقيه وسلموا عليه وعادوا به إلى

فرسه إلى في غاية الحنق من جكم وهو أنه لما وافاهما جكم ترجل إليه المير يشبك عن
ذكره فشق الرّض وسلم عليه فلم يعبأ به جكم ول التفت إليه لنه كان غريمه فيما تقدم

 ذلك على المير شيخ ولم يشبك على ترجله.

 ثم عتب شيخ جكم على ما وقع منه في عدم إنصاف يشبك.

ثم نزل جكم بالميدان وجلس في صدرّ المجلس وجلس يشبك عن يمينه وشيخ عن
 يسارّه فكاد شيخ ويشبك أن يهلكا في الباطن ولم يسعهما إل الذعان لتمام أمرهما.



ًئا إل بمشاورّته فاتفقوا على منع الدعاء للسلطان الملك ثم أمرهم جكم أل يفعلوا شي
 فقط. الناصري بمنابر دمشق فوقع ذلك وذكر الخطباء اسم الخليفة في الخطبة

أويس صاحأب وكان المير شيخ قبل قدوم جكم إلى دمشق أفرج عن السلطان أحأمد بن
 بغداد من سجن دمشق وأنعم عليه بمائة ألف درّهم فضة وثلثمائة فرس.

كبيرة من أمراء وأنعم أيًضا على قرايوسف بمائة ألف درّهم وثلثمائة فرس وأخرج عدة
المير تمراز مصر إلى جهة غزة بعد أن حأمل إلى كل منهم مائة ألف درّهم فضة وهم:

وإينال حأطب الناصري وابنه المير سودون بقجة وسودون الحمزاوي ويلبغا الناصري
 وجارّكس المصارّع بعد أن حأمل شيخ أيًضا إلى كل منهم مائة ألف درّهم فضة.

شيخ نائب الشام ولم يتأخر بدمشق من أعيان المراء إل المير يشبك الدوادارّ والمير
 وأقاما في انتظارّ المير جكم حأتى قدم عليهما جكم حأسبما تقدم ذكره.

قبة يلبغا في يوم وبعد قدوم جكم أجمعوا على المسير إلى جهة مصر وبرزوا بالخيام إلى
 رّابع عشر ذي القعدة.

القعدة ثم خرج المير شيخ والمير يشبك وقرايوسف من دمشق في يوم عشرين ذي
 وسارّوا إلى الخربة فافترقوا منها.

ًيا فإنه بلغهم أنه مستمر فتوجه يشبك وقرايوسف إلى صفد لقتال نائبها بكتمر جلق ثان
 على طاعة السلطان.

 وتوجه شيخ إلى قلعة الصبيبة وبها ذخائره وحأريمه.

قوي قلبه فإنه بلغه فلما بلغ بكتمر جلق مجيء العسكر لقتاله استعد هو أيًضا لقتالهم وقد
السليماني أن علن نائب حأماة دخل في طاعة السلطان وخالف المراء وكذلك شيخ

المسرطن نائب طرابلس فإنه دخل في طاعة السلطان واستولى على طرابلس
واستفحل أمره وأن المير شيًخا السليماني نائب طرابلس بعد أخذ طرابلس قدم عليه
البريد بنيابة قاني باي على طرابلس فخرج منها شيخ السليماني إلى حأماة فأشارّ عليه

علن نائب حأماة أنه ل يسلم طرابلس لقاني باي حأتى يراجح السلطان ويعلمه بما يترتب
 على عزله من الفساد فعاد شيخ إلى طرابلس.

 فبهذه الخبارّ ثبت بكتمر جلق على طاعة السلطان وقتال المراء.

يعقوب ولما قارّب يشبك وقرايوسف صفد أخرج بكتمر كشافته بين يديه ونزل جسر
ًدا ظهر فيه كشافة صفد فالتقى كشافته بأصحاب يشبك وقرايوسف فاقتتلوا قتاًل شدي

وأخذوا من الشاميين عشرة أفراس فعاد يشبك وقرايوسف إلى طبرية ونزلوا بها حأتى
 قدم عليهم المير شيخ نائب الشام.

 ثم سارّوا جميعا إلى غزة وقد تقدمهم المير جكم ونزل على الرملة.

المير شيخ وأما أمراء الديارّ المصرية فإن السلطان الملك الناصر لما تحقق اتفاق
المراء في المحمودي نائب الشام مع يشبك ورّفقته وبلغه أخبارّهم مفصًل استشارّ

 أمرهم فأجمعوا على خروج السلطان لقتالهم.



السلطانية على فتجهز السلطان وعلق جاليش السفر في ثاني ذي القعدة بالطبلخاناه
 العادة.

 درّهم. ثم أنفق في رّابعه على المماليك السلطانية على كل مملوك خمسة آلف

وأرّبعين وكان صرف الذهب يوم ذاك مائة درّهم المثقال فصرف لكل واحأد منهم خمسة
 مثقاًل.

قلمطاي الدوادارّ واحأتاج السلطان في النفقة المذكورّة حأتى اقترض من مال أيتام المير
دينارّ وأخذ عشرة آلف مثقال ورّهن عندهم جوهًرا وجعل كسب ذلك ألف دينارّ ومائتي

البراجيل منهم أيًضا نحو ستة عشر ألف مثقال وباعهم بها بلدة من أعمال الجيزة تسمى
له قاضي القضاة وأخذ من " تركة " التاجر برهان الدين المحلى وغيره ماًل كثيًرا ووزع

 المودع. شمس الدين الخنائي الشافعي خمسمائة ألف درّهم على تركات خارّجة عن

وخمسين ألف وكانت نفقة السلطان على نحو خمسة آلف مملوك بلغت مائتي ألف دينارّ
 دينارّ.

عبد الرحأمن ثم عزل السلطان الخنائي عن قضاء الشافعية بقاضي القضاة جلل الدين
 المالكي. البلقيني وعزل ابن خلدون بقاضي القضاة جمال الدين يوسف البساطي

القامات المجهزة ثم قدم الخبر على السلطان بنزول المراء على مدينة غزة وأخذهم
للعساكر السلطانية.

 وعشرين درّهًما. وكانت غزة قد غل بها السعارّ لقلة المطارّ وبلغتالويبة القمح مائة

 للحرب. فعند ذلك جد السلطان الملك الناصر في حأركة السفر والستعداد

المصرية في يوم وأما أمر المراء فإنه خرج جاليشهم من مدينة غزة إلى جهة الديارّ
 الحأد ثاني ذي الحجة.

المير ألطنبغا ثم سارّ من الغد المير شيخ ويشبك وجكم ببقية عساكرهم واستنابوا به
 العثماني.

قطيا فكثرت ثم في سادسه قدم الخبر على جناحا الطير من بلبيس بنزول المراء على
واختبط حأركات العسكر بالقاهرة وخرجت مدورّة السلطان إلى الريدا خارّج القاهرة

 العسكر واضطرب لسرعة السفر.

الحجة من ثم رّكب السلطان من قلعة الجبل بأمرائه وعساكره في يوم السبت ثامن ذي
أقام من سنة سبع وثمانمائة وسارّ حأتى نزل بالريدانية خارّج القاهرة وبات بها وقد
 المراء بباب السلسلة بكتمر الركني رّأس نوبة المراء وجماعة بالقاهرة.

في يوم التروية وأخذوا وبينما السلطان بالريدانية ورّد عليه الخبر بنزول المراء بالصالحية
في يوم الحأد تاسعه ما كان بها من القامات السلطانية فرحأل السلطان من الريدانية
عليها يومي الثنين ونزل العكرشة ثم سارّ منها ليًل وأصبح ببلبيس وضحى بها وأقام

 والثلثاء.



فأتاه كتب المراء ورّحأل من مدينة بلبيس بكرة نهارّ الرّبعاء ونزل على منزلة السعيدية
يشبك وبين إينال الثلثة وهم: جكم وشيخ ويشبك بأن سبب حأركتهم ما جرى بين المير

المحمدي نائب حألب باي بن قجماس وطلبوا منه أن يخرج إينال باي المذكورّ ودمرداش
يليق بهم من مصر وأن يعطي لكل من يشبك وجكم وشيخ ومن معهم بمصر والشام ما
ويعمر النيابات والقطاعات لتخمد هذه الفتنة باستمرارّهم على الطاعة وتحقن الدماء
 بذلك ملك السلطان وإن لم يكن ذلك تلفت أرّواحا كثيرة وخربت بيوت عديدة.

فإنه ما منهم إل من وكانوا أرّادوا هذه المكاتبة من الشام ولكن خشوا أن يظن بهم العجز
 بكتابة جواب لهم. جعل الموت نصب عينيه فلم يلتفت السلطان إلى ذلك ولم يأمر

وهم في نحو وكان ذلك مكيدة من المراء حأتى كبسوا على السلطان في ليلة الخميس
 ثلثة آلف فارّس وأرّبعمائة تركماني من أصحاب قرايوسف.

أصحابه ممن هو وبينما السلطان على منزلة السعيدية ورّد الخبر على الوالد من بعض
هذه الليلة فأعلم صحبة المراء أن المراء اتفقوا على تبييت السلطان والكبس عليه في

 السلطان. الوالد السلطان وحأرضه على الركوب بعساكره من وقته فمال إليه

عزمه عن وبينما هو فأخذ المير بيغوت وغيره يستبعد ذلك ول زالوا بالسلطان حأتى فتر
 في ذلك إذ ثارّت غبرة عظيمة وهجة في الناس.

السلطان في وقبل أن يسأل السلطان عن الخبر طرقه المراء على حأين غفلة فركب
ًدا من بعد عشاء الخرة إلى بعد نصف الليل الليل بمن معه واقتتل الفريقان قتاًل شدي

يدي المير جرحا فيه جماعة كثيرة من الطائفتين وقتل المير صرق الظاهري صبًرا بين
السلطان شيخ المحمودي نائب الشام لن السلطان كان وله عوضه نائب الشام وانهزم
ًدا على الهجن إلى جهة الديارّ المصرية ومعه سودون الطيارّ وسودون ورّكب وساق عائ

 الشقر وساقوا إلى أن وصلوا إلى القلعة.

أموالهم غنمها وتفرقت العساكر السلطانية وانهزموا وتركوا أثقالهم وخيامهم وسائر
 الشاميون.

الفرم والمير خير ووقع في قبضة المراء من المصريين الخليفة والقضاة والمير شاهين
 وغيرهم. بك نائب غزة ونحو ثلثمائة مملوك من المماليك السلطانية

 الحجة. وقدم المنهزمون من السلطانية إلى القاهرة في يوم الخميس ثالث عشر ذي

 ولم يحضر السلطان ول المراء الكبارّ.

العصر ومعه فكثر الرّجاف وماج الناس وانتهبت عدة حأوانيت حأتى قدم السلطان قريب
 المراء وقد قاسى من العطش والتعب ما ل يوصف.

 فسر الناس بقدومه وطلع إليه المراء والعساكر وباتوا تلك الليلة.

لجمال الدين وأصبح السلطان يتهيأ للقاء المراء وقبض على يلبغا السالمي وسلمه
 البيري الستادارّ فعاقبه وصادرّه.

 القاهرة. وشرع أمر فلما كان آخر نهارّ الحأد نزلت المراء بالريدانية خارّج



أبواب المدينة ثم أصبحوا في بكرة نهارّ الثنين رّكبوا وزحأفوا على القاهرة فأغلقت
 وتعطلت السواق عن المعايش.

ًبا من دارّ الضيافة بالقرب من قلعة الجبل فقاتلهم المماليك ومشوا حأتى وصلوا قري
 السلطانية من بكرة نهارّ الثنين المذكورّ إلى بعد الظهر.

طائعين: منهم المير فلما أذن الظهر أقبل جماعة كثيرة من المراء إلى جهة السلطان
وسودون اليوسفي يلبغا الناصري وآسنباي أمير ميسرة الشام المعروف بالتركماني

العود إلى وإينال حأطب وجمق فلما وقع ذلك اختل أمر المراء وعزم جماعة منهم على
أفرج شيخ البلد الشامية فحمل ما خف من أثقاله وعاد وفعل ذلك جماعة كبيرة بعد أن

 عن الخليفة والقضاة وغيرهم.

أمير سلحا والمير فتسلل عند ذلك المير يشبك الشعباني الدوادارّ والمير تمراز الناصري
واختفوا بالقاهرة جارّكس القاسمي المصارّع والمير قطلوبغا الكركي في جماعة أخر

 وظواهرها.

طائفة يسيرة فلما وقع ذلك ولى المير جكم والمير شيخ والمير طولو وقرايوسف في
 وقصدوا البلد الشامية فلم يتبعهم أحأد من عسكر السلطان.

وبعث بهم ثم نادى السلطان بالمان لكل أحأد فطلع إليه جماعة فقبض عليهم وقيدهم
 إلى سجن السكندرّية وخمدت الفتنة.

الناصر في تمهيد وأجلت هذه الواقعة عن إتلف مال كثير من العسكرين ثم أخذ الملك
 أمورّ دولته وإصلحا الدولة والمفرد.

واستقر عوضه وقبض على الصاحأب تاج الدين بن البقري وسلمه لجمال الدين الستادارّ
 في الوزارّة فخر الدين ماجد بن غراب.

معهم اختفى وكان أخوه سعد الدين إبراهيم بن غراب مع العسكر الشامي فلما قدم
السلطان ليًل ووعده بالقاهرة ثم ترامى على المير إينال باي بن قجماس فجمع بينه وبين

 بستين ألف دينارّ.

القلعة فخلع وأصبح يوم الرّبعاء تاسع عشر ذي الحجة طلع سعد الدين بن غراب إلى
 عليه السلطان وجعله مشيًرا.

قدم مع ثم في ثالث عشرينه خلع السلطان على المير نورّوز الحافظي وكان ممن
جلق العسكر باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا عن المير شيخ المحمودي وعلى بكتمر

 باستقرارّه على نيابة صفد وعلى سلمش حأاجب غزة بنيابة غزة.

التركمان أصحاب وأما جكم وشيخ فإنهما قدما غزة في نحو خمسمائة فارّس أكثرهم من
ًئا كثيًرا وتفرقت عساكر شيخ وتلفت أمواله  وخيوله. قرايوسف وقد غنموا شي

المسرطن نائب ومضى إلى دمشق فخرج إليه المير بكتمر جلق والمير شيخ السليماني
 طرابلس فهرب منهما فتتبعاه إلى عقبة فيق فنجا بنفسه فلم يحركاه.



فر من ودخل دمشق وهو في أسوأ حأال فوجد السلطان أحأمد بن أويس صاحأب بغداد قد
دمشق إلى جهة بلده في ليلة الحأد سادس عشر ذي الحجة وكان قد تأخر بدمشق ولم

 يتوجه إلى نحو الديارّ المصرية صحبة المراء.

وتوجهوا إلى مصر وأخذ ثم إن شيًخا أوقع الحوطة على بيوت المراء الذين خامروا عليه
 في إصلحا أمره ولم شعثه.

السلطان بقلعة وأما جكم فإنه لما فارّق حألب ثارّ بها عدة من أمرائها ورّفعوا سنجق
 حألب فاجتمع إليهم العسكر فحلفوا بعضهم لبعض على طاعة السلطان.

حألب وقام بتدبير وقدم ابنا شهري الحاجب ونائب القلعة من عند التركمان البياضية إلى
 أمورّ حألب المير يونس الحافظي.

حألب وامتدت أيدي عرب العجل ابن نعير وتراكمين ابن صاحأب الباز إلى معاملة
ًئا كل ذلك قبل قدوم جكم إليها من فقسموها ولم يدعوا لحأد من المراء والجناد شي

 مصر.

اليحياوي نائب حأماة وأما السلطان فإنه رّسم في أواخر ذي الحجة بانتقال المير علن
إينال الخازندارّ إلى نيابة حألب عوًضا عن جكم وحأمل إليه التقليد والتشريف المير

واستقر المير واستقر المير دقماق المحمدي في نيابة حأماة عوًضا عن علن المذكورّ
وتوجه بكتمر جلق نائب صفد في نيابة طرابلس عوًضا عن شيخ السليماني المسرطن

رّأس بتقليده المير جرباش العمري واستقر عوضه في نيابة صفد المير بكتمر الركني
 نوبة المراء درّجة إلى أسفل.

كان أشيع بمكة ثم في ثالث المحرم سنة ثمان وثمانمائة قدم مبشر الحاج وأخبر بأنه
مصر وهم المشرفة قدوم ثم قدم رّسل المير شيخ نائب الشام إلى السلطان بديارّ

شهاب الدين أحأمد بن حأجي أحأد خلفاء الحكم بدمشق والشريف ناصر الدين محمد بن
علي نقيب الشراف والشيخ المعتقد محمد بن قديدارّ والمير يلبغا المنجكي ومعهم كتبه

 تتضمن الترقق والعتذارّ عما وقع منه وتسأل استقرارّه على عادته في نيابة دمشق.

 فلم يلتفت السلطان إلى قوله ومنع رّسله من الجتماع بأحأد.

وخرج المراء ثم في رّابع عشرين المحرم سارّ المير نورّوز الحافظي إلى نيابة دمشق
 لوداعه ونزل بالريدانية ومعه مسفره المير برد بك الخازندارّ.

آخورّ فقبض ثم وقعت الوحأشة بين السلطان وبين المير إينال باي بن قجماس المير
النوب السلطان في يوم الثنين سادس صفر على المير يشبك بن أزدمر رّأس نوبة

إينال وعلى المير تمر وعلى المير سودون وهما من إخوة سودون طاز فاختفى المير
باي أمير آخورّ ومعه المير سودون الجلب وأحأاط السلطان بدورّهم ثم قيد المراء

 وأرّسلهم إلى سجن السكندرّية.

يؤهله أحأد لذلك فاختفى وأما إينال باي فإنه دارّ على جماعة من المراء ليركبوا معه فلم
فكثر الكلم بين المراء إلى يوم الجمعة عاشره فظهر وطلع به التابك بيبرس إلى القلعة

 بطاًل. حأتى آل المر إلى مسك إينال باي وإرّساله إلى ثغر دمياط

بإقطاع ثم في خامس عشرين صفر فرق السلطان إقطاعات المراء الممسوكين فأنعم
دمرداش إينال باي على الوالد وزاده إمرة طبلخاناه وأنعم بإقطاع الوالد على المير



المحمدي نائب حألب كان وبإقطاع دمرداش على المير أزبك البراهيمي وجميع هذه
ًئا أحأسن من شيء في كثرة المغل.  القطاعات تقادم ألوف لكن شي

تكمل لحيته وأنعم السلطان على المير بيبرس الصغير الدوادارّ بتقدمة ألف قبل أن
المير وعلى المير بشباي الحاجب بتقدمة ألف وعلى المير علن بتقدمة ألف وعلى

 الشعباني. قراجا بإمرة عشرين وأنعم بطبلخانات سودون الجلب على المير إيتمش

آخورًّا كبيًرا عوًضا ثم خلع على المير جرباش الشيخي رّأس نوبة ثاني بآستقرارّه أمير
 عن إينال باي.

 وأما المير شيخ فإنه توجه صحبة المير جكم وقرايوسف لحرب نعير.

ًدا  إلى بلده. ثم اختلفوا فمضى جكم إلى طرابلس وتوجه قرايوسف إلى جهة الشرق عائ

 وعاد المير شيخ من البقاع ونزل سطح المزة ومعه خواصه فقط.

ًبا من نورّوز الحافظي فدخل نورّوز إلى دمشق في يوم الثلثاء ثم توجه إلى الصبيبة هارّ
 ثاني عشرين صفر من غير مدافع لضعف المير شيخ عن مقاومته وقتاله.

النوب عوًضا وأما السلطان فإنه خلع على المير بشباي الحاجب بآستقرارّه رّأس نوبة
في يوم عن يشبك بن أزدمر وخلع على المير أرّسطاي باستقرارّه حأاجب الحجاب بعد ثم

جماعة من الثلثاء وقع بالديارّ المصرية فتنة وكثر الكلم بين المراء إلى أن اتفق
المحمدي المماليك الجركسية وسألوا السلطان القبض على الوالد وعلى المير دمرداش

بكريمتي وعلى المير أرّغون من بشبغا وجماعة أخر من كون السلطان اختص بهم وتزوج
تقوى على كره من الوالد وكونه أيًضا أعرض عن الجراكسة وأمسك إينال باي فخافوا أن

 السلطانية. شوكة هؤلء عليهم واتفقوا واجتمعوا على التابك بيبرس وتأخروا عن الخدمة

يفعل فقال له وكثر كلم القوم في ذلك إلى أن طلب السلطان المراء واستشارّهم فيما
يتحرك من مجلسه دمرداش: " المصلحة قتالهم وأنا كفء هؤلء الجراكسة والسلطان ل

مماليك السلطان ومماليك " فنهره الوالد وقال له ما معناه: " تقاتل خشداشيتك! كلنا
 أبيه مهما شاء السلطان يفعل فينا وفيهم ".

فإنه قال فيما هذا وقد ظهر الملل على السلطان من كثرة الفتن ولحظ الوالد منه ذلك
ًنا. بعد: " سمعته يقول في ذلك اليوم: وددت لو كنت ما كنت ول أكون  سلطا

دمرداش أيًضا ثم أمر السلطان الوالد أن يختفي حأتى ينظر السلطان في مصلحته وأمر
 بذلك وانفض المجلس من غير إبرام أمر.

المذكورّة وقد ظهر ثم أصبح الناس يوم الرّبعاء سابع شهر رّبيع الول من سنة ثمان
والمير جارّكس المير يشبك الشعباني الدوادارّ والمير تمراز الناصري أمير سلحا

المراء القاسمي وخبر ظهورّهم أن التابك بيبرس رّكب إلى السلطان وأخبره بمواضع
عن المذكورّين ووافقه على مصالحة الجراكسة وإحأضارّ المراء من اختفائهم والفراج

 إينال باي وغيره فرضي السلطان بذلك وتقررّ الحال على ذلك.

المذكورّ فخلع وطلع المراء المذكورّون من الغد في يوم الخميس ثامن شهر رّبيع الول
بعد عزل المير السلطان على المير سودون تلي المحمدي باستقرارّه أمير اخورًّا كبيًرا
 نوبة. جرباش الشيخي وعوده إلى إقطاعه إمرة طبلخاناه ووظيفته ثاني رّأس



سلحا والمير ثم في عاشره طلع المير يشبك الدوادارّ والمير تمراز الناصري أمير
السلطان جارّكس القاسمي المصارّع وجماعة أخر إلى القلعة وقبلوا الرّض بين يدي

 فخلع عليهم خلع الرضا ونزل كل واحأد إلى دارّه.

الحمزاوي ثم في خامس عشرة قدم المير قطلوبغا الكركي وإينال حأطب وسودون
السلطان ويلبغا الناصري وأسندمر الناصري وتمر من سجن السكندرّية وهؤلء الذين كان

بالسكندرّية نادى لهم بالمان بعد وقعة السعيدية فلما طلعوا له قبض عليهم وسجنهم
 وهم رّفقة يشبك وشيخ وجكم.

 الناصري. ثم قدم المير إينال باي بن قجماس من ثغر دمياط ومعه تمان تمر

وولى عوضه ثم قدم المير ثم أمسك السلطان القاضي فتح الدين فتح الله كاتب السر
 سعد الدين إبراهيم بن غراب وألزم فتح الدين بحمل ألف ألف درّهم.

غزة فسارّ في ثم ظهر المير دمرداش نائب حألب من اختفائه فخلع السلطان عليه بنيابة
 يوم السبت رّابع عشرينه.

فأكره حأتى لبس وخلع السلطان أيًضا على يشبك بن أزدمر بنيابة ملطية فامتنع من ذلك
حأتى أخرجاه من الخلع ووكل به المير أرّسطاي الحاجب والمير محمد بن جلبان الحاجب

 فورّه إلى ظاهر القاهرة.

خرجي - وكان ثم بعث السلطان إلى المير أزبك البراهيمي الظاهري المعروف بخاص
إلى بيت تأخر عن طلوع الخدمة - بأن يستقر في نيابة طرسوس فأبى أن يقبل والتجأ

في ليلة المير إينال باي فاجتمع طائفة من المماليك ومضوا إلى يشبك بن أزدمر ورّثوه
ًبا من سرياقوس وضربوا الحاجب الجمعة ثالث عشرين شهر رّبيع الول وقد وصل قري

 المرسم عليه وصارّ العسكر فرقتين.

الطلوع إلى وأظهر المماليك الجراكسة الخلف ووقفوا تحت القلعة يمنعون من يقصد
 السلطان وجلس التابك بيبرس بجماعة من المراء في بيته.

الخميس والجمعة وصارّ السلطان بالقلعة وعنده عدة أمراء وتمادى الحال على ذلك يوم
 والسبت والناس في قلق والقالة بينهم.

عنده بعض فلما كان يوم السبت نزل السلطان من القلعة إلى باب السلسلة وآجتمع
الحأد خامس المراء لصلحا المر فلم يفد ذلك وباتوا على ما هم عليه وأصبحوا يوم

 وطلبوا من السلطان الوالد وأرّغون من بشبغا. عشرينه وقد كثروا

أحأد يتكلم في وكان الوالد قد ظهر من يوم أخرج دمرداش إلى نيابة غزة فلم يستجرىء
فقال الوالد: خروجه من القاهرة واستمر على إمرته فأبى الملك الناصر أن يرسله إليهم

المراء في سبب " هذا أمر يطول ول بد من النزول " فنزل إليهم ومعه أرّغون وكلم
ولي نيابة حألب طلبهم إياه وخشن للتابك بيبرس في القول فإنه كان مسفر الوالد لما
 وسكت الجميع. في أيام الملك الظاهر برقوق فلم يتكلم بيبرس ول غيره بكلمة واحأدة

شخص من الخاصكية فلما طال المجلس قال الوالد: " ما تتكلمون! " فعند ذلك تكلم
الشرف برسباي الظاهرية يقال له قرمش العورّ - وهو الذي قطع رّأسه في دولة الملك
المقصود أنك من أجل جاني بك الصوفي حأسبما يأتي ذكره - وقال قرمش: " يا خوند



السلطان ما تخرج من الديارّ المصرية حأتى تسكن هذه الفتنة ثم تعود بعد أيام أو يعطيك
 تختارّ من البلد ".

فلم يجرؤ أحأد أن فقال الوالد: " بسم الله حأتى أشاورّ السلطان ثم أسافر " وخرج
 يقبضه ول يرسم عليه وعاد إلى بيته ولم يطلع إلى السلطان.

 يومه. وكان سكنه بالبيت الذي بباب الرميلة تجاه مصلة المؤمني وأقام به

خبر وسارّ وتجهز وخرج في الليل في نحو مائة مملوك من خواصه فلم يقف له أحأد على
ًفا من تسليط من البرية إلى القدس الشريف في دون الخمسة أيام ولم يجتز بقطيا خو

 العربان عليه.

يختفي ويترك وكان لما خرج من بيت بيبرس أرّسل إليه السلطان يعلمه أنه أيًضا يريد
 عليه. السلطنة فلهذا جد الوالد في السير لئل يخرج القوم في أثره ويقبضون

عشرين شهر فلما كان وقت الظهر من يوم خروج الوالد من مصر وهو يوم الحأد خامس
يعرف له خبر. رّبيع الول فقد السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق من قلعة الجبل ولم

المراء وسبب تركه السلطنة أنه كان في يوم النورّوز جلس السلطان مع جماعة من
والخاصكية من مماليك أبيه وشرب معهم حأتى سكر ثم ألقى بنفسه إلى فسقية هناك

فألقى الجماعة أنفسهم معه وقد غلب على السلطان السكر وصارّ يسبح معهم في الماء
ويمازحأهم وترك الوقارّ فجاء من خلفه المير أزبك البراهيمي المعروف بخاص خرجي

غيره وأزبك الشهر وأغمه في الماء مرارًّا وهو يمرق من تحته كأنه يمازحأه حأتى وقيل
عليه وغرقه في الماء حأتى كادت نفسه تزهق ففطن به بعض مماليك أبيه من قبض

كان معهم أيًضا في الفسقية وخلصه منه وأفحش في سب أزبك المذكورّ الرّوام ممن
 السلطان من ذلك وقال: " كان يلعب معي " وأسرها في نفسه. وأرّاد قتله فمنعه

 ثم طلع السلطان من الفسقية وذهب كل واحأد إلى حأال سبيله.

يكتم ذلك لوقته فذكر السلطان بعد ذلك للوالد ما وقع له مع أزبك المذكورّ وأمره أن
 فأخذ الوالد يزول عنه ويهونه عليه.

لقوله وقالوا: لم ثم عرف السلطان جماعة من أكابر أمراء الجراكسة بذلك فلم يلتفتوا
قتله وكان ذلك يرد بذلك إل مباسطة السلطان فعند ذلك تحقق السلطان أنهم يريدون

فلم يجد بعد خروج المراء من السجن وظهورّ يشبك ورّفقته وقد كثروا وعظم جمعهم
ًدا من أن يفوز بنفسه ويترك لهم ملك مصر.  الملك الناصر ب

القاضي سعد الدين ولما أرّاد النزول من القلعة ليختفي بالقاهرة قام ومعه بكتمر مملوك
يلي القرافة بن غراب ويوسف بن قطلوبك صهر ابن غراب ونزلوا من باب السر الذي

نهارّهم كله في وسارّوا على بركة الحبش ونزلوا منها في مركب وتركوا الخيل وتغيبوا
فيما بين البحر حأتى دخل الليل فسارّوا بالمركب إلى بيت سعد الدين بن غراب وهو

أقدامهم الخليج وبركة الفيل بالقرب من قنطرة طقزدمر فلم يجدوه في دارّه فمروا على
 حأتى باتوا في بيت بالقاهرة لبعض معارّف بكتمر.

ًنا من دارّه وأنزله ثم بعثوا لبن غراب بمجيء السلطان إلى عنده فهيأ له سعد الدين مكا
في يوم الحأد خامس فيه وأما المراء فإنه لما بلغهم ذهاب السلطان الملك الناصر

القلعة وهم عشرين شهر رّبيع الول من سنة ثمان وثمانمائة بادرّوا بالطلوع إلى



وقاتلوه أياًما ثم طائفتان: الطائفة التي كانت خالفت السلطان الملك الناصر ورّكبوا عليه
وقرايوسف وواقعوه توجهوا إلى الشام وعادوا إلى الديارّ المصرية وصحبتهم جكم وشيخ

كان معه من المراء بالسعيدية وكسروه ثم اختفوا ورّأسهم يشبك الشعباني الدوادارّ بمن
 وقد مر ذكرهم في عدة مواضع.

الكبير وإينال باي والطائفة الخرى كبيرهم بيبرس التابك وسودون المارّداني الدوادارّ
 وغيرهم.

آخورّ الكبير من فلما طلع الجميع إلى القلعة منعهم المير سودون تلي المحمدي المير
الشمس حأتى الطلوع إلى القلعة فصارّوا يتضرعون إليه من نصف النهارّ إلى بعد غروب

والقضاة مكنهم من العبورّ من باب السلسلة فطلعوا ومعهم الخليفة المتوكل على الله
ًنا حأتى اتفقوا على سلطنة المير عبد العزيز بن الرّبعة وتكلموا فيمن ينصبوه سلطا

الظاهر الملك الظاهر برقوق فإنه ولي عهد أخيه في السلطنة حأسبما قررّه والده الملك
 برقوق قبل وفاته.

لهم فأحأضروه وتم فطلبوه من الدورّ السلطانية فمنعته أمه خوند قنق باي أوًل ثم دفعته
 أمره وتسلطن حأسبما نذكره في محله من ترجمته.

ًنا فكانت مدة وخلع الملك الناصر فرج من السلطنة وسنه نحو سبع عشرة سنة تخمي
خلع ست تحكم الملك الناصر على مصر من يوم مات أبوهالملك الظاهر برقوق إلى يوم

 سنين وخمسة أشهر وأحأد عشر يوًما والله أعلم.

 انتهت ترجمة الملك الناصر الولى.

مصر وهي سنة السنة الولى من سلطنة الناصر فرج ابن الظاهر برقوق - الولى على
ثم حأكم إحأدى وثمانمائة على أن والده الملك الظاهر برقوق حأكم منها إلى نصف شوال

 في باقيها الملك الناصر هذا.

الزرّقي فيها توفي قاضي القضاة عماد الدين أحأمد بن عيسى بن سليم بن جميل
العامري الكركي الشافعي قاضي قضاة الكرك ثم الديارّ المصرية بالقدس في سادس

عند شهر رّبيع الول وكان فاضًل رّئيًسا نبيًل وهو أحأد من قام مع الملك الظاهر برقوق
خروجه من سجن الكرك وخدمه في أيام حأبسه بها - وقد تقدم ذكر ذلك كله في ترجمة
الملك الظاهر برقوق ولما عاد الملك الظاهر إلى ملكه عرف له ذلك وطلبه إلى الديارّ
المصرية ووله قضاء الشافعية بالديارّ المصرية وولى أخاه علء الدين كاتب سر الكرك
كتابة سر مصر ثم صرف القاضي عماد الدين هذا عن القضاء برغبة منه وولي مشيخة

 الصلحأية بالقدس الشريف إلى أن مات به.

برقوق - نائب - وتوفي المير سيف الدين أرّغون شاه بن عبد الله البراهيمي الظاهري
برقوق حألب بها في ليلة خامس عشرين صفر وكان من أخصاء مماليك الملك الظاهر

عنها في رّقاه إلى أن وله نيابة صفد ثم طرابلس ثم نقله إلى نيابة حألب بعد عزل الوالد
 سنة ئمانمائة فدام بها إلى أن مات.

ًتا مشكورّ السيرة وتولى بعده نيابة حألب المير آقبغا الجمالي وكان أميًرا عاقًل ساك
 الطروش.

المصرية في شهر رّبيع وتوفي المير زين الدين أمير حأاج بن مغلطاي أحأد المراء بالديارّ
 الول وكان له رّياسة ووجاهة.



 و

 السيرامي الشافعي توفي الشيخ المام العلمة قنبر بن محمد العجمي

في حأدود سنة سبع العالم المشهورّ بالقاهرة في شعبان وكان قدومه إليها من بلد العجم
 وثمانين وسبعمائة ونزل بجامع الزهر.

ًنا في عدة فنون من العلوم درّس واشتغل وانتفع به الطلبة ًكا للدنيا وكان متفن وكان تارّ
ًفا وشتاء ًفا في ملبسه قد قنع بجبة من لبد وطاقية من لبد صي وقال العيني بعدما متقش

يتهم بالمسح على أثنى على علمه: وكان يميل إلى سماع المغاني واللهو والرقص وكان
بطاًل بالقدس في وتوفي المير سيف الدين بكلمش بن عبد الله العلئي أمير سلحا كان

وترقى بعده صفر وأصله من مماليك المير طيبغا الحسني الناصري المعروف بالطويل
طبلخاناة قبل - حأتى صارّ من جملة المراء ثم أنعم عليه الملك الظاهر برقوق بإمرة

سنين ثم نقله - بعد أن خلعه من الملك ثم جعله في سلطنته الثانية أمير آخورًّا كبيًرا مدة
عليه في تاسع أمسكه وحأبسه - إلى إمرة سلحا فدام على ذلك سنين إلى أن قبض

كمشبغا الحموي عشرين المحرم من سنة ثمانمائة وقبض معه أيًضا على المير الكبير
الظاهري فدام وحأمل إلى سجن السكندرّية وتولى المير آخورّية بعده المير تنبك

إلى أن مات بكلمش هذا في السجن إلى أن أفرج عنه وبعثه إلى القدس بطاًل فدام به
ًعا مقداًما ذا كلمة نافذة في الدولة إل أنه كان فيه كبر وجبروت وخلق وكان أميًرا شجا

 سيىء مع كرم وإنعام.

فشكا وكان سبب القبض عليه أنه ضرب موقعه القاضي صفي الدين الدميري وصادرّه
صفي الدين حأاله إلى السلطان في أبيات مدحا السلطان فيها وذم بكلمش المذكورّ من

ًيا بالمقارّع جملتها قوله: يأكلني ذئب وأنت ليث فسمع بذلك بكلمش فطلبه وضربه ثان
وكلما ضربه رّش عليه الملح فكان كلما صاحا يقول له بكلمش: قل لليث يخلصك من

 الذئب.

الكجكني نائب فأقام بعد ذلك مدة ومات من تلك وفيها توفي المير حأسام الدين حأسن
 الكرك ثم أحأد مقدمي اللوف بالديارّ المصرية.

منطاش الشهاب وهو الذي أخرج الملك الظاهر برقوق من سجن الكرك ولما أرّسل إليه
ملكه كافأه البريدي بقتله فقام حأسام الدين هذا بنصرته فلما عاد الملك الظاهر إلى

مات رّحأمه وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بديارّ مصر وصارّ من أعظم أمرائه إلى أن
 الله.

ًفا عاقًل سيوًسا وعنده فضيلة وفهم جيد ومذاكرة.  وكان عارّ

رّبيع وتوفي الشيخ المعتقد خلف بن حأسن بن حأسين الطوخي في ثاني عشرين شهر
 الول وكان للناس فيه اعتقاد ومحبة.

الجليل المغربي وتوفي الشيخ المعتقد الصالح خليل بن عثمان بن عبد الرحأمن بن عبد
 ويعرف بابن المشيب في سادس عشرين شهر رّبيع الول.

ابن محمد العبادي وتوفي الشيخ المام العامل شهاب الدين أبو العباس أحأمد بن أبي بكر
وكان من فضلء الحنفي الفقيه المشهورّ في ليلة الحأد تاسع عشر شهر رّبيع الخر

 الحنفية أفتى ودرّس في عدة فنون.
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الدمشقي الشاعر وتوفي الشيخ المام الديب البليغ علء الدين أبو الحسن علي بن أيبك
 المشهورّ في ثالث عشر رّبيع الول بدمشق.

ًعا في النظم وله شعر رّائق ذكرنا منه قطعة جيدة في ترجمته في تارّيخنا " وكان بارّ
 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ".

رّأس أشمط ومولده في سنة ثمان قم زف بنت الكرم ثم استجلها بكًرا لها في الكأس
لما رّاحا فالطير شاد والنسيم مشبب والغصن يرقص والغمام ينقط وله أيًضا: كأن الراحا

التمام وله يسعى بها في الراحا مياس القوام سنا المريخ في كف الثريا يحايدنا به بدرّ
تركتني الموشح المشهورّ الذي أوله: يا من حأكى خده شقائق وماله في البهاء شقيق

بالدموع شارّق لما بدا خدك الشريق سللت من ناظريك صارّم للفتك يا شادن الصريم
وسرت يوم الفراق سالم وقد تركت الحشا سليم متى أرّاك الغداة قادم يا من حأديثي به

قديم شيبت من أجلك المفارّق وسرت مع جملة الفريق ما بين حأاد حأدا وسائق حأملي
وسيق وتوفي العارّف بالله شمس الدين محمد بن أحأمد بن علي المعروف بمن ساقه

بمكة المشرفة في صفر بعد أن جاورّ بها عدة سنين. بابن نجم الصوفي

 و

 زكرياء توفي الخليفة أمير المؤمنين المعتصم بالله

جمادى الولى بن إبراهيم بن محمد بن أحأمد - وهو مخلوع من الخلفة - في رّابع عشرين
شعبان بن حأسين وقد ذكر وليته للخلفة في أيام أينبك البدرّي بعد قتل الملك الشرف

 في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة.

ًيا بعد موت أخيه الواثق فلم تطل مدته أيًضا ثم خلع حأتى وله الملك الظاهر برقوق ثان
وتسعين وخلعه الملك الظاهر من الخلفة في أول جمادى الولى من سنة إحأدى

أن مات وسبعمائة وأعاد المتوكل على الله فاستمر المعتصم هذا معزوًل طول عمره إلى
 في هذه السنة وخلفته الولى والثانية لم تطل مدته فيهما - انتهى.

وهو مسجون وتوفي المير سيف الدين شيخ بن عبد الله الصفوي الخاصكي أمير مجلس
ومقدم ألف بسجن المرقب وكان ممن رّقاه الملك الظاهر برقوق إلى أن جعله أمير مائة
بإقطاعه في سلطنته الثانية وجعله أمير مجلس ثم قبض عليه في سنة ثمانمائة وأنعم
فساءت على الوالد بعد عزله عن نيابة حألب وأخرجه الملك الظاهر إلى القدس بطاًل

ًفا على نفسه منغمًسا في اللذات فأمر الملك الظاهر به فنقل من سيرته بها وكان مسر
 القدس إلى حأبس المرقب إلى أن مات به.

سمي بهذا قلت: وشيخ هذا هو أول أمير عظيم في دولة الملك الظاهر برقوق ممن
السليماني السم ثم بعده شيخ المحمودي الساقي أعني الملك المؤيد ثم بعده شيخ

بعدهم المسرطن نائب طرابلس فهؤلء الثلثة هم أعظم من سمي بهذا السم ثم جاء
التابك في الدولة الشرفية - برسباي - اثنان: شيخ المير آخورّ الثاني مملوك بيبرس

الثلثة وشيخ الحسني الظاهري أمير عشرة ورّأس نوبة وهما كل شيء بالنسبة إلى هؤلء
 - انتهى.

خازندارّ الملك وتوفي العبد الصالح المير الطواشي الرومي صندل بن عبد الله المنجكي
بالصندلية في ثالث الظاهر برقوق وعظيم دولته وصاحأب الطبقة - بالقلعة - المعروفة

ًدا عظيًما ومات ولم يخفف من المال إل النزرّ شهر رّمضان ووجد الملك الظاهر عليه وج
الخازندارّية في تلك اليسير إلى الغاية هذا مع تمكنه في الدولة وطول مدته في وظيفة
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في قيد الحياة يحكون اليام وإنياته جماعة كبيرة من المماليك الظاهرية ومنهم جماعة
الدين المقريزي إذا عن زهده وصلحأه وعبادته أشياء عظيمة إلى الغاية وكان الشيخ تقي

 انتهى. - حأدث عنه يقول: حأدثني من ل أتهمه العبد الصالح المنجكي

المماليك اليلبغاوية كمشبغا وتوفي المير الكبير - أتابك العساكر بالديارّ المصرية وعظيم
العشرين من شهر رّمضان وهو أحأد بن عبد الله الحموي اليلبغاوي بسجن السكندرّية في

الكرك وكان كمشبغا يوم من قام بنصرة الملك الظاهر برقوق عند خروجه من سجن
من أواخر دولة الملك ذلك يلي نيابة حألب وقد تقدم ذكر كمشبغا هذا في مواطن كثيرة

الملوك وأعظمها الشرف شعبان بن حأسين إلى أن أمسك وحأبس ومات وكان من أجل
 قدرًّا.

قاعدة المير كمشبغا قيل للوالد لما ولي التابكية بالديارّ المصرية: يا خوند امش على
 كمشبغا في مقام أستاذي ". فقال الوالد: " أيش أنا حأتى أمشي على طريق كمشبغا!

ومرتباته تسعمائة رّطل وكان بخدمة الوالد يومئذ أزيد من ثلثمائة مملوك ورّأيت سماطه
 رّحأمه الله. - من اللحم في كل يوم وفي هذا كفاية في التعريف بحال كمشبغا

الله بن وتوفي قاضي القضاة ناصر الدين أحأمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عطاء
بن عوض بن نجا بن أبي الثناء محمود بن نهارّ بن مؤنس بن حأاتم بن نيلي ابن جابر

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام - رّضي الله عنه - المعروف بابن التنسي المالكي
قاضي قضاة السكندرّية ثم الديارّ المصرية - بها - وهو قاض في أول شهر رّمضان وكان

 مشكورّ السيرة رّحأمه الله وهو والد القاضي بدرّ الدين محمد بن التنسي التي ذكره.

الطبلخانات - بطاًل - وتوفي المير سيف الدين قديد بن عبد الله القلمطاوي أحأد أمراء
 بالقدس في شهر رّبيع الول.

 وكان من قدماء المراء وولي نيابة الكرك في بعض الحأيان.

وكان شيًخا وتوفي الشيخ المعتقد المجذوب العجمي المعروف بالزهورّي في أول صفر
ًيا وللناس فيه اعتقاد كبير ل سيما الملك الظاهر برقوق فإنه كان له فيه اعتقاد كبير عجم

 إلى الغاية.

الملك الظاهر أخبرني بعض حأواشي الملك الظاهر أن الزهورّي هذا كان إذا جلس عند
ًبا في برقوق وكلمه يأخذ الملك الظاهر كلمه على سبيل المكاشفة وكان يقيم عنده غال

 الدورّ السلطانية عند الخوندات.

أجلهما: " يا ووقع له مع الظاهر خوارّق ومكاشفات منها أنه قال له يوًما - وقد حأان
برقوق أنه يقيم بعد موت برقوق أنا آكل فرارّيج وأنت تأكل بعدي دجاًجا ثم تروحا " ففطن

 الزهورّي بمقدارّ ما يكبر فيه الفروج.

يقم ومرض الزهورّي ومات وضاق صدرّ برقوق حأتى كلمه جماعة في عدم ما ظنه فلم
 بعده الظاهر إل ثمانية أشهر ومات.

السرائي الحنفي كاتب وتوفي العلمة القاضي بدرّ الدين محمود بن عبد الله الكلستاني
جمادى الولى بالقاهرة السر الشريف بالديارّ المصرية وأحأد العلماء العيان في عاشر

تقدم ذكر ولية الكلستاني وولي بعده كتابة السر فتح الدين فتح الله رّئيس الطباء وقد



بدمشق في ترجمة الملك هذا لوظيفة كتابة السر بعد موت بحر الدين بن فضل الله
 الظاهر برقوق الثانية.

ًنا في علوم كثيرة عارًّفا باللغة العربية ًعا مفت والعجمية والتركية وسمي وكان إماًما بارّ
الكتاب المذكورّ يسمى بالكلستاني لكثرة قراءته كتاب السعدي العجمي الشاعر وكان

 كلستان.

ًعا. أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع وأرّبعة عشر  إصب

ًعا وخمسة أصابع - والله أعلم.  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

مصر وهي سنة السنة الثانية من سلطنة الناصر فرج ابن الظاهر برقوق - الولى على
نائب الشام وقد اثنتين وثمانمائة: فيها كانت وقعة أيتمش مع الملك الناصر ثم وقعة تنم

 تقدم ذكرهما في أول ترجمة الملك الناصر.

المير الكبير أيتمش بن وفيها توفي خلئق من أعيان المراء بالسيف في واقعة تنم: منهم
العساكر بالديارّ المصرية ذبح عبد الله السندمري البجاسي الجرجاوي ثم الظاهري أتابك

من مماليك أسندمر في سجنه بقلعة دمشق في ليلة رّابع عشر شعبان وكان أصله
مصر بسفارّة البجاسي الجرجاوي وترقى إلى أن صارّ من جملة أمراء اللوف بديارّ

الظاهر التابك برقوق في دولة الملك الصالح حأاجي وأمير آخورًّا ولما تسلطن الملك
الن في برقوق جعله رّأس نوبة كبيًرا ثم اشتراه من ورّثة المير جرجي لما بلغه أنه إلى

فيمن ندب من الرق - وقد مر ذلك كله - ثم جعله أتابك العساكر بالديارّ المصرية ثم ندبه
طويلة إلى المراء لقتال الناصري ومنطاش فقبض عليه هناك وحأبس بقلعة دمشق مدة

اليوسفي يوم أن أطلق بعد عود الملك الظاهر للملك وقدم القاهرة وكان المير إينال
بإقطاع يضاهي ذاك أتابك العساكر بالديارّ المصرية فأنعم الملك الظاهر على أيتمش
ًكا فدام على ذلك سنين إلى أن قبض إقطاع التابكية ووله رّأس نوبة المراء وجعله أتاب
بعده على عادته أوًل الملك الظاهر على التابك كمشبغا الحموي وأعاده إلى التابكية من

الناصر فرج فأخذ ثم جعله في مرض موته وصيه المتحدث في تدبير مملكة ولده الملك
الجلب من أيتمش يدبر ملك الناصر بعد موت برقوق أحأسن تدبير فثارّ عليه المراء

 مماليك برقوق وقاتلوه وكسروه وأخرجوه من مصر إلى الشام فسارّ إلى دمشق.

أمير مجلس وغيرهم ووافق تنم نائبها على قتالهم هو ورّفقته مثل: الوالد وأرّغون شاه
ًيا وقبض على الجميع وحأبسوا بقلعة دمشق فواقعوا المراء المذكورّين بغزة وانكسروا ثان

 ثم قتلوا عن آخرهم.

بالديارّ وكان كسر تنم وأيتمش هذا وقتلهما وتحكم المراء الجلب أول وهن وقع
 المصرية.

ومركبه وكان أيتمش معظًما في الدول قليل الشر كثير الخير متجمًل في ملبسه
يلبغا ومماليكه هو وكمشبغا الحموي كانا من عظماء التابكية في الدولة التركية بعد

 العمري الخاصكي وشيخون العمري.

أيتمش - المير سيف وتوفي أيًضا - قتيًل بقلعة دمشق في التارّيخ المذكورّ مع التابك
 الدين أرّغون شاه البيدمري الظاهري أمير مجلس.

 وكان من خواص مماليك الملك الظاهر برقوق وأكابر مماليكه وخيارّهم.



القطلقجاوي ثم الظاهري وتوفي قتيًل - أيًضا - المير سيف الدين فارّس بن عبد الله
 شعبان. حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية ذبًحا بقلعة دمشق في رّابع عشر

شخص خباز وكان أصله من مماليك المير خليل بن عرام نائب السكندرّية اشتراه من
فأعجبه بالسكندرّية وكان فارّس هذا يبيع الخبز على حأانوت أستاذه فرآه ابن عرام

 وابتاعه منه.

 ثم ملكه الملك الظاهر برقوق بعد ابن عرام.

بلده أوًل - والله وما أعلم نسبته بالقطلقجاوي لي قطلقجا ولعله تاجره الني جلبه من
 أعلم.

المعدودة الذين وكان فارّس يعرف أيًضا بالعرج وكان من الشجعان الفرسان القشية
 يضرب برميهم المثل.

 وقد تقدم من ذكره في واقعة أيتمش ما يكتفى بذكره.

الدين أحأمد - أمير وتوفي - قتيًل أيًضا في رّابع عشر شعبان بقلعة دمشق - المير شهاب
برقوق وغيره من مجلس - ابن التابك يلبغا العمري الخاصكي صاحأب الكبش وأستاذ

 اليلبغاوية.

المراء فلما ولد بالكبش في حأياة والده التابك يلبغا ثم نشأ بمصر وصارّ من جملة
ومنطاش فيمن تسلطن الملك الظاهر برقوق وله أمير مجلس ثم ندبه لقتال الناصري

ندب من المراء فلما وصل إلى دمشق عصى على برقوق وانضم على الناصري وهو
أيضا مملوك أبيه فأقره الناصري على إمرته ووظيفته إلى أن قبض عليه منطاش وحأبسه

الناصري إلى أن أخرجهما الملك الظاهر برقوق في سلطنته الثانية وخلع عليه على مع
أمير مجلس فدام على ذلك سنين عديدة إلى أن تنكر عليه برقوق وحأبسه ثم عادته

بالبلد الشامية إلى أن ثارّ المير تنم الحسني نائب الشام فقدم عليه - أطلقه - بطاًل
ووافقه فقبض عليه مع من قبض عليه من المراء وقتل وكان مشهورًّا أحأمد هذا
 والقدام. بالشجاعة

الدين جلبان وتوفي - قتيًل أيًضا بقلعة دمشق في رّابع عشر شعبان - المير سيف
 الكمشبغاوي الظاهري المعروف بقرا سقل نائب حألب ثم أتابك دمشق.

السنية صارّ أمير كان من أكابر مماليك الملك الظاهر برقوق وأول من نال منهم الرتب
نوبة النوب ثم مائة ومقدم ألف في أوائل سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية ثم رّأس
منطاش حأتى ولي نيابة حألب بعد التابك قرا دمرداش الحأمدي وهو الذي قام في أمر

فحبس أخذه وتسلمه من نعير ثم أمسكه الظاهر وحأبسه وولى الوالد عوضه نيابة حألب
 مدة ثم أطلق.

ًيا وحأبسه بقلعة دمشق واستقر أتابك دمشق فدام على ذلك مدة ثم قبض عليه برقوق ثان
وقتل مع إلى أن أطلقه المير تنم بعد موت الظاهر برقوق فدام من حأزبه إلى أن أمسك

 من قتل.

ًدا من رّؤساء المماليك ًعا معدو  الظاهرية. وكان جليل المقدارّ عاقًل شجا



يعقوب شاه الظاهري وتوفي - قتيًل أيًضا بقلعة دمشق في التارّيخ المذكورّ - سيف الدين
وكان أيًضا من خواص الخازندارّ ثم الحاجب الثاني وأحأد مقدمي اللوف بالديارّ المصرية

 وتنم. الملك الظاهر برقوق وأجل مماليكه وهو أيًضا ممن انضم على أيتمش

الطولوتمري الظاهري وتوفي - قتيًل أيًضا بقلعة دمشق - المير سيف الدين آقبغا
أستاذه الملك المعروف باللكاش أمير مجلس وكان من جملة أمراء اللوف في دولة

أتهم آقبغا هذا الظاهر برقوق ثم صارّ أمير مجلس فلما رّكب علي باي على الملك الظاهر
وقتل مع من قتل بممالة علي باي في الباطن فأخرج إلى الشام ودام به حأتى وافق تنم

 من المراء.

ًعا مقداًما من وجوه المماليك الظاهرية.  وكان شجا

طيفورّ نائب غزة ثم وتوفي - قتيًل أيًضا بقلعة دمشق - المير بي خجا الشرفي المدعو
 حأاجب حأجاب دمشق.

ًيا. وهو أيًضا من مماليك الظاهر برقوق وممن صارّ في أيامه أمير طبلخاناه وأمير آخورّ ثان

بيغوت اليحياوي فهؤلء قتلوا جميًعا في ليلة واحأدة ومعهم جماعة أخر مثل المير
ولم يبق من أعيان الظاهري والمير مبارّك المجنون والمير بهادرّ العثماني نائب البيرة

أخروهما حأتى استصفوا من قتل في هذه الواقعة - صبًرا - إل تنم الحسني ويونس بلطا
 أموالهما ثم قتلوهما حأسبما يأتي ذكره الن.

الشام وقد مر من وتوفي - أيًضا قتيًل - المير تنبك الحسني الظاهري المدعو تنم نائب
أننا نذكر مبادئ أمره ذكره في واقعته مع الملك الناصر فرج ما فيه غنية من التكرارّ غير

خاصكية أستاذه الظاهر وترقيه إلى انتهائه على سبيل الختصارّ فنقول: هو من أعيان
ًكا بها برقوق ثم أمره إمرة عشرة في سلطنته الثانية ثم أخرجه إلى دمشق وجعله أتاب

المير كمشبغا بعد إياس الجرجاوي ثم نقله بعد مدة يسيرة إلى نيابة دمشق بعد موت
 الظاهر. الشرفي الخاصكي فدام على نيابة دمشق نحو سبع سنين إلى أن مات

 وخرج عن الطاعة وانضم عليه سائر نواب البلد الشامية.

غزة وانكسر ثم جاءه أيتمش والوالد وغيرهما من أمراء مصر وواقع الملك الناصر على
ًنا من الله - وأمسك وحأبس بقلعة دمشق وعوقب على المال ثم مع كثرة عساكره - خذل

خنق في ليلة الخميس رّابع شهر رّمضان وخنق معه المير يونس الظاهري المعروف
 ببلطا نائب طرابلس.

 وكان يونس أيًضا من كبارّ المماليك الظاهرية وأمرائها.

 وقد ولي نيابة صفد وحأماة وطرابلس.

ًكا للدماء قتل بطرابلس من القضاة والعلماء والعيان إل أنه كان ظالًما جبارًّا متكبًرا سفا
أوائل ترجمة الملك الناصر خلئق ل تدخل تحت حأصر وقد مر ذكر هذه الوقائع كلها في

 فرحا الولى فلينظر هناك.

قاضي قضاة وتوفي قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي
 الحنفية بالديارّ المصرية - وهو معزول - في خامس جمادى الولى.



ًنا فاضًل أفتى ودرّس سنين بحلب وغيرها إلى أن طلب ًها مفت إلى مصر وولى وكان فقي
طلع للسلم على القضاء بها إلى أن عزل لثقل بدنه من السمن وقلة حأركته فإنه كان إذا

 السلطان وجلس عنده ل يستطيع القيام إل بعد جهد من السمن.

نصر الله بن وتوفي قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم ابن قاضي القضاة ناصر الدين
قاض - في أحأمد بن محمد بن أبي الفتح الحنبلي قاضي قضاة الديارّ المصرية بها - وهو

 ثامن شهر رّبيع الول وتولى القضاء بعده أخوه موفق الدين احأمد.

في صفر وتوفي المعلم شهاب الدين أحأمد بن محمد الطولوني المهندس بطريق مكة
 وقد توجه لعمارّة المناهل بطريق الحجاز.

الشيوخ نظام وتوفي شيخ شيوخ خانقاة سرياقوس جلل الدين أبو العباس أحأمد ابن شيخ
رّبيع الدين إسحاق بن عامر الصبهاني الحنفي بخانقاة سرياقوس في خامس عشر شهر

 الخر.

السلطانية في سابع وتوفي المير الطواشي زين الدين بهادرّ الشهابي مقدم المماليك
 عشر شهر رّجب.

 وكان من عظماء الخدام وغالب أعيان مماليك الظاهر برقوق من إنياته.

عشر شهر وتوفي الشيخ المعتقد المجذوب سليم السواق القرافي بالقرافة في تاسع
 رّبيع الول.

 وكان للناس فيه اعتقاد ويقصد للزيارّة.

السلحا خاناه - وتوفي المير سيف الدين قجماس بن عبد الله المحمدي الظاهري شاد
 الذين كانوا بالقلعة. قتيًل - في الواقعة التي كانت بين التابك أيتمش وبين المراء

آخورّ في ثامن وتوفي أيًضا المير سيف الدين قشتمر بن قجماس أخو إينال باي المير
 شهر رّبيع الول - قتيًل - في الواقعة.

بالينبع بطريق الحجاز. وتوفي المير سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الحسامي المنجكي

 الطبلخانات. وتوفي المير سيف الدين قرابغا بن عبد الله السنبغاوي أحأد أمراء

 كان من قدماء المراء بديارّ مصر.

عشرين شهر وتوفي المير جمال الدين عبد الله ابن المير بكتمر الحاجب في خامس
 رّبيع الخر بدارّه خارّج باب النصر من القاهرة.

ليلة وتوفيت خوند شيرين والدة الملك الناصر فرج بن برقوق بعد مرض طويل في
السبت أول ذي الحجة ودفنت بالمدرّسة الظاهرية البرقوقية بين القصرين وحأضر ولدها

أمام الملك الناصر الصلة عليها بباب القلة من القلعة ومشى سائر أمراء الدولة وأعيانها
 نعشها من القلعة إلى بين القصرين.

وكانت من خيارّ وكانت أم ولد للملك الظاهر برقوق رّومية الجنس وهي بنت عم الوالد
 نساء عصرها حأشمة ورّياسة وعقًل.



 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلثة أذرّع سواء.

ًعا. ًعا وأرّبعة عشر إصب  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

مصر وهي سنة السنة الثالثة من سلطنة الناصر فرج ابن الظاهر برقوق - الولى على
بسيفه ولقدومه خلئق ثلث وثمانمائة: فيها كان ورّود تيمورّلنك إلى البلد الشامية ومات

 ل يعلمها إل الله تعالى كثرة حأسبما ذكرناه مفصًل.

تيمورّلنك - وقد مر وفيها تجرد السلطان الملك الناصر فرج إلى البلد الشامية بسبب
 ذلك أيًضا - وهي تجريدته الثانية إلى البلد الشامية.

الظاهر برقوق وفيها قتل المير سيف الدين سودون بن عبد الله الظاهري قريب الملك
من المعروف بسيدي سودون نائب الشام في أسر تيمورّ بظاهر دمشق ودفن بقيوعه

 غير أن يتوله.

قال: ألقاه تيمورّ إلى واختلفت القوال في موتته فمن الناس من قال: ذبًحا ومنهم من
وتولى نيابة فيل كان معه فداسه برجله حأتى مات وكان ذلك في أواخر شهر رّجب

 دمشق بعده الوالد وهي نيابته الولى على دمشق.

الملك الظاهر وكان سودون المذكورّ قدم من بلد الجركس صغيًرا مع جدته لمه أخت
الملك الظاهر برقوق ومع خالة أمه أم التابك بيبرس والجميع صحبة المير أنص والد

المير نورّوز برقوق فرباه الظاهر ورّقاه إلى أن جعله أمير آخورّ كبيًرا بعد القبض على
 الحافظي.

بالسكندرّية إلى أن ثم وقع له أمورّ وقبض عليه بعد موت الملك الظاهر برقوق وسجن
 أخرج بعد واقعة التابك أيتمش.

إلى أن ورّد ثم ولي نيابة دمشق بعد مسك المير تنم الحسني نائب الشام ودام بدمشق
ًدا عليه قاصد تيمورّلنك فوسطه فكان ذلك أكبر السباب في قتله فإن تيمورّ لم يقتل أحأ

 من نواب البلد الشامية سواه.

الله بن أحأمد وتوفي قاضي القضاة موفق الدين أحأمد ابن قاضي القضاة ناصر الدين نصر
مشكورّ بن محمد بن أبي الفتح العسقلني الحنبلي في ثامن عشر شهر رّمضان وكان

 السيرة.

إبراهيم في السنة ولم تطل مدته في القضاء فإنه ولى القضاء بعد أخيه برهان الدين
 الماضية.

سليمان بن وتوفي قاضي القضاة تقي الدين عبد الله بن يوسف بن أحأمد بن الحسين بن
فزارّة بن بدرّ بن محمد بن يوسف الكفري - بفتح الكاف - الحنفي الدمشقي قاضي

 قضاة دمشق في العشرين من ذي القعدة في أسر تيمورّ.

قاضي قضاة وتوفي قاضي القضاة شهاب الدين أحأمد بن عبد الله النحريري المالكي
 الديارّ المصرية وهو معزول في ثاني شهر رّجب.

عشر شهر رّبيع وتوفي المير شهاب الدين أحأمد بن عمر بن الزين والي القاهرة في ثاني
 الول بعد أن ولي شد الدواوين وولية القاهرة غير مرة.



 وكان من الظلمة.

الظاهري في سادس عشر وتوفي المير سيف الدين أسنبغا بن عبد الله العلئي الدوادارّ
 الظاهر برقوق. جمادى الولى وكان من جملة الدوادارّية الصغارّ في دولة الملك

رّبيع الول وقد وتوفي المير زين الدين فرج الحلبي نائب السكندرّية بها في آخر شهر
الذخيرة والملك ولي شد الدواوين بالقاهرة ثم صارّ من جملة الحجاب ثم ولي أستادارّية

 ثم ولي نيابة السكندرّية فدام بها إلى أن مات.

ثالث عشر جمادى وتوفي المير زين الدين أبو بكر بن سنقر ابن أخي بهادرّ الجمالي في
 الخرة.

حأاج المحمل وتنقل وكان ولي الحجوبية الثانية بالديارّ المصرية بتقدمة ألف وتوجه أمير
مقدمي اللوف في عدة وتوفي المير سيف الدين بجاس بن عبد الله النورّوزي أحأد
 رّجب. بالديارّ المصرية بها - بطاًل - بعد ما كبرت سنه في ثاني عشر شهر

على المير وكان لما استعفى من المرة بعد موت الملك الظاهر برقوق أنعم بإقطاعه
البيري شيخ المحمودي - أعني الملك المؤيد - فرعاه أستادارّه جمال الدين يوسف

 البجاسي فعرف له ذلك الملك المؤيد شيخ لما تسلطن وأحأسن لذرّيته.

مكانس القبطي وتوفي الوزير كريم الدين عبد الكريم بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن
 الوزرّ. المصري أخو الشاعر فخر الدين في خامس عشر جمادى الخرة وهو معزول عن

الحأيان بين وقد ولي الوزرّ بالديارّ المصرية ونكب وصودرّ غير مرة وجمع في بعض
ًعا.  وظيفتي الوزرّ ونظر الخاص م

 وكان سيىء السيرة كثير الظلم والرمايات.

بعد خطوب - وولي مشيًرا في سلطنة الملك الظاهر برقوق ثم نكب هو وإخوته ومات
الخفة قاساها - يوم الثلثاء رّابع عشرين جمادى الخرة وكان من أعاجيب الزمان من

 والطيش وسرعة الحركة.

أعيد إليها والناس يقال إنه قال لبعض حأواشيه - وهو نازل في موكبه بخلعة الوزارّة لما
 بين يديه: يا فلن ما هذه الركبة غالية بعلقة مقارّع.

الدميري المالكي وتوفي قاضي قضاة الديارّ المصرية نورّ الدين علي بن يوسف بن مكي
في نصف جمادى وتوفي الشيخ المام الفقيه سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الحنفي

 الولى.

ًدا من فقهاء الحنفية. ًها فاضًل مستحضًرا لمذهبه معدو  وكان فقي

الديارّ وتوفي قاضي القضاة بحر الدين محمد بن أبي البقاء الشافعي قاضي قضاة
 المصرية وهو معزول عن القضاء في سابع عشرين شهر رّبيع الخر.

السكندرّي قاضي وتوفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن محمد الدماميني المالكي
 المحرم. السكندرّية ثم ناظر الجيش والخاص بالديارّ المصرية في سابع عشرين



الكسوة ثم نظر ديوان كان رّئيًسا فاضًل ولي قضاء السكندرّية ثم وكالة بيت المال ونظر
 المفرد ثم نظر السواق.

موت القاضي وولي حأسبة القاهرة غير مرة ثم ولي نظر الجيش بالديارّ المصرية بعد
وتسعين إلى أن جمال الدين محمود العجمي - مضاًفا إلى وكالة بيت المال في سنة تسع

أعيد إلى صرف بسعد الدين بن إبراهيم بن غراب واستمر على وكالة بيت المال - ثم
وتولى نظر الجيش والخاص مًعا فلم تطل مدته فيهما وعزل وأعيد إليهما ابن غراب

 قضاء السكندرّية فدام بها إلى أن مات في التارّيخ المذكورّ.

قاضي وتوفي قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد الملطي الحنفي
 قضاة الديارّ المصرية - وهو قاض - في تاسع عشر شهر رّبيع الخر.

ًعا في الفقه والصول والعربية وعلمي المعاني والبيان.  وكان بارّ

الحنفي شارّحا الهداية وكان تفقه في مبادئ أمره على العلمة الشيخ قوام الدين الترارّي
انتقل إلى حألب ثم على العلمة أرّشد الدين السرائي وغيرهما بالديارّ المصرية ثم

العلماء إلى أن واشتغل بها أيًضا إلى أن برع وأفتى ودرّس وتفقه به جماعة كبيرة من
سنة ثمانمائة طلب إلى قضاء الديارّ المصرية بعد وفاة القاضي شمس الدين الطرابلسي

ًيا إلى أن مات وقد ناهز الثمانين سنة.  فدام قاض

شمس الدين وتوفي قاضي قضاة الحنابلة - بدمشق - تقي الدين إبراهيم ابن العلمة
 محمد بن مفلح الحنبلي الدمشقي بها في شعبان.

بن إبراهيم بن وتوفي قاضي القضاة صدرّ الدين أبو المعالي محمد بن إبراهيم بن إسحاق
أسر تيمورّ عبد الرحأمن السلمي المناوي الشافعي قاضي قضاة الديارّ المصرية وهو في

ًقا بنهر الزاب بعد ما مرت به محن وشدائد بعد أن ولي قضاء الديارّ المصرية غير غري
 مرة.

مقلد القدسي وتوفي قاضي القضاة الحنفية - بدمشق - بدرّ الدين محمد بن محمد بن
 المصرية. الحنفي بمدينة غزة في شهر رّبيع الول فارًّا من تيمورّلنك إلى الديارّ

ًعا أفتى ودرّس وناب في الحكم ثم استقل بالقضاء  مدة. وكان فاضًل بارّ

الملك المجاهد وتوفي السلطان الملك الشرف إسماعيل ابن الملك الفضل عباس ابن
عمر بن علي علي ابن الملك المؤيد داود ابن الملك المظفر يوسف ابن الملك المنصورّ

من بلد بن رّسول صاحأب اليمن في ليلة السبت ثامن عشر شهر رّبيع الول بمدينة تعز
 اليمن عن سبع وثلثين سنة.

فدام في الملك وكان ولي سلطنة اليمن بعد موت أبيه في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة
 إلى أن مات في التارّيخ المذكورّ في هذه السنة.

ًنا ًيا مقبًل على أهل العلم وصنف تارّيًخا حأس ًكا جليًل سخ ًبا كثيرة وتولى وكان مل وجمع كت
 مملكة اليمن من بعده ابنه الملك الناصر أحأمد.

وكان من أجل وتوفي السلطان العظم ملك دلي من بلد الهند فيروز شاه بن نصرة شاه
ًدا ذكر عنها القاضي شهاب الدين أحأمد بن فضل الله العمري الملوك ومملكته متسعة ج

أن له ألف مغن أشياء عظيمة في كتابه " مسالك البصارّ في ممالك المصارّ " من ذلك



حأفيد الملك وألف نديم وذكر عن سماطه أشياء خارّجة عن الحد وأظن أن فيروز شاه هو
 الذي ترجمه القاضي شهاب الدين أحأمد بن فضل الله.

واستولى على ممالكه قلت: ولما سمع تيمورّلنك بموت فيروز شاه بادرّ وتوجه إلى الهند
الهند بعده ابنه محمد حأسبما تقدم ذكره في ترجمة الملك الناصر فرج هذا وقام بممالك

 شاه وجميع مملكته حأنفية بل غالب ممالك الهند.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلثة أذرّع سواء.

ًعا وهي سنة تحويل. ًعا واثنا عشر إصب  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

المير سيف الدين بن برقوق - الولى على مصر وهي سنة أرّبع وثمانمائة: فيها توفي
 صفر. جنتمر بن عبد الله التركماني الطرخاني كاشف الوجه القبلي في

ًعا أبادهم وأفنى منهم خلئق إلى أن مهد بلد كان له مع العراب أمورّ ووقائع وكان شجا
 الصعيد وقراها.

البلبيسي وتوفي الشيخ المام المقرىء فخر الدين عثمان بن عبد الرحأمن بن عثمان
 الشافعي الضرير إمام جامع الزهر وشيخ القراءات في ثاني ذي القعدة.

عن ثمانين وتوفي الشيخ سيف الدين لجين بن عبد الله الجركسي في شهر رّبيع الخر
 سنة.

ويشيعون ذلك وكان معظًما عند طائفة الجراكسة يزعمون أنه يملك الديارّ المصرية
المصرية ولجله هرب جماعة من المراء من دمشق في واقعة تيمورّ وعادوا إلى الديارّ

 ليسلطنوه فكان ما حأصل على أهل الشام من تيمورّ بسبب هذا المشؤوم الطلعة.

يبطل الوقاف التي وكان لجين المذكورّ ل يكتم ذلك بل كان يعد الناس أنه إذا ملك مصر
ًدا من على المساجد والجوامع ويحرق كتب الفقه ويعاقب الفقهاء ويولى بمصر ًيا واحأ قاض

 الحنفية.

بل مات وهو على وهو من التراك ل من الفقهاء فسلبه الله ما أمله قبل أن يتأمر عشرة
 جنديته.

الكلم عند وكان يتمعقل ويدعي العرفان مع جهل مفرط وخفة عقل وهو مع ذلك مقبول
 الطائفة إلى الغاية وببعض كلمه يتمثل بعضهم إلى يومنا هذا.

العرج وممن أدرّكناه من أتباعه سودون الفقيه حأمو الملك الظاهر ططر وسودون
تعظيمه الظاهري وطرباي التابك نائب طرابلس وكانوا يحكون عنه أمورًّا يقصدون بذلك

 لو تأملوها لعلموا أنه رّفع عنه وعنهم القلم.

الناصح في سابع وتوفي الشيخ المعتقد الصالح شهاب الدين أحأمد بن محمد بن محمد بن
 عشر شهر رّمضان ودفن بالقرافة.

ًعا. أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم أرّبعة أذرّع وأرّبعة عشر  إصب

ًعا. ًعا وواحأد وعشرون إصب مبلغ الزيادة سبعة عشر ذرّا



 السنة الخامسة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق

مع أبي يزيد بن الولى على مصر وهي سنة خمس وثمانمائة: فيها كانت وقعة تيمورّلنك- 
 أسره. عثمان متملك بلد الروم - وقد مر ذكر ذلك - وأسره تيمورّ ومات في

الدميري المالكي وفيها توفي قاضي القضاة تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز
رّئاسة السادة في يوم الثنين سابع جمادى الخرة عن سبعين سنة وقد انتهت إليه

 المالكية في زمانه.

وصالح - وتوفي شيخ السلم سراج الدين أبو حأفص عمر بن رّسلن بن نصير بن صالح
الشافعي أول من سكن بلقينة - ابن شهاب بن عبد الخالق بن مسافر بن محمد البلقيني

في يوم الجمعة عاشر ذي القعدة وصفي عليه بجامع الحاكم ثم دفن بمدرّسته التي
 أنشأها تجاه دارّه بحارّة بهاء الدين قراقوش من القاهرة.

 وسبعمائة. ومولده ببلقينة في ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة أرّبع وعشرين

أحأمد بن وأجاز له من دمشق الحافظ أبو الحجاج المزي والحافظ الذهبي والمسند
ومختصر الجزرّي - في آخرين - ثم حأفظ المحررّ في الفقه والكافية لبن مالك في النحو
اثنتا ابن الحاجب في الصول والشاطبية في القراءات وأقدمه أبوه إلى القاهرة وله

عشرة سنة وطلب العلم واشتغل على علماء عصره مثل: أثير الدين أبي حأيان وأبي
الثناء محمود الصبهاني وتفقه بجماعة كثيرة وبرع في الفقه وأصوله والعربية والتفسير

 وغير ذلك وأفتى ودرّس سنين وانفرد في أواخر عمره برئاسة مذهبه.

جامع عمرو بن وولي إفتاء دارّ العدل ودرّس بزاوية الشافعي المعروفة بالخشابية من
عبد العاص وولى قضاء دمشق في سنة سبع وتسعين وسبعمائة عوًضا عن تاج الدين

الوهاب السبكي فباشر مدة يسيرة ثم تركه وعاد إلى مصر واستمر بمصر يقرىء
 ويفتي بقية عمره وانتفع به عامة الطلبة إلى أن مات. ويشتغل

 هناك. وقد استوعبنا ترجمته في المنهل الصافي بأوسع من هذا - فلينظر

 أول شعبان. وتوفي شيخ الشيوخ بدرّ الدين حأسن بن علي بن المدي خارّج القاهرة في

 وكان يعتقد فيه الخير ويقصد للزيارّة.

في أول شهر وتوفي السيد الشريف عنان بن مغامس بن رّميثة المكي الحسني بالقاهرة
 رّبيع الول.

وأحأد مقدمي وتوفي المير سيف الدين آقباي بن عبد الله الكركي الظاهري الخازندارّ
طويل ودفن اللوف المعروف بالطاز في ليلة السبت رّابع عشر جمادى الولى بعد مرض

 بالحوش الظاهري بالصحراء.

برقوق إلى سجن وهو أحأد المماليك الصغارّ الرّبعة الذين توجهوا صحبة الملك الظاهر
 الكرك ولذلك سمي بالكركي.

 الملك الناصر فرج. وكان من الشرارّ كثير الفتن وقد مر من ذكره نبذة كبيرة في ترجمة



له: أنت طاز وأنا هذا وكان بينه وبين سودون طاز المير آخورّ الكبير عداوة فكان يقول
 طاز ما تسعنا مصر فأرّاحا الله الناس منهما في مدة يسيرة.

الحجوبية من بعده وتوفي المير سيف الدين يلبغا السودوني حأاجب حأجاب دمشق وتولى
في أواخر شهر - وتوفي المير سيف الدين قرقماس الينالي الرماحا - قتيًل بدمشق

 رّمضان بأمر السلطان.

بديارّ مصر من جملة وكان أصله من مماليك التابك إينال اليوسفي وصارّ من بعده أميًرا
أخرجه السلطان الطبلخانات وكان رّأًسا في لعب الرمح ووقع له أمورّ بديارّ مصر حأتى

وهرب منها الملك الناصر منها إلى دمشق على إقطاع المير صرق فثارّ بدمشق أيًضا
 فقبض عليه عند مدينة بعلبك فقتل بها في عدة مماليك أخر.

وصاحأب برصا في وتوفي خوند كارّ أبو يزيد بن مراد بك بن أورّخان بن عثمان ملك الروم
عثمان حأزًما أسر تيمورّ - بعد أن واقعه - ومات في ذي القعدة وكان من أجل ملوك بني

 وعزًما وجللة وشجاعة وإقداًما.

 وقد تقدم ذكر واقعته مع تيمورّ في ضمن ترجمة الملك الناصر.

اسم للبرق وهو هذا وكان أبو يزيد هذا يعرف بيلدرّم بايزيد ويلدرّم هو باللغة التركية
المهملة وسكون الميم بكسر الياء آخر الحروف وسكون اللم وكسر الدال المهملة والراء

 - انتهى.

في حأادي وتوفي قاضي قضاة المالكية - بدمشق - علم الدين محمد القفصي المالكي
 عشر المحرم.

 وكان من فضلء المالكية.

مملكته وتوفي السلطان محمود خان وكان يعرف بصرغتمش الذي كان تيمورّلنك يدير
 وليس له من المر مع تيمورّ إل مجرد السم فقط.

أحأمد ابن وهو من ذرّية جنكز خان ولهذا كان سلطنه تمر وتوفي المير شهاب الدين
 الوزير ناصر الدين محمد بن رّجب أحأد أمراء العشرات بديارّ مصر.

الكبير وتوفي سيف الدين سودون بن عبد الله بن علي بك الظاهري المير آخورّ
المعروف بسودون طاز أحأد أعيان المماليك الذين مر ذكرهم في عدة مواضع ل سيما
ما واقعته مع يشبك ففيها ذكرنا أحأواله مفصًل قتل في سجن المرقب بالبلد الشامية بعد

 نقل إليها من سجن السكندرّية.

فرسه وكان سودون طاز رّأًسا في لعب الرمح يضرب بقوة طعنه وشدة ثباته على
 المثل.

المنتهى في وأما سرعة حأركته وحأسن تسريحه لفرسه في ميادين اللعب بالرمح فإليه
 ذلك.

فيه كفاية عن ذكره وكان أحأد الشرارّ الذين يثيرون الفتن والوقائع وقد مر من ذكره ما
ًيا.  هنا ثان



ًعا.  أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ذرّاعان وعشرون إصب

ًعا سواء.  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

توفي قاضي السنة السادسة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق - الولى على مصر فيها
القضاة ناصر الدين محمد بن محمد بن عبد الرحأمن الصالحي الشافعي قاضي قضاة
 الشافعية بالديارّ المصرية - وهو قاض - في يوم الرّبعاء ثاني عشر المحرم بالقاهرة.

 مزجاة من العلم. وكان رّئيًسا نبيًل كريًما كثير البر والحأسان إل أنه كانت بضاعته

الثلثاء رّابع وتوفي شمس الدين محمد بن البخانسي الصعيدي محتسب القاهرة في يوم
 جمادى الولى بعد أن ولي حأسبة القاهرة غير مرة بالسعي والبذل.

الشافعي شيخ وتوفي الحافظ زين الدين عبد الرحأيم بن الحسين بن أبي بكر العراقي
خمس الحديث بالديارّ المصرية في يوم الرّبعاء ثامن شعبان بها ومولده في سنة

وعشرين وسبعمائة وسمع الكثير ورّحأل في البلد وألف وصنف وأملى سنين كثيرة وكان
 ولي قضاء المدينة النبوية وعدة تدارّيس وانتهت إليه رّئاسة علم الحديث في زمانه.

العصر شهاب ومن شعره فيمن كان يشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنشدنا حأافظ
العراقي رّحأمه الله الدين أحأمد بن حأجر - إجازة - أنشدنا الحافظ زين الدين عبد الرحأيم

ًعا: وسبعة شبهوا بالمصطفى قسما لهم بذلك قدرّ قد زكا تعالى - إجازة إن لم يكن سما
وله بالسند في الصحابة ونما سبط النبي أبو سفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود والقثما
ومنزلة من بشروا بجنان العشرة المشهود لهم بالجنة فقال: وأفضل أصحاب النبي مكانة
استوعبنا مسموعه سعيد زبير سعد عثمان عامر علي ابن عوف طلحة العمران وقد

 ومصنفاته في المنهل الصافي حأيث هو محل الطناب.

أمراء س وتوفي المير سيف الدين أزبك بن عبد الله الرمضاني الظاهري أحأد
 الطبلخانات بديارّ مصر في ليلة الثلثاء رّابع عشر شهر رّبيع الول.

 وكان من أعيان المماليك الظاهرية.

أيتمش البجاسي في وتوفي المير سيف الدين قطلوبك بن عبد الله أستادارّ المير الكبير
 يوم الرّبعاء سابع شهر رّبيع الخر.

وعزل وعاد كان ولي أستادارّية السلطان في بعض الحأيان مدة يسيرة فلم ينجح أمره
 إلى حأاله أوًل.

 غراب. وكان له ثروة ومال غير أنه لم يعظم إل بصهارّته لسعد الدين بن

التاجر المشهورّ وتوفي التاجر برهان الدين إبراهيم بن عمر بن علي المحلي المصري
 بكثرة المال في يوم الرّبعاء ثاني عشرين شهر رّبيع الول.

بدمشق بعد ما ولى وتوفي المير شهاب الدين أحأمد ابن المير شيخ علي في ذي القعدة
من أعيان نيابة صفد وغيرها ثم صارّ أمير مائة ومقدم ألف بدمشق حأتى مات وكان

 المراء.

 ثامن المحرم. وتوفي القاضي علء الدين علي بن خليل الحكري الحنبلي في يوم السبت



والهيدباني نائب وتوفي المير سيف الدين آقبغا الجمالي الظاهري المعروف بالطروش
المماليك الظاهرية - حألب بها في ليلة الجمعة سابع عشر جمادى الخرة وكان من أعيان

صفد ثم ولي نيابة برقوق - وممن صارّ في دولة أستاذه حأاجب حأجاب حألب ثم ولي نيابة
ًكا بحلب ثم نقله الملك طرابلس بعد المير دمرداش المحمدي بحكم توجه دمرداش أتاب

وثمانمائة ودام الظاهر إلى نيابة حألب بعد موت أرّغون شاه البراهيمي في سنة إحأدى
فوافقه آقبغا هذا على نيابة حألب إلى أن خرج تنم نائب الشام عن طاعة الملك الناصر

ثم أطلق وصارّ من حأزبه إلى أن قبض عليه مع من قبض عليه من المراء وحأبس مدة
ًيا بعد المير شيخ المحمودي بحكم أسره مع تيمورّ فلم يتم أمره ولي نيابة طرابلس ثان

ًكا بدمشق مدة ثم ولي نيابة دمشق وأعيد شيخ إلى نيابة طرابلس واستقر آقبغا هذا أتاب
بالمير شيخ بعد الوالد بحكم خروجه من دمشق إلى حألب فلم تطل أيامه بدمشق وعزل

دقماق المحمدي المحمودي وتوجه - بطاًل - إلى القدس إلى أن أعيد إلى نيابة حألب بعد
 فتوجه إليها وأقام بها إلى أن مات في التارّيخ المذكورّ.

قلعة جعبر - وتوفي المير سيف الدين دمشق خجا بن سالم الدوكارّي التركماني نائب
 قتيًل بيد المير نعير بن حأيارّ - في سابع عشر شهر رّمضان.

بالثارّ - في وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن مبارّك شيخ الرباط النبوي - المعروف
 المحرم.

شوال من وتوفي الشيخ محمد بن علي بن عبد الله الشمسي المعروف بالحرفي في
 السنة وكان عالًما بعلم الحرف وله مشارّكة في غيره.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلثة أذرّع وعشرة أصابع.

ًعا والوفاء خامس توت. ًعا وثلثة عشر إصب  مبلغ الزيادة ستة عشر ذرّا

سنة سبع السنة السابعة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق - الولى على مصر وهى
 وثمانمائة: فيها كان الشراقي العظيم بالديارّ المصرية.

يشبك وشيخ وفيها كانت واقعة السعيدية بين الملك الناصر فرج صاحأب الترجمة وبين
 وجكم وقرا يوسف حأسبما تقدم ذكره.

شهر رّمضان وكان وفيها توفي الشيخ المام العالم عبيد الله الرّدبيلي الحنفي في آخر
ًدا من فقهاء الحنفية.  من الفضلء معدو

 المصرية. وتوفي الوزير الصاحأب بدرّ الدين محمد بن محمد الطوخي وزير الديارّ

تسع وتسعين بعد تنقل في الخدم الديوانية حأتى ولي ناظر الدولة ثم نقل إلى الوزرّ سنة
الوزرّ بعد ذلك غير مسك ابن البقري وتولى بعده نظر الدولة سعد الدين الهيصم ثم باشر

 مرة ووقع له أمورّ ومحن إلى أن مات - بطاًل - في هذه السنة.

أمراء العشرات وتوفي المير سيف الدين قاني باي بن عبد الله الظاهري رّأس نوبة وأحأد
 بديارّ مصر في يوم الخميس أول جمادى الخرة.

 وكان من خاصكية الملك الظاهر برقوق الصغارّ.



البغدادي الحنبلي ثم وتوفي الشيخ المام العالم الفقيه عبد المنعم بن محمد بن داود
مذهب المام أحأمد المصري بها في يوم السبت ثامن عشر شوال وقد انتهت إليه رّئاسة

بغداد إلى الديارّ بن حأنبل بعدما كتب على الفتوى ودرّس عدة سنين وكان لما قدم من
القضاة بدرّ المصرية تفقه بقاضي القضاة موفق الدين الحنبلي وهو جد صاحأبنا قاضي

 الدين محمد بن محمد بن عبد المنعم - رّحأمه الله.

الشافعي وتوفي القاضي ناصر الدين محمد بن صلحا الدين صالح الحلبي الموقع
ثاني عشرين المعروف بابن السفاحا موقع المير يشبك الشعباني الدوادارّ في يوم الثلثاء

 المحرم.

البلقيني في يوم الثنين وتوفي الشيخ نورّ الدين علي ابن الشيخ المام سراج الدين عمر
بتربة الصوفية خارّج باب سلخ شعبان فجاءة بمدينة بلبيس وحأمل منها إلى القاهرة ودفن

ًعا في الفقه النصر عند أبيه وكان مولده في شوال سنة ثمان وستين وسبعمائة وكان بارّ
 والعربية ودرّس بعد موت أبيه بعدة مدارّس.

عباس وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن عباس بن محمد بن حأسين بن محمود بن
الصلتي في مستهل جمادى الولى بعدما ولي القضاء بعدة بلد من معاملة دمشق

ًيا وولي قضاء المالكية وغيرها: ولي قضاء بعلبك وحأمص وغزة وحأماة ثم عمل مالك
ثم ترك ذلك بعد مدة وولي قضاء الشافعية بدمشق ولم تحمد سيرته في بدمشق

وكيف تحمد سيرته وهو ينتقل في كل قليل إلى مذهب لجل المناصب! مباشرته القضاء
 دين ما فعل ذلك ومن لم يحترز على دينه يفعل ما يشاء. فلو كان يرجع إلى

بن البارّزي قلت - والشيء بالشيء يذكر - وهو أنني اجتمعت مرة بالقاضي كمال الدين
ًبا من بعض أهل كاتب السر الشريف بالديارّ المصرية - رّحأمه الله تعالى - فدفع إلي كتا

وهو غزة ممن هو في هذه المقولة فوجدت الكتاب يتضمن السعي في بعض وظائف غزة
مكسورّ يقول فيه: " يا مولنا المملوك منذ عزل من الوظيفة الفلنية بغزة خاطره

والمسؤول من صدقات المخدوم أن يوليه قضاء الشافعية بغزة فإن لم يكن فقضاء
 الحنفية فإن لم يكن فقضاء المالكية وإل فقضاء الحنابلة ".

 انتهى. - فكتبت على حأاشية الكتاب بخطي: فإن لم يكن فمشاعلي ملك المراء

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ذرّاع واحأد وعشرة أصابع.

ًعا وثلثة أصابع.  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

العزيز ابن السلطان سلطنة المنصورّ عبد العزيز السلطان الملك المنصورّ عز الدين عبد
سلطان الديارّ الملك الظاهر سيف الدين أبي سعيد برقوق ابن المير أنص العثماني

والثالث من المصرية وهو السلطان السابع والعشرون من ملوك الترك بالديارّ المصرية
المراء من أعيان الجراكسة تسلطن بعهد من أبيه له بعد أخيه الملك الناصر فرج وباتفاق

برقوق بعد عشاء مماليك أبيه بعد ما اختفى أخوه الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر
وثمانمائة وقد ناهز الخرة من ليلة الثنين سادس عشرين شهر رّبيع الول سنة ثمان
عبد العزيز من الدورّ الحأتلم بعد أن حأضر الخليفة والقضاة والعيان من المراء وطلب
الخلعة الخليفتية ورّكب السلطانية إلى السطبل السلطاني وبويع بالسلطنة وفوض عليه

طلع إلى القصر فرس النوبة في الفوانيس والشموع والمراء مشاة بين يديه حأتى
المنصورّ أبي العز وجلس على تخت الملك وقبلت المراء الرّض بين يديه ولقب بالملك

 عبد العزيز ودقت البشائر على العادة.



 العزيز. وأصبح نودي من الغد بالمان والدعاء للسلطان الملك المنصورّ عبد

ولدها هذا وأم الملك المنصورّ هذا أم ولد تترية تسمى قنق باي صارّت خوند بسلطنة
 وعاشت إلى حأدود سنة خمس وثلثين وثمانمائة.

هدوء وأمان ولما تسلطن الملك المنصورّ هذا في الليلة المذكورّة أصبح الناس في
أخذه وتحيرت الناس في أمر السلطان الملك الناصر فرج ولم يشك أحأد من أن الوالد
يدخل ومضى إلى البلد الشامية لنه كان عقد على الخت قبل تارّيخه بمدة يسيرة ولم

 بها فاطمأن بذلك قلب من هو من أصحاب الملك الناصر.

المحمدي نائب وكان ممن اختفى بعد خروج الوالد من مصر من أعيان المراء دمرداش
إلى البلد حألب والمير بيغوت وهم كثير من حأواشي الملك الناصر فرج باللحاق بهما
أنه اختفى الشامية لول أن أشاع آخرون قتل الملك الناصر المذكورّ ثم أشيع بعد ذلك

 عليه. بالقاهرة وأعرض أكابر المراء عن الفحص في أخبارّ الملك الناصر والتفتيش

وهو يوم ذاك وقام بتدبير مملكة الملك المنصورّ القاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب
مجرد كاتب سر مصر وصارّ الملك المنصورّ تحت كنف أمه ليس له من السلطنة سوى

السم فقط وهي كثيرة التخوف عليه من أخيه الملك الناصر فرج وكانت امتنعت عن
سلطنته وحأجبته عن المراء حأين طلبوه للسلطنة حأتى أخذ منها بحيلة دبروها عليها

 واستقر المير بيبرس الصغير لل السلطان الملك المنصورّ.

باليوان من قلعة ثم في يوم الخميس تاسع عشرين رّبيع الول المذكورّ عملت الخدمة
والقضاة وسائر الجبل على العادة وجلس الملك المنصورّ على تخت الملك وحأضر المراء

 أعيان الدولة.

وظائفهم وبتجديد وخلع الملك المنصورّ على جماعة كبيرة من المراء باستمرارّهم على
عادته وعلى المير وظائف أخر فخلع على بيبرس الكبير باستقرارّه أتابك العساكر على

باستقرارّه على عادته أمير آقباي باستقرارّه أمير سلحا على عادته وعلى سودون الطيارّ
عادته وعلى بشباي مجلس وعلى سودون تلي المحمدي المير آخورّ باستمرارّه على

عادته وعلى رّأس نوبة النوب على عادته وعلى المير أرّسطاي حأاجب الحجاب على
عادته سودون المارّداني الدوادارّ الكبير على عادته وعلى سعد الدين بن غراب على

كاتب السر وعلى أخيه فخر الدين ماجد وزيًرا على عادته وعلى فخر الدين ماجد بن
المزوق ناظر الجيش على عادته وعلى جمال الدين يوسف البيري الستادارّ على عادته
وأنعم بإقطاعات المراء المنهزمين مثل الوالد وغيره على المير إينال باي بن قجماس

 ومن كان قدم من الحبوس.

التابك بيبرس وأخذ من هذا اليوم أمر يشبك الشعباني الدوادارّ كان ورّفقته يضعف وأمر
سماطه وإذا ورّفقته يقوى حأتى صارّ يشبك والمراء يطلعون إلى بيبرس ويأكلون على
كلًما فعز ذلك كان لهم حأاجة سألوا بيبرس فيها ولم يعهدوا قبل ذلك لبيبرس في الدولة
الناصر فرج على يشبك وحأاشيته إلى الغاية وندموا على ما وقع منهم في حأق الملك

 وتساعوا في عوده ولم يعرفوا للناصر خبًرا.

ًدا بأمر الملك الناصر فرج لكنه يدبر في كل ذلك وسعد الدين بن غراب ل يعرف أحأ
قبض إينال باي إخراجه وعوده إلى ملكه من حأيث ل يعلم بذلك أحأد وأخذ يدبر أيًضا على

الدولة وعدم بن قجماس في الباطن فلم يتم له ذلك لكثرة حأاشيته وعصبته واضطراب
 اجتماع الكلمة في واحأد بعينه.



الله كاتب السر ثم في يوم الرّبعاء ثامن عشر شهر رّبيع الخر أفرج عن فتح الدين فتح
وثلثون مثقاًل كان على أنه يحمل خمسمائة ألف درّهم ثمنها يوم ذاك ثلثة الف وثلثة

ًبا وثلث مثقال.  ذه

غير أن أخبارّ كل ذلك والدولة غير مستقيمة وأحأوال الناس متوقفة لترقبهم وقوع فتنة
ورّفقته من الناصر ل تظهر مع علمهم أنه مختف بالقاهرة لما يظهر من أمر بيبرس

نوبة الحأتراز من ثم في حأادي عشر جمادى الولى توجه الطواشي شاهين الحسني رّأس
الجمدارّية ولل السلطان الملك المنصورّ ومعه نحو عشرة أنفس إلى البلد الشامية

لحأضارّ المير شيًخا المحمودي الساقي نائب الشام كان إلى الديارّ المصرية وكان يوم
ذاك المير نورّوز الحافظي ولي نيابة الشام عوًضا عن شيخ المذكورّ وخرج لقتال شيخ

 وكسره وحأصره بقلعة الصبيبة ولحأضارّ المير جكم من عوض نائب حألب.

بعد ذلك بعشرة ثم ورّد كتاب المير شيخ المذكورّ وكتاب جكم أيًضا إلى الديارّ المصرية
بطرابلس وأنهما دخل أيام يخبران بأنهما حأارّبا المير نوزوًزا الحافظي وهزماه وأنه لحق

 دمشق وأقاما بها أياًما.

بلغ نورّوًزا ثم إن جكم خرج من دمشق لقتال نورّوز الحافظي بطرابلس وتبعه شيخ فلما
ذلك خرج من طرابلس إلى حأماة ونزل جكم وشيخ على حأمص ثم سارّا إلى طرابلس

ففر منها نائبها المير بكتمر جلق فوصل جكم وشيخ إلى طرابلس وبلغ المير علن جلق
نائب حألب نزول نورّوز وبكتمر جلق إلى حأماة فخرج بعساكره من حألب وقدم عليهما

 على قتال جكم وشيخ. ووافقهما

وحأاشيته انهزام نورّوز ولما وصل هذا الخبر إلى الديارّ المصرية عظم على التابك بيبرس
قلق يشبك من جكم وشيخ إلى الغاية وسر بذلك يشبك وحأاشيته في الباطن وكثر

عبد العزيز وأصحابه من المراء على الملك الناصر فرج لسيما لما مرض الملك المنصورّ
 في يوم الثلثاء أول جمادى الخرة.

عليه ذلك لن فلما رّأى سعد الدين إبراهيم بن غراب أمر يشبك الشعباني في إدبارّ عز
بمساعدته أعظم يشبك المذكورّ كان هو الذي أقامه بعد موت الملك الظاهر برقوق وقام

 قيام حأتى كان من أمر ابن غراب ما كان.

من يوم تسحب من فعند ذلك أعلمه ابن غراب بأمر الملك الناصر مفضًل وأنه عنده مقيم
يشبك بذلك غاية قلعة الجبل وقال له: أي وقت تشتهي الجتماع به فعلت لك ذلك فسر

الملك الناصر فرج السرورّ وأعلم إخوته وحأواشيه بما وقع وأخذ من يومه في تدبير أمر
 وظهورّه وعوده إلى ملكه في الباطن حأتى استحكم أمرهم.

بين الناس ووافق ذلك مرض الملك المنصورّ عبد العزيز فقويت حأركتهم وكثرت القالة
المصرية في أمر الملك الناصر وعوده إلى الملك وتحقق كل أحأد أنه مقيم بالديارّ

وصارّت أخبارّه تأتي يشبك وأصحابه مياومة ومساعاة هذا بعد أن اجتمع عليه يشبك
وغيره من المراء في الليل غير مرة وواعدوه وترددوا إليه في أماكن عديدة كل ذلك

عصبية وبيبرس ورّفقته ل يعرفون ما الخبر بل يتحققون أنه مقيم بالقاهرة ل غير وأن له
كبيرة من المراء ومع ذلك قلوبهم مطمئنة أن القلعة بيدهم والسلطان عندهم وأن

 الناصر أمره تلشي واضمحل.

المذكورّة سعى فلما كان يوم الجمعة رّابع جمادى الخرة من سنة ثمان وثمانمائة
يركبون المماليك بعضهم إلى بعض وكثر هرجهم وعادت خيول كثيرة من الربيع وصارّوا

ًعا كبيًرا ويتسارّون بالكلم.  جم



أخبارّهم وبلغ ذلك بيبرس ورّفقته فأمرهم بيبرس وإينال باي بن قجماس بالفحص عن
له على فخرج جماعة كبيرة منهم وداخلوا المماليك المذكورّة في كلم الناصر فلم يقفوا

يريد خبر وعفي عليهم جميع أحأوال الملك الناصر غير أنهم علموا أن الملك الناصر
الظهورّ والعود إلى الملك فاضطرب أمرهم وحأرضوا بعضهم بعًضا على قتاله إن خرج
وتهيأوا لذلك وحأصنوا القلعة وطلبوا جماعة كبيرة من المماليك السلطانية ووعدوهم

بالمريات والقطاعات والوظائف وحأذرّوهم من عود الملك الناصر إلى الملك أنه ل يبقي
على أحأد منهم وتواصوا على القيام مع الملك المنصورّ عبد العزيز وإتمام أمره كل ذلك

الملك وأحأوالهم مفلولة لعدم أهلية بيبرس بتنفيذ المورّ ومعرفة الحروب والقيام بأعباء
ومنذ مات لنهماكه في اللذات لنعكافه على اللهو والطرب عمره كله ل يميل لغير ذلك
ولسان حأاله خاله الملك الظاهر برقوق لم يدخل بنفسه في أمر غير هذا المعنى المذكورّ

 ينشد ويقول: موشح.

قلت: وليته دام على خلي الملوك تسطو بالملك والسلحا إني قنعت منهم بالراحا والملحا
التي ذهبت فيها رّوحأه ما كان عليه من لهوه وطربه ولم يدخل بنفسه في هذه المضايق

ومعرفة وأيًضا لو علم ذلك وأما رّفيقه إينال باي فإنه كان فيه طيش وخفة مع عدم تدبير
أعظم منه في النفوس وأكبر كله لم يكن أهًل إلى القيام بمثل هذا لمر مع وجود من هو
ملك الملك المنصورّ عبد العزيز منه قدرًّا وهم جماعة كبيرة لهذا كله لم ينتج أمرهم وزال

 بعد ما كان تم أمره وقطع الناصر آماله من الملك.

عليه إلى أن كان واستمر المر على ذلك وباتوا ليلة السبت المذكورّة والحال على ما هو
إبراهيم بن نصف الليل فخرج الملك الناصر فرج بن برقوق من بيت القاضي سعد الدين

غراب كاتب السر في جماعة كبيرة من غير تستر بل في موكب عظيم سلطاني ومضى
بعساكره إلى بيت المير سودون الحمزاوي ونزل به وأرّسل استدعى المراء والمماليك

السلطانية وتسامعت به الناس فأتوه من كل فج بالسلحا وآلة الحرب ثم لبس الملك
سلحأه رّكب في أمرائه وعساكره وقصد قلعة الجبل وقد استعد بيبرس وإينال الناصر

 المراء الذين بالقلعة لقتاله وحأصنوا القلعة. وغيرهما من

وتقاتل الفريقان فلما حأضر إليها الملك الناصر في بعساكره ناوشوه بالقتال ورّموا عليه
توجه إلى نحو باب القلعة قتاًل ليس بذاك فلما رّأى الملك الناصر أمر أهل القلعة مفلوًل

 المدرّج. وكان به المير صوماي الحسني الظاهري رّأس نوبة قد وكل بباب

الناصر بأمرائه فعندما رّأى صوماي الملك الناصر فتح له باب القلعة فطلع منه الملك
 وملك القلعة وجلس بالقصر السلطاني.

السطبل هذا وبيبرس وإينال باي يقاتلن أمراء السلطان من باب السلسلة من
 السلطاني.

جالس بالقصر فبينما هم في ذلك وإذا بالرمي عليهم من القصر فالتفتوا وإذا بالناصر
معه فارّا السلطاني فلم يثبت بيبرس عند ذلك ساعة واحأدة وانهزم من وقته ونزل بمن

 إلى خارّج القاهرة.

فأدرّكه خارّج فأرّسل السلطان في أثره المير سودون الطيارّ أمير مجلس في جماعة
الناصر فقيد القاهرة فلم يدفع عن نفسه فقبض عليه سودون الطيارّ وأتى به إلى الملك

 المارّداني. في الحال وأرّسل إلى السكندرّية فسجن بها واختفى إينال باي وسودون

العزيز وطيب وطلب السلطان الملك الناصر فرج أخاه السلطان الملك المنصورّ عبد
 خاطره وأرّسله إلى أمه بالدورّ السلطانية.



وزال ملك الملك وتم أمر الملك الناصر وأعيد إلى ملكه بعد أن خلع من الملك هذه المدة
المذكورّ على مصر المنصورّ كأنه لم يكن فكانت مدة سلطنة الملك المنصورّ عبد العزيز

عند أمه بالدورّ شهرين وعشرة أيام ليس له فيها إل مجرد السم ل غير وأقام المنصورّ
ثغر السكندرّية السلطانية من قلعة الجبل إلى أن أخرجه أخوه الملك الناصر فرج إلى

الحسني الكركي ومعه أخوه إبراهيم ابن الملك الظاهر برقوق صحبة المير قطلوبغا
المذكورّة والمير إينال حأطب العلئي في حأادي عشرين صفر من سنة تسع وثمانمائة

يسيرة ومرضا فأقام الملك المنصورّ عبد العزيز المذكورّ وأخوه إبراهيم بالسكندرّية مدة
سنة تسع مًعا فمات الملك المنصورّ هذا في ليلة الثنين سابع شهر رّبيع الخر من

ًدا وعشرين يوًما ومات أخوه إبراهيم بعده وثمانمائة المذكورّة بعد أن لزم الفراش واحأ
الشام حأسبما يأتي في ليلته فاتهم الملك الناصر أنه أمر باغتيالهما بالسم قبل سفره إلى

 ذكره.

 قلت: ل يبعد ذلك من وجوه عديدة ليس لبدائها محل - والله أعلم.

الخرة طلع الملك سلطنة الناصر فرج الثانية ولما كان صبيحة يوم السبت خامس جمادى
من يأتي ذكره ثم الناصر فرج إلى قلعة الجبل وملكها وقبض على التابك بيبرس ثم على

ًيا وثبت خلع الملك المنصورّ طلب الخليفة والقضاة فحضروا وجددت له بيعة السلطنة ثان
أمره وانفض عبد العزيز وتسلطن وعاد إلى ملك مصر وخلع على الخليفة والقضاة وتم

 الموكب ونزل الجميع إلى دورّهم وسكن أمر الناس.

المير يشبك فلما كان يوم الثنين سابع جمادى الخرة المذكورّة خلع السلطان على
المصرية عوًضا عن الشعباني الظاهري الدوادارّ كان باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ

الحمزاوي بيبرس ابن أخت السلطان الملك الظاهر برقوق وخلع على المير سودون
جركس الظاهري باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن سودون المارّداني وعلى المير

أمسك القاسمي المصارّع باستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا عوًضا عن سودون تلي المحمدي ثم
والثلثة أمراء السلطان المير جارّقطلو رّأس نوبة وقاني باي أمير آخورّ وآقبغا رّأس نوبة
على القاضي عشروات وأمسك بردبك وصمغارّ رّأس نوبة أحأد أمراء الطبلخانات ثم خلع
وتقدمة ألف سعد الدين إبراهيم ابن غراب واستقر رّأس مشورّة وأنعم عليه بإمرة مائة

بالسيف وكان في بالديارّ المصرية وصارّ أميًرا بعدما كان مباشًرا ولبس الكلفتاه وتقلد
وصارّ بعد من أمسه قد رّكب مع السلطان الملك الناصر بقرقل وعليه آلة الحرب كامًل
نزل إلى دارّه جملة المقاتلين وتزيا بزي التراك وطلع إلى الخدمة من جملة المراء ثم

حأسبما يأتي بقماش الموكب على عادة المراء فلم يركب بعدها ولزم الفراش حأتى مات
 ذكره في محله.

كتابة السر وخلع السلطان على فخر الدين ماجد بن المزوق ناظر الجيش باستقرارّه في
ألف بالديارّ عوًضا عن سعد الدين بن غراب المذكورّ بحكم انتقاله إلى إمرة مائة وتقدمة
نيابة دمشق المصرية ثم أمر السلطان فكتب بتقليد المير شيخ المحمودي باستقرارّه في

القدس بطاًل على عادته عوًضا عن المير نورّوز الحافظي وأن يتوجه نورّوز المذكورّ إلى
الشراب خاناه وكتب وحأمل التقليد والتشريف إلى المير شيخ المير إينال المنقارّ شاد
والتشريف سودون بتقليد المير جكم بنيابة حألب عوًضا عن علن وحأمل إليه التقليد

قبض الساقي وكتب المير دمرداش المحمدي نائب حألب كان بالحضورّ إلى مصر ثم
السلطان الملك الناصر على سودون المحمدي المعروف بتلي المير آخورّ الكبير وأخرج

إلى دمشق على إقطاع المير سودون اليوسفي ثم خلع السلطان على المير سودون
 باستقرارّه في نيابة غزة عوًضا عن سلمش. من زادة



تمراز الناصري ثم في حأادي عشرين جمادى الخرة المذكورّة خلع السلطان على المير
ًة سنين عديدة من يوم باستقرارّه نائب السلطنة الشريفة بالديارّ المصرية وكانت شاغر

المير آقباي تركها سودون الفخري الشيخوني في دولة الملك الظاهر برقوق وخلع على
عوًضا عن آقباي أمير سلحا واستقر رّأس نوبة المراء واستقر سودون الطيارّ أمير سلحا
المذكورّ واستقر يلبغا الناصري أمير مجلس عوًضا عن سودون الطيارّ.

 وأما

 البلد الشامية

ًيا نيابة فإنه لما بلغ أعيان المراء بها عود الملك الناصر فرج إلى ملكه وتولية شيخ ثان
لذلك أياًما وخرج نورّوز دمشق عوًضا عن نورّوز فرحأوا بذلك فرحًأا عظيًما ودقت البشائر

 الحافظي وعلن جلق من حأماة وتوجها إلى حألب بمن معهما.

فمضيا إليه ثم فارّقاه وكان المير دمرداش المحمدي قد فر منها وتوجه إلى بلد التركمان
المحمدي فلما قدم وعادا إلى جهة أخرى حأسبما يأتي ذكره وأقام بحلب المير دقماق

يدي جكم صبًرا جكم إلى حألب امتنع دقماق بحلب وقاتله وانكسر وأخذ دقماق وقتل بين
 على ما يأتي ذكره في محله.

رّجب قبض على وأما السلطان الملك الناصر فرج فإنه لما كان يوم الخميس رّابع شهر
الخبر بأن المير المير أرّبك الرمضاني وقيده وبعثه إلى السكندرّية فسجن ثم ورّد عليه

وصل إلى المعرة جكم سارّ إلى حألب ومعه المير شيخ نائب الشام ونورّوز بحلب فلما
بمن معه منها إلى كتب إليهما نورّوز يعتذرّ بأنه لم يعلم بولية المير جكم لحلب وخرج

ذلك كتب إلى البرية فدخل جكم حألب من قتال وعاد شيخ إلى الشام فلما بلغ السلطان
سلطاني من غير المير جكم بنيابة طرابلس مضاًفا على ما بيده من نيابة حألب بمثال

بطاًل كما كتب تقليد وتوجه بالمثال المير مغلباي وكتب إلى نورّوز بالحضورّ إلى القدس
 كبيًرا بدمشق. له أوًل وكتب إلى المير بكتمر جلق نائب طرابلس بأن يكون أميًرا

 وأما جكم فإنه لما استقر بحلب ما زال يكاتب نورّوًزا وعلن جلق.

وغيره أمورّ نذكرها حأتى قدما عليه فأكرمهما وصارّا من جملة أصحابه ثم وقع له مع شيخ
 في محلها.

العباس ولد وفي يوم الثنين أول شعبان استدعى السلطان الملك الناصر أبا الفضل
أبيه المذكورّ الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد وبايعه بالخلفة بعد موت

 ولبس العباس التشريف ولقب بالمستعين بالله ونزل إلى دارّه.

 وكانت وفاة المتوكل على الله في سابع عشرين شهر رّجب.

عوًضا عن بكتمر ثم كتب السلطان باستقرارّ المير طولو من علي باشاه في نيابة صفد
 رّأس نوية. الركني المعروف بكتمر باطيا وجهز تشريف طولو على يد المير آقبردي

 وكتب باستقرارّ المير دمرداش المحمدي في نيابة حأماة.

ًقا لجكم نائب  حألب. ثم ورّد الخبر بوصول المير علن جلق إلى دمشق مفارّ
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كما ومات سعد الدين إبراهيم بن غراب في يوم الخميس تاسع عشر شهر رّمضان
 سيأتي ذكره في الوفيات.

لمر بلغه عنه ثم ثم أمسك السلطان المير إينال الشقر وأرّسله إلى سجن السكندرّية
بالقاهرة فقيد وحأمل في أواخر شهر رّمضان قبض على المير سودون المارّداني من بيت

 إلى سجن السكندرّية.

ًنا لكل من جمق وأسنباي وأرّغز وسودون اليوسفي وبرسباي ثم كتب السلطان أما
 الدقماقي أعني الملك الشرف وجهزه إليهم بالشام.

القعدة وسلمه ثم قبض السلطان على الوزير فخر الدين ماجد بن غراب في سابع في
أنه قد إلى جمال ثم كتب السلطان إلى المير نورّوز الحافظي وهو عند جكم بحلب

هذا قدمت مكاتبة السلطان له أنه يتوجه إلى القدس بطاًل وأنه أيًضا ساعة وصول
المرسوم إليه يحضر إلى الديارّ المصرية فلم يلتفت جكم إلى مرسوم السلطان ونهر

 القاصد وخشن له في الكلم.

بإعادته إلى ثم في سابع من ذي الحجة خلع السلطان على القاضي فتح الدين فتح الله
فخر وظيفة كتابة السر بعد عزل فخر الدين بن المزوق عنها ثم أفرج السلطان عن

بعد أن الدين بن غراب وخلع عليه واستقر وزيًرا ومشيًرا وناظر الخاص وعلى عادته أوًل
 حأمل عشرين ألف دينارّ.

مصر حأتى وكان في هذه السنة أعني سنة ثمان أو ثمانمائة الطاعون العظيم بصعيد
 شمل الخراب غالب بلد الصعيد.

أمورّ تدل ثم بلغ السلطان أن جكم من عوض نائب حألب قد عظم أمره وأنه قد بدا منه
دمرداش على المخالفة فكتب السلطان بعزله عن نيابة حألب وطرابلس وولية المير

المير نيابة حألب عوضه وتولية المير علن اليحياوي أجلق نيابة طرابلس عوضه وتولية
المحمودي عمر الهيدباني نيابة حأماة وتوجه بتقاليدهم ألطنبغا شقل مملوك المير شيخ

ًدا من أمراء مصر لضعف حأالهم وعدم نائب الشام ولم يرسل السلطان إليهم أحأ
موجودهم وقبل أن يصل إليهم الخبر خامس من ذي الحجة قتاًل عظيًما قتل فيه المير

 علن اليحياوي جلق والمير طولو من علي باشاه نائب صفد وجماعة كبيرة في الواقعة.

بضرب رّقابهما وأما علن وطولو فإنه قبض عليهما فقدما بين يدي المير جكم فأمر
 معهما. فضربت أعناقهما بين يديه وضرب عنق طواشي كان في خدمة المير شيخ

في هذه السنة - قلت: وهذا ثالث أمير قتله المير جكم من أعيان الملوك من خشداشيته
 نائب صفد انتهى. أعني: دقماق المحمدي نائب حألب وعلن هذا نائب حألب أيًضا وطولو

إلى دمشق وانهزم المير شيخ المحمودي نائب الشام ومعه المير دمرداش نائب حألب
فلم يقدرّ شيخ على القامة بدمشق خوًفا من نورّوز الحافظي وخرج من دمشق ومضى

إلى الرملة يريد القدوم إلى القاهرة ودخل نورّوز إلى دمشق وملك المدينة من جهة جكم
بعساكره في يوم الثنين سابع عشرين في الحجة المذكورّة ثم دخل جكم دمشق بعده

الخميس سلخ ذي الحجة وناس جكم في دمشق بالمان وأنه ل يشوش أحأد على في يوم
ًعا وشنق آخر على أحأد وكان جكم قد شنق رّجًل من عسكره بحلب كونه رّعى فرسه زرّ

ًيا بعد المناداة شيء وقع منه في حأق بعض الرعية ثم لما قدم دمشق شنق بها أيًضا جند
فخافته عساكره وانكفوا عن مظالم الناس وعن شرب الخمر حأتى على شيء من ذلك

حأكم وما ولما بلغ خبر هذه الواقعة المصريين خارّت قواهم لهجت الناس بقولهم: جكم



من يومه يطلب المير تغري بردي أعني الوالد من برية وتخوفوا من جكم وخرج البريد
رّأس الميسرة بعد أن بنى السلطان على ابنته كريمة القدس فحضر إلى القاهرة وجلس

 مؤلف هذا الكتاب.

ًفا للمير شيخ في حأادي عشر المحرم من سنة تسع وثمانمائة ثم جهز السلطان تشري
الخبر بوصول بنيابة الشام على عادته وأمده بمال وسلحا وقبل خروج القاصد إليه قدم

 المراء. شيخ المذكورّ إلى مدينة بلبيس فخرج إليه المطبخ السلطاني وتلقته

المحمل لما ثم قبض السلطان على المير كزل العجمي حأاجب الحجاب وكان أمير حأاج
وباعهم الماء فعله مع الحجاج في هذه السنة فإنه أخذ من الحاج على كل جمل دينارًّا

سلخه فأخذ له الذي يردونه فصادرّه السلطان وأخذ منه نحو المائتي ألف درّهم ففر في
 حأاصل كبير أيًضا.

نورّوًزا الحافظي وأما جكم فإنه أقام بدمشق مدة وقررّ أمورّها وجعل على نيابتها المير
ففر منه ولحق وكان المير سودون تلي المحمدي المير آخورّ كان في سجن المير شيخ

 بالمير نورّوز الحافظي.

" وهذا من غريب ثم ورّد الخبر من قضاة حأماة أنه سمع طائر يقول: " اللهم انصر جكم
 التفاق.

لحم الضأن والبقر هذا والناس في جهد وبلء من غلو السعارّ بالديارّ المصرية ل سيما
 وغيره فإنه عز وجوده البتة.

ودمرداش ومعهما ثم خرج المير الكبير يشبك الشعباني وغالب المراء إلى ملقاة شيخ
نائب حأماة - خير بك نائب غزة وألطنبغا العثماني حأاجب حأجاب دمشق ويونس الحافظي

الجميع كان - وسودون الظريف نائب الكرك - كان - وتنكزبغا الحططي في آخرين وطلع
نزلوا إلى إلى القلعة وقبلوا الرّض بين يدي السلطان فأكرمهم السلطان غاية الكرام ثم
 وغيرها. القاهرة وعقيب ذلك ورّد الخبر بأخذ عسكر جكم مدينة صفد والكرك والصبيبة

المير شيخ ثم في سادس صفر من سنة تسع وثمانمائة المذكورّة خلع السلطان على
عادته وأخذ المحمودي بنيابة الشام على عادته وعلى المير دمرداش بنيابة حألب على

 السلطان في تجهيز أمر السفر إلى البلد الشامية.

أخاه ثم في حأادي عشرين صفر من سنة تسع المذكورّة حأمل السلطان الملك الناصر
الملك المنصورّ عبد العزيز وأخاه إبراهيم - ابني الملك الظاهر برقوق - إلى سجن

السكندرّية صحبة المير قطلوبغا الكركي والمير إينال حأطب العلئي ورّسم لهما أن
العزيز. يقيما بإسكندرّية عندهما وقد تقدم ذكر ذلك في أواخر ترجمة الملك المنصورّ عبد

وخرج من الديارّ ثم أنعم السلطان على المير شيخ بأشياء كثيرة فتجهز شيخ المذكورّ
دمرداش المصرية في يوم الثنين أول شهر رّبيع الول وخلع السلطان على المير

ونزل المحمدي نائب حألب أيًضا خلعة السفر وخرج صحبة المير شيخ وتوجها بجماعتهما
الطيارّ بالريدانية ثم لحق بهما المير سودون الحمزاوي الدوادارّ الكبير والمير سودون

 أمير سلحا بطلبهما ومماليكهما وهؤلء كالجاليش.

بعساكره وأمرائه وأقام الجميع بالريدانية إلى أن رّحألوا منها وبعد رّحأيلهم نزل السلطان
رّبيع الولى من قلعة الجبل ونزل بمخيمه من الريدانية خارّج القاهرة في ثامن شهر

 المذكورّ من سنة تسع وثمانمائة.



كانت في سنة اثنتين وهذه تجريدة الملك الناصر الثالثة إلى البلد الشامية فإن الولى
 لقتال تنم والثانية في سنة ثلث لقتال تيمورّلنك وهذه الثالثة.

منها بعساكره إلى وأقام السلطان بالريدانية إلى يوم ثاني عشر شهر رّبيع الول فرحأل
الشريفة بالديارّ جهة الشام بعد أن خلع على المير تمراز الناصري نائب السلطنة

بقلعة الجبل جماعة المصرية باستقرارّه أيًضا في نيابة الغيبة بالقاهرة وأنزل السلطان
 أخرى من المراء ممن يثق بهم وكذلك بالقاهرة.

الريدانية في قال المقريزي - رّحأمه الله: ولم يحمد رّحأيل السلطان الملك الناصر من
" ما سافر أحأد يوم يوم الجمعة فقد نقل عن المام أحأمد بن حأنبل - رّحأمه الله - أنه قال:
الثنين سابع شهر الجمعة إل رّأى ما وسارّ السلطان بعساكره حأتى دخل دمشق في يوم
دمشق فأقام رّبيع الخر من السنة بتجمل عظيم ونزل بدارّ السعادة بعد أن زينت له

بدمشق إلى يوم سابع عشره فرحأل من دمشق بعساكره يريد حألب وسارّ حأتى دخل
حألب في يوم سادس عشرينه وقد فر منها جكم وعدى الفرات خوًفا من الملك الناصر

 ومعه المير نورّوز الحافظي وتمربغا المشطوب في جماعة أخر. فرج

في أثره فنزل السلطان بالقلعة من حألب وبعث بجماعة في طلب جكم ورّفقته فتوجهوا
 ثم عادوا بعد أيام بغير طائل.

ًدا إلى الديارّ المصرية يريد الشام في أول جمادى الخرة وخرج السلطان من حألب عائ
عوًضا عن بعد ما ولى المير جركس القاسمي المصارّع المير آخورّ الكبير نيابة حألب

 جكم من عوض وولى المير سودون بقجة نيابة طرابلس.

وجد السلطان في سيره بعد خروجه من حألب حأتى قدم دمشق في خامس جمادى
 الخرة.

حألب على وبعد خروج السلطان من حألب بيوم ثارّت طائفة من المماليك ومعهم عامة
المصارّع جركس المصارّع ثم قدم المير نورّوز الحافظي إلى نحو حألب ففر منها جركس

السلطان يريد دمشق ونورّوز في أثره فعثر نورّوز بخام الملك الناصر - وكان تخلف عن
لسرعة سير السلطان - فقطعه نورّوز ووقع النهب فيه ولحق المير جركس السلطان

 ودخل معه دمشق فنزل السلطان في.

 دارّ السعادة ونادى بالقامة في دمشق شهرين.

دمرداش وكان التابك يشبك الشعباني قدم دمشق وهو متمرض في أمسه ومعه المير
المحمدي وبشباي رّأس نوبة النوب وورّد الخبر على السلطان بنزول نورّوز على حأماة

 وبقدوم جكم إلى حألب.

ما أمر فلما بلغ السلطان ذلك خرج من دمشق في يوم الحأد سادس عشر جمادى بعد
كان العسكر أن من كان فرسه عاجًزا فليتوجه إلى القاهرة وأل يتبع السلطان إل من

ًيا.  قو

من عسكره إل فتسارّع أكثر العسكر إلى العود لجهة الديارّ المصرية ولم يتبع السلطان
 القليل.

وقد تمزق وسارّ الملك الناصر حأتى وصل إلى منزلة قارّا ثم عاد مجدا فدخل دمشق
 عسكره.



 وتأخر جماعة من المراء مع شيخ نائب الشام ثم قدموا دمشق.

وألطنبغا ثم خرج المير شيخ في ثالث عشرينه من دمشق ومعه دمرداش المحمدي
المراء العثماني في عدة من المراء إلى جهة صفد وسارّ السلطان ويشبك ومعهما جميع
الدوادارّ إلى جهة مصر فدخل السلطان إلى القدس وقد تخفف المير سودون الحمزاوي

 الكبير بدمشق ومعه عدة من المراء مغاضبين للسلطان لمر اقتضى ذلك.

واستولى على ثم خرج الحمزاوي من دمشق يريد صفد وأخذ كثيًرا من الثقال السلطانية
 صفد.

الدوادارّ في وأما نورّوز فإنه جهز عسكًرا عليهم المير سودون تلي المحمدي وأزبك
 آخرين فسارّوا إلى جهة الرملة.

بن أزدمر - وكانا ثم قدم على المير نورّوز الحافظي إينال باي بن قجماس والمير يشبك
واختفيا حأتى خرجا مختفيين بالقاهرة من خروج الملك الناصر فرج وعوده إلى ملكه

المصرية توجها إلى صحبة السلطان إلى البلد الشامية فلما عاد السلطان إلى نحو الديارّ
فأكرمهما المير - نورّوز بدمشق وتوجه معهما المير سودون المحمدي لضعف أصابه

 بقدومهما. نورّوز غاية الكرام وأنعم عليهما بأشياء كثيرة وكتب للمير جكم

في حأادي عشر وأما السلطان الملك الناصر فإنه سارّ من القدس حأتى دخل إلى القاهرة
وخرج شهر رّجب بغير طائل وقد تلف له ولعساكره مال كبير وزينت القاهرة لقدومه

 أعيان المصريين لتلقيه.

غزة إلى ثم بعد قدومه بسبعة أيام وصل دمرداش نائب حألب وسودون من زادة نائب
القاهرة واستمر سودون الحمزاوي وشيخ نائب الشام بصفد وأخذ سودون الحمزاوي

يسعى في الصلح بين شيخ ونورّوز ولزال في ذلك حأتى أجاب نورّوز وكتب في هذا
 جكم. المعنى إلى

فقام شيخ فبينما هم في ذلك خرج سودون الحمزاوي يوًما من صفد ليسير في برها
ورّكب واستولى على قلعة صفد وأخذ جميع مال الحمزاوي وبلغ ذلك الحمزاوي فهرب

ونجا بنفسه في قليل من أصحابه وتوجه إلى دمشق فرحأب به نورّوز غير أن نورّوًزا كان
 مشغوًل بعمارّة قلعة دمشق فلم ينهض بالخروج معه لقتال شيخ.

الدين ماجد بن وأما الملك الناصر فإنه في يوم الجمعة رّابع شعبان مسك الوزير فخر
جمال الدين في غراب وسلمه لجمال الدين الستادارّ ليصادرّه ويعاقبه وفي سابعه استقر

تحكم جمال الدين وظيفتي الوزير وناظر الخاص مضاًفا إلى الستادارّية وهذا أول ابتداء
 في الناس.

ًدا.  ثم قبض على المير خير بك نائب غزة وقدم به إلى القاهرة مقي

المير تمراز ثم عين السلطان جماعة من المراء للتجريدة بالبلد الشامية ومقدمهم
 الناصري النائب وآقباي وغيرهما.

الشام أخذ غزة وخرجوا من القاهرة في عاشر شهر رّمضان فورّد الخبر بأن عسكًرا من
 وأن يشبك بن أزدمر أخذ قطيا وأخربها وعاد إلى غزة.



معهما إلى القاهرة فأقام تمراز بمن معه على مدينة بلبيس أياًما ثم عاد هو وآقباي بمن
 في سابع شوال.

تسلطن بقلعة ثم قدم الخبر على الملك الناصر بأن المير جكم من عوض نائب حألب
العادل حألب في يوم حأادي عشر شوال من سنة تسع وثمانمائة المذكورّة وتلقب بالملك

المير أبي الفتح عبد الله جكم وخطب باسمه من الفرات إلى غزة عدا صفد فإن بها
باسم شيًخا المحمدي وقد استولى عليها من الحمزاوي حأسبما تقدم ذكره وأنه لم يخطب

لجكم جكم وأنه مستمر على طاعة السلطان وأن المير نورّوًزا نائب الشام باس الرّض
 وخلع على جلق بنيابة صفد بأمر الملك العادل جكم.

في الخروج السلطان يرغبون السلطان ثم قدم بعد ذلك عدة كتب من أمراء الشام على
 إلى البلد الشامية.

 ثم قدمت.

أمرائه عدة كتب من جكم إلى عربان مصر وفلحأيها بمنعهم من دفع إلى السلطان
 وأجناده وتحذيرهم من ذلك حأتى يقدم جكم إلى مصر.

الملك العادل ثم ورّد البلد الشامية أنه في ثامن عشر شوال وصل إلى دمشق قاصد
بالديارّ المصرية جكم وعلى يده مرسوم جكم بأن المير سودون الحمزاوي يكون دوادارًّا

على عادته وأن المير على عادته وأن المير إينال باي بن قجماس يكون أمير آخورّ كبيًرا
نورّوًزا مستمر على نيابة يشبك بن أزدمر يكون رّأس نوبة النوب على عادته وأن المير

البشائر لذلك - بدمشق - أياًما دمشق وجيء له بالخلعة فلبسها نورّوز وقبل الرّض ودقت
 وزينت المدينة.

في تأخير السفر فلما بلغ السلطان ذلك أرّاد الخروج إلى البلد الشامية فكلمه أمراؤه
السلطان حأتى يخف الطاعون من الديارّ المصرية فإنه كان فشا بها وكثر فلم يلتفت

 لذلك.

 وشرع في أول ذي الحجة في الهتمام إلى سفر الشام هو وعساكره.

ثم في خامس عشرين ذي الحجة المذكورّة علق السلطان جاليش السفر وصرفت
النفقة للمماليك السلطانية في تاسع عشرينه لكل مملوك ثلثون مثقاًل وألف درّهم

فلوًسا فتجمع المماليك تحت الطلبلخاناه السلطانية وامتنعوا من أخذها فكلمهم بعض
 المراء على لسان السلطان في ذلك فرضوا.

بكر بن وائل في وبينما السلطان في ذلك ورّد عليه الخبر بقتل المير جكم بآمد من ديارّ
بمدينة حألب سابع عشر ذي القعدة من سنة وسبب قتلة جكم المذكورّ أنه لما تسلطن

كل أحأد ووافقه وأطاعه غالب نواب البلد الشامية وعظم أمره وكثرت عساكره وخافه
الشامية حأتى أهل مصر وتهيأ الملك الناصر إلى الخروج من مصر لقتاله ابتدأ جكم بالبلد

من واستعد لخذها على أن الديارّ المصرية صارّت في قبضته وأعرض عنها حأتى ينتهي
 بلد الشرق وجعل تلك الناحأية هي الهم.

بقرايلك وخرج من مدينة حألب بعساكره إلى نحو المير عثمان بن طر علي المعروف
 صاحأب آمد وغيرها من ديارّ بكر.



وحأصرها وأخذها وكان قرايلك المذكورّ يومئذ نازًل بآمد فسارّ جكم حأتى نزل على البيرة
ويسأله الرجوع عنه وقتل نائبها المير كزل فأتته بها رّسل قرايلك رّغب إليه في الطاعة
ًة كبيرة ويخطب له بديارّ بكر فلم يقبل إلى حألب وأنه يحمل إليه من الجمال الغنام عد
الملك الظاهر مجد جكم ذلك وسارّ حأتى نزل قرب مارّدين فأقام هناك أياًما حأتى قدم

جكم معه الدين عيسى الرّتقي ساحأب مارّدين ومعه حأاجبه فياض بعساكره فاستصحبه
على إلى نحو مدينة آمد وقد تهيأ قرايلك لقتال جكم المذكورّ فعبأ جكم عساكره ومشى

ًدا قاتل فيه جكم بنفسه وقتل بيده إبراهيم آمد فالتقاه قرايلك بظاهرها وتقاتل قتاًل شدي
آمد وامتنعوا بن قرايلك ثم حأمل على قرايلك بنفسه فانهزم قرايلك بمن معه إلى مدينة

 بها وغلقوا أبوابها.

بساتين فاقتحم جكم في طائفة من عسكره القرايلكية وساق خلفهم حأتى صارّ في وسط
 آمد.

ًوا يدخل فيها الفارّس وكان قرايلك قد أرّسل المياه على أرّاضي آمد حأتى صارّت رّب
 بفرسه فل يقدرّ على خلص.

جهة وقد فلما وصل جكم إلى ذلك الموضع المذكورّ أخذه الرجم هو ومن معه من كل
 الكر والفر. انحصروا من الماء الذي فاض على الرّض وجعلها رّبًوا فصارّوا ل يمكنهم فيه

ورّماه بحجر في فصوب عند ذلك بعض التراكمين من القرايلكية على جكم وهو ل يعرفه
الدم عن مقلع أصاب جبهته وشجه وسال الدم على ذقنه ووجهه وجكم يتجلد ويمسح

ًيا عليه.  وجهه فلم يتمالك نفسه وسقط عن فرسه مغش

فنزل بعض وتكاثر التركمان على رّفقته فهزموهم بعد أن قتلوا منهم عدة كبيرة
 التراكمين وقطع رّأس جكم.

 وجال العسكر واضطرب أمر جيش جكم ساعة ثم انكسروا لفقد جكم.

الشرف وقد عاينت أنا موضع قتل جكم بظاهر مدينة آمد لما نزل السلطان الملك
أمير برسباي عليها في سنة ست وثلثين وثمانمائة - عرفني ذلك المير السيفي صربغا

 آخورّ الوالد فإنه كان يوم ذاك صحبة جكم في الواقعة المذكورّة - انتهى.

حأتى إنه لم ثم أخذ التركمان في السر والقتل والنهب في عساكر جكم وعساكر مارّدين
 ينج منهم إل القليل.

رّأسه وبعث به فلما ذهب القوم نزل قرايلك وتطلب جكم بين القتلى حأتى ظفر به فقطع
 إلى السلطان الملك الناصر إلى الديارّ المصرية.

صاحأب مارّدين وقتل في هذه الواقعة مع المير جكم من العيان: الملك الظاهر عيسى
والمير وكان من أجل الملوك والمير ناصر الدين محمد بن شهري حأاجب حأجاب حألب

 قمول نائب عين تاب وصارّو سيدي.

يسيرة من وفر المير تمربغا المشطوب وكمشبغا العيساوي حأتى لحقا بحلب في عدة
 المماليك.

انتهى أمر جكم - وكانت هذه الواقعة في سابع عشر ذي القعدة من سنة تسع وثمانمائة
 وقتلته.



أيًضا رّكب من وأما أمر المير شيخ المحمودي نائب الشام - كان - فإنه في ذي القعدة
غزة - وهم: صفد يريد المراء الذين من جهة نورّوز وجكم - وقد وصلوا من دمشق إلى

نائب حأماة إينال باي بن قجماس وسودون الحمزاوي ويشبك ابن أزدمر ويونس الحافظي
 - كان - وسودون قرناص في آخرين.

الحجة فسارّ شيخ بمن معه وطرقهم بغزة على حأين غفلة في يوم الخميس رّابع ذي
ًدا قتل فيه إينال باي بن قجماس ويونس الحافظي وسودون فركبوا وقاتلوه قتاًل شدي

 قرناص.

ُبك بن َيْش َدُمر إلى وقبض شيخ على سودون الحمزاوي بعد ما قلعت عينه وهرب  َأز

 دمشق.

َد عشر وأفرَج وقبَض شيٌخ على عدة مماليك مَن الّسلطانية فوسط منهم تسعة وغرق أحأ
الّسلطانية إلى عْن مماليك ولم يتعرض لهم بسوء وبعث بطائفٍة أخرى من المماليك

َفد.  الملك الناصر فرج ثم عاد شيخ إلى َص

ِة َنْورّوزأ نائب الشام عاد إلى طاع الّسلطان بعد قتل جكم وأن ثم ورّد الخبر بأن المير 
َلب وقاتلته التراكمين َغا المشطوَب تغلب على حَأ ُب حأتى ملك قلعة حألب بعد أمورّ وأنه َتُمْر

َكم َلب واستخدم مماليك َج َكم بَح ُظم أمره لذلك فأمر السلطاُن بتجهيز أخذ ما كان لج فع
كان يوُم الثنين سادس المحرم من سنة أمورّه للسفر إلى البلد الشامية وتجهزت فلما
َق السلطان الجماَل على َفر إلى عشرة وثمانمائة فّر المماليك السلطانية برْسم الس

ِهرة حأاجُب المير الشام ُصحبة السلطان ثم في يوم الجمعة عاِشر َقا ِدم إلى ال َق المحرم 
ْهري ْير برأس الميرجكم ورّأس ابن ش َع فخلع السلطاُن عليه وطيَف بالرأسين على ُن

َا ًلق ُع َي عليهما بالقاهرة ثم  ُدقت البشائر وُزينَت لذلك. رّمحين ونود  على باب ُزويلة و

ِة خارّج َداني ْي القاهرة في يوم في تاسع عَشر المحرم خَرجت ُمدورَّة السلطاِن إلى الّر
ُبك حأادي عشرينه برز الجاليش السلطاني من المراء إلى الريدانية وهم َيْش التابك 

ُغوت في ْي َب ّي والميُر  َغاو ُب َبْش َبْردي ال ِري  ْغ َت ُد وهو   آخرين من المراء. والوال

 ورّحألوا في خامس عشرينه من الريدانية.

ِإلى ْلعة الجبل يوم الثنين ثامن عْشرينه  َق ِنيِة ببقية أمرائه ونزل السلطاُن ِمْن  َدا ْي الر
 وعساكره.

 السعيدية. وهذه تجريدة الملك الناصر الرابعُة إلى البلد الشامية غير واقعة

ِة عَشرة َدانية في يوم ثاني صفر ِمْن سن ْي َد ثم رّحأل السلطاُن ِمَن الر وثمانمائة يريد البل
 الَشامية.

ْورّوًزا الحافظي خرج مْن دمشق في أول َن ِة وأما البلد الشامية - فإن  محرم ِمْن هذه السن
َفد.  لقتال شيخ فضعف شيخ عن مقاومته ولم يخُرج ِمن َص

َأرَّسل شيخ يستحث السلطاَن على ُسرعة المجيء إلى البلد الشامية.  و

َأرّسل إلى ْورُّوز إلى دمشق بعد أن حأاصر شيًخا أياًما و َن ًنا وأنه فعاد  السلطان يطلب أما
ُق شيًخا ويرَضى بما ِثل ما يرسُم به السلطان وأنه يواف  يوليه السلطاُن ِمَن البلد. يمت



َأْن يكاتَب السلطان بأن يكوَن نائَب ْورُّوز إلى شيخ ب َن َلب ويكون شيٌخ نائب ثم أرّسل  حَأ
َهز شيخ َيلتفت شيخ إلى كلمه وانت َي أمُره بعد ما الشام على عادته فلم  الفرصة وقد قو

َنْورّوصز لقدوم السلطان الملك الناصر ًفا من  ّية وسارَّ بمماليكه كان خائ إلى البلد الشام
 وحأواشيه حأتى نزل بالقرب ِمْن دمشق.

َنْورّوز إلى شيخ جماعة ِمَن المراء ِة ِمْن  ِقْمُش وُجَمق. ففر في تلك الليل  منهم: 

ُد َا فوصل إليه قاص ُبغ ْل َي ْورُّوز من الِمزة إلى قبئة  َن المير شيخ بأّن السلطان ثم تحول 
ْلطان ًفا بنيابة دمشق وأنه طلب ِمن الس َلب فأبى أرَّسل إليه تشري ْورُّوز نيابة حَأ لن

ْلطان وصل إلى مدينة غزة.  الَسلطاُن ذلك وأن عسكر الس

َبْرزة ودخلت مماليك المير شيخ إلى ْورُّوز إلى  َن  الشام ِمْن غير قتال. فتحول عند ذلك 

ّية بعد أْن َدان عمل الميَر تمراز نائب وأما السلطاُن الملك الناصر فإنه لما رّحأل ِمن الري
َاي بقلعة الجبل السلطنة نائب غيبته بديارّ مصر وأنزله بباب السلسلة وأنزل ْقب المير آ

ْيلة تجاه باب ُدوَن الطيارّ أمير ِسلحا بالرَم  السلسلة. وسكن سو

ْورُّوز وسارَّ السلطان حأتى وصل إلى غزة في ثاني عشر صفر فورّد عليه الخبر َن بفرارّ 
بعدما خرَج فلم يلتفت إلى ذلك وسارّ حأتى دَخل إلى دمشق في يوم ثاني عشرين صفر
خدمته مْن المير شيخ إلى لقائه وقبل الرّض بين يديه وسارّ معه حأتى دخل دمشق في

 ُجملة المَراء.

َلى الجمعَة بجامع بني  أمية. ونَزل السلطان بدارّ السعادة مْن دمشق وص

ِدمشَق ووزيرها وكاتب سرها وأهانهم السلطاُن ِة  مال وألزمهم بحمل ثم قبض على قضا
 كبير.

نائب ثم في يوم الحأد خامس عشرين صفر أمسك السلطان المير شيًخا المحمودي
دمشق والمير الكبير يشبك الشعباني التابكي واعتقلهما بقلعة دمشق وكان المير

جركس القاسمي المصارّع المير آخورّ قد تأخر في هذا اليوم عن الخدمة السلطانية
 فلما بلغه الخبر فر من وقته فلم يدرّك. بدارّه

 وهرب جماعة كبيرة من الشيخية واليشبكية.

نيابة دمشق ثم في سادس عشرين صفر خلع السلطان على المير بيغوت باستقرارّه في
دوادارّ تنم عوًضا عن شيخ المحمودي بحكم حأبسه بقلعة دمشق وخلع على المير فارّس
وعلى صدرّ باستقرارّه حأاجب حأجاب دمشق وخلع على المير عمر الهيدباني بنيابة حأماة

 الدين علي بن الدمي باستقرارّه قاضي قضاة الحنفية بدمشق.

ًقا حأتى أفرج ودام يشبك وشيخ بقلعة دمشق إلى أن استمال نائب قلعتها المير منطو
 وثمانمائة. عنهما في ليلة الثنين ثالث شهر رّبيع الول من سنة عشرة

بأن ينقل وهو أن منطوًقا تحيل على من عنده من المماليك بأن السلطان رّسم له
ونزل من الميرين شيًخا ويشبك من حأبس إلى آخر فصدقوه فأخرجهما على أنه وفر بهما

 القلعة فلم يبلغ السلطان الخبر حأتى ذهبوا حأيث شاؤوا.



وقته بمماليكه وأصبح السلطان يوم الثنين ندب المير بيغوت لطلبهم فركب بيغوت من
ًة - وقد اختفى المير شيخ بدمشق ولم يخرج منها وتوجه يشبك وسارّ في طلبهم - غارّ

 فلم يدرّك بيغوت سوى منطوق نائب قلعة دمشق الذي أطلقهما -.

 لثقل جثته فإنه كان في غاية من السمن.

رّأسه وحأملها ففز يشبك وقاتل منطوق بيغوت ساعًة ثم انهزم وقبض عليه بيغوت وقطع
 إلى الملك الناصر ورّفعت على رّمح وطيف بها دمشق ثم علقت على سورّ دمشق.

فارّس وهم ثم قدم الخبر باجتماع التابك يشبك وشيخ وجركس وأنهم في دون اللف
 على حأمص وأنهم اشتدوا على الناس في طلب المال.

تمربغا فكتب السلطان في الحال للمير نورّوز الحافظي وهو بمدينة حألب عند
إليه المشطوب يستدعيه لمحارّبة يشبك وشيخ وأنه وله نيابة الشام وأمره أن يحمل

 جماعة من المراء ويبعث السلطان إليه التقليد والتشريف مع المير سلمش.

نورّوز الخلعة ثم جهز السلطان سلمش إلى نورّوز وعلى يده خلعته بنيابة دمشق فلبس
يعتذرّ من عدم وقبل الرّض وامتثل ما أمره السلطان به من قتال المراء وغيره وكتب

وأنه إذا سارّ الحضورّ بما عنده من الحياء من السلطان والخوف لما وقع منه قبل تارّيخه
 السلطان من دمشق نحو الديارّ المصرية قدمها وكفاه أمر هؤلء.

السلطان من ثم أرّسل نورّوز بعد ذلك بأنه قبض على جماعة من المراء الذين فروا من
المنقارّ دمشق وهم: المير علن والمير جانم من حأسن شاه والمير إينال الجللي

والمير جقمق العلئي أخو جركس المصارّع - أعني الملك الظاهر جقمق - والمير
نائب أسنباي التركماني أحأد أمراء اللوف بدمشق والمير أسنباي أمير آخورّ والمير جمق

 الكرك - كان - وبعث بهم الجميع ما خل جانم.

المير تمراز ثم في تاسع رّبيع الول أرّسل السلطان إلى الديارّ المصرية بالقبض على
وسلم نفسه الناصر في نائب السلطنة بالديارّ المصرية ثم نائب الغيبة فأذعن تمراز

السلسلة فمسك وقيد وحأبس بالبرج من قلعة الجبل وسكن سودون الطيارّ عوضه بباب
 من السطبل السلطاني.

من دارّ سعادة ثم رّكب السلطان الملك الناصر في يوم الرّبعاء رّابع شهر رّبيع الخر
 دمشق وتوجه إلى الربوة فتنزه بها ثم عاد إلى دارّ السعادة.

الذين قبض عليهم ثم أصبح لعب الكرة بالميدان وقدم عليه المير بكتمر جلق بالمراء
 المير نورّوز وهم المقدم ذكرهم فرسم السلطان بحبسهم.

 المصرية. ثم في اليوم المذكورّ خرج حأريم السلطان من دمشق إلى جهة الديارّ

الديارّ المصرية ثم خرج السلطان من دمشق في يوم السبت سابع شهر رّبيع الخر يريد
أحأضر من سجن صفد ومعه المراء المقبوض عليهم وفيهم: المير سودون الحمزاوي وقد

عشرة والمير آقبردي رّأس نوبة أحأد أمراء الطبلخانات وسودون الشمسي أمير
 وسودون البجاسي أمير عشرة.

إليها نائبها وسارّ السلطان إلى مصر وجعل بكتمر جلق نائب الغيبة بدمشق حأتى يحضر
 المير نورّوز.



 قبل تارّيخه. بكتمر جلق المذكورّ قد خلع عليه السلطان باستقرارّه في نيابة طرابلس

وأصبح شيخ لما بلغه خروج السلطان من دمشق فطرق دمشق ومعه يشبك وجركس
 وأخذها من بكتمر وملكها بعد أن فر بكتمر منها.

 جماعة. وقبض شيخ على جماعة من أمراء دمشق وولى وعزل وأخذ خيول الناس وصادرّ

فخرج إليه ثم ورّد الخبر على يشبك وشيخ بنزول بكتمر جلق على بعلبك بأناس قليلة
 يشبك الشعباني وجركس في عسكر ومضى بكتمر جلق إلى حأمص.

على كروم وسارّ يشبك وجركس حأتى وصل إلى بعلبك فوافاهما المير نورّوز بعساكره
التابك بعلبك فبرز إليه يشبك وجركس بمن معهما فقاتلهم نورّوز حأتى هزمهم وقتل

يشبك الشعباني وجركس القاسمي المصارّع في ليلة الجمعة ثالث عشر شهر رّبيع
 المذكورّ وقتل جماعة أخر وقبض نورّوز على جماعة وفر من بقي.

 فلما بلغ ذلك شيًخا خرج من وقته من دمشق على طريق جرود.

وبعث نورّوز ودخل المير نورّوز في يوم رّابع عشره إلى دمشق وملكها من غير قتال
سرورًّا بهذا الخبر إلى السلطان فوافاه المخبر بذلك على العريش فسر السلطان بذلك

 كبيًرا وهان عليه أمر شيخ بعد ذلك.

ًدا حأتى دخل إلى الديارّ المصرية ضحى نهارّ الثلثاء ثم سارّ السلطان الملك الناصر مج
ورّمة المير إينال رّابع عشرين شهر رّبيع الخر وبين يديه ثمانية عشر أميًرا في الحديد

الملك الناصر باي بن قجماس وقد حأملها الملك الناصر من غزة لنه كان خصيًصا عند
 وقتل بغرة في واقعة شيخ بغير اختيارّ السلطان.

الجبل إلى أن وطلع السلطان إلى قلعة الجبل وحأبس المراء المذكورّين بالبرج من قلعة
إرّاقة كان يوم سادس عشرينه فاستدعى السلطان القضاة إلى بين يديه وأثبت عندهم

ًنا ظلًما فحكموا بقتله فقتل وقتل معه تمربغا دم المير سودون الحمزاوي لقتله إنسا
 دوادارّه والمير آقبردي وجمق وأسنباي التركماني وأسنباي أمير آخورّ.

وسودون وتأخر المير إينال المنقارّ وسودون الشمسي وجقمق العلئي وجماعة أخر
 البجاسي في البرج من قلعة الجبل.

بإقطاع التابك يشبك ثم في يوم سابع عشرين شهر رّبيع الخر أنعم السلطان على الوالد
 الخازندارّ. الشعباني وأنعم بإقطاع الوالد على المير قردم الحسني

السلطان وأنعم على المير قراجا بإقطاع تمراز الناصري المقبوض عليه في غيبة
المير بالقاهرة واستقر قراجا المذكورّ شاد الشراب خاناه وأنعم بإقطاع قراجا على

بإقطاع أرّغون من بشبغا وأنعم بإقطاع أرّغون المذكورّ على المير شاهين قصقا وأنعم
 شاهين على المير طوغان الحسني.

 ثم في

الوالد باستقرارّه أتابك العساكر يوم الخميس ثالث جمادى الولى خلع السلطان على
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المزوق الفيسي بالديارّ المصرية عوًضا عن يشبك الشعباني وخلع على المير كمشبغا
 باستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا عوًضا عن جركس القاسمي المصارّع.

التابك يشبك وفي اليوم المذكورّ قدم إلى القاهرة قاصد المير نورّوز الحافظي برأس
 ورّأس جركس المصارّع ورّأس المير فارّس التنمي حأاجب حأجاب دمشق.

رّحأبة باب وفيه شاورّ جمال الدين الستادارّ السلطان أنه يعمر للسلطان مدرّسة بخط
 بعمارّتها. العيد فأذن له السلطان في ذلك فشق جمال الدين أساسها في هذا اليوم وبدأ

 السكندرّية. ثم أرّسل السلطان إينال المنقارّ وعلن ويلبغا الناصري إلى سجن

ًفا بثياب جلوسه ونزل إلى عيادة المير  قراجا فعاده. ثم رّكب الملك الناصر متخف

 ثم سارّ إلى بيت جمال الدين الستادارّ وأخذ تقدمته.

وجده لبيه ثم رّكب وسارّ حأتى نزل بالمدرّسة الظاهرية ببين القصرين وزارّ قبر أمه
ًفا عليها زيادة على وقف  أبيه. المير أنص وإخوته وجعل ناحأية منبابة بالجيزة وق

 ثم رّكب منها إلى دارّ المير بشباي - رّأس نوبة النوب - ونزل عنده.

 ثم رّكب من عنده وتوجه إلى بيت المير كزل العجمي حأاجب الحجاب.

 ثم سارّ من عنده إلى قلعة الجبل.

ًكا من ملوك مصر رّكب من القلعة بقماش  جلوسه غيره. قال المقريزي: ولم نعهد مل

وقماش الخدمة قلت: لعل المقريزي أرّاد بقماش جلوسه عدم لبس السلطان الكلفتاة
 وهذا كان مقصوده - والله أعلم.

الخازندارّ ثم في تاسع عشر جمادى الولى المذكورّ خلع السلطان على المير طوخ
 باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن يلبغا الناصري بحكم القبض عليه.

 والعامة تسمي طوخ هذا طوق الخازندارّ والصواب ما قلناه.

 وخلع على المير قردم باستقرارّه خازندارًّا عوًضا عن طوخ المذكورّ.

وقيده ثم في سادس عشر جمادى الخرة قبض السلطان على المير سودون من زادة
 وحأمله إلى السكندرّية فسجن بها مع من بها من المراء.

شيخ ترد عليه وأما المير نورّوز الحافظي فإنه منذ دخل دمشق كانت مكاتبات المير
وخرج من بطلب الصلح ويترقق شيخ لنورّوز ويتخضع إليه إلى أن أجاب نورّوز إلى ذلك
 دمشق في سادس عشرين شهر رّجب إلى جهة حألب ليصالح المير شيًخا.

 فتقدم المير شيخ إليه والتقاه واصطلحا.

ًة لخاطر  شيخ. ومسك نورّوز بكتمر جلق بعدما كان أعز أصحاب نورّوز مراعا



يوم ذاك قال: وحأكى لي من أثق به من أعيان المماليك الظاهرية ممن كان في صحبتهم
ذلك فلم يصدق لما أرّاد شيخ الصلح مع نورّوز طلب منه القبض على بكتمر فبلغ بكتمر

 أن نورًّزا يقع في مثل هذا لما كان بينهما من تأكد الصحبة.

 الجركسي: وبط. فلما اجتمع شيخ مع نورّوز وأرّاد نورّوز القبض على بكتمر قال بلسان

تخرج من فمك في قال بكتمر: ياجنس النحس بلغني ذلك من مدة ولكنني ما ظننت أنها
ًدا.  حأقي أب

 ومسك بكتمر جلق وسجن بقلعة دمشق.

ودمشق ثم دخل المير شيخ ونورّوز إلى دمشق وقد استقرت طرابلس للمير شيخ
 للمير نورّوز فأقام شيخ بدمشق عشرة أيام ثم خرج منها وسارّ إلى طرابلس.

أرّبابها وكثرت المصادرّات بدمشق وغيرها في أيام هذه الفتن وأخرجت الوقاف عن
إقطاع إلى وخربت بلد كثيرة بمصر والشام لكثرة التجارّيد وسرعة انتقال المراء من

 إقطاع.

شق عليه ذلك ولما بلغ الملك الناصر ذلك وما وقع من نورّوز في حأق شيخ من الكرام
والنتقال من لن شيًخا كان قد تلشى أمره ونفر عنه مماليكه وأصحابه من كثرة السفارّ

ًدا يأوي إليه حأتى صالحه نورّوز وأعطاه طرابلس فعاد بلد إلى بلد وافتقر وصارّ ل يجد بل
 إليه مماليكه ودارّ فيه الرمق - انتهى.

السلطنة - كان ثم في حأادي عشر شعبان أفرج السلطان عن المير تمراز الناصري نائب
 - من حأبسه بالبرج من قلعة الجبل ونزل إلى دارّه.

في ليلة ثم ورّد الخبر على الملك الناصر بأن بكتمر جلق فر من سجن قلعة دمشق
 غزة. الرّبعاء عاشر شهر رّمضان من سنة عشر وثمانمائة وأنه توجه إلى صفد ثم نزل

الرضى عنه وعن ثم ورّد على السلطان كتاب المير شيخ يسأل السلطان الملك الناصر
 جماعته فلم يقبل السلطان ذلك.

 فلم تزل مكاتبات شيخ ترد على السلطان في ذلك حأتى رّضي عنه.

بشلق صحبة مملوك وكتب له بنيابة الشام على عادته وحأمل إليه التقليد المير ألطنبغا
القضاة شيخ ألطنبغا شقل وقاضي القضاة نجم الدين عمر بن حأجي الشافعي وقاضي
ًيا بدمشق على مذهبه.  صدرّ الدين بن الدمي الحنفي وقد تولى كل منهما قاض

 الناصر فرج. وكانا هما وألطنبغا شقل قدموا في إصلحا أمر شيخ مع أستاذه الملك

 عادته. ثم كتب السلطان أيًضا باستقرارّ بكتمر جلق في نيابة طرابلس على

 وكتب السلطان أيًضا باستقرارّ يشبك بن أزدمر في نيابة حأماة.

البحر المالح ووصلت رّسل السلطان إلى المير شيخ وغيره من المراء المذكورّين من
التقليد بنيابة من عكا وسارّوا حأتى لقوا شيًخا على المرقب وقد تغير عن حأاله وأوصلوه

ًيا.  الشام فقال: أنا ل أعادي نورّوًزا وقد أحأسن إلي وأقامني ثان



المير نورّوز وأعلمه أنه وأيًضا لم يكن لي قدرّة على قتاله وأخذ الخلعة منهم وبعثها إلى
 باق على طاعته فدقت البشائر لذلك وزينت دمشق.

دمشق يريد من سنة إحأدى عشرة وثمانمائة برز المير نورّوز من ثم في أول المحرم
ًدا قتل بينهما قتال المير بكتمر جلق فتهيأ بكتمر أيًضا لقتاله وتصاففا واقتتل قتاًل شدي

 أناس وحأرقت الزرّوع وخربت البلد.

 ثم عاد نورّوز إلى جهة الرملة لحفظ مدينة غزة.

قبل نورّوز ولى وكان الملك الناصر لما بلغه أن سودون تلي المحمدي صارّ نائب غزة من
 المير ألطنبغا العثماني نيابة غزة وندبه لقتال سودون المحمدي.

الحسني وأرّسل معه من المراء بشباي رّأس نوبة النوب وسودون بقجة وطوغان
والجميع يتوجهون لقتال سودون المحمدي ثم يمضون إلى صفد نجدة لمن بها من

 السلطانية.

بكتمر جلق وخرجوا من القاهرة وسارّوا حأتى وصلوا إلى العريش فبلغهم أن المير
وفر والمير جانم من حأسن شاه خرجا من صفد إلى غزة وملكاها من سودون المحمدي
وأن سودون المحمدي ولحق بالمير نورّوز فجهزه نورّوز في الحال بعدة مقاتلة لقتالهم

 نورّوًزا يكون في أثره إلى غزة.

من غزة فلما بلغ بكتمر جلق وجانم مجيء سودون المحمدي ونورّوز إلى غزة خرجا
 وعادا إلى صفد.

المصرية من كونه ل وبلغ هذا الخبر بشباي وهو بالعريش فعاد هو وأصحابه إلى الديارّ
 ذكره. يقاوم نورّوًزا لكثرة جموعه فسكت السلطان عن نورّوز لما يأتي

 السكندرّية. ثم أفرج السلطان عن المير إينال المنقارّ والمير علن من سجن

وأن شيًخا نزل وقدم الخبر على السلطان في أثناء ذلك بوقوع الفتنة بين شيخ ونورّوز
 القريتين ونورّوًزا بالقرب منه.

دمشق وباتا على وتراسل في الكف عن القتال فامتنع شيخ وقال: السلطان ولني نيابة
 القتال.

النيران يخدع فلما كان الليل سارّ شيخ بمن معه يريد دمشق وأكثر في منزلته من إشعال
 الليل. بذلك نورّوًزا ويوهم أنه يقيم فلم يفطن نورّوز برحأيله حأتى مضى أكثر

 فركب في الحال نورّوز في إثر شيخ حأتى سبقه إلى دمشق.

 ودخلها ولم يقدرّ شيخ على دخول دمشق.

 وكان مع نورّوز يشبك بن أزدمر نائب حأماة.

وقد تعوق عنه ووقع أمورّ إلى أن واقع نورّوز شيًخا بعساكره وكان مع شيخ نفر يسير
وأرّدفه أصحابه لكنه كان متولي دمشق من قبل السلطان ومعه سنجق الملك الناصر

فانهزم بكتمر جلق وسيدي الكبير المير قرقماس وغيرهما من المراء فتواقعا بسعسع
 نورّوز بمن معه وقصد حألب.



أصحابه وبات ورّكب شيخ أقفيتهم فدخل نورّوز دمشق في عدة يسيرة من المراء من
 بها ليلة واحأدة ثم خرج منها على وجهه إلى حألب.

ابن أخي وبعد خروج نورّوز من دمشق دخل إليها المير بكتمر جلق والمير قرقماس
 دمرداش المعروف بسيدي الكبير ونودي في دمشق بالمان وأن شيًخا نائب دمشق.

 ثم دخل شيخ بعدهم إلى دمشق ونزل بدارّ السعادة.

المجهز إليه من ثم خرج شيخ من دارّ السعادة ونزل بقبة يلبغا ولبس التشريف السلطاني
 مصر بنيابة الشام قبل تارّيخه وعاد إلى دارّ السعادة في موكب جليل.

أصحاب نورّوز وقبض شيخ على المير نكباي حأاجب دمشق وعلى المير أرّغز وهما من
 وعلى جماعة أخر من النورّوزية.

 أيام. ثم قدم عليه المير دمرداش المحمدي فأكرمه شيخ وأنزله بدمشق مدة

 ثم ندبه هو والمير بكتمر جلق لقتال نورّوز ومعهما عساكر دمشق.

بالشكر والثناء وورّد الخبر على السلطان بذلك فسر سرورًّا عظيًما وكتب للمير شيخ
عظيم كونه كان على ما فعله مع نورّوز لن الملك الناصر كان حأصل له من نورّوز قهر

شيخ على وله نيابة دمشق ولم يلتفت إلى شيخ فتركه نورّوز ووافق شيًخا فلم يقدم
فعرف له صلحه مع نورّوز إل أياًما يسيرة وتركه وعاد إلى طاعة السلطان وحأارّب نورّوًزا

 السلطان ذلك ووله نيابة دمشق عوًضا عن نورّوز وسلط بعضهم على بعض.

عشرة وثمانمائة ثم إن الملك الناصر في يوم الجمعة سابع جمادى الولى من سنة إحأدى
أرّنبغا أحأد أمراء أمسك أعز أمرائه المير بيغوت وأمسك معه المير سودون بقجة والمير

وأرّسلوهم إلى سجن الطبلخانات والمير قرا يشبك أحأد أمراء العشرات وقيد الجميع
 السكندرّية.

مائة ومقدم ألف وخلع على إينال المنقارّ وعلن ويشبك الموساوي وجعل كًل منهم أمير
 بالديارّ المصرية.

كبيًرا عوًضا عن ثم خلع السلطان على المير أرّغون من بشبغا واستقر به أمير آخورّ
 كمشبغا الفيسي.

يأمن على نفسه أن وأما أمراء الشام فإن المير نورّوًزا الحافظي لما خرج من دمشق لم
المذكورّ ووافقه ثم يكون بحلب عند تمربغا المشطوب وكان أول ما قدمها قابله تمربغا

بعد أمورّ وسارّ بدا له أن يكون على طاعة السلطان ففطن نورّوز بذلك فخرج من حألب
 إلى ملطية واستقر بها وآواه ابن صاحأب الباز التركماني.

بسيدي ثم سلم تمربغا المشطوب حألب للمير قرقماس ابن أخي دمرداش المعروف
 الكبير ونزل من قلعتها.

تلي المحمدي ثم فر جماعة من المراء أصحاب نورّوز إلى شيخ وهم: المير سودون
بجموعه وسودون اليوسفي وأخبروه أن نورّوًزا عزم على الفرارّ من أنطاكية فسارّ شيخ

 العمق. من العمق يريد نورّوًزا بغتة فأدرّك أعقابه وقبض على عدة من أصحابه وعاد إلى



جماعة أخر وبعث العسكر في طلبه فقدم عليه الخبر أنه أمسك هو ويشبك بن أزدمر في
إليه فكتب شيخ في الحال يعرف السلطان بذلك كله فشكره السلطان على ذلك وأرّسل

 بالخلع.

وخليص ثم إن السلطان في هذه السنة أضاف إمرة المدينة النبوية وإمرة الينبع
ًعا وهذا والصفراء وأعمالهم إلى الشريف حأسن بن عجلن أمير مكة وكتب له بذلك توقي

 شيء لم ينله أمير مكة قبله في هذا الزمان.

النوب - ثم في خامس عشرين جمادى الخرة أنعم السلطان بإقطاع بشباي رّأس نوبة
بإقطاع إينال بعد وفاته - على المير إينال المحمدي الساقي المعروف إينال ضضع وأنعم

أرّغون المذكورّ المذكورّ على المير أرّغون من بشبغا المير آخورّ الكبير وأنعم بإقطاع
كثرة المغل على المير مقبل الرومي والجميع تقادم ألوف لكن بينهم التفاوت في

 والخراج.

 بردبك. وأنعم بإقطاع مقبل الرومي - وهو إمرة طبلخاناه - على المير

النوب عوًضا ثم خلع السلطان على المير إينال الساقي المذكورّ باستقرارّه رّأس نوبة
 عن بشباي المذكورّ بحكم موته.

على نورّوز ثم قدم الخبر على السلطان من شيخ بأن التركمان الذين كانوا قبضوا
من يد أطلقوه وأن تمربغا المشطوب هرب من المير شيخ وأن نورّوًزا توجه بعد خلصه

التركمان إلى قلعة الروم وأنه خرج من دمشق جماعة كبيرة من عند شيخ إلى نورّوز
 فركب شيخ في أثرهم فلم يحركهم فعاد إلى دمشق وقبض على المير يشبك العثماني.

 ثم بعد مدة يسيرة بلغ المير شيًخا أنه قيل للسلطان عنه إنه عاص.

طاعة فطلب المير شيخ القضاة وأعيان أهل دمشق وكتب محضًرا بأنه باق على
 السلطان الملك الناصر وبعث به مع القاضي نجم الدين عمر بن حأجي.

خاطر وقدم ابن حأجي بالمحضر ومع المحضر المذكورّ كتاب المير شيخ يستعطف
 السلطان عليه ويعتذرّ عن تأخره بإرّسال من طلبه السلطان من المراء النورّوزية.

المراء فلم وكان السلطان قد بعث إليه قبل ذلك يشبك الموساوي بطلب جماعة من
بالسفر إلى يرسلهم شيخ إليه فلم يقبل السلطان عذرّه واشتد غضبه وأظهر الهتمام

 الشام.

وعشرين يوًما ثم كتب السلطان الجواب بتجهيز أمراء عينهم وواعدهم على مدة ستة
بذلك ومتى مضت هذه المدة ولم يجهزهم الشيخ سارّ السلطان لقتاله وبعث السلطان

على يد قاصد شيخ نجم الدين بن حأجي فعاد ابن حأجي إلى المير شيخ وأدى الرسالة
 فأخذ شيخ في تجهيز المراء الذين طلبهم السلطان وامتثل مرسومه بالسمع والطاعة.

ونائب بينما هو في ذلك بلغه أن تغرى برمش كاشف الرملة فر منها لقدوم كاشف
القدس من قبل السلطان وأن السلطان قد عزم على المسير إلى الشام وأخرج الروايا

 والقرب على الجمال ومعهم الطبول نحو مائتي جمل إلى البركة.

المير جانم فعند ذلك رّجع شيخ عن إرّسال المراء وعول على مصالحة نورّوز وبعث إليه
 ليصلح بينهما وجهز له شيخ ستة آلف دينارّ فمال نورّوز لمصالحته.



التركمان والعربان فلما بلغ دمرداش نائب حألب الخبر اهتم لقتال نورّوز وجمع طوائف
 أنطاكية. وسارّ إليه بكتمر جلق نائب طرابلس وحأضر إليه أيًضا نائب

أتابك حألب - وبعث دمراش ابن أخيه تغري بردي المعروف بسيدي الصغير - وهو يومئذ
 إلى مرج دابق ومعه جماعة كبيرة من التركمان.

نورّوز بمجموعه ثم أتاه بكتمر جلق فرحأل من حألب بعساكرهما وقصدا نورّوًزا وقد نزل
 على عين تاب.

دمرداش فرحأل فتقدم إليه تغري بردي سيدي الصغير بالتركمان الكبكية جاليش عمه
عدة من نورّوز إلى مرعش وتحارّبت كشافته لكشافة دمرداش محارّبة قوية أسر فيها

حألب النورّوزية وانهزم نورّوز واستولى عسكر دمرداش على عين تاب وعاد دمرداش إلى
وكتب بذلك السلطان فسر السلطان بذلك وكتب الجواب: إني واصل عقيب ذلك إلى

البلد الشامية وعظم اهتمام السلطان وعساكره للسفر إلى أن خرج جاليشه من المراء
وهو - الريدانية في يوم الرّبعاء سابع المحرم من سنة اثنتي عشرة وثمانمائة وهم الوالد
أمير يومئذ أتابك العساكر بالديارّ المصرية - وآقباي الطرنطائي رّأس نوبة المراء وطوخ

مجلس وطوغان الحسني وإينال المنقارّ وكمشبغا الفيسي المعزول عن المير آخورّية
ويشبك الموساوي الفقم وعدة ثم في يوم الثنين حأادي عشر المحرم المذكورّ رّكب

 الناصر ببقية أمرائه وعساكره من قلعة الجبل ونزل بمخيمه بالريدانية. الملك السلطان

وسارّ بهم وفي اليوم المذكورّ رّحأل الوالد بمن معه من المراء وهو جاليش السلطان
 يريد دمشق.

باستقرارّه في نيابة ثم خلع السلطان على المير أرّغون من بشبغا المير آخورّ الكبير
 الغيبة وأنه يقيم بسكنه بالسطبل السلطاني.

 وخلع على مقبل الرومي ورّسم له أن يقيم بقلعة الجبل.

بالقاهرة للحكم بين وخلع على المير يلبغا الناصري باستقرارّه في نيابة الغيبة ويقيم
رّابع عشر الناس وكذلك المير كزل العجمي حأاجب الحجاب ثم رّحأل السلطان في

 المحرم من الريدانية يريد البلد الشامية.

عن المير وأما المير شيخ نائب الشام فإنه لما سمع بخروج السلطان من مصر أفرج
السلطان سودون تلي المحمدي وعن سودون اليوسفي وعن المير طوخ وهم الذين كان

 أرّسل إلى شيخ بطلبهم.

 الغاية. وأظهر شيخ العصيان وأخذ في مصادرّات أهل دمشق وأفحش في ذلك إلى

العثماني ووله ثم سارّ الملك الناصر إلى أن وصل إلى غزة وعزل عنها المير ألطنبغا
باستقرارّه عوضه في نيابة نيابة صفد وخلع على المير إينال الصصلني المير آخورّ الثاني

 غزة.

شاهين إلى غزة وكان المير شيخ قد أرّسل قبل ذلك المير سودون المحمدي ودوادارّه
بنزول السلطان فلما وصل جاليش السلطان إليها انهزما من الرملة إلى شيخ وأخبراه

 على غزة.



طباعه وتحول وكان استعد شيخ في هذه المرة لقتال السلطان فلما تحقق قدومه خارّت
صفد وشجع في الوقت إلى دارّيا فقدم عليه المير قرقماس ابن أخي دمرداش فارًّا من
خاطرهم المير شيًخا على ملقاة السلطان وقتاله وعرفه أن غالب عساكره قد تغير

نائب على السلطان فلم يلتفت شيخ لذلك وأبى إل الهروب ثم قدم عليه المير جانم
 حأماة بعسكره وعرفه قدوم نورّوز عليه وهو مع ذلك في تجهيز الرحأيل من دمشق.

اثنتي وسارّ السلطان من غزة حأتى نزل اللجون في يوم السبت أول صفر من سنة
على عشرة وثمانمائة فكثر الكلم في وطاق السلطان بتنكر قلوب المماليك الظاهرية

عطاياه السلطان وتحدثوا في بعضهم بإثارّة فتنة لتقديمه مماليكه الجلب عليهم وكثرة
 لهم.

غربت فلما أصبح السلطان رّحأل من اللجون ونزل بيسان وأقام بها نهارّه إلى أن
 الشمس فماج العسكر وهدت الخيم واشتد اضطراب الناس.

النائب وإنيه وكثر قلق السلطان طول ليلته إلى أن أصبح وجد المير تمراز الناصري
سودون الحمصي وزوج بنته سودون بقجة والمير إينال المنقارّ والمير قرا يشبك والمير

ًة كبيرة من المماليك السلطانية قد فروا إلى المير شيخ.  وعد

السلطان بأن هؤلء وكان سبب فرارّهم في هذه الليلة أن آقبغا الدوادارّ اليشبكي عرف
الدين الستادارّ الجماعة يريدن إثارّة فتنة فطلب السلطان كاتب سره فتح الله وجمال
وقت المغرب وعرفهما ما بلغه عن الجماعة فدارّ المر بينهم على أن السلطان في

 يرسل خلفهم ويقبض عليهم.

بعد خروجه من - وخرجوا على ذلك من عند السلطان فغدرّ جمال الدين الستادارّ وأرّسل
 عند السلطان - عرف المراء بالمر.

 بالخبر. وكان تمراز قدم من مصر في محفة لرمد كان اعتراه فأعلمهم جمال الدين

ورّكبوا قبل أن يرسل وبعث إليهم بمال كبير لهم وللمير شيخ نائب الشام فأخذوا حأذرّهم
 السلطان خلفهم ولحقوا بالمير شيخ.

المراء ولما خرجوا من الوطاق وسارّوا لم يكن حأينئذ عند السلطان أحأذ من أكابر
لتوجههم في الجاليش أمام السلطان فبعث السلطان خلف فتح الله وجمال الدين

الستادارّ ول علم للسلطان بما فعله جمال الدين المذكورّ وكلمهما فيما يفعل
واستشارّهما فأشارّ عليه فتح الله بالثبات وأشارّ عليه جمال الدين بالركوب ليًل وعوده

فلما إلى مصر - يريد بذلك إفساد حأاله - فمال السلطان إلى كلم فتح الله وأقام بوطاقه
طلع الفجر رّكب وسارّ بعساكره نحو دمشق فقدم عليه الخبر برحأيل شيخ من دمشق

بصرى فنزل السلطان على الكسوة ففر في تلك الليلة المير علن وجماعة من إلى
 لشيخ. المماليك

 السعادة. فركب السلطان بكرة يوم الخميس سادس صفر ودخل دمشق ونزل بدارّ

من أجل أنه ثم قبض على شهاب الدين أحأمد الحسباني وسلمه إلى المير ألطنبغا شقل
 أفتى بقتاله وطلب ابن التباني فإذا هو سارّ مع شيخ.



الصبيبة وكتب السلطان بالفراج عن المير أرّغز وسودون الظريف وسلمان من قلعة
ألطنبغا وخلع على المير زين الدين عمر الهيدباني باستقرارّه حأاجب حأجاب دمشق وعلى

ًيا وخلع على المير بردبك باستقرارّه في نيابة حأماة عوًضا عن ًبا ثان  جانم. شقل حأاج

ًدا بنيابة حألب عوًضا عن المير  دمرداش المحمدي. ثم كتب السلطان للمير نورّوز تقلي

ببلد حأمص ثم قدم المير بكتمر جلق نائب طرابلس إلى دمشق وأخبر أن الطاعون فشا
 وطرابلس.

 وخلع عليه. ثم في عشرينه قدم المير دمرداش المحمدي نائب حألب فأكرمه السلطان

عن شيخ ثم خلع السلطان على المير بكتمر جلق باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا
المحمودي وخلع على دمرداش المحمدي باستقرارّه في نيابة طرابلس عوًضا عن بكتمر

ًفا لنيابة حألب.  جلق - مضا

وهو أنه أمسك ثم وقع من جمال الدين الستادارّ نكبة في حأق بعض أصحاب المير شيخ
ًبا مبرحًأا لجل معلوم تناوله جمال الدين القاضي ناصر الدين ابن البارّزي وضربه ضر

 لشمس الدين أخي جمال الدين الستادارّ.

بن الشهاب ثم في ليلة السبت أيًضا قتل جمال الدين الستادارّ القاضي شرف الدين
بحلب محمود الحلبي كاتب سر دمشق لحقد كان في نفس جمال الدين منه أيام خموله

وكان شرف الدين أيًضا من أصحاب المير شيخ وكان عبد الباسط بن خليل في خدمة
شرف الدين هذا ومنه تعرف بالمير شيخ وكان عبد الباسط في أيام سعادته بمصر ينقل

 غالب أفعاله عن أستاذه شرف الدين هذا. في

من دمشق ثم في يوم الثنين ثاني شهر رّبيع الول خرج أطلب السلطان والمراء
 وتبعهم السلطان بعساكره وهم بآلة الحرب والسلحا ونزل بالكسوة.

كشافة شيخ وأصبح رّاحأًل إلى جهة المير شيخ ورّفقته فالتقى كشافة السلطان مع
 واقتتلوا وأسر من الشيخية رّجل ثم انهزمت الشيخية.

وأقام بها قدرّ ما أكل ثم سارّ السلطان بكرة يوم الرّبعاء فنزل قرية الحراك نصف النهارّ
 السماط.

البثنية من حأورّان ثم رّكب منها بعساكره وسارّ سيًرا مزعًجا ونزل عند الغروب بكرك
 وبات.

الرّبعاء وأصبح وسارّ حأتى نزل مدينة بصرى فتحقق هناك خبر شيخ بأنه في عصر يوم
ًعا الماضي بلغه أن السلطان خرج من دمشق في أثره فرحأل من بصرى بعساكره فز

يريد صرخد بعد ما كلمه المراء في الثبات وقتال الملك الناصر فلم يقبل ورّكب من وقته
 وترك غالب أصحابه بمدينة بصرى ثم تبعته أصحابه مع كثرة عددهم إلى صرخد.

فتح الله ولجمال ولما بلغ الملك الناصر فرارّ شيخ وأصحابه تأوه لذلك وقال لكاتب سره
معه مائة ألف مقاتل الدين الستادارّ: ألم أقل لكما إن شيًخا فظيع ليس له قلب ولو كان

 ل يقدرّ أن يقابلني بهم لرعب سكن في قلبه مني.



المير ثم أقام السلطان على بصرى إلى بكرة يوم السبت فقدم عليه وهو ببصرى
برسباي الدقماقي الساقي - أعني الملك الشرف - والمير سكب اليوسفي فأكرمهما

السلطان ووعدهما بكل خير ثم رّكب وسارّ - وهو ثمل - حأتى نزل بقرية عيون تجاه
فتناوش العسكران بالقتال فقتل من جماعة شيخ فارّسان وجرحا جماعة من صرخد

 جماعة أخر من السلطان إلى المير شيخ. السلطانية ثم فر

جمل وأن وبات السلطان وأصبح في وقت الفجر نادى أن ل يهد أحأد خيمته ول يحمل
 أثقالهم. يركب العسكر خيولهم ويجر كل فارّس جنيبه مع غلمه من غير أن يأخذوا

بعد أن كان فركبوا وسارّ بهم على هذه الحالة حأتى طرق شيًخا وأصحابه على حأين غفلة
ًعا وأمراؤه يخذلونه من انقطاع عساكره عنه ويقولون سارّ هو بنفسه أمام عسكره مسر

الناصر ل له: بمن تلقى شيًخا وقد عظم جمعه وتخلفت عساكر السلطان منقطعة والملك
أنا يلتفت إلى قولهم ويقول: لو بقي معي عشرة مماليك لقيت بهم شيًخا ومن معه

 أعرفهم حأق المعرفة.

ودام على سيره حأتى طرق شيًخا على حأين غفلة وقد عبأ شيخ عساكره فأوقف
المصريين ناحأية - أعني الذين فروا إليه من الملك الناصر - وجعل عليهم المير تمراز

النائب ووقف هو في ثقاته وخواصه وهم نحو خمسمائة نفر فتقدم السلطان وصدم
ًعا كبيًرا - فانكسروا من أول وهلة. بعساكره  المير تمراز بمن معه - وكانوا جم

القلعة فكان بينهم ثم مال على المير شيخ وأصحابه وقد تقهقر شيخ وأصحابه إلى جهة
وصارّ القتال بجدرّان معركة صدرًّا من النهارّ وهو يتأخر إلى المدينة وأصحابه تتسلل منه

 مدينة صرخد.

شيخ وانتهب ولزال شيخ يتأخر بمن معه والملك الناصر يتقدم بمن معه حأتى ملك وطاق
 جميع ما كان فيه من خيل وقماش وغيرها.

 ثم هرب شيخ إلى داخل جدرّان المدينة.

بمكاحأل واستولى السلطان على جامع صرخد وأصعد أصحابه فرموا من أعلى المنارّة
أشارّوا النفط والمدافع والسهم الخطائية على شيخ وشيخ يلوم أصحابه ويوبخهم على ما

 عليه من قتال الملك الناصر.

في نحو ثم حأمل السلطان عليه حأملة منكرة بنفسه فلم يثبت شيخ وانهزم والتجأ
العشرين من أصحابه إلى قلعة صرخد وكانت خلف ظهره وقد أسند عليها فتسارّع إليه

عدة من أصحابه وتمزق باقيهم وطلع شيخ إلى قلعة صرخد في أسوإ حأال وأحأاط
المدينة ونزل حأول القلعة وأتاه المراء فقبلوا الرّض بين يديه وهنؤوه السلطان على

 والنصر. بالظفر

 ول حأقيًرا. وامتدت أيدي السلطانية إلى مدينة صرخد فما تركوا بها لهلها جليًل

بكلم معناه أنه وانطلقت ألسنة أهل صرخد بالوقيعة في شيخ وأصحابه وأكثروا له التوبيخ
وسودون بقجة وسودون إذا لم يكن له قوة ما باله يقاتل من لم يطق وسارّ المير تمراز

دمشق فقدموها الجلب وسودون المحمدي وتمربغا المشطوب وعلن في عدة كبيرة إلى
أضعاف ما يوم الثنين تاسعه فقاتلتهم العامة ودفعوهم عنها وأسمعوهم من المكروه

 سمعه شيخ بصرخد فولوا يريدون جهة الكرك وهم في أحأقر ما يكون من الحأوال.



بظواهر وسارّوا عن دمشق بعد ما قتل منهم جماعة وجرحا جماعة وتأخر كثير منهم
دمشق ومضى منهم جماعة إلى حأماة والجميع في أنحس حأال وأخذ منهم جماعة كثيرة

 بدمشق وغيرها.

التفت السلطان ولما دخلت المراء على السلطان الملك الناصر للتهنئة حأسبما ذكرناه
أنا أعرف شيًخا إذا كان للوالد وكان يسميه أطا: أعني أب وقال له: يا أطا أنا ما قلت لك

 معي عشرة مماليك قاتلته بهم.

السلطان هذا كله بسعد ثم تكلم في حأق شيخ بما ل يليق ذكره فقال له الوالد: يا مولنا
 مولنا السلطان وعظم مهابته.

ذا يضاهيه وأما شيخ فإنه إذا كان من حأزب السلطان وشمله نظر مولنا السلطان من
عليه يقع في الفروسية غير أنه للرعب الذي في قلبه من حأرمة مولنا السلطان وغضبه

 في مثل هذا أو أكثر.

 يوم القيامة. قلت: وأظهر الملك الناصر من الشجاعة والقدام ما سيذكر عنه إلى

الستادارّ أنهم يكبسون على أن غالب أمرائه ومماليكه الكابر كانوا اتفقوا مع جمال الدين
 عليه ويقتلونه في الليل.

 وبلغ الملك الناصر ذلك من يوم خروجه من غزة فاحأترز على نفسه.

ويرجع إلى نحو وأشارّ عليه كل من خواصه أن يرجع عن قتال شيخ وأصحابه بحيلة يدبرها
إل قتال شيخ - الديارّ المصرية مخافة أن تخذله عساكره فلم يلتفت إلى كلم أحأد وأبى

تحققه الشخص وهذا شيء مهول عظيم إلى الغاية وإن كان هو يهول في السماع فإذا
ًفا عليه وهو يريد يقاتل ًكا عديدة يهوله إلى الغاية من كون عسكر الملك يكون مختل ملو

 كل واحأد منهم مرشح للسلطنة.

من وما أظن أن بعد الملك الشرف خليل بن قلوون ولي على مصر سلطان أشجع
 الملك الناصر هذا في ملوك الترك جميعها.

يوم ذاك مع المير ولقد أخبرني جماعة كبيرة من أعيان المماليك الظاهرية الذين كانوا
الناصر قدم إلى جهة صرخد شيخ المذكورّ قالوا: لما قيل للمير شيخ: إن السلطان الملك
يقاتل الملك الناصر فلمه تغير لونه واختلط في كلمه وأرّاد طلوع قلعة صرخد قبل أن

المرة من المراء والعساكر ما على ذلك بعض خواصه وقالوا له: قد انضم عليك في هذه
الناصر في هذه النوبة فمتى تقاتله لم جتمع مثله لحأد قبلك فإن كنت بهم ل تقاتل الملك

 وبعد هذا فل ينضم عليك أحأد.

فرسه إذا وقع فقال شيخ: صدقت فيما قلت غير أن جميع من تنظره الن وهو يتنمر على
القائل: فإن! بصره على الملك الناصر صارّ ل يستطيع الهروب فكيف القتال! فقال له

 يعلم هذا ل يصلح له أن يعصي ويتطلب السلطنة.

ًفا من شر هذا الرجل وقد فقال شيخ: والله ما أرّيد السلطنة وإنما غالب ما أفعله خو
أعداءه! والله أنا بذلت له الطاعة غير مرة وتوجهت إلى خدمته بمصر والشام وقاتلت

إل أخذ رّوحأي والروحا والله ل أهابه أكثر من أستاذي الملك الظاهر برقوق! غير أنه ل يريد
 تهون فأيش يكون العمل.



الكلم في مثل وشرع يتكلم في هذا المعنى ويكثر حأتى أمره تمراز النائب بالكف عن هذا
 هذا الوقت والعمل فيما يعود نفعه عليه وعلى رّفقته.

 انتهى. - فكف شيخ عن ذلك وأخذ في تدبير أمره وتعبية عساكره حأتى وقع ما حأكيناه

كل واحأد منهم ولما نزل السلطان الملك الناصر على قلعة صرخد أصر النواب أن يتوجه
أخيه تغري إلى محل كفالته فسارّ الجميع إل المير دمرداش المحمدي فإنه أرّسل ابن

ًبا عنه بها وأقام هو عند السلطان على بردي المدعو سيدي الصغير إلى حألب ليكون نائ
 السلطان. صرخد وكذلك المير بكتمر جلق نائب الشام فإنه أيًضا أقام عند

 يأخذها. وأخذ السلطان في حأصارّ قلعة صرخد وعزم على أنه ل يبرحا عن قتالها حأتى

كسرة قبيحة ثم قدم الخبر على السلطان أن تركمان الطاعة قاتلوا نورّوًزا وكسروه
 فدقت البشائر بصرخد لذلك.

 ثم أمر السلطان دمرداش المحمدي بالتوجه إلى محل كفالته بحلب.

جماعة كبيرة هذا ونواب الغيبة بدمشق في أمر كبير من مصادرّات الشيخية وقبضوا على
عليهما من بيت من حأواشيه منهم: علم الدين داود وصلحا الدين أخوه ابنا الكويز - قبض

المير شيخ نصراني بدمشق فأهينا - وقبض أيًضا على شهاب الدين أحأمد الصفدي موقع
 وتوجه الطواشي فيروز الخازندارّ فتسلمهم من دمشق.

فامتنع شيخ بمن هذا والملك الناصر مستمر على حأصارّ قلعة صرخد وأحأرق جسر القلعة
 معه داخلها.

والسلطان في فأنزل السلطان المراء حأول القلعة وألزم كل أمير أن يقاتل من جهته
 لهوه وطربه ل يركب إلى جهة القلعة إل ثمًل.

ونصبها حأول ثم طلب السلطان مكاحأل النفط والمدافع من قلعة الصبيبة وصفد ودمشق
ًيا.  القلعة - وكان فيها ما يرمي بحجر زنته ستون رّطًل دمشق

جمل فلما تكامل وتمادى الحصارّ ليًل ونهارًّا حأتى قدم المنجنيق من دمشق على مائتي
 نصبه ولم يبق إل أن يرمى بحجره وزنة حأجره تسعون رّطًل بالدمشقي.

ًفا عظيًما وتحقق أنه متى ظفر به الملك الناصر على هذه فلما رّأى شيخ ذلك خاف خو
 الورّاق في السهام. الصورّة ل يبقيه فترامى على الوالد وعلى بقية المراء وألقى إليهم

الكتب: صن دماء وأخذ شيخ ل يقطع كتبه عن الوالد في كل يوم وساعة وهو يقول له في
وخشداشيتك ولم يكن في المسلمين واجعلنا عتقاءك وما لك فينا جميلة فإننا إنياتك

العساكر وحأمو السلطان القوم من له علي أنا خاصة شفقة وإحأسان غيرك وأنت أتابك
عنده وشفاعتك مقبولة وأعظم مماليك أبيه فأنت عنده في مقام برقوق وكلمتك ل ترد

 وأشياء كثيرة من هذا الكلم وأشباهه.

السلطاني أيام وكان الوالد يميل إلى المير شيخ لما كان لشيخ عليه من الخدم بالقصر
 أستاذهما الملك الظاهر برقوق من تلبيسه القماش والقيام في خدمه.



وكان جمال الدين ثم كاتب شيخ أيًضا المير جمال الدين الستادارّ وفتح الله كاتب السر
على مسكه قد انحط قدرّه عند الملك الناصر في الباطن واتفق السلطان مع الوالد

حأتى ل بدمشق فمنعه الوالد من ذلك ووعده أنه يكفيه أمره ويمسكه بالقرب من القاهرة
 يفر أحأد من أقارّبه وحأواشيه.

زال يخذل الملك ثم أخذ الوالد مع السلطان في أمر شيخ ورّفقته في كل يوم وساعة ول
ًطا الناصر عن قتالهم ويحسن له الرضى عنهم حأتى أذعن السلطان وشرط عليه شرو

السر في يوم فعند ذلك رّكب الوالد ومعه الخليفة المستعين بالله العباس وفتح الله كاتب
وسارّوا السبت ثاني عشرين شهر رّبيع الول من سنة اثنتي عشرة وثمانمائة المذكورّة
يوبخه حأتى نزلوا على جانب الخندق وخرج شيخ وجلس بداخل باب القلعة فأخذ الوالد

أرّاد على أفعاله وما وقع للناس والبلد بسببه وهو ساكت ل يتكلم - وقيل إن شيًخا
 الخروج إليهم فغمزه الوالد أل يخرج ففطن شيخ بها وجلس بداخل باب القلعة.

كل ذلك يعتذرّ ثم أخذ فتح الله أيًضا يحذرّه مخالفة السلطان ويخوفه عواقب البغي وفي
ًفا من سوء ما اجترمه شيخ للوالد بأعذارّ مقبولة ويستعفي من مقابلة السلطان خو

يشير عليه والوالد يشتد عليه ويلزمه بالخروج معه إلى السلطان في الظاهر وفي الباطن
 بعدم الخروج - هكذا حأكى الملك المؤيد شيخ بعد سلطنته.

السلطان فأبى وطال الكلم حأتى قام الوالد والخليفة وفتح الله وأعادوا بالجواب على
 السلطان الرضى عنه إل أن ينزل إليه.

مرات وقبل يده فكلم الوالد السلطان في العفو عن ذلك فلم يقبل فكررّ عليه السؤال
 والرّض غير مرة واعتذرّ عن عدم حأضورّه بأعذارّ مقبولة.

 ثم عاد الوالد وفتح الله فقط إلى شيخ.

سبيل المداعبة فخرج شيخ حأينئذ للوالد فعانقه الوالد فبكى شيخ فقال له الوالد على
 والمماجنة: ما مت يا شيخ حأتى مشينا في خدمتك.

 فقال شيخ: لم تزل الكابر تمشي في مصالح الصاغر.

 كل ذلك في حأال الوقوف للسلم.

قائًما وقبل ثم جلسا وعرفه الوالد رّضى السلطان عليه وعرفه الشروط فقبلها وقام
 الرّض غير مرة.

الجمالي وأسنبغا - وتقدم فتح الله وحألفه على طاعة السلطان وأخذ منه المير كمشبغا
 قلعة صرخد. وكانا في حأبس المير شيخ - بعدما خلع عليهما شيخ وأدلهما من سورّ

فلما تعلق الصغير ثم أدلى المير شيخ ابنه إبراهيم ليتوجه مع الوالد ويقتل يد السلطان
وأمره برده إلى من أعلى السورّ بالسرياقات صاحا وبكى من خوفه أن يقع فرحأمه الوالد

ًيا وقال الوالد: أنا أكفيك هذا المر ول يحتاج  إلى نزول الصغير. القلعة فنشلوه ثان

السلطان فرحًأا بوقوع ثم تصايح الفريقان من أعلى السورّ جميع خيم العسكر: الله ينصر
 الصلح.

 على الهلك. وفرحا أهل القلعة من أصحاب شيخ فرحًأا عظيًما لنهم كانوا قد أشرفوا



ولم يرد أحأد منهم وأما فرحا العسكر فإن غالب أمراء الملك الناصر كانوا غير نصحاء له
 أن يظفر بشيخ حأتى ول الوالد خشية أن يتفرغ السلطان من شيخ لهم.

وطلعوا إلى قلعة ثم أصبحوا يوم الحأد رّكب الوالد وكاتب السر وجماعة من المراء
 صرخد وجلسوا على عادتهم وخرج شيخ وجلس على باب القلعة.

شاه نائب وأحألف فتح الله من بقي مع شيخ من المراء للسلطان وهم جانم من حأسن
 -حأماة وقرقماس ابن أخي دمرداش - وقد فارّق عمه دمرداش وصارّ من حأزب شيخ

 وتمراز العورّ.

 وصادرّهم. وأفرج شيخ عن تجارّ دمشق الذين كان قبض عليهم لما خرج عن الطاعة

 ثم بعث شيخ بتقدمة إلى السلطان فيها عدة مماليك.

التشريف السلطاني وتقررّ الحال على أن شيًخا المذكورّ يكون نائب طرابلس وأن يلبس
 إذا رّحأل السلطان.

 ثم قام الوالد ومن معه وسلم على شيخ وعاد إلى السلطان.

 فرحأل السلطان من وقته وسارّ حأتى نزل زرّع وبات بها.

السير فنزل بدارّ ثم سارّ حأتى قدم دمشق يوم الثلثاء أول شهر رّبيع الخر بعد أن جد في
 السعادة على عادته.

السلطاني بنيابة وأما شيخ فإنه نزل من قلعة صرخد بعد رّحأيل السلطان ولبس التشريف
 طرابلس وقبل الرّض على العادة ثم قبل يد الوالد غير مرة.

 ثم جهز شيخ ولده إبراهيم صحبة الوالد إلى السلطان الملك الناصر.

جلق نائب الشام - ورّحأل الوالد ورّحأل معه سائر من تخلف عنده من المراء منهم: بكتمر
شهر رّبيع الخر وهو أعدى عدو للمير شيخ - وسارّوا حأتى وصلوا الجميع دمشق في سابع

 المذكورّ.

وخلع عليه وأعاده وأحأضر الوالد إبراهيم ابن المير شيخ إلى السلطان فأكرمه السلطان
 إلى أبيه ومعه خيول وجمال وثياب ومال كبير.

على ساكنها - ثم خلع السلطان على الشريف جماز بن هبة الله بإمرة المدينة النبوية
.أفضل الصلة والسلم - وشرط عليه إعادة ما أخذه من الحاصل بالمدينة

صحبة الملك ثم في رّابع عشر شهر رّبيع الخر المذكورّ خرج قضاة مصر الذين كانوا في
بدارّيا خارّج الناصر من دمشق عائدين إلى الديارّ المصرية وهم وكثير من الثقال ونزلوا

 دمشق.

السلطان على ثم طلبت القضاة من يومهم فعادوا إلى مدينة دمشق لعقد قران ابنة
 المير بكتمر جلق نائب الشام.



دخل دارّ ثم في يوم الخميس سابع عشره حأمل بكتمر جلق المهر وزفته المغاني حأتى
العقد السعادة إلى السلطان ثم عقد العقد بحضرة السلطان والمراء والقضاة فتولى

 السلطان بنفسه وقبله عن المير بكتمر جلق الوالد.

السلطان صلة ثم خرجت القضاة من الغد في يوم الجمعة سائرين إلى مصر ثم صلى
ونزل الجمعة بالجامع الموي وخرج منه وسارّ من دمشق بعساكره يريد القاهرة

 بالكسوة.

 الهيدباني. وخلع على المير نكباي باستقرارّه حأاجب حأجاب دمشق عوًضا عن عمر بن

نيابة ثم في تاسع عشره أخلع السلطان على المير سودون الجلب باستقرارّه في
 الكرك.

 ثم سارّ السلطان في ليلة الحأد من الكسوة.

 واستولى بكتمر جلق على دمشق ونزل بدارّ السعادة.

ًفا يريد زيارّة وسارّ السلطان حأتى نزل الرملة في رّابع عشرينه ورّكب منها وسارّ مخ
وعشرين القدس وبعث الثقال إلى غزة ودخل القدس وزارّه وتصدق بخمسة آلف دينارّ

 ألف درّهم فضة وبات ليلته في القدس.

فدخلها في سابر وسارّ من الغد إلى الخليل عليه السلم فبات به ثم توجه إلى غزة
 عشرينه وأقام بها إلى ثاني جمادى الولى فرحأل منها.

أعيان أهل دمشق وأما دمشق فإنه قدم إليها في ثالث جمادى الولى كتاب السلطان إلى
 وقاتلوه. بأنه قد ولى المير شيًخا نيابة طرابلس فإن قصد دمشق فدافعوه عنها

يستأذنه في وسببه أن المير شيًخا كان قصد دخول دمشق وكتب إلى المير بكتمر جلق
 الحضورّ إليها ليقضي بها أشغاله ثم يرحأل إلى طرابلس.

يأذن له وكان الذي قصده المير شيخ على حأقيقته وليس له غرض في أخذ دمشق فلم
 بكتمر في الحضورّ إليها وخاشنه بالكلم.

 فقال شيخ: أنا أسير إلى جهة دمشق ول أدخلها.

المير وسارّ حأتى نزل شيخ في ليلة الجمعة عاشر جمادى الولى على شقحب وكان
المير بكتمر قد خرج بعساكر دمشق إلى لقائه ونزل بقبة يلبغا ثم رّكب ليًل يريد كبس

 شيخ فصدف كشافته عند خان ابن ذي النون فواقعهم.

وانهزم بكتمر بمن فبلغ ذلك شيًخا فركب وأتى بكتمر وصدمه بمن معه صدمة كسره فيها
عنه جميع معه إلى جهة صفد ومعه قريب من مائة فارّس وعدة من المراء وتخلف

 عساكر دمشق.

ممانع وقد وسارّ شيخ حأتى أتى دمشق بكرة يوم الجمعة ونزل بدارّ السعادة من غير
بالميدان خارّج تلقاه أعيان الدماشقة فاعتذرّ إليهم وحألف لهم أنه لم يقصد سوى النزول

المير بكتمر في دمشق ليقضي أشغاله وأنه لم يكن له استعداد لقتال وأنه كتب يستأذن
 ذلك فأبى ثم خرج وقاتله فانهزم.



بهذا جميعه وسأل شيخ جماعًة من أعيان دمشق أن يكتبوا للسلطان بذلك بعد أن كتب
إلى محضًرا وأرّاد إرّساله إلى السلطان فلم يجسر أحأد من الشاميين أن يمضي به

ًفا من سطوته.  السلطان الملك الناصر خو

دمشق ثم في ثالث عشره ولى المير شيخ شهاب الدين أحأمد بن الشهيد نظر جيش
وولى شمس الدين محمد بن التباني نظر الجامع الموي وولى تغري برمش أستادارّه

نيابة بعلبك وولى إياًسا الكركي نيابة القدس وولى منكلي بغا كاشف القبلية وولى
الشريف محمد بن دغا محتسب دمشق وأما السلطان فإنه لما خرج من مدينة غزة سارّ

 حأتى نزل قرية غيتا خارّج مدينة بلبيس في يوم الخميس تاسع جمادى الولى. منها

وخرج غالب ولما استقر السلطان في المنزلة المذكورّة وقد خرج الناس لتلقي العسكر
الوالد بقماش أقارّب جمال الدين الستادارّ إلى تلقيه وفرشت له الدورّ بالقاهرة فركب

في القبض جلوسه من مخيمه من غير أن يجتمع بالسلطان لتفاق كان بينهما من دمشق
 على جمال الدين المذكورّ لسباب نذكرها.

ًفا وكان الوالد يكره جمال الدين بالطبع على أنه باشر أيام عظمته أستادارّية الوالد مضا
ومع ذلك لم يقبل عليه إلى أستادارّية السلطان وصارّ يجلس مع مباشريه وينفذ المورّ

 الوالد لقلة دينه وسفكه الدماء وعظم ظلمه.

 وسارّ الوالد من مخيمه ومماليكه مشاة حأوله يقصد وطاق جمال الدين.

أخيه قال: حأدثني القاضي شرف الدين أبو بكر بن العجمي موقع جمال الدين وزوج بنت
تلقيه غالب كنت جالًسا بين يدي المير جمال الدين الستادارّ في وطاقه وقد حأضر إلى

 أقارّبه فقيل له: إن المير الكبير تغري بردي قادم إلى جهتك.

ل يعودني في فلما سمع جمال الدين ذلك تغير لونه وقال: هذا من دون عسكر السلطان
 مرضي! فما مجيئه في هذا الوقت لخير.

ًيا إلى جهة الوالد خطوات ونهض من وقته قبل أن نرد عليه الجواب وخرج من خامه ماش
فمسكه الوالد كثيرة غالبها هرولة حأتى لقي الوالد - وهو رّاكب - فقبل رّجله في الركاب

جمال الدين عظيم من رّأسه ثم أمر به فقيد في الحال وقال لمن تولى تقييده: هذا المير
ًدا ثقيًل يصلح له فبكى جمال الدين ودخل تحت  ذيله. الدولة! أبصر له قي

وعلى ابني أخته ثم أمر الوالد بالقبض على جميع أقارّبه وحأواشيه فقبض على ابنه أحأمد
 أحأمد وحأمزة.

الدين وأقارّبه وكان الوالد ندب جماعة من مماليكه إلى القاهرة للحوطة على دورّ جمال
 ثم أخذهم الوالد وأرّكبهم بالقيود وسارّ بهم إلى جهة الديارّ المصرية.

 القاهرة. كل ذلك والسلطان ل يعلم بما وقع إل بعد سير الوالد إلى جهة

كل ذلك والوالد وأخذ جمال الدين في طريقه يترفق للوالد ويعده ويسأله القيام في أمره
 وأخذ ماله. ل يعتبه إل على قتل أستادارّه عماد الدين إسماعيل

الوالد وكان له عز وكان خبر إسماعيل مع جمال الدين المذكورّ أن إسماعيل كان أستادارّ
الدين ويطلق وثروة ومعرفة ورّئاسة قبل أن يترأس جمال الدين فكان يستخف بجمال

 لسانه في حأقه وجمال الدين ل يصل إليه من انتمائه للوالد.



الوالد أستادارّيته بعد فأخذ جمال الدين يسعى في أستادارّية الوالد مدة طويلة حأتى وله
 أن بذل جمال الدين ماًل كثيًرا للوالد ولحواشيه.

في جهته جملة واستأذن الوالد أن يقبض على عماد الدين إسماعيل ويؤدبه ويظهر للوالد
الضرب ثم يطلقه كبيرة من الموال وفي ظن الوالد أنه يوبخه بالكلم أو يهينه ببعض

 فأذن له الوالد في ذلك.

وأتى إلى الوالد - وكان عماد الدين إسماعيل المذكورّ مسافًرا فلما قدم من السفر رّكب
وخرج من عنده وكان الوالد تغير عليه قبل ذلك لسبب من السباب - فقبل يد الوالد

الدين: بسم الله فصدف جمال الدين عند مدرّسة سودون من زادة فقال له المير جمال
إلى بيته أجرى عليه يا أمير عماد الدين أين الهدية فعاد معه عماد الدين وحأال وصوله

 العقوية وأخذ منه أرّبعين ألف دينارّ ثم ذبحه من ليلته.

الحال والطلوع إلى فلما سمع الوالد بقتلته من الغد كاد عقله أن يذهب وأرّاد الركوب في
أن يصنع فيه الملك السلطان فقال له حأواشيه وخواصه: يا خوند قد فات المر وما عسى

 الناصر مع حأصوصيته عنده.

بأفعال فسكت الوالد على دغل وأخذ في توغير خاطر السلطان عليه ويعرف السلطان
 جمال الدين.

فكان ذلك أكبر ول زال به حأتى تغير عليه السلطان مع أمورّ أخر وقعت من جمال الدين
 أسباب ذهاب جمال الدين وأرّاحا الله المسلمين منه.

قلعة الجبل ثم رّكب السلطان من غيتا وسارّ حأتى نزل بالخانقاه ثم سارّ حأتى طلع إلى
ومصر وخرج في يوم السبت حأادى عشر جمادى الولى المذكورّ بعد أن زينت له القاهرة

 الناس لتلقيه فكان لدخوله يوم عظيم وحأمل الوالد على رّأسه القبة والطير.

السلطان للوالد ولما استقر السلطان بقلعة الجبل - وقد حأبس بها جمال الدين - ثم رّسم
جمال الدين كلب ل أن يتسلم جمال الدين ويعاقبه فقال الوالد: يا مولنا السلطان!
خوند! أنا ذلك الكلب يتسلمه إل كلب مثله فقال تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم: يا

 فسلمه السلطان له.

لما استشارّه وأما أسباب القبض على جمال الدين فكثيرة منها: ما فعله ليلة بيسان
 السلطان هو وفتح الله وفر المراء.

جمال الدين وكان جمال الدين لما خرج من عند السلطان أرّسل إلى المراء بذلك وطلب
دينارّ صيرفيه عبد الرحأمن وأمره فصر للمير شيخ المحمودي نائب الشام بخمسة آلف

دينارّ وهو رّأس يرسلها له صحبة المراء المتوجهين في الليل إليه وإلى تمراز بثلثة آلف
وإينال لكل واحأد المراء الذين عزموا على الفرارّ وعلى رّفقته: سودون بقجة وعلن

القبض عليهم فكان بألفي دينارّ وبعث بالمبلغ إليهم وأعلمهم بما عزم عليه السلطان من
 بعد أيام. هذا من أكبر السباب في هلك جمال الدين ولم يعلم السلطان ذلك إل

إل النزرّ ومنها أن السلطان الملك الناصر لم يكن معه في هذه السفرة من الذهب
 هين. اليسير فسأل جمال الدين في مبلغ فقال جمال الدين: ما معي إل مبلغ

الله: قد رّافق فندب السلطان فتح الله كاتب السر في الفحص عن ذلك فقال له فتح
المماليك وأخوه جمال الدين في هذه السفرة تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم كاتب



تعلم ما مع جمال مجد الدين عبد الغني مستوفي الديوان المفرد فاسألهما وتلطف بهما
 الدين من الذهب.

من إرّسال فطلبهما السلطان وفعل ذلك فأعلماه بليلة بيسان وما فعله جمال الدين
السلطان: الذهب وإعلم المراء بقصد السلطان حأتى فروا ولحقوا بالمير شيخ فقال

الدين عبد أمن أين لكم هذا الخبر فقال: صيرفيه عبد الرحأمن ينزل عندنا وعند تقي
وأسرها الوهاب بن أبي شاكر ناظر ديوان المفرد وهو الحاكي فصدق السلطان مقالتهما

تركه في نفسه واستشارّ الوالد في القبض على جمال الدين فقال له الوالد: المصلحة
منهم حأتى يعود إلى جهة القاهرة ويقبض عليه وعلى جميع أقارّبه حأتى ل يفوت السلطان

أحأد وتكون الحوطة على الجميع مًعا فأعجب السلطان ذلك وسكت عن قبضه بالديارّ
 الشامية.

الصيرفي إلى ثم إن تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم ل زال حأتى أوصل عبد الرحأمن
السلطان وحأكى له الواقعة من لفظه في مجلس شرابه وشرب معه عبد الرحأمن في

 تلك الليلة.

عند باب ومنها أن القاضي محيي الدين أحأمد المدني كاتب سر دمشق لقي ابن هيازع
ًيا معه كتب الفراديس بدمشق فأعلمه ابن هيازع أن أصحابه وجدوا عند مدينة زرّع ساع

 فقبضوا عليه وأخذوا منه الكتب وجاؤوا بها إليه.

الكتب ولم يدرّ ما وكان محيي الدين المذكورّ معزوًل عن كتابة سر دمشق من مدة فأخذ
 السلطان. فيها وسلمها لفتح الله فأخذ فتح الله الكتب ومحيي الدين إلى

شيخ فزاد وفتحت الكتب وقرئت بحضرة السلطان فإذا هي من جمال الدين إلى المير
ًبا على غضبه وأخفى ذلك كفه عن جمال الدين لمر سبق.  السلطان غض

حأقده عليه وأخذ السلطان يغالط جمال الدين والتغيير يظهر من وجهه لشبيبته وشدة
وابن أبي فتقهقر جمال الدين قليًل وأخذ يغالط السلطان ويسأله يسلم له ابن الهيصم
بمدينة غزة شاكر وألح في ذلك والسلطان ل يوافقه ويعده ويمنيه إلى أن نزل السلطان

السلطان إلى أن وأظهر لجمال الدين الجفاء وأرّاد القبض عليه فلم يمكنه الوالد فتركه
 نزل بلبيس ووقع ما حأكيناه.

جعفر بن قاسم وأما أصل جمال الدين ونسبه فإنه يوسف بن أحأمد بن محمد بن أحأمد بن
 البيري الحلبي البجاسي.

عبد الله بن كان أبوه يتزيا بزي الفقهاء وكان يخطب بالبيرة فتزوج بأخت شمس الدين
الدين سهلول وقيل سحلول المعروف بوزير حألب فولدت له يوسف هذا ولقب بجمال

 وكنى بأبي المحاسن هو وأخوته.

 ونشأ جمال الدين يوسف المذكورّ بالبيرة.

ًيا عند الشب علي ثم قدم البلد الشامية على فاقة عظيمة وتزيا بزي الجند وخدم بلص
 كاشف بر دمشق ثم عند غيره من الكشاف.

ًنا إلى أن خدم عند المير بجاس - وهو أمير طب لخاناه - وطال خموله وخالط الفقر ألوا
 بعد أمورّ يطول شرحأها.



بجاس وكثر ماله ثم جعله بجاس أستادارّه وتمول وعرف عند الناس بجمال الدين أستادارّ
 خبيئة. وسكن بالقصر بين القصرين واتهم أنه وجد به من خبايا الفاطميين

 ثم خدم بعد بجاس عند جماعة من المراء إلى أن عد من العيان.

يلي الوزرّ وصحب سعد الدين إبراهيم بن غراب فنوه ابن غراب بذكره إلى أن طلب أن
عوًضا عن فامتنع من ذلك وطلب الستادارّية فخلع السلطان عليه باستقرارّه أستادارًّا
البلد الشامية سعد الدين بن غراب المذكورّ بحكم توجه ابن غراب مع يشبك الدوادارّ إلى

حأتى صارّ حأاكم وذلك في رّابع شهر رّجب سنة سبع وثمانمائة ومن يومئذ أخذ أمره يظهر
طائفة بالعقوبة الدولة ومدبرها بعد أن قتل خلئق من العيان ل تدخل تحت حأصر من كل

 والذبح والخنق وأنواع ذلك.

أياًما بالكسارّات قلت: لجرم أن الله تعالى قاصصه في الدنيا ببعض ما فعله فعوقب
وأرّاحا الله الناس من وأنواع العذاب ثم ذبح في ليلة الثلثاء حأادي عشر جمادى الخرة

 سوء فعله وقبح منظره - انتهى.

تاج الدين عبد ثم في يوم الثلثاء رّابع عشر جمادى الولى المذكورّ خلع السلطان على
أستادارًّا عوًضا الرزاق بن الهيصم ناظر السطبل وكاتب المماليك السلطانية باستقرارّه

ولبس عن جمال الدين يوسف البيري - بحكم القبض عليه - وترك لبس المباشرين
بن الكلفتاة وتقلد بالسيف وتزيا بزي المراء وخلع على أخيه مجد الدين عبد الغني

الهيصم مستوفي ديوان المفرد واستقر في نظر الخاص وخلع على سعد الدين إبراهيم
البشيري ناظر الدولة واستقر في الوزارّة - وكل هذه الوظائف كانت مع جمال الدين بن

الستادارّ - وخلع على تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر واستقر ناظر ديوان المفرد
وأضيف إليه أستادارّية الملك والوقاف السلطانية عوًضا عن أحأمد ابن أخت جمال الدين

وخلع على تاج الدين فضل الله بن الرملي واستقر ناظر الدولة وخلع على حأسام الدين
 حأسين الحأول - عدو جمال الدين - واستقر أمير جاندارّ.

 ثم قدم الخبر بأخذ شيخ دمشق وفرارّ بكتمر جلق إلى صفد.

وصل شقحب وأرّسل المير شيخ محضًرا يتضمن أنه كان يريد التوجه إلى طرابلس فلما
من قصده بكتمر جلق وقاتله فركب ودفع عن نفسه وشهد له في المحضر جماعة كبيرة

 أهل دمشق وغيرها.

واحأتارّ في نفسه بين وكان المر كما قاله شيخ - حأسبما ذكرناه قبل تارّيخه وسكت الوالد
 بكتمر وشيخ فإنه كان يميل إلى كل منهما.

جمادى الولى بعد ثم قدم في أثناء ذلك المير بكتمر جلق إلى القاهرة في سابع عشرين
المذكورّ المير دخول السلطان إلى القاهرة بنحو ستة عشر يوًما وقدم صحبة بكتمر

والمير يشبك بردبك نائب حأماة والمير نكباي حأاجب دمشق والمير ألطنبغا العثماني
النصر وشق الموساوي الفقم نائب غزة فخرج السلطان إلى لقائهم ودخل بهم من باب

مرضه ثم القاهرة وخرج من باب زويلة ونزل بدارّ المير طوخ - أمير مجلس - يعوده في
 طلع إلى القلعة.

حأتى قال الوالد ولم يعتب السلطان على الوالد في أمر شيخ ول فاتحه الوالد في أمره
 أعلم. لبعض مماليكه: كأن السلطان عذرّ المير شيًخا فيما وقع منه - والله



ذخائر من الموال وفي هذه اليام تناولت جمال الدين وحأواشيه العقوبات وأخذوا له عدة
المصرفي ما أخذ منه من الذهب العين وما استهل جمادى الخرة حأتى كان مجموع

 والمصادرّة. تسعمائة ألف دينارّ وأرّبعة وستين ألف دينارّ وهو إلى الن تحت العقوبة

المير نورّوًزا ثم ورّد الخبر على السلطان من البلد الشامية من دمرداش نائب حألب بأن
المحمدي نائب الحافظي قدم إلى حألب ومعه يشبك بن أزدمر وغيره وأن المير دمرداش

يعيده إلى حألب تلقاه وأكرمه وحألفه للسلطان ثم كتب يعلم السلطان بذلك ويسأله أن
المعروف نيابة دمشق وأن يولي ابن أزدمر نيابة طرابلس وأن يولي ابن أخيه تغري بردي

في بسيدي الصغير نيابة حأماة فأجاب السلطان إلى ذلك وأرّسل المير مقبًل الرومي
 البحر إلى نورّوز المذكورّ وعلى يده التقليد والتشريف بنيابة الشام.

وقبل الرّض فوصل إليه مقبل الرومي المذكورّ في رّابع شعبان فلبس نورّوز التشريف
 وجدد اليمين للسلطان بالطاعة على كل حأال وعدم المخالفة.

منهم: تمربغا العلئي ولما بلغ شيًخا ذلك فر منه جماعة من المراء وأتوا إلى المير نورّوز
القرمي وبردبك المشطوب وجانم من حأسن شاه نائب حأماة وسودون الجلب وجانبك

 حأاجب حألب.

الصخرة فلما وقع ذلك أرّسل المير شيخ إلى السلطان الملك الناصر إمام مسجد
ًيا آخر بكتابه فقدما إلى القاهرة في ثاني جمادى الخرة المذكورّ وعلى بالقدس وجند

ًبا عظيًما ووسط الجندي وضرب إمام يدهما أيًضا محضر مكتوب فغضب السلطان غض
ًبا مبرحًأا وسجنه بخزانة شمائل.  الصخرة ضر

الدين بن ثم من الغد أنزل جمال الدين وابنه أحأمد على قفصي حأمال إلى بيت تاج
 الهيصم.

العجمي حأاجب ثم قبض السلطان على المير بلط أحأد مقدمي اللوف وعلى المير كزل
 الحجاب وقيدهما وأرّسلهما إلى سجن السكندرّية.

حأمال أيًضا - ثم في حأادي عشر جمادى الخرة نقل جمال الدين الستادارّ - في قفص
ًنا وشدائد إلى بيت حأسام الدين الحأول فتنوع من بيت ابن الهيصم بعد ما قاسى مح

ًعا لما كان في نفسه منه وأخذ في استصفاء أمواله فاستحثه حأسام الدين في عقوبته أنوا
ًقا ثم حأز رّأسه من الغد وحأمله القوم في قتله خشية أن يحدث في أمره حأادث فقتله خن

 إلى السلطان حأتى رّآه ثم أعاده فدفن مع جثته بتربته بالصحراء.

 وقد ذكرنا تارّيخ موته عند القبض عليه.

الحجاب - بالديارّ ثم أصبح السلطان خلع على المير يلبغا الناصري باستقرارّه حأاجب
 المصرية - بعد مسك كزل العجمي.

بها وأن المير ثم ورّد الخبر بأن المير شيًخا توجه لقتال نورّوز بحماة فتوجه وحأصره
قتل فيها يشبك الموساوي نائب غزة كان بينه وبين سودون المحمدي وعلن واقعة

فحمل جماعة وفر يشبك الموساوي إلى جهة الديارّ المصرية وأن علن جرحا في وجهه
 إلى الرملة فمات بها.



مع طولو نائب قلت: وعلن هذا هو خلف علن جلق نائب حأماة وحألب - الذي قتله جكم
يسأل شيًخا صفد في سنة ثمان ثمانمائة - حأسبما تقدم ذكره وأن سودون المحمدي بعث

 في نيابة صفد فأجابه إلى ذلك كل هذا ورّد على السلطان في يوم واحأد.

حأماة - نجدة ولما طال حأصارّ شيخ لنورّوز على حأماة خرج دمرداش نائب حألب وقدم إلى
 لنورّوز - ومعه عساكر حألب.

إلى ناحأية فلما بلغ شيًخا قدوم دمرداش بادرّ بأن رّكب وترك وطاقه وأثقاله وتوجه
وتقاتل العربان فركب دمرداش بكرة يوم الحأد وأخذ وطاق شيخ واستولى عليه فعاد شيخ

ًدا قتل فيه جماعة كبيرة منهم: بايزيد - من إخوة نورّوز الحافظي - بمن معهما قتاًل شدي
التركمان وأسر عدة كبيرة من أصحاب دمرداش منهم: المير محمد بن قطبكي كبير

ثم إن الوشرية وفارّس أمير آخورّ دمرداش واستولى المير شيخ على طبلخاناة المير
على المير شيًخا بعد مدة أرّسل يخادع السلطان بكتاب يسترضيه ويقول فيه: إنه باق

طاعة السلطان وحأكى ما وقع له مع المير بكتمر جلق نائب الشام ثم ما وقع له مع
يدافع المير نورّوز ثم مع المير دمرداش وأن كل ذلك ليس بإرّادته ول عن قصده غير أنه

 عن نفسه خوًفا من الهلك وأنه تاب وأناب ورّجع إلى طاعة السلطان.

 وأرّسل أيًضا للوالد بكتاب مثل ذلك فلم يتكلم الوالد في حأقه بكلمة.

يقول: إن نورّوًزا يريد ثم أخذ شيخ يقول عن نورّوز أشياء ويغري السلطان به من ذلك أنه
الشهيد الملك الظاهر الملك لنفسه وهو حأريص على ذلك من أيام السلطان السعيد

ًدا وأنه هو ل يريد إل النتماء إلى السلطان فقط ورّغبتة في عمل برقوق وأنه ل يطيع أب
 مصالح العباد والبلد.

الملك الناصر ثم كررّ السؤال في العفو والصفح عنه في هذه المرة فلم يمش ذلك على
 ولم يلتفت إلى كتابه.

قليل ووقع وشرع السلطان في التنزه وأكثر من الركوب إلى بر الجيزة للصيد في كل
 منه ذلك في الشهر غير مرة.

عشرة ولما عاد في بعض رّكوبه في يوم الخميس ثالث عشرين شوال من سنة اثنتي
ًبا من قناطر السباع عند الميدان الكبير أمر السلطان وثمانمائة المذكورّة ووصل قري

المعروف - بالقبض على المير قردم الخازندارّ وعلى المير إينال المحمدي الساقي
بضضع - أمير سلحا فقبض في الحال على قردم وأما إينال ضضع المذكورّ فإنه شهر

سيفه وساق فرسه ومضى فلم يلحقه غير المير قجق الشعباني فأدرّكه وضربه بالسيف
ًغا ثم فاته ولم يقدرّ عليه. على  يده ضربًة جرحأته جرحًأا بال

 السكر. وطلع السلطان القلعة كل ذلك وهو ل يملك نفسه على فرسه من شدة

له خبر وقيد ونودي في الحال بالقاهرة على المير إينال المحمدي المذكورّ فلم يظهر
 قردم وحأمل إلى السكندرّية من يومه.

 وأما

 المير شيخ
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سبعة أشهر - فإنه كمل في هذا الشهر - وهو ذو الحجة من سنة اثنتي عشرة وثمانمائة
المذكورّة وهو يقاتل نورّوًزا ودمرداش ويحاصرهما بحماة ووقع بينهم في هذه المدة

 حأروب وخطوب يطول شرحأها وقتل بينهم خلئق ل تحصى.

شدائد حأتى وقع واشتد المر على نورّوز وأصحابه بحماة وقلت عندهم الزواد وقاسوا
إلى البلد الصلح بينه وبين المير شيخ وذلك عندما سمعوا بخروج الملك الناصر فرج

 الصلح. الشامية وخاف نورّوز إن ظفر به الملك الناصر ل يبقيه فاحأتاج إلى

نائب حألب وحألف كل من نورّوز وشيخ لصاحأبه واتفقا على أن نورّوًزا يمسك دمرداش
وأن شيًخا يمسك ابن أخيه قرقماس - المدعو سيدي الكبير - ففطن دمرداش بذلك

وأرّسل أعلم ابن أخيه قرقماس المذكورّ مع بعض العوان وهرب دمرداش من نورّوز إلى
 ابن نعير وفر ابن أخيه قرقماس من عند شيخ إلى أنطاكية. العجل

وخالفه والعجب أن قرقماس المذكورّ كان قد صارّ من حأزب شيخ وترك عمه دمرداش
عن وصارّ يقاتل نورّوًزا وعمه هذه المدة الطويلة وعمه دمرداش يرسل إليه في الكف

 شيخ. قتالهم يدعوه إلى طاعة نورّوز ويويخه بالكلم وهو ل يلتفت ول يبرحا عن المير

 حأتى بلغه من عمه أن شيًخا يريد القبض عليه فعند ذلك تركه وهرب.

 ثم إن - المير نورّوًزا قصد حألب وأخذها واستولى عليها.

ولحق بالسلطان وهرب مقبل الرومي الذي كان حأمل للمير نورّوز التقليد بنيابة الشام
 على غزة.

البلد الشامية وعظم وأما السلطان الملك الناصر فإنه أخذ في التجهيز إلى السفر نحو
 الهتمام في أول محرم سنة ثلث عشرة وثمانمائة.

دوادارًّا كبيًرا - وخلع في عاشر المحرم على المير قراجا شاد الشراب خاناه باستقرارّه
باستقرارّه شاد الشراب دفعًة واحأدة - بعد موت المير قجاجق وخلع على سودون الشقر

 خاناه عوًضا عن قراجا المذكورّ.

السلطان ثم عمل السلطان في هذا اليوم عرس المير بكتمر جلق وزفت عليه ابنة
سنين أو الملك الناصر - التي كان عقد عليه عقدها بدمشق - وعمرها يوم ذلك نحو سبع

 أقل وبنى عليها بكتمر في ليلة الجمعة حأادي عشر المحرم المذكورّ.

وغيرهم من وأخذ السلطان في أسباب السفر وتهيأ وأنفق على المماليك السلطانية
عشرين ألف المراء ومن له عادة بالنفقة فأعطى لكل مملوك من المماليك السلطانية
وبكتمر فإنه درّهم وحأمل إلى المراء مقدمي اللوف لكل واحأد ألفي دينارّ ما خل الوالد

خمسمائة دينارّ حأمل لكل منهما ثلثة آلف دينارّ وأعطى لكل أمير من أمراء الطبلخانات
 ولمراء العشرات ثلثمائة دينارّ.

عدة من أمراء ثم خرج المير بكتمر جلق جاليًشا من القاهرة إلى الريدانية وصحبته
 اللوف وغيرهم في يوم الخميس ثالث عشرين صفر.

وألطنبغا العثماني فالذي كان معه من أمراء اللوف هم: يلبغا الناصري حأاجب الحجاب
وعدة كبيرة وطوغان الحسني رّأس نوبة النوب وسنقر الرومي وخيربك وشاهين الفرم

 من أمراء الطبلخانات والعشرات وسارّ بكتمر بعد أيام قبل خروج السلطان.



رّابع شهر رّبيع ثم رّكب السلطان من قلعة الجبل ببقية أمرائه وعساكره في يوم الثنين
الملك الناصر الول من سنة ثلث عشرة المذكورّة ونزل بالريدانية - وهذه تجريدة

بشبغا المير السادسة إلى البلد الشامية غير سفرة السعيدية - وخلع على أرّغون من
وأنزل المير آخورّ الكبير بنيابة الغيبة على عادته وأنه يستمر بسكنه بباب السلسلة

الحاجب الثاني كمشبغا الجمالي بقلعة الجبل وجعل بظاهر القاهرة المير إينال الصصلني
 أحأد مقدمي اللوف ومعه عدة أمراء أخر.

رّحأمه الله وهو والذي كان بقي مع السلطان - من أمراء اللوف وخرجوا صحبته - الوالد
وسودون أتابك العساكر وقجق الشعباني وسودون السندمري وسودون من عبد الرحأمن

الشقر شاد الشراب خاناه وكمشبغا الفيسي المعزول عن المير آخورّية وبردبك
 الخازندارّ.

من الريدانية إلى ثم رّكب الملك الناصر من الغد في يوم الثلثاء خامس شهر رّبيع الول
 التربة التي أنشأها على قبر أبيه بالصحراء.

الملك الظاهر قلت: وجماعة كبيرة من الناس يظنون أن هذه التربة العظيمة أنشأها
الناصر فرج برقوق قبل موته ويسمونها الظاهرية وليس هو كذلك وما عمرها إل الملك

 بعد موت أبيه بسنين وهي أحأسن تربة بنيت بالصحراء - انتهى.

الدين أحأمد بن وصارّ الملك الناصر حأتى نزل بالتربة المذكورّة وقررّ في مشيختها صدرّ
ًيا وأجرى عليهم الخبز واللحم الضأن للطبوخ في محمود العجمي ورّتب عنده أرّبعين صوف

 كل يوم وفرشت السجادة لصدرّ الدين المذكورّ بالمحراب وجلس عليها.

الدين المذكورّ في أخبرني العلمة علء الدين علي القلقشندي قال: حأضرت جلوس صدرّ
في المحراب ذلك اليوم مع من حأضر من الفقهاء وقد جلس السلطان بجانب صدرّ الدين

بقية المراء وجلس وعن يمينه المير تغري بردي من بشبغا التابك - يعني الوالد - وتحته
المعتقد الكركي فجاء على يسارّ السلطان الشيخ برهان الدين إبراهيم بن زقاعة وتحته

يجلس عن يمين القضاة فلم يجسر قاضي القضاة جلل الدين البلقيني الشافعي أن
السلطان فوق المير الكبير وتوجه وجلس عن ميسرة السلطان تحت ابن زقاعة

 -والكركي فإنهما كان لهما عادة بالجلوس فوق القضاة من أيام الملك الظاهر برقوق
 انتهى.

يجلس أحأد فوق قلت: والعادة القديمة من أيام شيخون العمري إلى ذلك اليوم أنه ل
المشرفة المير الكبير من القضاة ول غيرهم حأتى ول ابن السلطان غير صاحأب مكة

ًة لسلفه الطاهر - انتهى.  مراعا

إلى أن رّحأل منه ثم رّكب السلطان بأمرائه وخواصه وعاد إلى مخيمه بالريدانية وأقام به
 في يوم السبت تاسع شهر رّبيع الول المذكورّ يريد البلد الشامية.

يثبت وداخله وأما المير شيخ فإنه لما بلغه خروج السلطان من الديارّ المصرية لم
 الخوف.

بعساكره وخرج من دمشق في يوم الثلثاء سادس عشرين شهر رّبيع الول المذكورّ
 ومماليكه وتبعه المير جانم نائب حأماة.



غفلة - حأتى فدخل بكتمر جلق إلى الشام من الغد في يوم سابع عشرينه - على حأين
بعض أثقال يطرق شيًخا نفاته شيخ بيوم واحأد لكنه أدرّك أعقابه وأخذ منهم جماعًة ونهب

 شيخ.

الخميس ثامن ثم دخل السلطان الملك الناصر إلى دمشق بعد عشاء الخرة من ليلة
ليكبس عشرينه وقد رّكب من بحيرة طبرية في عصر يوم الرّبعاء على جرائد الخيل

 شيًخا ففاته بيسير.

وترك وكان شيخ قد أتاه الخبر وهو جالس بدارّ السعادة من دمشق فركب من وقته
أصحابه ونجا بنفسه بقماش جلوسه فما وصل إلى سطح المزة إل وبكتمر جلق داخل

ًدا عن أصحابه ومماليكه وحأواشيه في أثره والجميع في دمشق ومر شيخ على وجهه منفر
 ما يكون من الحأوال. أسوإ

الشام وأل ولما دخل السلطان إلى دمشق أصبح نادى بدمشق بالمان والطمئنان لهل
في بيع ينزل أحأد من العسكر في بيت أحأد من الشاميين ول يشوش أحأد منهم على أحأد

الخرة قدم ول شراء ونودي أن المير نوزوًزا الحافظي هو نائب الشام ثم في ثاني رّبيع
السلطان المير شاهين الزرّدكاش نائب صفد على السلطان بدمشق ثم في ثالثه خلع

بن على المير يشبك الموساوي الفقم باستقرارّه في نيابة طرابلس واستقر أبو بكر
 اليغمورّي في نيابة بعلبك وأخوه شعبان في نيابة القدس.

دمشق إلى ثم في سادس شهر رّبيع الخر المذكورّ خرج أطلب السلطان والمراء من
ًعا برزة وصلى السلطان الجمعة بجامع بني أمية ثم رّكب وتوجه بأمرائه وعساكره جمي

باستقرارّه إلى أن نزل بمخيمه ببرزة وخلع السلطان على شاهين الزرّدكاش نائب صفد
 نائب الغيبة بدمشق وسكن شاهين بدارّ السعادة.

اعتراه وتخلف وتأخر بدمشق من أمراء السلطان المير قاني باي المحمدي لضعف كان
مجد الدين بدمشق أيًضا القضاة الرّبعة والوزير سعد الدين بن البشيري وناظر الخاص

 بن الهيصم.

معهما وسارّ السلطان بعساكره إلى جهة حألب حأتى وصلها في قصد شيخ ونورّوز بمن
الوقوف من المراء ثم كتب السلطان لنورّوز وشيخ يخيرهما إما الخروج من مملكته أو

الرعية من أهل لمحارّبته أو الرجوع إلى طاعته: يريد - بذلك - الملك الناصر الشفقة على
بلدهم من كثرة البلد الشامية لكثرة ما صارّ يحصل لهم من الغرامة والمصادرّة وخراب

 النهابة من جهة العصاة.

السنتين والثلثة حأتى ينال ثم أخبرهما الملك الناصر أنه عزم على القامة بالبلد الشامية
عن حأضورّه بما خامر قلبه غرضه فأجابه المير شيخ بأنه ليس بخارّج عن طاعته ويعتذرّ

يشبك الشعباني في سنة من شدة الخوف والهيبة عندما قبض عليه السلطان مع التابك
 عشر وثمانمائة وأنه قد حألف ل يحارّب السلطان ما عاش من.

وكررّ العتذارّ عن يوم حألفه المير الكبير تغري بردي - أعني الوالد - في نوبة صرخد
الشام على عادته محارّبته لبكتمر جلق حأتى قال: وإن كان السلطان ما يسمح له بنيابة

يشبك بن أزدمر بنيابة فينعم عليه بنيابة أبلستين وعلى المير نورّوز بنيابة ملطية وعلى
التركمان المفسدين في عين تاب وعلى غيرهم من المراء ببقية القلع فإنهم أحأق من

وصمم على القامة ببلد الرّض - وكان ما ذكروه على حأقيقته - فلم يرض السلطان بذلك
 بأبلستين. الشام وكتب يستدعي التركمان وغيرهم كل ذلك والسلطان



الكرك واستولى وبيناهم في ذلك فارّق المير سودون الجلب شيًخا ونورّوًزا وتوجه إلى
 عليها بحيلة تحيلها.

ًبا فقدم عليه بها قرقماس ثم عاد السلطان إلى حألب في أول جمادى الخرة ولم يلق حأر
نائب حأماة - كان ابن أخي دمرداش - المدعو سيدي الكبير - والمير جانم من حأسن شاه
طرابلس واستقر - فأكرمهما السلطان وأنعم على قرقماس بنيابة صفد وعلى جانم بنيابة

باستقرارّه المير جركس والد تنم حأاجب حأجاب دمشق ثم خلع على المير بكتمر جلق
ًيا وأنعم بإقطاعه على المير دمرداش المحمدي نائب حألب ثم بعد مدة في نيابة الشام ثان
عن عمه غير السلطان قرقماس - سيدي الكبير - من نيابة صفد إلى نيابة حألب عوًضا
باستقرارّه - أمير دمرداش المحمدي وأخلع على أخيه تغري بردي - المدعو سيدي الصغير

 في نيابة صفد.

عين تاب وسارّا وبينما السلطان في ذلك بحلب ورّد عليه الخبر بأن شيًخا ونورّوًزا وصل
ًعا من حألب على حأين غفلة في ثالث على البرية إلى جهة الشام فركب السلطان مسر

عشرين شهر رّجب ببعض عساكره وسارّ حأتى دخل دمشق في أرّبعة أيام ثم قدم في
 الوالد بغالب العساكر ثم المير بكتمر جلق نائب الشام ثم بقية المراء والعساكر. أثره

إلى دمشق في - ثم في ثالث شعبان قدم المير تمراز الناصري نائب السلطنة - كان
السلطان خمسين فارًّسا داخًل في طاعة السلطان بعدما فارّق شيًخا ونورّوًزا فركب

 وتلقاه وبالغ في إكرامه.

عدة أمراء - وقد قلت: وتمراز هذا هو الذي كان فر من السلطان في ليلة بيسان ومعه
 تقدم ذكر ذلك في وقته.

 ثم في الغد سمر السلطان ستة نفر من أصحاب شيخ ووسطهم.

بمن معهم وأما شيخ ونوزوز فإنهما لما سارّ السلطان عن أبلستين خرجا من قيسارّية
عين تاب وجاؤوا إلى أبلستين فمنعهم أبناء دلغادرّ وقاتلوهم فانكسروا منهم وفروا إلى

ودمشق فلما قربوا من تل باشر تمزقوا وأخذت كل طائفة جهة من الجهات فلحق بحلب
 منهم عدة وافرة واختفى منهم جماعة.

مسرعين إلى ومر شيخ ونورّوز بحواشيهما على البرية إلى تدمر فامتارّوا منها ومضوا
مات من صرخد وتوجهوا إلى البلقاء ودخلوا بيت المقدس ثم توجهوا إلى غزة بعد أن
كلهما أصحابهم المير تمربغا المشطوب نائب حألب - كان - والمير إينال المنقارّ

من بالطاعون بمدينة حأسبان ثم قدم عليهم سودون الجلب من الكرك فتتبعوا ما بغزة
الخيول فأخذوها وأقاموا بها حأتى أخرج السلطان إليهم بكتمر جلق على عسكر كبير

فسارّ إلى زرّع ثم كتب للسلطان يطلب نجدة فأخرج إليه السلطان من دمشق بعسكر
المراء والمماليك السلطانية ورّأس المراء المير تمراز الناصري خر - الذي هائل من
السلطان طائًعا بدمشق - ويشبك الموساوي الفقم وألطنبغا العثماني وأسنبغا قدم على

وسودون الظريف نائب الكرك - كان - والمير طوغان الحسني رّأس نوبة الزرّدكاش
دمشق مجدين في السير إلى قاقون - وبها المير بكتمر جلق - النوب فخرجوا من

ًعا إلى غزة فقدموها في عصر يوم الثلثاء من ثالث شهر رّمضان وقد رّحأل فسارّوا جمي
النهارّ عندما قدم عليهم سودون بقجة وشاهين الدوادارّ من شيخ ونورّوز بمن معهما بكرة

ًة وغلًل الرملة وأخبراهم بقدوم عسكر السلطان إليهم فنهبوا غزة وأخذوا منها خيوًل كثير
نائب غزة إلى الزعقة وسارّت كشافته في أثرهم إلى العريش ثم فتبعهم المير خير بك

 عادوا إلى غزة.



ونورّوز إلى جهة إلى غزة وبلغه توجه شيخ فلما وصل بكتمر جلق بمن معه من المراء
البرية إلى مصر أرّسل بكتمر المير شاهين الزرّدكاش والمير أسنبغا الزرّدكاش على

ونورّوًزا مصر ليخبرا من بقلعة الجبل بقدوم شيخ ونورّوز إلى مصر فسارّا وسبقا شيًخا
أرّغون على وعرفا المير أرّغون المير آخورّ وغيره ممن هو من المراء بمصر ورّد جواب

بكتمر بأنه حأضن قلعة الجبل والسطبل السلطاني ومدرّسة السلطان حأسن ومدرّسة
الملك الشرف شعبان بن حأسين - التي كانت تجاه الطبلخاناه عند الصوة - وأنه هو ومن
معه قد استعدوا للقاء شيخ وأما شيخ ونورّوز ومن معهم فإنهم سارّوا من مدينة غزة إلى

جهة الديارّ المصرية فمات بالعريش شاهين دوادارّ المير شيخ - وكان عضد المير شيخ
 وأعظم مماليكه.

 ثم سارّوا إلى قطيا ونهبوها.

من سنه ثم سارّوا من قطيا إلى أن وصلوا إلى مصر في يوم الحأد ثامن شهر رّمضان
 ثلث عشرة وثمانمائة المذكورّة.

أزدمر والمير ودخل شيخ ونورّوز بمن معهما من أمراء اللوف وهم: المير يشبك بن
من أمراء سودون بقجة والمير سودون المحمدي تلي والمير يشبك العثماني وغيرهم

وبني الطبلخانات مثل قمش وقوزي وغيرهما ودخل معهم إلى القاهرة خلئق من الزعر
القلعة وائل - من عرب الشرقية - والمير سعيد الكاشف - هو معزول - فبلغهم تحصين
ًكا من والمدرّستين وأن المير أرّغون ومن معه من المراء قبضوا على أرّبعين مملو

بالبرج النورّوزية - أعني ممن كان له ميل إلى نورّوز من المماليك السلطانية - وسجنوهم
من قلعة الجبل خوًفا من غدرّهم فسارّا من جهة المطرية خارّج القاهرة إلى بولق

ومضوا إلى الميدان الكبير إلى الصليبة وخرجوا إلى الرميلة تحت قلعة الجبل فرماهم
المماليك السلطانية بالمدافع والنشاب وبرز لهم المير إينال الصصلني الحاجب الثاني

بمن معه ووقف تجاه باب السلسلة وقاتل الشيخية والنورّوزية ساعًة فتقنطر من القوم
فارّسان ثم انهزم إينال الصصلني وعاد إلى بيته تجاه سبيل المؤمني - المعروف ببيت

 نورّوز - وبات المراء تلك الليلة بالقاهرة.

الناس بترخيص وأصبح المير شيخ أقام رّجًل في ولية القاهرة فنادى بالمان ووعد
 السعارّ وبإزالة المظالم فمال إليه جمع من العامة.

بالصوة تجاه وأقاموا ذلك اليوم وملكوا مدرّسة الملك الشرف شعبان التي كانت
 الطبلخاناة السلطانية هذا والقتال مستمر بينهم وبين أهل القلعة.

بعد قتال شديد ثم ملك المراء مدرّسة السلطان حأسن وهزموا من كان فيها من المقاتلة
وليلتهم وطلع المير وأقاموا بها جماعة رّماة من أصحابهم ورّموا على قلعة الجبل يومهم
القلعة عند المير أرّغون من بشبغا - المير آخورّ - من السطبل السلطاني إلى أعلى
 جرباش وكمشبغا الجمالي فأدخله القلعة بمفرده من غير أصحابه.

إلى القاهرة فلما كانت ليلة الثنين كسرت خوخة أيدغمش ودخلت طائفة من الشاميين
الدين الحأول ومعهم طوائف من العامة ففتحوا باب زويلة - وكان والي القاهرة حأسام

كان بها وقد اجتهد في تحصين المدينة - ثم كسروا باب خزانة شمائل وأخرجوا من
ونهبوا وكسروا سجن الديلم أيًضا وسجن رّحأبة باب العيد وانتشروا في حأارّات القاهرة
وأخذوا بيت كمشبغا الجمالي وتتبعوا الخيول والبغال من السطبلت التي للناس وغيرها

ًئا كثيًرا.  منها شي

 كثيًرا. ثم فتحوا حأاصل الديوان المفرد ببين القصرين وأخذوا منه ماًل



 ثم ملك شيخ باب السلسلة وجلس بالحراقة هو ورّفقته.

الثلثاء فاعتذرّ ثم طلبوا من المراء الذين بالقلعة فتح باب القلعة لهم في بكرة يوم
من ورّاء الباب المراء لهم بأن المفاتيح عند الزمام كافورّ فاستدعوه فأتاهم وكلمهم

جملة من كان فسلموا عليه من عند المير شيخ ومن عند أنفسهم وكان المير نورّوز من
ًفا على الباب وسألوه الفتح لهم فقال: ما يمكن ذلك فإن حأريم السلطان بالقلعة واق

يعنون بابن أستاذنا: المير - فقالوا: مالنا غرض في النهب وإنما نريد أن نأخذ ابن أستاذنا
على اسم أبيه وهو أكبر فرج ابن السلطان الملك الناصر فرج وكان هذا الصبي سمي

حأتى تأخذوا ولده فقالوا: أولد الملك الناصر - فقال كافورّ الزمام: وأيش صاب السلطان
ًيا ما كنا هاهنا - يعنون أنهم قتلوا السلطان وسارّوا إلى الديارّ المصرية لو كان السلطان حأ
 غيره. ليسلطنوا ولده - فلم يمش ذلك على كافورّ ول على

الباب فخاف وطال الكلم بينهم في ذلك فلم يلتفت كافورّ إلى كلمهم فهددوه بإحأراق
اثنان منكم أو ثلثة وقال: " إن كنتم ما تريدون إل ابن أستاذكم فليحضر إلى باب السر

 وتحضر القضاة ثم احألفوا أنكم ل تغدرّون به ول تمسونه بسوء.

بالقلعة قرب مجيء وكان كافورّ يقصد بذلك التطويل فإنه كان بلغه هو والمراء الذين
باستعجالهم وأنهم في العسكر السلطاني إلى القاهرة فبعثوا لهم البطاقة من القلعة

 أقوى ما يكون من الحصارّ ومتى ما لم يدرّكوا أخذوا.

فهو أرّجل من وأخذ كافورّ في مدافعة الجماعة والتمويه عليهم - قلت: وعلى كل حأال
السلطانية ومماليكه أرّغون المير آخورّ فإن أرّغون مع كثرة من كان عنده من المماليك

 يمكنه. لم يقدرّ على منع باب السلسلة وتركها وفر في أقل من يومين وكان

 مدافعة القوم أشهًرا - انتهى.

كان شيخ أوقفه وبينما كافورّ الزمام في مدافعتهم لحأت طلئع العسكر السلطاني لمن
ًقا عظيًما من أصحابه يرقبهم بالمآذن بقلعة الجبل وقد ارّتفع العجاج واقبلوا سائقين سو

 جهدهم.

ًة ورّكبوا من فورّهم ًبا من فلما بلغ شيًخا وأصحابه ذلك لم يثبتوا ساعًة واحأد ووقفوا قري
والعسكر في باب السلسلة فدهمهم العسكر السلطاني فولوا هارّبين نحو باب القرافة
فتقنطر من عليه أثرهم فكبا بالمير شيخ فرسه عند سوق الخيم بالقرب من باب القرافة
ًيا لعظم رّوعه وسرعة حأركته فأرّكبه بعض أمراء آخورّيته - يقال فلم يستطع النهوض ثان

الملك الظاهر جقمق إنه المير جلبان المير آخورّ الذي كان ولي نيابة الشام في دولة
وثمانمائة - ورّكب إلى أن مات في دولة الملك الشرف إينال في سنة ثمان وخمسين

أخذوه من القاهرة شيخ ولحق بأصحابه فمروا على وجوههم على جرائد الخيل وتركوا ما
على جماعة وأيًضا ما كان معهم وسارّوا على أقبح وجه بعد أن قبض عسكر السلطان

لن - من أصحاب شيخ مثل المير قرا يشبك - قرب - نورّوز - وبردبك رّأس نوبة نورّوز
أمير جاندارّ نورّوًزا ثبت قليًل بالرميلة بعد فرارّ المير شيخ - وعلى برسباي الطقطائي
الظاهر - الذي وثمانية وعشرين فارًّسا وجرحا جماعة كبيرة منهم السيفي يشبك الساقي

بعد أن أشرف ولي في الدولة الشرفية برسباي التابكية - ومن هذا الجرحا صارّ أعرج
 على الموت.

جميع من ودخل المير بكتمر جلق بعساكره وأرّسل المير سودون الحمصي فأعتقل
 أمسك من الشاميين وأخذ يتتبع من بقي من الشامية بالقاهرة.



 ثم نادى في الوقت بالمان.

بكتمر جلق ثم أخذت عساكره يقتلون في الشاميين ويأسرون وينهبون إلى طموه وألزم
أيدي جماعة والي القاهرة بمسك الزعر الذين قاموا مع الشاميين فأبادهم الوالي وقطع

 كبيرة وحأبس جماعة أخر بعد ضربهم بالمقارّع.

 وأخذ المير بكتمر جلق في تمهيد أحأوال الديارّ المصرية.

بأن شيًخا نزل وقدم عليه الخبر في ليلة الرّبعاء حأادي عشر من شهر رّمضان المذكورّ
فنودي بالقاهرة إطفيح وأن شعبان بن محمد بن عيسى العائذي توجه بهم إلى نحو الطورّ

 ومصر بتحصيل من اختفى من الشاميين بها.

ًفا كان هناك للتجارّ ًدا وجماًل ثم قدم الخبر بوصولهم إلى السويس وأنهم أخذوا عل وزا
للعربان وأن وسارّ بهم شعبان بن عيسى في درّب الحاج إلى نخل فأخذوا عدة جمال

المير نورّوز شعبان المذكورّ أمدهم بالشعير والزاد وأنهم افترقوا فرقتين فرقة رّأسها
وسودون الحافظي ويشبك بن أزدمر وسودون بقجة وفرقة رّأسها المير شيخ المحمودي

تلي المحمدي وسودون قراصقل وكل فرقة منهما معها طائفة كبيرة من المراء
والمماليك وأنهم لما وصلوا إلى الشوبك دفعهم أهلها عنها فسارّوا إلى جهة الكرك وبها

سودون الجلب فتضرعوا له حأتى نزل إليهم من قلعة الكرك وتلقاهم وادخلهم مدينة
 وأنهم استقروا بالكرك. الكرك

أقاموا! لقاهرة وأما المير بكتمر جلق بمن معه من المراء والعساكر السلطانية فإنهم
فخرجوا من القاهرة في نحو ستة أيام حأتى تحققوا توجه القوم إلى جهة البلد الشامية

الناصر وهو بدمشق يوم سادس عشر من رّمضان يريدون البلد الشامية إلى الملك
رّأس نوبة النوب - وتأخر بالقاهرة من المراء من أصحاب بكتمر جلق: طوغان الحسني

دمشق في ذهاب وقد استقر قبل تارّيخه دوادارًّا كبيًرا بعد موت المير قراجا بطريق
وأسنبغا الملك الناصر إلى الشام - ويشبك الموساوي الفقم وشاهين الزرّدكاش

 الزرّدكاش.

 وسارّ بكتمر جلق بمن بقي حأتى وصل دمشق.

وقع بالديارّ وأما السلطان الملك الناصر فإنه كان في هذه اليام بدمشق وبلغه ما
شيخ المصرية مفصًل لكن نقل إليه أن بكتمر جلق وطوغان الحسني قصرا في أخذ

 ونورّوز ولو قصدا أخذهما لمكنهم ذلك فأسرها الملك الناصر في نفسه.

من ضعف شيخ - قلت: ول يبعد ذلك لما حأكى لي غير واحأد - ممن حأضر هذه الواقعة
 ونورّوز وتقاعد المراء عن المسير في أثرهم.

 على ذلك. ولما بلغ الملك الناصر ذلك لم يسعه إل السكات وعدم معاتبة المراء

شوال وضربه ثم إن السلطان أمسك المير جانبك القرمي بدمشق في يوم الثنين أول
ًبا مبرحًأا وسجنه بقلعة دمشق.  ضر

الكبير - بالمضي ثم أمر السلطان المير قرقماس ابن أخي دمرداش - المعروف بسيدي
ًدا إلى حألب.  إلى محل كفالته بحلب فسارّ من دمشق عائ



يلبغا ورّحأل واستمر السلطان بدمشق إلى يوم سابع عشر ذي القعدة وخرج منها إلى قبة
 من الغد بأمرائه وعساكره يريد الكرك بعد ما تحقق نزول المراء بالكرك.

 وخلع على بكتمر جلق بنيابة الشام على عادته وعاد بكتمر إلى دمشق.

ثم أخذوا في وأما شيخ ونورّوز وجماعتهما فإنهم أقاموا بالكرك أياًما واطمأنوا بها
 تحصينها.

باي المحمدي في فلما كان بعض اليام نزل المير شيخ ومعه المير سودون بقجة وقاني
 الحمام. طائفة يسيرة من قلعة الكرك إلى حأمام الكرك فدخل جميع هؤلء

كبير من أهل وبلغ ذلك المير شهاب الدين أحأمد حأاجب الكرك فبادرّ بأصحابه ومعه جمع
فسبقهم بعض المماليك البلد واقتحموا الحمام المذكورّ ليقتلوا بها المير شيًخا وأصحابه

مسلخ الحمام عند وأعلم المير شيًخا فخرج من وقته من الحمام ولبس ثيابه ووقف في
فدافع كل واحأد الباب ومعه أصحابه الذين كانوا معه في الحمام فطرقهم القوم بالسلحا
فقاتلوهم حأتى منهم عن نفسه وقاتلوا قتال الموت حأتى أدرّكهم المير نورّوز بجماعته

بدنه فنزف هزموهم بعد ما قتل المير سودون بقجة وأصاب المير شيًخا سهم غارّ في
يعقل ثم منه دم كثير حأتى أشرف على الموت وحأمل إلى قلعة الكرك فأقام ثلثة أيام ل

 أفاق.

ذكر المؤيد ومن هذه الرجفة حأصل له مرض المفاصل الذي تكسح منه بعد سلطنته هكذا
 لبعض أصحابه.

قتالهم حأتى وأما المير نورّوز لما بلغه قتل سودون بقجة وهو يعارّك القوم جد في
 جماعة. كسرهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم عاد إلى الكرك وقد جرحا من أصحابه

عظيًما لكثرة ما وبلغ هذا الخبر السلطان الملك الناصر فسر بقتل سودون بقجة سرورًّا
شيخ ونورّوز من كان أحأسن إليه ورّقاه حأتى ولة نيابة طرابلس فتركه وتوجه إلى المير
 غير أمر أوجب تسحبه بل لجل خاطر أغاته وحأميه المير تمراز النائب.

الكرك وتركها ثم وقع بين المراء وبين سودون الجلب بالكرك فنزل سودون الجلب من
 لهم ومضى حأتى عدى الفرات.

 وأما

 السلطان الملك الناصر

عشرين ذي فإنه سارّ من مدينة دمشق حأتى نزل على مدينة الكرك في يوم الجمعة رّابع
القعدة وأحأاط بها ونصب عليها اللت وجد في قتالها وحأصرها وبها شيخ ونورّوز

 وأصحابهما واشتد الحصارّ عليهم بالكرك.

 وأخذ الملك الناصر يلزم قتالهم حأتى أشرفوا على الهلك والتسليم.

من أمرهم والكلم ثم أخذ شيخ ونورّوز والمراء يكاتبون الوالد ويتضرعون إليه وهو يتبرم
واقعة صرخد فأخذ في حأقهم ويوبخهم بما فعله المير شيخ مع بكتمر جلق بعد حألفه في
والبادئ بالشر وأنه شيخ يعتذرّ ويحلف باليمان المغلظة أن بكتمر جلق كان الباغي عليه

وأنت المير هو دفع عن نفسه ل غير وأنه ما قصده في الدنيا سوى طاعة السلطان
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كاتبوا أيًضا جماعة الكبير وأكبر خشداشيتنا إن لم تتكلم بيننا في الصلح وإل فمن يتكلم ثم
 من المراء في طلب العفو والصلح.

قتالهم وأخذهم ولزالوا حأتى تكلم الوالد مع السلطان في أمرهم فأبى السلطان إل
 ذلك. والوالد يمعن في ذلك حأتى ابترم الصلح غير مرة والسلطان يرجع عن

يكون الوالد نائب ثم ترددت الرسل بينهم وبين السلطان أياًما حأتى انعقد الصلح على أن
طرابلس وكان ذلك الشام وأن يكون المير شيخ نائب حألب وأن يكون المير نوزوز نائب
منا رّتبة بأن يكون بإرّادة شيخ ونورّوز فإنهما قال: ل نرضى أن يكون بكتمر جلق أعلى

المير الكبير تغري بردي نائب الشام ونحن أقدم منه عند السلطان فإن كان ول بد فيكون
السلطانية تحت سنجقه في نيابة الشام ونكون نحن تحت أوامره ونسير في المهمات

 وأما بكتمر ودمرداش فل.

ًدا ولما بلغ المراء والعساكر هذا القول وإن فعل السلطان ذلك ل يقع منا بعدها مخالفة أب
القتال فل زالوا بالسلطان أعجبهم غاية العجاب وقد ضجر القوم من الحصارّ وملوا من

في ذلك فأبى وامتنع غاية حأتى أذعن ومال إلى تولية الوالد نيابة الشام وكلم الوالد
 المتناع.

ًطا كثيرة فقبلوها على أن يكون الوالد نائب وكان السلطان قد شرط على المراء شرو
 دمشق.

وأرّمى سيفه وأخذ الملك الناصر يكلم الوالد في ذلك والوالد مصمم على عدم القبول
 غير مرة بحصرة السلطان وأرّاد التوجه إلى القدس بطاًل.

 كلمه. وصارّ الوالد كلما امتنع من الستقرارّ وحأنق يكف عنه السلطان فإذا رّضي

 ثم سلط عليه المراء فكلموه من كل جهًة حأتى قبل.

للوالد ثم قام إليه السلطان واعتنقه وطلب الخلعة فجيء بها في الحال وألبسها
 باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا عن بكتمر جلق.

والمير نورّوز في واستقر المير شيخ في نيابة حألب عوًضا عن قرقماس سيدي الكبير
 نيابة طرابلس عوًضا عن جانم من حأسن شاه.

 المصرية. واستقر جانم المذكورّ أمير مجلس بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ

 واستقر تغري بردي سيدي الصغير في نيابة حأماة على عادته.

إلى تقدمة ألف ورّسم للمير سودون من عبد الرحأمن نائب صفد أن ينتقل من نيابة صفد
الوالد فإنه كان من بالديارّ المصرية وأن يكون المير يشبك بن أزدمر أتابك دمشق عند

ثلث سنين - ويكون ألزامه وعقد عقده بعد ذلك على إحأدى بناته - ولها من العمر نحو
 قاني باي المحمدي أميًرا بحلب عند المير شيخ.

ًة ول ًعا ول إمر وظيفة لحأد في ثم شرط السلطان على شيخ ونورّوز أل يخرجا إقطا
شيخ قلعة الناس إل بمرسوم السلطان وأن يسلما قلعة الكرك إلى السلطان ويسلم

 صهيون وصرخد أيًضا فرضوا بذلك جميعه وحألفوا على طاعة السلطان.



ًطا أكلوا منه. ًعا جليلًة ومد لهم سما  وخلع السلطان عليهم خل

أيام ثم خرج ثم رّحأل السلطان من الكرك بعساكره يريد القدس فوصله وأقام به خمسة
 منه وسارّ يريد القاهرة.

المحرم من وأما الوالد فإنه سارّ من الكرك إلى نحو دمشق حأتى دخلها في يوم سادس
 الناس. سنة أرّبع عشرة وثمانماثة ونزل بدارّ السعادة وقد خمدت الفتنة وسكن هرج

إلى دمشق بمن ثم خرج المير شيخ والمير نورّوز من الكرك إلى محل كفالتهما وقدما
قدومهما خرج معهما من المراء والمماليك لعمل مصالحهما بدمشق فلما بلغ الوالد

عن خيولهما لتلقيهما بقماش جلوسه في خواصه ل غير فلما وقع بصرهما على الوالد نزل
نزل لهم فأقسم عليهما الوالد في عدم النزول فنزلوا قبل أن يسمعوا القسم فعند ذلك

السعادة فامتنعوا الوالد أيًضا عن فرسه وسلموا عليه فحلف عليهم الوالد بالنزول في دارّ
 من ذلك فأنزلهم بالمزة ثم رّكب إليهم الوالد وأخذهم.

 من.

ًبا وأنزل المير شيًخا بالقرمانية ونورّوًزا بدارّ المير فرج بن منجك ونزل كل وطاقهم غص
 واحأد من أصحابهما بمكان حأتى عملت مصالحهم.

بذلك غاية السرورّ وكثر تردادهم إلى الوالد بدارّ السعادة في تلك اليام فسر أهل الشام
 مماليكه. وصارّ المير شيخ يتنزه بدمشق ويتوجه إلى الماكن ومعه قليل من

الوالد في دارّ حأدثني بعض مماليك الوالد أن المير شيًخا كان يجيء في تلك المدة إلى
ًة إلى السعادة ومعه شخص واحأد من مماليكه وينزل ويقيل بالبحرة وينام بها نومًة كبير

 أن يطبخ له ما اقترحأه من المآكل.

أنعم الوالد في يوم ثم خرج المير شيخ والمير نورّوز كل منهما إلى محل كفالته بعد أن
زرّكش وأشياء غير سفرهما على كل واحأد بألف دينارّ وقيد له فرًسا بسرج ذهب وكنبوش

 ذلك كثيرة.

والده بالصحراء وأما أمر السلطان الملك الناصر فإنه سارّ من القدس حأتى نزل بتربة
وثمانمائة وخلع خارّج القاهرة في يوم الرّبعاء ثاني عشر المحرم من سنة أرّبع عشرة

أرّباب الدولة وخلع على الخليفة المستعين بالله العباس وعلى القضاة والمراء وسائر
المصرية عوًضا عن على المير دمرداش المحمدي باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ

 الوالد بحكم انتقاله إلى نيابة دمشق حأسبما تقدم ذكره.

الناس للفرجة عليه ثم رّكب السلطان من التربة المذكورّة وطلع إلى القلعة بعد ما خرج
 فكان لطلوعه يوم مشهود.

 وزينت القاهرة أياًما لقدومه.

عن نيابة دمشق ثم بعد قدوم السلطان باثني عشر يوًما قدم المير بكتمر جلق المعزول
ًفا وخلع على المير الكبير بنظر البيمارّستان فركب السلطان وتلقاه وألبسه تشري

أنشأها المنصورّي ودخل السلطان من باب النصر وشق القاهرة ونزل بمدرّسته التي
القضاة أنها له جمال الدين الستادارّ له برحأبة باب العيد المعروفة بالجمالية وقد أثبت

 وسميت بالناصرية.



بالبرقوقية ببين ثم رّكب السلطان من المدرّسة المذكورّة ونزل بمدرّسة والده المعروفة
المنصورّي وتوجه القصرين ثم رّكب منها وأمر التابك دمرداش بعبورّ البيمارّستان

 السلطان إلى جهة القلعة.

وعشرين ثم في ثاني عشر صفر من سنة أرّبع عشرة وثمانمائة عين السلطان اثنين
لهم منهم: أميًرا من المراء البطالين ليتوجهوا إلى الشام على إقطاعات عينها السلطان

وقاني باي المير حأرمان الحسني وتمان تمر الناصري وسونجبغا وشادي خجا وألطنبغا
ًنا للوالد بدمشق وفي خدمته.  الشقر ومعهم مائتا مملوك ليكونوا أعوا

عادتهم - من وكان الوالد شفع في هؤلء المذكورّين حأتى أطلقهم السلطان - على
وقاني السجن ثم أمر السلطان بقتل جانبك القرمي وأسندمر الحاجب وسودون البجاسي

 باي أخي بلط والجميع كانوا بسجن السكندرّية.

الوزير فخر ثم في حأادي عشرين صفر خلع السلطان على تقي الدين عبد الوهاب ابن
ًة منذ توفي الدين ماجد بن أبي شاكر باستقرارّه في وظيفة نظر الخاص وكانت شاغر

مجد الدين عبد الغني بن الهيصم في ليلة الرّبعاء العشرين من شعبان من سنه ثلث
 عشرة وثمانمائة.

المحمدي ويشبك ثم أمسك السلطان بثلثة أمراء من أمراء اللوف وهم: قاني باي
والعشرات الموساوي الفقم وكمشبغا الفيسي وقبض على جماعة أخر من الطبلخانات

الظاهر برقوق - وهم: المير منجك والمير قاني باي الصغير العمري ابن بنت أخت الملك
الظاهر جقمق وقاني باي هذا جد خوند بنت جرباش الكريمي وزوجة السلطان الملك

وحأملوا الجميع لمها - وكان أمير عشرة وعلى المير شاهين وخير بك ومأمورّ وخشكلدي
 إلى سجن السكندرّية فسجنوا بها.

ًنا ل يمشي في الخدمة ويقيم ثم رّسم السلطان للمير تمراز الناصري أن يكون طرخا
وصحبته المراء بدارّه أو يتوجه إلى دمياط ة وتمراز هذا هو الذي كان فر من السلطان

 من بيسان إلى المير شيخ.

عوًضا عن قاني ثم خلع السلطان على المير سنقر الرومي باستقرارّه رّأس نوبة النوب
 باي المحمدي المقبوض عليه قبل تارّيخه.

أحأصي من ثم أرّسل الوالد إلى السلطان يعلمه برفع الطاعون من دمشق وغيرها وأنه
ًفا سوى من لم يعرف.  مات من أهل دمشق فقط فكانوا خمسين أل

بضضع من سجن وفي أول شهر رّبيع الول قدم المير إينال المحمدي الساقي المعروف
 بطاًل. ثم أخرج السلطان إقطاع المير جرباش كباشة ورّسم له بأن يتوجه إلى دمياط

 ثم بعده توجه تمراز الناصري المقدم ذكره إلى دمياط أيًضا بطاًل.

وحأبسهم بالبرج - ثم قبض السلطان على جماعة من كبارّ المماليك الظاهرية - برقوق
 من القلعة.

السلطانية وأنهما ثم قدم الخبر على السلطان بأن شيًخا ونورّوًزا لم يمضيا حأكم المناشير
العثماني أخرجا إقطاعات حألب وطرابلس لجماعتهما وأن المير شيًخا سير يشبك

الخروج عن لمحاصرة قلعة البيرة وقلعة الروم وأن عزمهما العود لما كانا عليه من
 الطاعة.



والعصيان إنما هم فعلم السلطان عند ذلك أن الذي يحرك هؤلء على الخروج عن الطاعة
أكابر أمرائه المماليك الظاهرية برقوق الذين هم في خدمة السلطان ووافقه على ذلك

 في ذلك. وحأسنوا له القبض عليهم وكان الوالد ينهاه عن مسكهم ويحذرّه من الوقوع

مما كان فيه ذهاب فلما استقر الوالد في نيابة دمشق خل له الجو وفعل ما حأدثته نفسه
القلعة ثم قتلهم رّوحأه فقبض الملك الناصر على جماعة كبيرة منهم وحأبسهم بالبرج من

ًعا كبيًرا.  بعد شهر وكانوا جم

بالديارّ ثم أمسك السلطان المير خير بك نائب غزة وهو يومئذ من أمراء اللوف
 المصرية.

السلطان وكتب ثم ورّد الخبر على السلطان بحصارّ عسكر نورّوز لحصن الكراد فاختبط
أحأد أمراء - إلى ثم في أول شهر رّبيع الخر خلع السلطان على المير أسنبغا الزرّدكاش

الشراب خاناه اللوف وزوج أخته خوند بيرم بنت الملك الظاهر برقوق - باستقرارّه شاد
 عوًضا عن المير سودون الشقر.

كاشف الوجه ثم في ثالث عشره خلع السلطان على فخر الدين عبد الغني بن أبي الفرج
بحكم القبض البحري باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم

 عليه وتسليمه وحأواشيه إلى فخر الدين المذكورّ.

بن حأسين ثم في أول جمادى الولى رّسم السلطان بهدم مدرّسة الملك الشرف شعبان
المؤيد شيخ التي كانت بالصوة تجاه الطبلخاناه السلطانية ومكانها اليوم بيمارّستان الملك

فوقع الهدم فيها وكانت من محاسن الدنيا ضاهى بها الملك الشرف مدرّسة عمه
 السلطان الملك الناصر حأسن التي بالرميلة تجاه قلعة الجبل.

المؤمني إلى باب ثم رّسم السلطان بهدم البيوت التي هي ملصقة للميدان من مصلة
ًبا.  القرافة فهدمت بأجمعها وصارّت خرا

وعقوبتهم فأمسكوا ثم أمر السلطان بالقبض على أقارّب جمال الدين يوسف الستادارّ
 وعوقبوا عقوبات كثيرة.

كتب السلطان ثم خنق أحأمد ابنه وأحأمد ابن أخته وحأمزة أخاه في ليلة الحأد سادس ثم
ًيا إلى المير شيخ يخوفه ويحذرّه ويأمره أن يجهز المير يشبك العثماني وبرد بك وقاني ثان

 أمرائها. باي الخازندارّ ويرسل سودون الجلب إلى دمشق ليكون من جملة

عن الطاعة وعزما ثم بعد إرّسال الكتاب تواترت الخبارّ باتفاق شيخ ونورّوز على الخروج
الشامية وكتب إليها على أخذ حأماة فوقع الشروع والهتمام لسفر السلطان إلى البلد

 بتجهيز القامات.

على الوزير ثم تكلم الستادارّ فخر الدين بن أبي الفرج مع السلطان وحأسن له القبض
واتفقا مع ابن البشيري وعلى ناظر الحاضر ابن أبي شاكر فلما بلغهما ذلك بادرّا

المذكورّ السلطان على مال يقومان به للسلطان إن قبض على فخر الديم ابن أبي الفرج
وسلمه فمال السلطان إلى كلمهما وأمسك فخر الدين المذكورّ في سلخ جمادى الخرة

ًعا من العقوبات حأتى عاقب ابن أبي الفرج للوزير ابن البشيري فلم يدع ابن البشيري نو
ملئت المذكورّ بها فلم يعترف بشيء غير أنه وجد له ستة آلف دينارّ وجرارّ كثيرة قد

 خمًرا واستمر ابن أبي الفرج في العقوبة أياًما كثيرة.



مبيت ليلة ثم في شهر رّجب نزل السلطان من القلعة إلى الصيد فبات ليلة وعزم على
إلى أخرى سرياقوس فبلغه أن طائفة من المراء والمماليك اتفقوا على قتله فعاد

ًعا وأخذ يتتبع ما قيل حأتى ظفر بمملوكين عندهما الخبر فعاقبهما في ثامن القاهرة مسر
عشر شهر رّجب المذكورّ فأظهرا ورّقة فيها خطوط جماعة كبيرة كبيرهم المير جانم من

 حأسن شاه نائب طرابلس - كان - وهو يوم ذاك أمير مجلس.

جملة إقطاعه وكان جانم المذكورّ قد سافر قبل تارّيخه إلى منية ابن سلسيل وهي من
جانم فندب السلطان المير بكتمر جلق والمير طوغان الحسني الدوادارّ لحأضارّ

 المذكورّ.

ويمسك وخرجا في يوم السبت عشرين شهر رّجب على أن بكتمر جلق يسير في البر
 عليه الطريق وطوغان يتوجه إليه في البحر ويمسكه ويحضره إلى السلطان فسارّوا.

ًة من المراء والمماليك الظاهرية منهم: ومسك السلطان بعد خروجهما جماعًة كبير
 المير عاقل والمير سودون البايزيدي.

 وأما

 طوغان الدوادارّ

المراكب حأتى تعين فإنه سارّ في البحر حأتى وافى المير جانم واقتتل في البر ثم في
بالنشاب طوغان على جانم فألقى جانم نفسه في الماء لينجو فرماه أصحاب طوغان

 حأتى هلك وأخذ وقطع رّأسه في ثاني عشرينه.

 وقدم طوغان على السلطان في رّابع عشرينه.

الصصلني وكان السلطان قد مسك في يوم ثاني عشرينه في القاهرة المير إينال
 الحاجب والمير أرّغز والمير سودون الظريف وجماعة من المماليك الظاهرية.

السندمري أحأد أمراء ثم قبض السلطان في يوم ثالث عشرينه أيًضا على المير سودون
 وأحأد أمراء اللوف أيًضا. اللوف وأمير آخورّ ثاني وعلى المير جرباش العمري رّأس نوبة

ووسط ثم خامس عشرينه قبض السلطان على جماعة من أكابر المماليك الظاهرية
منهم خمسة فنفرت القلوب منه ووجد شيخ ونورّوز للوثوب عليه سبيًل لكمين كان في

 نفسهما منه.

عوًضا عن فخر الدين ثم خلع السلطان على منكلي أستادارّ الخليلي باستقرارّه أستادارًّا
 بن أبي الفرج.

وعلى إينال ثم كتب السلطان للوالد بالقبض على المير يشبك بن أزدمر أتابك دمشق
إخوة الخازندارّ وعلى برد بك الخازندارّ وعلى برد بك أخي طولو وعلى سودون من

من التابك يشبك وعلى تنبك من إخوة يشبك أيًضا والفحص عن نكباي الحاجب فإن وجده
 جملة المنافقين فليقبض عليه ويعتقلهم.

 وسارّ البريد للوالد بذلك.
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ًكا - وبعد خروج البريد بذلك ذبح السلطان في ليلة الرّبعاء - مستهل شعبان عشرين مملو
 ممن قبض عليهم.

منهم: المير حأرمان ثم وسط من المراء في يوم الرّبعاء ثامنه عشرة أخر تحت القلعة
والمير سودون الظريف نائب القدس والمير عاقل وأرّغز أحأد أمراء اللوف بدمشق

 والمير مغلباي والمير محمد بن قجماس.

الظاهرية زيادة على وفي ليلة الرّبعاء المذكورّة قتل السلطان أيًضا بالقلعة من المماليك
 مائة مملوك من الجراكسة من مماليك أبيه.

وأمر والي - ثم رّكب سحر يوم الخميس إلى الصيد بناحأية بهتيت - من ضواحأي القاهرة
 فقتلوا. القاهرة أن يقتل عشرة من المماليك الظاهرية لتخلفهم عن الركوب معه

يثبت على وعاد السلطان من الصيد بثياب جلوسه وشق القاهرة وهو سكران ل يكاد
فرسه من شدة سكره ومر في أقل من مائة فارّس وسارّ على ذلك حأتى طلع القلعة

 نصف النهارّ.

لهجت الناس وفي شعبان هذا ابتدأ بالوالد مرض موته ولزم الفراش بدارّ السعادة وقد
يدي حأاكم ل أن الملك الناصر قد اغتاله بالسم فإن كان ما قيل حأقيقة فقد التقيا بين

 يحتاج إلى بينة.

عليه بدارّ وسبب ذلك - على ما قيل - عم مسك الوالد للمير شيخ ونورّوز لما دخل
وأعلم السعادة بدمشق وأيًضا أنه لما أمره بمسك من تقدم ذكرهم فأمسك منهم جماعة

 يشبك بن أزدمر بالخبر ففر إلى جهة شيخ ونورّوز وأشياء غير ذلك.

وهو أنه لما ولكن حأدثتني كريمتي خوند فاطمة زوجة الملك الناصر المذكورّ بخلف ذلك
 قدم عليه الخبر بمرضه صارّ يتأسف ويقول: إن مات أبوك تخربت مملكتي.

يظهر الكآبة وأنه وبقي كلما ورّد عليه الخبر بعافيته يظهر السرورّ وكلما بلغه أنه انتكس
من سنة أرّبع ما أخذها صحبته في التجريدة ثم إن السلطان نادى في أول شهر رّمضان

 عشرة وثمانمائة بالقلعة بالمان وأنهم عتقاء شهر رّمضان.

رّمضان حأتى ثم تتبعهم بعد المان وأمسك منهم جماعًة كبيرة حأتى إنه لم يخرج شهر
 أمسك منهم أزيد من أرّبعمائة نفر وسجنهم بالبرج من القلعة.

البشائر وفي رّابع شهر رّمضان المذكورّ أفاق الوالد من مرضه وزينت دمشق ودقت
بالتهنئة فعظم بسائر البلد الشامية حأتى حألب وطرابلس وأرّسل المير شيخ ونورّوز إليه

 ذلك أيًضا على الملك الناصر.

نورّوًزا قتل وفي هذا الشهر تأكد عند السلطان خروج شيخ ونورّوز عن طاعته وبلغه أن
 آق سنقر الحاجب فتحقق السلطان عصيان المذكورّين.

السلطانية ثم ذبح السلطان في ليلة ثالث شوال أزيد من مائة نفس من المماليك
مما يلي الظاهرية المحبوسين بالبرج ثم ألقوا من سورّ القلعة إلى الرّض ورّموا في جب

 القرافة واستمر الذبح فيهم.

 للربيع وبات به. ثم في يوم الثنين عاشر شوال عدى السلطان النيل إلى ناحأية وسيم



بأل يتأخر أحأد ورّحأل في السحر بعساكره يريد مدينة إسكندرّية بعد ما نودي في القاهرة
بأجمعهم فمنهم من من المماليك السلطانية بالقاهرة وأن يعدوا إلى بر الجيزة فعدوا

 أمره السلطان بالسفر ومنهم من أمره بالقامة.

وسودون ثم بعث السلطان المير طوغان الحسني الدوادارّ والمير جانبك الصوفي
الشقر ويلبغا الناصري وجماعة من المماليك إلى عدة جهات من أرّاضي مصر لخذ

الغنام والخيول والجمال حأيث وجدت لكائن من كان فسارّ المراء وشنوا الغارّات فما
 عفوا ول كفوا.

الثلثاء ثامن ثم سارّ السلطان ببقية أمرائه وعساكره إلى السكندرّية فدخلها في يوم
البحيرة عشر شوال من سنة أرّبع عشرة المذكورّة فقدم بها على السلطان مشايخ

باقيهم بتقادمهم فخلع عليهم ثم أمسكهم وساقهم في الحديد واحأتاط على أموالهم ففر
 إلى جهة برقاء.

النواحأي وقد مات كثرها ثم قدم المراء وقد ساقوا ألوًفا من الغنام التي انتهبوها من
 فسيقت إلى القاهرة مع الموال والجاموس والخيول.

ذلك الثلث ثم رّسم السلطان أن يؤخذ من تجارّ المغارّبة العشر وكان يؤخذ منهم قبل
 فشكر الناس له ذلك.

ًدا إلى القاهرة وسارّ حأتى نزل على وسيم في يوم السبت ثم خرج من السكندرّية عائ
 تاسع عشرينه.

اغتاله بالسم وقد مات بسجن السكندرّية المير خير بك نائب غزة فاتهم السلطان أنه
 والصحيح أنه مات حأتف أنفه.

سعد الدين ثم قدم كتاب المير نورّوز الحافظي على السلطان على يد فقيه يقال له
بين قاض ومملوك آخر ومعهما محضر شهد فيه ثلثة وثلثون رّجًل من أهل طرابلس - ما

والتمسك وفقيه وتاجر - بأنه لم يظهر منه بطرابلس منذ قدم إليها إل الحأسان للرعية
جانم بطاعة السلطان وامتثال مراسيمه وأن أهل طرابلس كانوا قد خرجوا منها في أيام

عليه مثال لما نزل بهم من الضررّ والظلم فعادوا إليها أيام نورّوز المذكورّ وأنه كلما ورّد
المغلظة سلطاني يتكررّ منه تقبيل الرّض وأنه حألف - بحضرة من وضع خطه - باليمان

يغتر الجامعة لمعاني الحلف أنه مقيم على طاعة السلطان متمسك بالعهد واليمين فلم
اليمان الحانثة السلطان بالمحضر ول التفت إليه لما ثبت عنده من عصيانهما قلت: ولهذه

ًدا من هؤلء المراء ذهب الجميع على السيف في أسرع مدة حأتى إنني ل أعلم أن أحأ
 الله تعالى. مات على فراشه بل غالبهم تفانوا قتًل على أنواع مختلفة لتجرئهم على

يعودون إلى وكان يمكنهم الخروج على الملك الناصر المذكورّ لسوء سيرته فيهم ثم
ًبا طاعته من غير أن يتعرضوا لليمان والعهود والتلعب بذلك في كل قليل وصارّ ذلك دأ

وشدة لهم إلى أن سلط الله بعضهم على بعض فذهبوا كأنهم لم يكونوا - مع قوتهم
بأسهم وفرط شجاعتهم - وملك بعدهم من لم يكن في رّتبتهم ول يدانيهم في معنى من

 المعاني ودانت له البلد وأطاعته العباد وصفا له الوقت من غير معاند ول مدافع.

ثم إن السلطان الملك " ومن يتق الله يجعل له مخرًجا ويرزقه من حأيث ل يحتسب "
 الناصر بعد حأضورّ هذا المحضر أخذ في الهتمام للسفر.
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إلى الربيع وعاد من ثم نزل من القلعة وعلى النيل في يوم الثنين ثاني ذي القعدة وتوجه
 يومه إلى القلعة وهو في أناس قليلة.

السكندرّية فقتل ثم بعد عوده رّسم بقتل المير جرباش العمري والمير خشكلدي بثغر
 بها ودفنا بالثغر المذكورّ.

نفقة السفر ثم في رّابع عشر من ذي القعدة أنفق السلطان على المماليك السلطانية
ًيا وبعث للمير الكبير دمرداش المحمدي ثلثة الف فأعطى لكل نفر سبعين دينارًّا ناصر

سبعمائة دينارّ إلى دينارّ ولكل من أمراء اللوف بألفي دينارّ ولمراء الطبلخانات ما بين
 خمسمائة دينارّ.

الدين أحأمد ثم في ليلة الخميس رّابع عشرين ذي القعدة طلب السلطان المير شهاب
بنت بن محمد بن الطبلوي فلما حأضر إلى عنده ضرب عنقه بيده بعد أن قتل مطلقته
القاعة. صرق بيده تهبيًرا بالسيف عند كريمتي بقاعة العواميد فإنها كانت يوم ذاك صاحأبة

المذكورّة ونزلت وخبر ذلك: أن السلطان الملك الناصر كان قد طلق خوند بنت صرق
بينه وبينها اجتماع إلى دارّها وكان له إليها ميل فوشى بها أن ابن الطبلوي المذكورّ وقع

 وظهر له قرائن تدل على ذلك منها أنه وجد لها خاتم عنده.

ًنا منها أن السلطان يريد  يعيدها لعصمته. فأرّسل السلطان خلفها فلبست أفخر ثيابها ظ

له جاءت خوند قالت أختي خوند فاطمة: وكان السلطان جالًسا عندي بالقاعة فلما قيل
فخرجت بنت صرق نهض من وقته وخرج إلى الدهليز وجلس به على مسطبة قالت:

الملوك خلفه ول علم لي بقصده فجاءت بنت صرق وقبلت يده فقال لها: يا قحبة مراكيب
بالحناء - تركبها البلصية! وقبل أن تتكلم ضربها بالنمجاة قطع أصابعها - وكانت مقمعة

 فصاحأت وهربت فقام خلفها وضربها ضربًة ثانيًة قطع من كتفها قطعة.

للسلم على بنت وصارّت تجري وهو خلفها - وقد اجتمع جميع الخوندات عندي بالقاعة
المستراحا فتمم صرق المذكورّة - ول زال يضربها بالنمجاة وهي تجري إلى أن دخلت

الحلق البلخش قتلها في صحن المستراحا ثم قطع رّأسها وأخذها بدبوقتها - وفي آذانها
 الهائلة - وخرج إلى قاعة الدهيشة ووضعها بين يديه وغطاها بفوطة.

له: تعرف هذه ثم طلب ابن الطبلوي المقدم ذكره وأجلسه وكشف له عن الفوطة وقال
ًعا في لحاف وأمر بدفنهما في قبر الرأس فأطرق فضربة بالنمجاة طير رّقبته ولفهما م

 واحأد.

بقلعة دمشق على قالت أختي خوند فاطمة: وصارّ دم وقالت: فو الله لما دخل الفداوية
فصارّت الفداوية - الملك الناصر ليقتلوه - وكان استصحبني معه لعود الوالد في مرضه

وهو يضربها تضربه باالسكاكين وهو يفر من بين أيديهم كما كانت تفر بنت صرق أمامه
 بالنمجاة.

 وبقي دمه بحيطان البرج شبه دم بنت صرق بحيطان القاعة.

 قلت: فانظروا إلى هذا الجزاء الذي من جنس العمل - انتهى.

فخرجوا بتجمل ثم أصبح السلطان أمر بخروج الجاليش من المراء إلى البلد الشامية
من عظيم - وعليهم آلة الحرب هم ومماليكهم - وعرضوا على السلطان وهم مارّون



تحت القلعة والسلطان ينظر إليهم من أعلى القصر السلطاني وسارّوا حأتى نزلوا
بالريدانية خارّج القاهرة في يوم الخميس رّابع عشرين ذي القعدة من سنة أرّبع عشرة
وثمانمائة وهم: المير بكتمر جلق رّأس نوبة المراء وصهر السلطان زوج ابنته وشاهين

 الفرم أمير سلحا وطوغان الحسني الدوادارّ الكبير وشاهين الزرّدكاش بمضافيهم.

المير نوزوز وكان السلطان قبل خروج المراء المذكورّين - من عظم غضبه وحأنقه على
زوجها الحافظي - جمع القضاة وطلق أخته خوند سارّة بنت الملك الظاهر برقوق من
بعقد - المير نوزوز وزوجها للمير مقبل الرومي - على كره منها بعد أن هددها بالقتل

 ملفق من قضاة الجاه والشوكة.

المراء فعظم ذلك على المير نورّوز إلى الغاية ولم يحسن ذلك ببال أحأد - ودام
 بالريدانية إلى يوم السبت خامس ذي الحجة فرحألوا منها يريدون الشام.

ببقية أمرائه ثم رّكب السلطان في يوم الثلثاء ثامن ذي الحجة ونزل من قلعة الجبل
جر فيه وعساكره - والجميع عليهم آلة السلحا - بزي لم ير أحأسن منه بطلب هائل

المجوهرة ثلثمائة جنيب من خواص الخيل بالسروج الذهب التي بعضها مرصع بالفصوص
المثمنة وفيها المثمنه ومياثرها المخمل المطرز بالزرّكش وعلى أكفالها العبي الحرير

بالزرّكش والريش العبي المزرّكشة بالذهب وفيها بالكنابيش الزرّكش والكنابيش المثلثة
والبذلت الذهب الثقيلة واللؤلؤ وكلها باللجم المسقطة بالذهب والفضة والبذلت المينة
عدد كبير من العجل التي ومن ورّاء الجنائب المذكورّة ثلثة الف فرس ساقها جشارًّا ثم

ومدافع النفط المهولة تجرها البقارّ وعليها الت الحصارّ من مكاحأل النفط الكبارّ
 والمناجيق العظيمة ونحو ذلك.

القرقلت ثم خرجت خرانة السلحا - أعني الزرّدخاناه - على أكثر من ألف جمل تحمل
 والخوذ والزرّديات والجواشن والنشاب والرماحا والسيوف وغير ذلك.

زيادة على أرّبعمائة ثم خرجت خزانة المال في الصناديق المغطاة بالحرير الملون وفيها
بالكلفتات وعليهم ططريات صفر - ألف دينارّ وجميع الطبال والزمارّ - مماليكه مشتراواته
تعلموا صناعة ضرب الطبل والزمر وغالبهم قد ناهز الحلم بأشكال بديعة من الحسن وقد

غشيت بالحرير المخمل الملون محفات قد وأتقنوه إلى ثم خرج حأريم السلطان في سبع
الكبرى صاحأبة القاعة ومن ما خل محفة الخت فإنها غشيت بالزرّكش كونها كانت خوند

 والجوخ. ورّائهم نحو الثلثين حأمًل من المحاير المغشاة بالحرير

رّأس من ثم خرج المطبخ السلطاني وقد ساق الرعيان برسمه ثمانيًة وعشرين ألف
صحبت الغنم الضأن وكثيًرا من البقر والجاموس لحلب ألبانها فبلغت عدة الجمال التي

 السلطان إلى ثلثة وعشرين ألف جمل وهذا شيء كثير إلى الغاية.

 التبن. ثم سارّ السلطان من القاهرة حأتى نزل بمخيمه من الريدانية تجاه مسجد

التي قتل فيها وهذه تجريدة السلطان الملك الناصر السابعة إلى البلد الشامية وهي
 حأسبما يأتي ذكره.

من المراء وعاد وهذه التجارّيد خلف تجريدة السعيدية التي انكسر فيها الملك الناصر
مستكثرة وذهب له إلى الديارّ المصرية ولم يصل إلى قطيا على أنه تكلف فيها إلى جمل

 من الثقال والقماش والسلحا أضعاف ما تكلفه في النفقة وغيرها.



الشام في سنة اثنتين وكانت تجريدته الولى إلى قتال المير تنم الحسني الظاهري نائب
 وثمانمائة.

 وتجريدته الثانية لقتال تيمورّلنك في سنة ثلث وثمانمائة.

 السعيدية. والثالثة لقتال جكم من عوض في سنة تسع وثمانمائة بعد واقعة

نائب الشام والرابعة في سنة عشر وثمانمائة التي مسك فيها المير شيًخا المحمودي
 دمشق. والتابك يشبك الشعباني وحأبسهما بقلعة دمشق وأطلقهما منطوق نائب قلعة

ونورّوًزا والخامسة في محرم سنة اثنتي عشرة وثمانمائة وهي التي حأصر فيها شيًخا
 بصرخد.

ونورّوًزا بقلعة والسادسة سنة ثلث عشرة وثمانمائة وهي التي حأصر فيها أيًضا شيًخا
 الكرك.

 والتجريدة السابعة هذه.

 فجملة تجارّيده ثماني سفرات بواقعة السعيدية - انتهى.

وهم: قاضي القضاة ثم خرج الخليفة المستعين بالله أبو الفضل العباس والقضاة الرّبعة
الدين محمد بن العديم جلل الدين عبد الرحأمن البلقيني الشافعي وقاضي القضاة ناصر

 الجميع بالريدانية. الحنفي وقاضي القضاة المالكي وقاضي القضاة الحنبلي ونزل

قبر أبيه بالصحراء وتردد السلطان في مدة إقامته بالريدانية إلى التربة التي أنشأها على
 خارّج باب النصر وبات بها ليالي ونحر بها ضحاياه.

السلسلة المير ألطنبغا وجعل المير يلبغا الناصري نائب الغيبة بالقاهرة وجعل في باب
خاناه وزوج أخته خوند بيرم العثماني وبقلعة الجبل المير أسنبغا الزرّدكاش شاد الشراب

الجمالي وبعث كمشبغا وولى نيابة القلعة للمير شاهين الرومي عوًضا عن كمشبغا
 الجمالي صحبة حأريمه وقدمهم بين يديه بمرحألة.

الحجة من ثم رّحأل السلطان من تربة أبيه قبيل الغروب من يوم الجمعة ثاني عشر ذي
 زقاعة. سنة أرّبع عشرة وثمانمائة لطالع اختارّه له الشيخ برهان الدين إبراهيم بن

واقفة - حأتى وقد حأزرّ ابن زقاعة وقت رّكوبه وعوق السلطان عن الركوب - والعساكر
البلد دخل الوقت الذي اختارّه له فأمره فيه بالركوب فركب السلطان وسارّ يريد

الشامية ونزل بمخيمه من الريدانية وفي ظنه أنه منصورّ على أعدائه لعظم عساكره
ولطالع اختارّه له ابن زقاعة فكانت عليه أيشم السفرات فلعمري هل رّجع الشيخ برهان

 الدين بن زقاعة المذكورّ بعد ذلك عن معرفة هذا العلم أم استمر على دعواه!.

الفاحأش وأمثاله ثم وأنا أتعجب من وقاحأة أرّباب هذا الشأن حأيث يقع لهم مثل هذا الغلط
 يعودون إلى الكلم فيه والعمل به - انتهى.

 ثم استقل السلطان بالمسير في سحر يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة.

 يأتي ذكره. وفي هذا الشهر انتكس الوالد ثالث مرة ولزم الفراش إلى أن مات حأسبما



النفير فبلغه وأما السلطان الملك الناصر فإنه قبل المسير حأذرّ عسكره من الرحأيل قبل
مشنقًة وهو بالريدانية أن طائفة رّحألت فركب بنفسه وقبض على واحأد ووسطه ونصب

ًة من الغلمان من أجل الرحأيل قبل النفير فتشاءم الناس فما وصل إلى غزة حأتى قتل عد
بهذه ثم سارّ حأتى نزل مدينة غزة فوسط بها تسعة عشر نفًرا من المماليك الظاهرية

 وهو ل يعقل من شدة السكر.

 ونورّوز. وعقيب ذلك بلغه أن المراء الذين بالجاليش توجهوا بأجمعهم إلى شيخ

الضعف وكان من خبرهم أنهم لما وصلوا إلى دمشق دخلوا إلى الوالد وقد ثقل في
وسلموا عليه وأخبره بكتمر جلق وطوغان أنهما بمن معهما يريدون التوجه إلى شيخ

 ونورّوز فرجعهم الوالد عن ذلك فذكروا له أعذارًّا فسكت عنهم.

الزرّدكاش - فإنه فقاموا عنه وخرجوا بأجمعهم وتوجهوا إلى شيخ ونورّوز - ما خل شاهين
 لم يوافقهم على الذهاب فمسكوه وذهبوا به إلى شيخ ونورّوز.

ًدا في طلبهم وقد نفرت منه القلوب ولما بلغ الملك الناصر ذلك رّكب وسارّ من غزة مج
السلحا حأتى نزل بالكسوة في يوم الثلثاء سلخ ذي الحجة فألبس من معه من العساكر

ًدا دمشق حأتى دخلها من يومه وقت الزوال وقد خرج ورّتبهم بنفسه ثم سارّ بهم قاص
 أعيان دمشق وعوامها لتلقيه وللفرجة عليه وزينت لقدومه دمشق.

زوجته خوند فاطمة ونزل بالقلعة بعد أن نزل عند الوالد بدارّ السعادة وسلم عليه وأمر
 بالقامة عند الوالد.

القاضي شهاب ثم أصبح يوم الرّبعاء أول محرم سنة خمس عشرة وثمانمائة خلع على
 الدين أحأمد بن الكشك وأعاده إلى قضاء الحنفية بدمشق.

بدارّ السعادة ثم شفع الوالد في القاضي ناصر الدين محمد بن البارّزي فطلبه السلطان
 وأطلقه من سجنه بقلعة دمشق.

 وحأبسه. ثم أفرج السلطان أيًضا عن المير نكباي الحاجب وكان الوالد قبض عليه

هؤلء المراء ثم دخل السلطان للوالد واستشارّه في المل من الناس فيما يفعل مع
سنتك! فرسك العصاة فقال له الوالد: ياخوند تذبح في سنتك خمسمائة نفس وتتجرد في

أيش تشير علي الذي تحتك عاص عليك فقال له الملك الناصر: الكلم في الفائت فائت
وما هو قال: ترجع الن فقال: عندي رّأي أقوله إن فعله السلطان انصلح به حأاله قال:

الرعب منك فهو من هنا إلى مصر فمن كان له إليك ميل عاد صحبتك ومن كان قد داخله
عن قتل مماليك يفارّقك من هنا ويتوجه إلى القوم فإذا دخلت إلى مصر ناد بالمان وكف
منك في حأق أبيك وغيرهم وأغدق عليهم بالحأسان وأكثر إليهم من العتذارّ فيما وقع

ويعودون غيرهم واسلك معهم قرائن تدل على صفو النية فبهذا تطمئن قلوب رّعيتك
 لطاعتك.

إقدامك وشجاعتك فإذا صارّ معك منهم ألف مملوك قهرت بهم جميع أعدائك لما شاع من
 ولعظم ما في قلب أعدائك من الرعب منك.

الشامية ل تقوم بأمرهم فإما وأيًضا فإن هؤلء المراء العصاة قد كثروا إلى الغاية فالبلد
يتفقوا ويتجتمعوا على قتالك ويأتوك إلى أن يقع بينهم الخلف على البلد فيفترقوا وإما أن

انتصرت عليهم فافعل ما بدا لك وإن كانت مصر فاخرج إليهم والقهم برأس الرمل فإن



العراق إلى والي قطيا في طاعتك فما الخرى فاخرج إلى البلد فمن قرا يوسف صاحأب
هو فإنه لم يعجبه وسكت طويًل ثم عندي غير هذا فاستحسن جميع عسكره هذا الرأي إل

لتعظم حأرمتي فإذا رّجعت من هنا أيش رّفع رّأسه وقال: يا أطا أنا قتلت هذه الخلئق
 يبقى لي حأرمة وأنا أعرف بحال هؤلء من غيري.

مماليك قاتلتهم والله ما صفتهم قدامي إل كالصيد المجروحا والله إذا بقي معي عشرة
 بهم ول أطلب إل أن يثبتوا ويقفوا ويقاتلوني حأتى أنتصف منهم.

 فقال له الوالد: اعلم أنهم الن يقاتلونك.

فقبلنا يده - وأنا ثم طلبنا الملك الناصر أنا وإخوتي فأحأضرونا بين يديه وكنا ستة ذكورّ
 أصغر الجميع - فسأل عن أسمائنا فقيل له ذلك.

السلطان: هؤلء ثم تكلم التابك دمرداش المحمدي عن لسان الوالد بالوصية علينا فقال
ساكت قد أسنده أولدي وأصهارّي وإخوتي ما هذه الوصية في حأقهم! كل ذلك والوالد

 مماليكه ل يتكلم.

واستعنت به في أمرتهم فلما قام الملك الناصر قال الوالد: أودعت أولدي إلى الله تعالى
الموال التي ل تدخل تحت حأصر فنفعنا ذلك غاية النفع - ولله الحمد - مع ما أخذ لنا من

 دمشق. عند هزيمة الملك الناصر من المراء ودخوله إلى

المحرم ثم خرج السلطان الملك الناصر من دمشق بعساكره في يوم الثنين سادس
 ونزل برزة.

رّحأيل القوم من ثم رّحأل منها يريد محارّبة المراء ونزل حأسيا بالقرب من حأمص فبلغه
قد توجهوا إلى قارّا إلى جهة بعلبك فترك أثقاله بحسيا وساق أثرهم إلى بعلبك فوجدهم

خلفهم وهو البقاع فقصدهم فمضوا نحو الصبيبة فتبعهم حأتى نزلوا باللجون فساق
سكران ل يعقل فما وصل إلى اللجون حأتى تقطعت عساكره عنه من شدة السوق ولم

 يبق معه غير من ثبت على سوقه وهم أقل ممن تأخر.

عشرة وكان قد وصل وقت العصر من يوم الثنين ثالث عشر المحرم من سنة خمس
ويلقاهم من وثمانمائة فوجد المراء قد نزلوا باللجون وأرّاحأوا وفي ظنهم أنه يتمهل ليلته
البرية الغد فإذا جنهم الليل سارّوا بأجمعهم من وادي عارّة إلى جهة الرملة وسلكوا

ًدا ل سيما المير شيخ فإنه ل يريد عائدين إلى حألب وليس في عزمهم أن يقاتلوه أب
 ملقاته بوجه من الوجوه.

المحمدي أن يريح فحال وصول الملك الناصر إلى اللجون أشارّ عليه التابك دمرداش
يفرون الليلة فقال له خيله وعساكره تلك الليلة ويقاتلهم من الغد فأجابه السلطان بأنهم

بعد وقوع العين في العين يا دمرداش المذكورّ: إلى أين بقوا يتوجهوا يا مولنا السلطان
كلت والعساكر منقطعة مولنا السلطان مماليكك في جهد وتعب من السوق والخيول

القوم وحأمل عليهم فلم يلتفت إلى كلمه وحأرك فرسه ودق بزخمته على طبله وسارّ نحو
 هناك. بنفسه من فورّه حأال وصوله فارّتضمت طائفة من مماليكه في وحأل كان

وعسكره وذهب إلى ثم قبل اللقاء خرج المير قجق أحأد أمراء اللوف بطلبه من مماليكه
ًدا بعد واحأد والملك الناصر ل يلتفت إليهم المراء وتداول ذلك من المماليك الظاهرية واحأ

عسكره المير ويشجع من بقي معه حأتى التقاهم وصدمهم صدمة هائلة قتل فيها من



المير نورّوز - ثم مقبل الرومي أحأد أمراء اللوف الذي زوجه الملك الناصر بأخته - زوجة
 قتل أحأد خواصه من المراء وهو المير ألطنبغا شقل.

وساق يريد وتقهقر عسكره مع قلتهم فانهزم السلطان عند ذلك بعد أن قاتل بنفسه
دمشق - وكان الرأي توجهه إلى مصر - وتبعه سودون الجلب وقرقماس ابن أخي

 دمرداش ففاتهما الملك الناصر ومضى إلى دمشق.

وناظر الجيش بدرّ وأحأاط القوم بالخليفة المستعين بالله وفتح الدين فتح الله كاتب السر
أثقال الملك الدين حأسن بن نصر الله وناظر الخاص أبن أبي شاكر واستولوا على جميع

 الناصر وأمرائه.

وما غربت وامتدت أيدي أصحاب المراء إلى النهب والسر في أصحاب الملك الناصر
 الشمس حأتى انتصر المراء وقوي أمرهم.

الذرّعي وصلى وأذن المغرب فتقدم إمام المير شيخ شهاب الدين أحأمد بن حأسن بن
في     واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون بهم المغرب وقرأ في الركعة الولى بعد الفاتحة: "

الرّض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورّزقكم من الطيبات لعلكم
 ". تشكرون

المن فوقعت هذه الية الموقع الحسن كونهم كانوا في خوف وجزع وصارّوا إلى
 والتحكم.

 وباتوا تلك الليلة بمخيماتهم وهي ليلة الثلثاء.

رّئيس القوم وأصبح المراء وليس فيهم من يرجع إليه بل كل واحأد منهم يقول: أنا
بأنه المير الكبير وكبيرهم فنادى شيخ بأنه المير الكبير ورّسم بما شاء وناس نورّوز أيًضا

استولى على السطبل ورّسم بما أرّاد ونادى سودون المحمدي بأنه المير الكبير وقد
 السلطاني بما فيه لنفسه ونادى بكتمر جلق بأنه المير الكبير.

السر قال: بعث إلي قال الشيخ تقي الدين المقريزي - رّحأمه الله: حأدثني فتح الله كاتب
وأعلم المراء به فقال المير شيخ ونورّوز قال لي: كتب بما جرى إلى الديارّ المصرية

 لهما: من السلطان الذي أكتب عنه.

. 

. 

يريدان المير فرج - فأطرق كل منهما ساعًة ثم قال: ابن أستاذنا ما هو هنا حأتى نسلطنه
 ابن الملك الناصر فرج.

يكتب عنه إلى فلما رّأى انقطاعهما قال: الرأي أن يتقدم كل منكما إلى موقعه بأن
ًبا بصورّة الحال ويأمرهم بحفظ القلعة والمدينة ويعدهم بالخير ثم يكتب المراء بمصر كتا

 الخليفة كذلك.

ًبا وندب قجقارّ القردمي لحمل الكتب فوقع هذا منهما الموقع الحسن وكتب كل منهما كتا
 وجهز إلى مصر فمضى من يومه.
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الناصر ول ونودي بالرحأيل في يوم الرّبعاء خامس عشره وليس عندهم خبر عن الملك
أين ذهب - انتهى.

 قلت: وأما

 الملك الناصر فإنه لما انكسر سارّ نحو دمشق

 فقيل له محتضر. حأتى دخلها ليلة الرّبعاء في ثلثة نفر ونزل بالقلعة وسأل عن الوالد

المير تنم ومات الوالد في يوم الخميس سادس عشر المحرم ودفن من يومه بتربة
 الحسني نائب الشام خارّج دمشق بميدان الحصى.

ووعدهم بكل خير وأما الملك الناصر فإنه أصبح يوم الرّبعاء استدعى القضاة والعيان
وتلحأقت به عساكره وحأثهم على نصرته والقيام معه فانقادوا له فأخذ في تدبير أمورّه

ًئا بعد شيء.  شي

عشر ثم قدم عليه التابك دمرداش فأصبح خلع عليه في عصر يوم الخميس سادس
 المحرم بوليته نيابة دمشق - بعد موت الوالد - رّحأمه الله.

للوالد من خيل وأخذ السلطان في الستعداد وأخرج الموال ثم استولى على جميع ما
ًيا وأيًضا وكيل زوجته فكان من جملة ما وجمال وقماش وزرّدخاناه ومال من كونه وص
المشتروات أخذه نحو اللف فرس ما بين مراكيب وجشارّ واستخدم جميع مماليك الوالد

الوالد ومماليك الخدمة وكانوا أيًضا نحو اللف مملوك وخلع على طوغان دوادارّ
باستقرارّه على تقدمة ألف بدمشق على عادته وعلى أرّغون شاه شاد شراب خاناته
باستقرارّه على إمرة طبلخاناه وكذلك رّأس نوية فكلموه فيما أخذ للوالد من الخيول

 والقماش فوعدهم برد ما أخذ وأضعافه.

 ثم أحأضر السلطان الموال وصبها.

القامة في دمشق بين يديه فأشارّ عليه دمرداش بالخروحا إلى حألب فلم يوافقه وأبى إل
ًيا بالعود إلى الديارّ المصرية فلم يرض وأقام بدمشق وكان رّأي دمرداش فأشارّ عليه ثان

قرايلك وابن فيه غاية الجودة فإن جميع أمراء التركمان كانت مع الملك الناصر مثل
 القدم. قرمان وبني دلغادرّ وغيرهم فحبب إليه القامة بدمشق لمر سبق في

والعربان والعشير ولما أخرج السلطان الموال أتاه الناس من كل فج من التركمان
منهم بموضع وغيرهم فكتب أسماءهم وأنفق عليهم وقواهم بالسلحا وأنزل كل طائفة

ًة على ألف رّجل.  يحفظه فكان عدة من استخدمه من المشاة زياد

سورّ المدينة وحأصن القلعة بالمناجيق والمدافع الكبارّ وجعل بين كل شرفتين من شرفات
برج من جنوية ومن ورّائها الرماة بالسهام الخلنج والسهم الخطائية ونصب على كل

ًيا يرمى به الحجارّة.  أبراج السورّ شيطان

 الوجوه. وأتقن تحصين القلعة بحيث إنه لم يبق سبيل للتوصل إليها بوجه من

 ثم خلع على نكباي الحاجب بنيابة حأماة.
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وجماعة من ثم رّكب قاضي القضاة جلل الدين البلقيني ومعه بقية قضاة مصر ودمشق
المظالم أرّباب الدولة ونودي بين أيديهم عن لسان السلطان أنه قد أبطل المكوس وأزال
لسانه: فادعوا له فعظم ميل الشاميين إليه وتعصبوا له وصارّ غالبهم من حأزبه وغنوا عن

شيخ أنا سلطان ابن سلطان وأنت يا شيخ أمير وأكثروا من الدعاء له والوقيعة في
 ونورّوز ووعدوه القتال معه حأتى الممات.

قبة يلبغا خارّج واستمر ذلك إلى بكرة يوم السبت ثامن عشر المحرم فنزل المراء على
المحمدي دمشق فندب السلطان عسكًرا فتوجهوا إلى القبيبات فبرز لهم سودون
 الفريقان. وسودون الجلب واقتتلوا حأتى تقهقر السلطانية منهم مرتين ثم انصرف

غربي دمشق من وفي يوم الحأد تاسع عشر المحرم ارّتحل المراء عن قبة يلبغا ونزلوا
نهارّهم وبالنفط جهة الميدان ووقفوا من جهة القلعة إلى خارّج البلد فتراموا بالنشاب

 فاحأترق ما عند باب الفراديس من السواق.

فوقفوا شرقي البلد فلما كان الغد من يوم الثنين عشرين المحرم اجتمع المراء للحصارّ
 ثاني عشرينه. وقبليه ثم كروا رّاجعين ونزلوا ناحأية القنوات إلى يوم الرّبعاء

أصحابه إلى العقيبة ووقع القتال من شرقي البلد ونزل المير نورّوز بدارّ الطعم وامتدت
أستادارّ الوالد تجاه ونزل طائفة بالصالحية والمزة ونزل شيخ بدارّ غرس الدين خليل
الله ونزل بكتمر جلق جامع كريم الدين الذي بطرف القبيبات ومعه الخليفة وكاتب فتح

ومنعوا الميرة عن وقرقماس - سيدي الكبير - في جماعة من جهة بساتين معين الدين
الحمامات وغلقت الملك الناصر وقطعوا نهر دمشق ففقد الماء من البلد وتعطلت

 السواق.

ًدا وتراموا بالسهام والنفوط فاحأترق عدة واشتد المر على أهل دمشق واقتتلوا قتاًل شدي
 حأوانيت بدمشق.

بالرمي من أعلى وكثرت الجراحأات في أصحاب المراء من الشاميين وأنكاهم السلطانية
 السورّ وعظم المر وكلوا من القتال.

القضاة ناصر تم إن المير شيًخا أرّسل إلى شهاب الدين الحسباني والباعوني وقاضي
بالشلبية لمرض الدين بن العديم الحنفي قاضي قضاة الديارّ المصرية - وكان قد انقطع

 به - فأحأضر شيخ الثلثة وأنزلهم عنده.

دمشق بالمير ثم لحق ناصر الدين بن البارّزي وصدرّ الدين الدمي الحنفي قاضي قضاة
 شيخ.

بن الشحنة ولما بلغ الملك الناصر توجه ابن العديم إلى شيخ أرّسل خلف محب الذين
 قاضي حألب ووله قضاء الحنفية بالديارّ المصرية عوضه.

شاد الشراب خاناه ثم في يوم الجمعة رّابع عشرينه أحأضر المير شيخ المير بلط العرج
 - وكان ممن قبض عليه بعد انهزام الملك الناصر - ووسطه.

الواقعة من أجل ثم أحأضر أيًضا المير بلط أمير علم - وكان ممن قبض عليه أيًضا يوم
للتوسيط صاحا: يا أنه كان يتولى ذبح خشداشيته من المماليك الظاهرية - فلما حأمل

خشداشنا وأيام الذبح كنت عدونا!! ظاهرية! الجيرة! أنا خشداشكم! قالوا له: الن أنت
 فلم يقم إليه أحأد.



الناصر فرج وفي يوم السبت خامس عشرين المحرم خلع الخليفة المستعين بالله الملك
السلطنة من السلطنة واتفق المراء على إقامة الخليفة المستعين بالله المذكورّ في

 لتستقيم بسلطنته الحأوال وتنفذ الكلمة وتجتمع الناس على سلطان.

ًنا فامتنع الخليفة وثبت خلع الملك الناصر على القضاة وأجمعوا على إقامة الخليفة سلطا
المتناع وخاف من الملك من ذلك غاية المتناع وخاف أل يتم له ذلك فيهلك وصمم على

ًدا. ًفا شدي  الناصر خو

محمد بن مبارّك شاه فلما عجز عنه المراء دبروا عليه حأيلًة وطلبوا المير ناصر الدين
ومعه ورّقة تتضمن الطازي - وهو أخو الخليفة المستعين بالله لمه - وندبوه بأن يركب

السلطنة ول مثالب الملك الناصر ومعايبه وأن الخليفة قد خلعه من الملك وعزله من
 يحل لحأد معاونته ول مساعدته.

ذلك وأيس فلما بلغ الخليفة ذلك لم أخاه ناصر الدين بن مبارّك شاه المذكورّ على
فبايعوه الخليفة عند ذلك من انصلحا الملك الناصر له فأذعن لهم حأينئذ بأن يتسلطن

الكتاب إن بأجمعهم وحألفوا له وتم أمره على ما يأتي ذكره في أوائل ترجمته من هذا
 شاء الله تعالى.

الناس عنه وصارّوا وأما الملك الناصر فإنه لما تسلطن الخليفة وخلع هو من الملك نفر
ًبا يرى أن مخالفة الخليفة كفر والناصر قد عزل من الملك فمن قاتل معه فقد حأزبين: حأز

ًبا يرى أن القتال مع الملك الناصر واجب وأنه باق على سلطنته عصي الله ورّسوله وحأز
 ومن قاتله إنما هو باغ عليه وخارّج عن طاعته.

سادس عشر ومن حأينئذ أخذ أمر الملك الناصر في إدبارّ إلى أن قتل في ليلة السبت
صفر من سنة خمس عشرة وثمانمائة بالبرج من قلعة دمشق بعدما حأوصر أياًما كما

 سيأتي ذكره مفصًل في ترجمة المستعين بالله إلى أن حأبس بقلعة دمشق.

المستعين وأقام وخبره: أنه لما حأبس بقلعة دمشق - بعد أمورّ يأتي ذكرها في سلطنة
ثلثة نفر هم: محبوًسا بالبرج إلى ليلة السبت سادس عشر صفر المذكورّ - دخل عليه
بالله لمه وآخر المير ناصر الدين محمد بن مبارّك شاه الطازي أخو الخليفة المستعين

رّآهم الملك من ثقات شيخ وآخر من أصحاب نورّوز ومعهم رّجلن من المشاعلية فعندما
ًعا وعرف فيما جاؤوا ودافع عن نفسه وضرب أحأد الرجلين الناصر فرج قام إليهم فز

 بالمدورّة صرعه.

يضربونه بالسكاكين ثم قام الرجل هو ورّفيقه ومشوا عليه وبأيديهم السكاكين ول زالوا
صرعاه بعد ما أثخنا المذكورّة وهو يعارّكهم بيديه وليس عنده ما يدفع عن نفسه به حأتى

 جراحأه في خمسة مواضع من بدنه.

فعاد إليه وخنقه وتقدم إليه بعض صبيان المشاعلية فخنقه وقام عنه فتحرك الملك الناصر
ًثا وخنقه وفرى ًيا حأتى قوي عنده أنه مات فتحرك فعاد إليه ثال أوداجه بخنجر كان معه ثان

مرتفعة من الرّض وسلبه ما عليه من الثياب ثم سحب برجليه حأتى ألقي على مزبلة
مفتوحأتان تحت السماء وهو عارّي البدن يستر عورّته وبعض فخذيه سراويله وعيناه

وموارّاته. والناس تمر به ما بين أمير وفقير ومملوك وحأر قد صرف الله قلوبهم عن دفنه

 وبقيت الغلمان والعبيد والوباش تعبث بلحيته وبدنه.

 واستمر على المزبلة المذكورّة طول نهارّ السبت المذكورّ.



بمقبرة باب فلما كان الليل من ليلة الحأد حأمله بعض أهل دمشق وغسله وكفنه ودفنه
ًبا لله تعالى بموضع يعرف بمرج الدحأداحا ولم تكن جنازته مشهودة ول الفراديس احأتسا

 عرف من تولى غسله وموارّاته.

على قلة مروءة قلت: وما وقع للملك الناصر من قتله وإلقائه على المزبلة مما يدل
الملك الظاهر القوم وعدم حأفظهم ومراعاتهم لسوابق نعمه عليهم ولحقوق تربية والده

 برقوق عليهم.

غاية المجازاة فكان ونفرض أنه أساء لهم وأرّاد قتلهم وكان مجازاته عن ذلك بالقتل وهو
الملوك فإنه قد حأصل الليق بعد قتله إخفاء أمره وموارّاته كما فعل غيرهم بمن تقدم من

 مقصودهم بقتله وزيادة.

يؤخذ ويدفن وأيًضا حأتى إن الذي - والعياذ بالله تعالى - يقع في الكفر تضرب عنقه ثم
على الملوك فمراعاة السلطنة وناموس الملك مطلوب من كل واحأد والملوك لهم غيرة

 ولو كان بينهم العداوة والخصومة.

هارّون العباسي وقد رّأيت في تارّيخ السلم في ترجمة الخليفة محمد المهدي بن الرشيد
مروان الموي أنه سأل بعض جلسائه عن أحأوال الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن

ًقا. فقال له بعض من حأضر: وما السؤال عنه يا أمير المؤمنين! كان رّجل ًقا زندي  فاس

أن جعلها في زنديق فلما سمع الخليفة المهدي كلمه نهره وقال له: صه خلفة الله أجل
 وأقامه من مجلسه.

ذلك مع علمه وكان الوليد كما قال الرجل غير أن المهدي غارّ على منصب الخلفة فقال
 بحال الوليد.

كانوا أشد بغًضا فلعمري أين فعل هؤلء من قول المهدي! مع أن خلفاء بني العباس
وتتفاضل والفعال لخلفاء بني أمية من بغض هؤلء للملك الناصر غير أن العقول تتفاوت

 تدل على شيم الفاعل - انتهى.

فكانت مدة ومات الملك الناصر وله من العمر أرّبع وعشرون سنة وثمانية أشهر وأيام
عبد ملكه من يوم مات أبوه الملك الظاهر برقوق إلى أن خلع لخيه الملك المنصورّ

العزيز - حأسبما تقدم ذكره - ست سنين وخمسة أشهر وأحأد عشر يوًما وخلع من
بأخيه المذكورّ سبعين يوًما ومن يوم أعيد إلى السلطنة بعد خلع أخيه المذكورّ السلطنة
السبت خامس جمادى الخرة من سنة ثمان وثمانمائة إلى يوم خلعه المستعين في يوم

السلطنة في يوم السبت خامس وعشرين المحرم من سنة خمس عشرة بالله من
 أشهر سواء. وثمانمائة ست سنين وعشرة

سنة: وثلثة أشهر فجميع مدة سلطنته الولى والثانية - سوى أيام خلعه - ثلث عشرة
 وأحأد عشر يوًما.

وأصبرها على وكان الملك الناصر من أشجع الملوك وأفرسها وأكرمها وأكثرها احأتماًل
 العصاة من أمرائه.

ًدا من الظاهرية ول حأدثني بعض أعيان المماليك الظاهرية أن الملك الناصر ما قتل أحأ
قبض على غيرهم حأتى رّكب عليه وآذاه غير مرة وهو يعفو عنه وتصديق ذلك أنه لما

بقلعة المير شيخ والتابك يشبك الشعباني بدمشق في سنة عشر وثمانمائة وحأبسهما



أقبح دمشق كان يمكنه قتلهما فإن ذلك كان بعد ما حأارّباه في واقعة السعيدية وكسراه
 كسرة وأما شيخ فإنه كان تكررّ عصيانه عليه قبل ذلك غير مرة.

ًة وظفر ًة واحأد به لم يبقه وقد رّأينا من جاء بعده من الملوك إذا رّكب عليه أحأد مر
 فائدة. والكلم في بيان ذلك من وجوه عديدة يطول الشرحا فيه وليس تحت ذلك

موجود الوالد ولم أرّد بما قلته التعصب للملك الناصر المذكورّ فإنه أخذ مالنا وجميع
 وتركنا فقراء - يعلم ذلك كل أحأد - غير أن الحق يقال على أي وجه كان.

ًبا معتدل القامة أشقر له لثغة في لسانه بالسين غير أنه كان أفرس ملوك وكان صفته شا
 الترك بعد الملك الشرف خليل بن قلون بل مدافعة.

ًة قلت: ولنذكر هنا من مقالة الشيخ تقي الدين المقريزي في حأقه من المساوىء نبذ
فإنه خرب بسوء تدبيره برمتها وللناظر فيها التأمل قال: وكان الناصر أشأم ملوك السلم

وطرق الطاغية جميع أرّاضي مصر وبلد الشام من حأيث يصب النيل إلى مجرى الفرات
حأتى تيمورّ بلد الشام في سنة ثلث وثمانمائة وخرب حألب وحأماة وبعلبك ودمشق

 صارّت دمشق كوًما ليس بها دارّ.

 وقتل من أهل الشام مال يحصى عدده.

. 

. 

في ارّتفاع وطرق ديارّ مصر الغلء من سنة ست وثمانمائة فبذل أمراء دولته جهدهم
 السعارّ بخزنهم الغلل وبيعهم لها بالسعر الكثير.

 ثم زيادة أطيان أرّاضي مصر حأتى عظمت كلفة ما تخرجه الرّض.

بالدنانير وأفسدوا مع ذلك النقود بإبطال السكة السلمية من الذهب والمعاملة
 المشخصة التي هي ضرب النصارّى.

ما كان بعشرين ورّفعوا سعر الذهب حأتى بلغ إلى مائتين وأرّبعين درّهًما كل مثقال بعد
 درّهًما ومكسوا كل شيء.

التي تجبى وأهمل عمل الجسورّ بأرّاضي مصر وألزم الناس أن يقوموا عنها بالموال
 منهم.

ذلك من سعد وأكثر وزرّاؤه من رّمي البضائع على التجارّ ونحوهم بأغلى الثمان وكل
والباطل الدين بن غراب وجمال الدين يوسف الستادارّ وغيرهما فكانا يأخذان الحق

 ويأتيان له به لئل يعزلهم من وظائفهم.

فخربت البلد ثم ماتوا فتم هو على ذلك يطلب المال من المباشرين فيسدون بالظلم
 لذلك وفشا أخذ أموال الناس.

الشامية فما من هذا مع تواتر الفتن واستمرارّها بالشام ومصر وتكرارّ سفره إلى البلد
ًة على ألف ألف دينارّ يجبيها من دماء سفرة سافر إليها إل وينفق فيها أمواًل عظيمة زياد

 أهل مصر ومهجهم.



 ثم يتقدم إلى الشام فيخرب الديارّ ويستأصل الموال ويدمر القرى.

السكندرّية وبلد ثم يعود وقد تأكدت أسباب الفتنة وعادت أعظم ما كانت فخربت
وعم الخراب بلد البحيرة وأكثر الشرقية ومعظم الغربية والجيزية وتدمرت بلد الفيوم
الجمعة ودثر ثغر الصعيد بحيث بطل منها زيادة على أرّبعين خطبة كانت تقام في يوم
وظواهرها زيادة عن أسوان وكان من أعظم ثغورّ المسلمين وخرب من القاهرة وأملكها

 نصفها.

 ومات من أهل مصر في الغلء والوباء نحو ثلثي الناس.

بالفسوق من وقتل في الفتن بمصر مدة أيامه خلئق ل تدخل تحت حأصر مع مجاهرته
 شرب الخمر وإتيان الفواحأش والتجرؤ العظيم على الله جلت قدرّته.

لينزع أباه الملك ومن العجيب أنه لما ولد كان قد أقبل يلبغا الناصري بعساكر الشام
بشر به قيل له: ما الظاهر برقوق من الملك - وهو في غاية الضطراب من ذلك - فعندما

 تسميه.

. 

. 

 بلغاق - يعني فتنة - وهي كلمة تركية. قال:

يسم فلما عاد فقبض على أبيه الملك الظاهر وسجن بالكرك - كما تقدم ذكره أو هو لم
بلغاق وهو في برقوق إلى الملك عرض عليه فسماه فرًجا ولم يسمه أحأد لذلك اليوم إل

الناس ليذيقهم بعض الحقيقة ما كان إل فتنة أقامه الله - سبحانه وتعالى - نقمًة على
 الذي عملوا.

ومائتان وهي عدد ومن عجيب التفاق أن حأروف اسمه " ف رّج " عددها ثلثة وثمانون
 جركس وكان فناء طائفة الجركس على يديه.

 فإن حأروفها تفنى إذا أسقطت بحروف اسمه.

 وسلطينها!. قلت: كيف كان فناء الجركس على يديه وهم إلى الن ملوك زماننا

 فهذا هو الخباط بعينه!.

 وإن كان يعني الذين قتلهم فهو قتل من كل طائفة - انتهى.

 قال: وكانت وفاته عن أرّبع وعشرين سنة وثمانية أشهر وأيام.

البعض وهم الذين وكل هذه المورّ من سوء تدبير مماليك أبيه معه والفتنة في بعضهم
كان من جسروه على المظالم وعلى قتل بعضهم فاستمر على الظلم والقتل إلى أن

 أمره ما كان - انتهى كلم المقريزي بتمامه وكماله.

على نفسه - غير قلت: وكان يمكنني أن أجيب عن كل ما ذكره المقريزي - غير إسرافه
 أني أضربت عن ذلك خشية الطالة والملل.



البلء قديم على أني موافقه على أن الزمان يصلح ويفسد بسلطانه وأرّباب دولته ولكن
 حأديث - انتهى.

 وخلف الملك الناصر عشرة أولد - فيما أظن - ثلثة ذكورّ وسبع إناث.

وعائشة وآسية فالذكورّ: فرج ومحمد وخليل والناث: ستيته التي زوجها لبكتمر جلق
عائشة وشقراء - وزينب وشقراء وهاجر ورّحأب والجميع أمهاتهم أم أولد مولدات ما عدا

 والله أعلم.

 وثمانمائة. السنة الولى من سلطنة الناصر فرج الثانية وهي سنة ثمان

 على أن أخاه الملك المنصورّ عبد العزيز حأكم منها سبعين يوًما.

سودون المارّداني فيها أمسك السلطان الملك الناصر التابك بيبرس ابن عمته والمير
 الدوادارّ الكبير بعد عوده إلى الملك - حأسبما تقدم ذكره.

شيخ الكتاب وفيها توفي الشيخ علء الدين علي بن محمد بن علي بن عصفورّ المالكي
 بالديارّ المصرية في يوم الثنين رّابع عشرين شهر رّجب.

وكان ابن كان أحأد موقعي الدست بالقاهرة وكان يجيد الخط المنسوب بسائر القلم
لما عصفورّ هذا هو الذي كتب عهد الملك المنصورّ عبد قد نسخ الكتاب من بعده عصفورّ

المؤمنين طارّ للخلد مذ كتب العهد قضى نحبه وكان منه آخر العهد وتوفي الخليفة أمير
ابن الخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد ابن الخليفة المعتصم بالله أبي بكر

بن علي بن المستكفي بالله سليمان بن الحاكم بأمر الله أحأمد بن الحسن بن أبي بكر
المستظهر بالله الحسين ابن الخليفة الراشد بالله منصورّ بن المسترشد بالله الفضل بن

الخليفة القائم بأمر أحأمد بن المقتدي بالله عبد الله ابن المير ذخيرة الدين محمد ابن
بن المقتدرّ بالله جعفر بن الله عبد الله بن القادرّ بالله أحأمد بن المقتفي بالله إبراهيم

المتوكل على الله جعفر بن المعتضد بالله أحأمد ابن المير الموفق طلحة ابن الخليفة
ابن الخليفة أبي جعفر عبد المعتصم بالله محمد بن الرشيد بالله هارّون بن المهدي محمد

العباسي المصري يوم الله المنصورّ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي
 الثلثاء ثامن شهر رّجب ودفن بالمشهد النفيسي خارّج القاهرة.

جمادى الخرة سنة ثلث بويع المتوكل بالخلفة بعد موت أبيه بعهد منه إليه في يوم سابع
صفر سنة تسع وسبعين وستين وسبعمائة وتم أمره إلى أن خلعه أينبك البدرّي في ثالث

 وسبعمائة بزكرياء بن إبراهيم.

الظاهر برقوق في ثم أعيد في عشرين شهر رّبيع الول منها فاستمر إلى أن خلعه الملك
 بالواثق. أول شهر رّجب سنة خمس وثمانين وسبعمائة بعمر بن إبراهيم ولقب

في الخلفة ثم أعاده في عشرين شهر رّبيع الول سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة فاستمر
 إلى أن مات.

 وتولى الخلفة بعده ابنه المستعين بالله العباس.

وهم: المستعين قلت: ول نعلم خليفًة تخلف من أولده لصلبه خمسة غير المتوكل هذا
القائم بأمر الله حأمزة العباس ثم المعتضد داود ثم المستكفي سليمان - وهما أشقاء - ثم



يوسف خليفة زماننا هذا - وهو شقيق المستعين بالله المتقدم ذكره - ثم المستنجد بالله
 عامله الله باللطف.

محمد بن وتوفي قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عبد الرحأمن بن محمد بن محمد بن
بابن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحأمن المعروف

خلدون الحضرمي الشبيلي المالكي قاضي قضاة الديارّ المصرية بها في يوم الرّبعاء
ًة.  خامس عشرين شهر رّمضان فجاء

 وقد ولي القضاء غير مرة.

 بمدينة تونس. ومولده في يوم الرّبعاء أول شهر رّمضان سنة إثنتين وثلثين وسبعمائة

ًعا في فنون من العلوم وله نظم ونثر وقد استوعبنا ترجمته في وكان إماًما عالًما بارّ
 المنهل الصافي وذكرنا قدومه إلى القاهرة ومشايخه وغير ذلك.

عبرتي ومن شعره من قصيدة: الكامل أسرفن في هجري أو في تعذيبي وأطلن موقف
ونحيبي وتوفي القاضي المير سعد الدين إبراهيم بن عبد الرزاق بن غراب في ليلة

 الخميس تاسع عشر شهر رّمضان - ولم يبلغ من العمر ثلثين سنة - بعد مرض طويل.

وكتابة السر وكان ولي نظر الخاص في دولة الملك الظاهر برقوق ثم الوزرّ ونظر الجيش
 والستادارّية في دولة الملك الناصر فرج الولى.

وأمير مجلس ولبس ثم صارّ في سلطنته الثانية أمير مائة ومقدم ألف بالديارّ المصرية
دارّه فلزم الكلفتاة وتقلد بالسيف وحأضر الخدمة السلطانية مرة واحأدة ونزل إلى

 الفراش إلى أن مات.

ظلمه بالنسبة وكان له مكارّم وأفضال وهمة عالية لم يسمع بمثلها في عصره مع عدم
جمال الدين إلى غيره من أبناء جنسه وأما سفك الدماء فلم يدخل فيه البتة وقد اقتدى

تجاوز يوسف البيري طريقه في المكارّم والتحشم غير أنه أمعن في سفك الدماء حأتى
القباط الحد - عليه من الله ما يستحقه - وكان أصل سعد الدين هذا من أولد الكتبة

ًفا بالسكندرّية ثم اتصل بخدمة المير محمود بن علي الستادارّ واختص به حأتى صارّ عارّ
تاج بجميع أحأواله ثم بسفارّته ولي نظر الخاص عوًضا عن سعد الدين بن أبي الفرج بن
الدين موسى في يوم الخميس تاسع عشر ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وسبعمائة

 ذاك دون العشرين سنة. وعمره إذ

الباطن ول زال ولما استفحل أمره أخذ في المرافعة في أستاذه محمود المذكورّ في
 يسعى في ذلك حأتى كان زوال نعمة محمود المذكورّ على يديه.

مرافعته في ثم ترقى بعد ذلك حأتى كان من أمره ما كان فلم يعد له من المساوىء غير
 محمود المذكورّ ل غير.

بن حأبيب الحلبي وتوفي الشيخ المام الديب زين الدين طاهر بن الشيخ بدرّ الدين حأسن
 الموقع الكاتب في ليلة سادس عشر ذي القعدة.

ًبا شاعًرا مكثًرا ومن شعره: أفدى رًّشا ما مر بي أو خطرا كالغصن رّشيق إل وكان أدي
مذ أسفر لقيت في هواه خطرا باللحظ رّشيق والسالف والوجيه عقلي قمرا آس وشقيق
السريع وجهه يحاكى قمرا للبدرّ شقيق وله أيضا في الملك الظاهر لما أمسك منطاًشا



ًعا نعيًرا العاصي الملك الظاهر في عزه أذل من ضل ومن طاشا ورّد في قبضته طائ
ومنطاًشا وتوفي الوزير الصاحأب تاج الدين عبد الله ابن الوزير الصاحأب سعد الدين ابن

 البقري القبطي المصري تحت العقوبة في ليلة الثنين ثامن عشرين ذي القعدة.

أمراء اللوف وتوفي المير سيف الدين قاني باي بن عبد الله العلئي الظاهري أحأد
 بالديارّ المصرية بها في ليلة الحأد حأادي عشرين شوال بعد مرض طويل.

 وكان يعرف بالغطاس لكثرة هروبه واختفائه.

 وكان من شرارّ القوم كثير الفتن.

ًبا لخذ تيمورّلنك مدينة دمشق لنه اتفق مع جماعة من المراء وهو أحأد من كان سب
فخاف من والخاصكية وعاد الجميع إلى مصر ليسلطنوا الشيخ لجين الجندي الجركسي

من دمشق بقي من المراء أن يتم لهم ذلك وأخذوا السلطان الملك الناصر فرًجا وخرجوا
لتيمورّ. على حأين غفلة وسارّوا في أثرهم حأتى أدرّكوهم بمدينة غزة وتركوا دمشق مأكلًة

 الدماء وغيره. قلت: الدال على الخير كفاعله فهو شريك لتيمورّ فيما اقتحمه من سفك

الطبلخانات بالديارّ وتوفي المير سيف الدين بلط بن عبد الله السعدي أحأد أمراء
 المصرية - بطاًل بها - في رّابع عشرين جمادى الولى.

ًنا عاقًل.  وكان ساك

قتيًل - في - وتوفي المير سيف الدين جقمق بن عبد الله الصفوي حأاجب حأجاب دمشق
 المراء. حأادي عشر شهر رّبيع الخر ضرب المير شيخ المحمودي عنقه وكان من قدماء

تنقل في عدة ولي حأجوبية حألب في دولة الملك الظاهر برقوق ثم ولي نيابة ملطية ثم
 وليات إلى أن ولي حأجوبيه دمشق.

 ووقع بينه وبين المير شيخ وحأشة حأتى كان من أمره ما كان.

بالمسرطن وتوفي المير سيف الدين شيخ بن عبد الله السليماني الظاهري المعروف
بديارّ في حأادي عشر شهر رّبيع الخر خارّج دمشق بعد أن صارّ أمير مائة ومقدم ألف

 مصر ثم نائب صفد ثم نائب طرابلس ووقع له أمورّ.

الخاصكي المقدم وشيخ هذا هو ثاني من سمي بهذا السم واشتهر والول شيخ الصفوي
 ذكره والثالث هو شيخ المحمودي الملك المؤيد - انتهى.

الزمني الملكي في وتوفي الوزير الصاحأب تاج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج بن نقول
 رّابع شهر رّبيع الخر بعدما ولي عدة وظائف.

ًبا بها ثم ولي نظرها ثم استقر ًيا بقطيا ثم صارّ كات وزيًرا بالديارّ المصرية كان أوًل صيرف
 أستادارًّا ثم ولي كشف الوجه البحري.

بالصاحأب ثم بالمير قال المقريزي: كان أوًل يسمى بالمعلم ثم سمي بالقاضي ثم نعت
 ثم بملك المراء كل ذلك في مدة يسيرة من السنين - انتهى.



فرج الولى وتوفي الطاغية تيمورّلنك كورّكان وقد تقدم نسبة في ترجمة الملك الناصر
 على اختلف كبير في نسبه.

الماضيه - وهو نازل مات في ليلة الرّبعاء تاسع عشر شعبان في هذه السنة - وقيل في
الحدادون وآهنكر بضواحأي أترارّ بالقرب من آهنكران ومعنى آهنكران باللغة العربية
انقضى فصل الصيف الحداد وكان سبب موته أنه خرج من بلعه لخذ بلد الصين - وقد

فاستعدوا لذلك ودخل الخريف - وكتب إلى عساكره أن يأخذوا الهبة لمدة أرّبع سنين
 وأتوه من كل جهة وصنع له خمسمائة عجلة لحمل أثقاله.

جامد فعبره ثم خرج من سمرقند في شهر رّجب وقد اشتد البرد ونزل على سيحون وهو
بمثلها مع قوة البرد ومر سائًرا فأرّسل الله عليه من عذابه جباًل من الثلج التي لم يعهد

وخياشيمهم وآذان دوابهم الشديد فلم يبق أحأد من عساكره حأتى امتلت آذانهم وعيونهم
 وأعينها من الثلج إلى أن كادت أرّواحأهم تذهب.

 بهائمهم. ثم اشتدت تلك الرياحا ومل الثلج جميع الرّض - مع سعتها - فهلكت

ًتا.  وجمد كثير من الناس وتساقطوا عن خيولهم مو

لحأد ول يبالي بما نزل وجاء بعقب هذا الثلج والريح أمطارّ كالبحارّ وتيمورّ مع ذلك ل يرق
حأتى هلك خلق كثير من بالناس بل يجد في السير فما أن وصل تيمورّ إلى مدينة أترارّ

 قوة سيره.

لدفع البرد وتقوية ثم أمر تيمورّ أن يستقطر له الخمر حأتى يستعمله بأدوية حأارّة وأفاويه
 الحرارّة فعمل له ما أرّاد من ذلك.

أثرت حأرارّة ذلك فشرع تيمورّ يستعمله ول يسأل عن أخبارّ عساكره وما هم فيه إلى أن
السير السريع وأخذت في كبده وأمعائه فالتهب مزاجه حأتى ضعف بدنه وهو يتجلد ويسير

لعظم ما به من وأطباؤه يعالجونه بتدبير مزاجه إلى أن صارّوا يضعون الثلج على بطنه
 التلهب وهو مطروحا مدة ثلثة أيام.

إلى لعنة فتلفت كبده وصارّ يضطرب ولونه يحمر ونساؤه وخواصه في صراخ إلى أن هلك
 الله وسخطه فلبسوا عليه المسوحا.

بن تيمورّ ومات ولم يكن معه أحأد من أولده سوى حأفيده سلطان خليل ابن ميران شاه
خليل وسلطان حأسين ابن أخته فأرّادا كتمان موته فلم يخف ذلك على الناس فتسلطن

 المذكورّ بعد جده تيمورّ وبذل الموال وعاد إلى سمرقند برمة جده تيمورّ.

 فخرج الناس إلى لقائه لبسين المسوحا بأسرهم وهم يبكون ويصرخون.

الناس مشاة بين ودخل ورّمة تيمورّ بين يديه في تابوت أبنوس والملوك والمراء وكافة
سلطان يديه وقد كشفوا رّؤوسهم وعليهم المسوحا إلى أن دفنوه على حأفيده محمد

بمدرّسته وأقيم عليه العزاء أياًما وقرئت عنده الختمات وفرقت الصدقات ومدت
الحلوات والسمطة بتلك الهمم العظيمة ونشر أقمشته على قبره وعلقوا سلحأه وأمتعته

على الحيطان حأوالي قبره وكلها ما بين مرصع ومكلل ومزرّكش في تلك القبة العظيمة
بالقبة المذكورّة قناديل من ذهب والفضة من جملتها قنديل من ذهب زنته أرّبعة وعلقت

مثقال - وهو رّطل بالسمرقندي وعشرة أرّطال بالدمشقي وأرّبعون رّطًل بالمصري الف
 المدرّسة بالبسط الحرير والديباج. - وفرشت



وتحمل إليه ثم نقلت رّمته إلى تابوت من فولذ عمل بشيراز وهو على قبره إلى الن
إجلًل لقبره النذورّة من وإذا مر على هذه المدرّسة أمير أو جليل خضع ونزل عن فرسه

 لما له في صدورّهم من الهيبة.

ًبا وكان تيمورّ طويل القامة كبير الجبهة عظيم الهامة شديد القوة أبيض اللون مشر
تتوقد عيناه بحمرة عريض الكتاف غليظ الصابع مسترسل اللحية أشل اليد أعرج اليمنى

 جهير الصوت ل يهاب الموت قد بلغ الثمانين وهو متمتع بحواسه وقوته.

يعجبه الصوت وكان يكره المزاحا ويبغض الكذاب قليل الميل إلى اللهو على أنه كان
 الحسن.

 وكان نقش خاتمه رّستي.

 رّستي ومعناه: صدقت.

 نجوت.

 وكان له فراسات عجيبة وسعد عظيم وحأظ زائد في رّعيته.

ًظا يفهم الرمز ويدرّك اللمحة وكان له عزم ثابت وفهم دقيق محجاًجا سريع الدرّاك متيق
 ول يخفى عليه تلبيس ملبس.

 وكان إذا عزم على شيء ل ينثني عنه لئل ينسب إلى قلة الثبات.

الملوك وكان يقال له صاحأب قران القاليم السبعة وقهرمان الماء والطين وقاهر
 والسلطين.

ونهارًّا حأتى صارّ - لكثرة وكان مغرًما بسماع التارّيخ وقصص النبياء عليهم السلم ليًل
 سماعه للتارّيخ - يرد على القارّىء إذا غلط فيها.

 والصنائع. وكان يحب العلم والعلماء ويقرب السادة الشراف ويدنى أرّباب الفنون

الشعراء وكان انبساطه بهيبة ووقارّ وكان يباحأث أهل العلم وينصف في بحثه ويبغض
إل والمضحكين ويعتمد على أقوال الطباء والمنجمين حأتى إنه كان ل يتحرك بحركة

 باختيارّ فلكي.

تيمورّ وكان يلزم لعب الشطرنج - وقد خرجنا عن المقصود في التطويل في ترجمة
ًة في المنهل ًدا لكثيرة الفائدة وقد استوعبنا أحأواله مستوفا الصافي المذكورّ استطرا

 فلينظر هناك - انتهى.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ذرّاعان سواء.

ًعا. ًعا وثلثة وعشرون إصب مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

 السنة الثانية من سلطنة الناصر فرج

 وهي سنة تسع وثمانمائة.



النسابة شيخ فيها توفي الشريف بدرّ الدين حأسن بن محمد بن حأسن الحسني العلوي
 خانقاة بيبرس في ليلة السبت سادس عشر شوال عن سبع وثمانين سنة.

في حأادي وتوفي الشيخ المام العالم بدرّ الدين أحأمد بن محمد الطنبذي الشافعي
 عشرين شهر رّبيع الول.

ًدا من العلماء الذكياء غير ًفا على وكان من أعيان الفقهاء الشافعية معدو أنه كان مسر
 نفسه يميل إلى اللذات التي تهواها النفوس والتهتكات.

ثلثة: شريف سني قلت: وهو من النوادرّ على قول الحافظ الذهبي فإنه قال: النوادرّ
 ومحدث صوفي وعالم متهتك.

شيخ الشيوخ بخانقاة وتوفي الشيخ المام العالم العلمة زادة الخرزباني العجمي الحنفي
وكان من أعيان شيخون في يوم الحأد آخر ذي القعدة ودفن من يومه بخانقاة شيخون

 زمانه في ذلك. السادة الحنفية وله اليد الطولى في العلوم العقلية والدبيات علمة

 صيته. استدعاه الملك الظاهر برقوق من بغداد إلى الديارّ المصرية لعظم

الطلبة من كل وقدم القاهرة وتصدى للقراء والتدرّيس سنين عديدة وانتفع به عامة
 مذهب - رّحأمه الله تعالى.

ذكر ذلك في حأدود وهو غير زادة والد الشيخ محب الدين المام ابن مولنا زادة وقد تقدم
 سنة تسعين وسبعمائة واسمه أحأمد وشهرته زادة.

 أما زادة هذا فإن اسمه زادة ل غير.

 شهر رّجب. وتوفي المير رّكن الدين عمر بن قايماز الستادارّ في يوم الثنين أول

 مرة. وقد تنقل في عدة وظائف هي شد الدواوين والوزرّ والستادارّية - غير

 في زماننا هذا. وهو صاحأب السبيل خارّج الحسينية الذي جدده زين الدين يحيى الستادارّ

 وتوفي ملك العرب سيف الدين نعير بن حأيارّ بن مهنا.

 قتله المير جكم من عوض نائب حألب بقلعة حألب بعد أن أمسكه وسجنه.

الدين محمد بن وكان من أجل ملوك العرب وقد تقدم ذكره في عدة وتوفي المير ناصر
 سنقر البكجري أستادارّ السلطان في جمادى الخرة بحلب.

 وبيت ابن سنقر بيت معروف بالرياسة والتحشم.

البقاء محمد بن وتوفي قاضي القضاة علء الدين علي ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي
رّبيع الخر عبد البر السبكي الشافعي قاضي قضاة دمشق في ليلة الحأد ثاني عشر شهر

 بدمشق.

بدمشق في وتوفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحأمد بن محمد بن الجواشني الحنفي
 ليلة الحأد سادس عشر جمادى الخرة.



الثنين رّابع وتوفي الشيخ محمد بن أحأمد بن محمد المعروف بابن فهيد المغربي في يوم
 عشرين جمادى الخرة.

 وكان للناس فيه اعتقاد وكان له تنسك وعبادة.

 وصحب الشيخ عبد الله اليافعي وخدمه مدة بمكة.

شعبان فنوه ثم قدم القاهرة وصحب المير طشتمر العلئي الدوادارّ في أيام الشرف
 طشتمر بذكره حأتى صارّ يعد من العيان الغنياء إلى أن مات.

بن الحسن وتوفي قاضي القضاة زين الدين أبو هريرة عبد الرحأمن بن يوسف بن أحأمد
قاضي بن سليمان بن فزارّة بن بحر بن محمد بن يوسف الكفري - بفتح الكاف - الحنفي

 قضاة دمشق ثم الديارّ المصرية في ثالث شهر رّبيع الخر.

 ومولده في سنة خمسين وسبعمائة.

محمود وأحأضر على محمد بن إسماعيل بن الخباز وسمع على بشر بن إبراهيم بن
البعلبكي وتفقه بعلماء عصره حأتى برع في الفقه والصلين والعربية وشارّك في عدة

 فنون وأفتى ودرّس وتولى قضاء دمشق هو وأبوه وأخوه وجده.

الديارّ المصرية ثم قدم القاهرة في سنة ثلث وثمانمائة أو بعدها بيسير وولي قضاء
 وحأمدت سيرته إلى أن مات - رّحأمه الله تعالى.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ذرّاعان ونصف.

ًعا ونصف.  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 السنة الثالثة من سلطنة الناصر فرج وهي سنة عشر وثمانمائة.

المير شيًخا فيها تجرد السلطان إلى البلد الشامية سفرته الرابعة التي أمسك فيها
 تقدم. المحمودي والتابك يشبك الشعباني ثم فرا من سجن قلعة دمشق حأسبما

بالطيارّ أمير سلحا وفيها توفي المير سيف الدين سودون بن عبد الله الظاهري المعروف
الصلة عليه بمصلة في ليلة الثلثاء ثامن عشرين شوال وحأضر السلطان الملك الناصر

 المؤمني.

ًعا يندب للمهمات وله محبة في أهل العلم  والصلحا. وكان مشكورّ السيرة شجا

عاد إلى وسمي بالطيارّ لنه خرج من ديارّ مصر في ليلة موكب ووصل إلى دمشق ثم
وهذا مصر في ليلة موكب آخر على خيل البريد ومعه دوادارّه المير أسنبغا الطيارّي

ًدا في نحو أرّبعة السير لم يسمع بمثله فيما مضى من العصارّ من أنه يقطع ثمانين بري
 أيام.

من المير وهذا الخبر مستفاض بين الناس يعرفه كل أحأد غير أنني لم أسأل عن ذلك
ًنا حأتى مات غير أن ولده الشهابي أحأمد أخبرني بذلك هو أسنبغا الطيارّي المذكورّ تهاو

 وغيره - انتهى.



محمد بن عيسى وتوفي الشيخ المام العالم العلمة فريد عصره سيف الدين يوسف ابن
القصرين في السيرامي العجمي الحنفي شيخ الشيوخ بالمدرّسة الظاهرية البرقوقية ببين

 ليلة السبت حأادي عشرين شهر رّبيع الول بالقاهرة.

حألب وأقام بها وكان منشؤه بتبريز وأقام بها حأتى طرقها تيمورّلنك فخرج منها وسارّ إلى
ببين إلى أن استدعاه الملك الطاهر برقوق وقررّه في مشيخة مدرّسة البرقوقية

إلى القصرين بعد وفاة العلمة علء الدين السيرامي في سنة تسعين وسبعمائة فدام بها
 أن مات في هذه السنة.

في سنة ثلث وتولى المشيخة بعده ولده العلمة نظام الدين يحيى التي ذكر وفاته
 وثلثين وثمانمائة.

اللوف بالديارّ وتوفي المير سيف الدين شاهين بن عبد الله الظاهر في أحأد مقدمي
 القعدة. المصرية - المعروف بقصقا بن قصير - في ليلة الجمعة ثامن ذي

 وكان من أشرارّ القوم القائمين في الفتن وفرحا السلطان بموته.

بالرومي زمام وتوفي المير الطواشي زين الدين مقبل بن عبد الله الظاهري المعروف
 الدارّ السلطاني في يوم السبت أول ذي الحجة وترك ماًل كثيًرا.

 وهو صاحأب المدرّسة بخط البندقيين من القاهرة ويقام بها خطبة وجمعة.

الجمعة وتوفي شمس الدين محمد الشاذلي السكندرّي محتسب القاهرة ومصر في بوم
 ثاني صفر.

ًيا من العلوم كان خردفوشيا بالسكندرّية قال الشيخ تقي الدين المقريزي: وكان عارّ
 فترقى بالبذل والبرطيل - انتهى.

الستادارّ - قتيًل - وتوفي المير ناصر الدين محمد ابن المير جمال الدين محمود
 بالقاهرة.

ثم نكب مع وكان من جملة أمراء الطبلخانات في حأياة والده وولي نيابة السكندرّية
 ذلك. والده وصودرّ وأطلق بعد مدة إلى أن اختفى بعد وقعة علي باي لمر أوجب

 وهرب إلى الشام وأقام به مدة.

 السيرة. ثم قدم إلى القاهرة متنكًرا فدل عليه فأخذ وقتل وكان غير مشكورّ

الدوادارّ الكبير بسيف وتوفي المير سيف الدين سودون بن عبد الله الحمزاوي الظاهري
 الشرع بالقاهرة.

إلى أن ولي وكان أصله من مماليك الملك الطاهر برقوق وخاصكيته ثم ترقى بعد موته
 نيابة صفد بعد أمورّ وقعت له بمصر فدام بصفد مدة إلى أن طلب إلى مصر.

خروج الملك الناصر واستقر خازندارًّا ثم شاد الشراب خاناة ثم صارّ دوادارًّا كبيًرا بعد
ذلك إلى أن خرج فرج من بيته وعوده إلى الملك عوًضا عن سودون المارّداني ودام على

ًبا له. الملك الناصر إلى البلد الشامية وعاد فتخلف عنه سودون الحمزاوي هذا  مغاض



 ودام بالبلد الشامية إلى أن قدم غزة هو وجماعة من المراء.

من المراء وطرقهم المير شيخ المحمودي فواقعوه فقتل إينال باي بن قجماس وغيره
 وقبض على سودون هذا بعد أن قلعت عينه.

وطلب وسجنه شيخ إلى أن تجرد الملك الناصر إلى الشام أخذه وعاد به إلى مصر
ًنا ظلًما فقتل في شهر رّبيع الخر وقتل معه القضاة وأثبت عندهم إرّاقة دمه لقتله إنسا

 دوادارّه بربغا.

 الن. وسودون الحمزاوي هذا هو أستاذ المير قاني باي الحمزاوي نائب دمشق

آقبردي والمير ثم قتل السلطان جماعًة من المراء ممن كان قبض عليهم وهم: المير
ذكر قتل الجميع في جمق والمير أسنباي التركماني والمير أسنباي أمير آخورّ وقد تقدم

ًيا كون هذا المحل  مظنة الكشف عن ذلك. ترجمة الملك الناصر غير أننا نذكرهم هنا ثان

 وتوفي المير سيف الدين منطوق نائب قلعة دمشق قتيًل.

دمشق وسبب قتله أن الملك الناصر لما أمسك شيًخا ويشبك وحأبسهما عنده بقلعة
أطلقهما منطوق ونزل الجميع إلى مدينة دمشق فاختفى شيخ بالمدينة وخرج منطوق هذا

 ويشبك.

ًقا هذا لثقل بدنه وفر يشبك فندب إليهم الملك الناصر المير بيغوت فلحق بيغوت منطو
الشعباني والمير فقطع بيغوت رّأسه وحأمله إلى الملك وفيها أيًضا قتل التابك يشبك

شهر رّبيع الخر. جركس القاسمي المصارّع قتلهما المير نورّوز الحافظي على بعلبك في

ًيا وكل وقد مرت كيفية قتلهما مفصلة في ترجمة الملك الناصر فل حأاجة للتكرارّ هنا ثان
شهرتهما ما يغني منهما قد مر ذكره في ترجمة الملك الناصر في غير موضع وأيًضا ففي

 عن ذكرهما.

 انتهى.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلثة أذرّع ونصف.

ًعا وعشرة أصابع.  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 السنة الرابعة من سلطنة الناصر فرج وهي سنة إحأدى عشرة وثمانمائة.

الحلبي الحنفي فيها توفي قاضي القضاة كمال الدين أبو حأفص عمر بن إبراهيم بن محمد
بها - وهو ابن أبي جرادة المعروف بابن العديم قاضي قضاة حألب ثم الديارّ المصرية

 قاض - في ليلة السبت ثاني عشر جمادى الخرة.

 ومولده بحلب في سنة إحأدى وسبعين وسبعمائة.

 ودفن بالحوش المجاورّ لتربة طشتمر حأمص أخضر بالصحراء.

الوالد لكونه كان وتولى القضاء من بعده ابنه قاضي القضاة ناصر الدين محمد بسفارّة
 متزوًجا بإحأدى أخواتي.



ًها عند الملوك وقورًّا وله وكان القاضي كمال الدين المذكورّ رّئيًسا عالًما فاضًل حأشًما وجي
 مكارّم وأفضال.

بينهما - عفى الله وقد ثلبه الشيخ تقي الدين المقريزي بأمورّ هو بري عنها لمر كان
 عنهما.

ًقا - بعد وتوفي المير سيف الدين يلبغا بن عبد الله السالمي الظاهري الستادارّ - خن
 عصر يوم الجمعة بسجن السكندرّية.

ًطا خلط العمل الصالح بالعمل السيىء وساق حأكاياته في عده قال المقريزي: وكان مخل
الظاهر برقوق ثم أسطر وقد ذكرنا معنى كلمه وأزيد في حأق السالمي في ترجمة الملك

 العادة. في ترجمة الملك الناصر مفصًل إلى يوم وفاته وفي ذلك كفاية عن

 وهو ممن قتله جمال الدين الستادارّ.

وعبادة هائلة وعفة وكان يلبغا المذكورّ له همة عالية ومعرفة تامة وعقل وتدبير مع دين
 عن المنكرات والفروج.

حأسبما تقدم ذكره. وقد ولي الستادارّية غير مرة ونفذ المورّ على أعظم وجه وأتم حأرمة

النوب في وتوفي المير سيف الدين بشباي بن عبد الله من باكي الظاهري رّأس نوبة
 ليلة الرّبعاء رّابع عشرين جمادى الخرة ودفن بالقرافة.

ًبا بدمشق وهو أحأد أعيان المماليك الظاهرية الخاصكية وترقى من بعده إلى أن صارّ حأاج
ًيا بمصر ثم ولي حأجوبية الحجاب بها ثم نقل إلى رّأس نوبة ًبا ثان  النوب. ثم حأاج

لما ذكر وفاته قال: وكان من أعيان المراء وأكابر المماليك الظاهرية غير أن المقريزي
 وكان ظالًما غشوًما غير مشكورّ السيرة - انتهى.

كان - ثم - وتوفي المير سيف الدين أرّسطاى بن عبد الله الظاهري رّأس نوبة النوب
 نائب إسكندرّية بها في نصف شهر رّبيع الخر.

 وكان جليل القدرّ عاقًل سيوًسا.

 مرة. طالت أيامه في السعادة إل أنه كان يرتفع ثم ينحط وقع له ذلك غير

الظاهر برقوق - وتوفي المير الكبير رّكن الدين بيبرس بن عبد الله وابن أخت الملك
الكبير والمير قتيًل - بسجن السكندرّية وقتل معه المير سودون المارّداني الدوادارّ

 بيغوت نائب الشام - كان.

عند خلع الملك وقد مر من ذكر هؤلء الثلثة نبذة كبيرة تعرف منها أحأوالهم لسيما
 الناصر فرج وسلطنة أخيه المنصورّ عبد العزيز.

المدينة النبوية وتوفي الشريف ثابت بن نعير بن منصورّ بن جماز بن شيحة الحسيني أمير
 - على ساكنها أفضل الصلة والسلم - في صفر.

 وتولى إمرة المدينة من بعده أخوه عجلن بن نعير.



الرزاق بن غراب وتوفي الوزير الصاحأب فخر الدين ماجد - ويسمى أيًضا محمد - بن عبد
 في عشر ذي الحجة - مقتوًل - بيد جمال الدين الستادارّ.

ًعا وهذا نوع وكان فخر الدين هذا أسن من سعد الدين أخيه غير أن سعد الدين كان نو
 الدين. آخر: كان فيه حأدة مزاج وشراسة خلق بضد ما كان في أخيه سعد

ًدا يقول: جبوا إلي ًيا فكان إذا طلب أحأ ويكررّها وهو يبدل الجيم وكان يلثغ بالجيم يجعلها زا
ًتا.  بالزاي فتضحك الناس من ذلك أوقا

العبدلي وقد تنقل في عدة وتوفي الديب شمس الدين محمد بن إبراهيم بن بركة
 الدمشقي الشهير بالمزين الشاعر المشهورّ في شعبان.

 ومولده في سنة إحأدى وثلثين وسبعمائة بدمشق.

ًبا ًفا فاضًل أدي معاشًرا للكابر والعيان ورّأى قال لي غير واحأد من أصحابه: كان شيًخا ظري
 والصفدي وغيرهم. الشيخ جمال الدين ين محمد بن نباتة وابن الورّدي

الدمشقي قال: أنشدني وكان له شعر رّائق من ذلك: أنشدنا الشيخ جمال الدين عبد الله
اضطجعنا ووسدني حأبيب الديب شمس الدين المزين من لفظه لنفسه: تقول مخدتي لما

في دواة: القلب زنده قصدتم عند طيب الوصل هجري خذوني تحت رّأسكم مخده وله
من مسه السريع أنا دواة يضحك الجود من بكا يراعي جل من قد براه دلوا على جودي

المعنى: داء من الفقر فإني دواه قلت: وهذا يشبه قول القائل ولم أدرّ من السابق لهذا
وقالت لنا من السريع هذي دواة للعطا والسخا ومنبع الخير وبحر الحياه قد فتحت فاها

ًء مبلغ مسه الفقر فإني دواه أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم أرّبعة أذرّع سوا
ًعا وإصبع السنة الخامسة من سلطنة الناصر فرج وهي سنة اثنتي الزيادة سبعة عشر ذرّا

 عشرة وثمانمائة.

حأصر فيها المير شيًخا فيها تجرد الملك الناصر إلى البلد الشامية تجريدته الخامسة التي
 ورّفقته بصرخد.

بن قاسم وفيها كانت قتلة جمال الدين يوسف بن أحأمد بن محمد بن أحأمد بن جعفر
أخذ منه نيف البيري البجاسي الستادارّ في ليلة الثلثاء حأادي عشر جمادى الخرة بعدما

 متفرقة. على ألف ألف دينارّ في أيام مصادرّته وهو تحت العقوبة على نفذات

بمدينة وقد تقدم ذكر مسكه في ترجمة الملك الناصر فرج - عند قدومه من الشام
 بلبيس.

ًكا للدماء مقداًما.  وكان ظالًما جبارًّا سفا

 .وكان أعورّ قصيًرا دميًما كره المنظر

الشيخ علي كاشف ثم وكان أوًل يتزيا بزي الفقهاء ثم تزيا بزي الجند وخدم بلصيا عند
 عند غيره ولزال يترقى حأتى - كان من أمره ما كان.

ًبا لخراب البلد من كثرة ما قتل من مشايخ العربان وأرّباب الدرّاك وهو أحأد من كان سب
 واستولى على أموالهم.



 تعالى. وأما من قتله من الكتاب والعيان فل يحصى ذلك كثرة وحأسابه على الله

الششتري وتوفي الشيخ المام العالم العلمة نصر الله بن أحأمد بن محمد بن عمر
صفر. البغدادي الحنبلي مدرّس المدرّسة الظاهرية - برقوق - بالقاهرة في حأادي عشرين

ًثا. ًها محد  وكان إماًما عالًما فقي

 أفتى ودرّس سنين ببغداد ثم بالقاهرة.

زكره في محله وهو والد قاضي القضاة عالم زماننا محب الدين أحأمد بن نصر الله التي
 إن شاء الله تعالى.

نوبه المراء وتوفي المير سيف الدين آقباي بن عبد الله الطرنطائي الظاهري رّأس
سابع عشر المعروف بآقباي الحاجب - لطول مكثه في الحجوبية - في ليلة الرّبعاء

 جمادى الخرة.

ًبا إلى مصلة المؤمني فصلى عليه ثم ونزل السلطان الملك الناصر إلى دارّه ثم تقدم رّاك
 شهد دفنه.

 وترك آقباي ماًل كثيًرا أخذ الملك الناصر غالبه.

ًفا عن المنكرات إل أنه كان ًها في جمع وكان آقباي المذكورّ عاقًل سيوًسا عفي بخيًل شر
 المال.

مجلس في آخر وتوفي المير سيف الدين طوخ بن عبد الله الظاهري الخازندارّ وهو أمير
 جمادى الخرة بالقاهرة - والعامة تسمي طوخ هذا طوق الخازندارّ.

 وكان من أعيان المراء وله الكلمة في الدولة.

المصرية مقتوًل وتوفي المير سيف الدين بلط بن عبد الله أحأد مقدمي اللوف بالديارّ
 بالسكندرّية.

ًئا غير ما ذكرت.  لم أقف له على ترجمة ولم أعرف من حأاله شي

المدينة وتوفي السيد الشريف جماز بن هبة الله بن جماز بن منصورّ الحسيني أمير
 النبوية - مقتوًل - في جمادى الخرة بالفلة وهو في عشر الستين.

 وكان ولي إمرة المدينة ثلث مرارّ آخرها في سنة خمس وثمانمائة.

الشافعي شيخ شيوخ وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن أبي بكر القليوبي
 خانقاة سرياقوس - بها - في يوم الخميس ثاني عشرين جمادى الولى.

ًها فاضًل وله مشارّكة في فنون.  وكان فقي

بمكة في وتوفي السيد الشريف أحأمد بن ثقبة بن رّميثة بن أبي نمي الحسني المكي
 المحرم.



وقع له أمورّ وكان الشريف عنان بن مغامس في وليته الولى على مكة أشركه معه ثم
 حأتى مات وهو مكحول.

فأكحله وقتل ابن وكان ابن أخته الشريف محمد عجلن وكبيش بن عجلن قد خافا منه
 أخته المذكورّ ثلثة أشهر وكبيش المذكورّ بعد ستة أشهر.

المحرم - مقتوًل - وتوفي أمير زة محمد بن أمير زة عمر شيخ ابن الطاغية تيمورّلنك في
 على يد بعض وزرّائه.

شاه بن عمر وكان مشكورّ السيرة وقام من بعده بمملكة جغتاي أخوه أمير زة إسكندرّ
 شيخ بن تيمورّلنك.

المقدم ذكره ومن غريب التفاق أن إسكندرّ شاه المذكورّ لما ملك بعد قتل أخيه محمد
عملت معك إل أحأضر من كان عمل على قتله ووبخه في المل فأجابه الرجل بأن قال وما

ًفا من أن يتهمه أحأد بقتل أخيه خيًرا لول قتلته ما نابك الملك فأسرع إسكندرّ شاه خو
 المذكورّ في الباطن.

ًعا أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمسة أذرّع سواء مبلغ الزيادة عشرون ذرّا
 سواء.

سنة ثلثة السنة السادسة من سلطنة الناصر فرج بن برقوق الثانية على كل مصر وهي
 عشرة وثمانمائة.

 فيها كان الطاعون بالديارّ المصرية ومات منه عدة كبيرة من الناس.

السادسة وحأاصر شيًخا وفيها تجرد السلطان الملك الناصر إلى البلد الشامية تجريدته
 ونورّوًزا بالكرك بعد أن وصل فيها إلى أبلستين وعاد.

حألب ونورّوز في وفيها استقر الوالد في نيابة الشام ثالث مرة واستقر شيخ في نيابة
 نيابة طرابلس.

الشريفة بالديارّ وفيها توفي الرئيس مجد الدين عبد الغني بن الهيصم ناظر الخواص
بأيام وهو والد المصرية في ليلة الرّبعاء العشرين من شعبان بعد قدومه من دمشق

الظاهري الدوادارّ الصاحأب أمين الدين وتوفي المير سيف الدين قجاجق بن عبد الله
 الكبير في سادس المحرم ودفن بتربته التي أنشأها بالصحراء.

الناصرية حأتى وكان من أصاغر خاصكية الملك الظاهر برقوق ومماليكه وترقى في الدولة
 ولي الدوادارّية الكبرى بعد المير سودون الحمزاوي.

 وكان مليح الشكل لم يشهر بشجاعة ول إقدام.

 ولهذا المعنى ولعدم شره رّقاه الملك الناصر واختص به.

وكان بإحأدى عيني حأضر مرة عند جمال الدين البيري الستادارّ وكان بينهما صحبة أكيدة
الذاهبة جمال الدين خلل فجلس قجاجق بعد أن سلم على جمال الدين من جهة عينه

 واشتغل.



ويرميها جمال الدين بمباشرته بسرعة لجل قجاجق المذكورّ وأخذ يكتب على القصص
لينهي أمره فأخذ قجاجق قصة منها ورّمل عليها فعرف أصحاب جمال الدين ما فعله

 قجاجق المذكورّ فقام إليه وأهوى على يده ليقبلها ثم قدم له تقدمًة هائلة.

الملوك وعديم وتكلم الناس بهذه الحكاية فصارّ من هو أجنبي عن الرياسة ومداخلة
الدين وكيف المعرفة برتب أرّباب الوظائف يقول: أكان قجاجق يرمل علم على جمال

رّأس نوبة ذلك والدوادارّ الكبير ل يرمل على السلطان وإنما يرمل على كتابة السلطان
 النوب! وفي هذا كفاية.

قردم الخازندارّ وبالجملة فإن هذه الحكاية تدل على أن قجاجق كان ساقط المروءة لن
عمره وعجز كان أنزل رّتبة من قجاجق ولم يدخل إلى جمال الدين ولم يسأله حأاجًة في

الرياسة جمال الدين في ترضيه فلم وتوفي قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحأمن بن تاج
رّمضان. محمد بن عبد الناصر المحلي الدميري الزبيري الشافعي في يوم الحأد أول شهر

 ومولده في سنة أرّبع وثلثين وسبعمائة.

سيرته لمعرفته ولي قضاء الديارّ المصرية بعد الصدرّ المناوي نحو ثلث سنين وحأسنت
 بالشروط والحأكام ولعفته أيًضا عن كل قبيح.

النواحأي وطلب وكان نشأ ببلده بالزبيريات من قرى الغربية من أعمال القاهرة وسلك
وغيره وتفقه العلم وسمع على أبي الفتح الميدومي وغيره وقرأ على أبيه القراءات

 بجماعة.

الحنبلي وباشر توقيع ثم قدم القاهرة وتزوج بابنة قاضي القضاة موفق الدين عبد الله
 الحكم مدة طويلة.

والصيانة إلى أن ثم ناب في الحكم عن القضاة بالقاهرة دهًرا وعل سنه وعرف بالديانة
سنة تسع طلبه الملك الظاهر برقوق في يوم الخميس ثالث عشرين جمادى الولى

المناوي وتسعين وسبعمائة على حأين غفلة وفوض إليه قضاء القضاة الشافعية عوًضا عن
 بحكم عزله.

وثمانمائة فلزم ودام في القضاء حأتى صرف أيًضا بالمناوي في شهر رّجب سنة إحأدى
إلى أن المذكورّ دارّه وترك رّكوب البغلة وصارّ يمشي في الطرقات وطرحا الحأتشام

 مات - رّحأمه الله - ودفن بتربة الصوفية خارّج القاهرة.

 وتوفي ملك الروم سليمان بن أبي يزيد بن عثمان مقتوًل.

العرنة وملك بعده أخوه موسى الجزيرة الرومية وأعمالها وملك محمد بن عثمان
 الخضراء وأعمالها ويقال لها بالرومية برصا.

بمنزلة الصالحية - وتوفي المير زين الدين قراجا بن عبد الله الظاهري الدوادارّ الكبير
ثالث عشر شهر رّبيع متوجًها مع السلطان الملك الناصر إلى دمشق - في يوم الرّبعاء:

 الخر ودفن بها.

بقراجا البجمقدارّ. وكان أصله من خاصكية الملك الظاهر برقوق ثم صارّ بجمقدارًّا وعرف

 خاناه. ثم تأمر في الدولة الناصرية - فرج - وترقى حأتى صارّ شاد الشراب



الفراش إلى أن ثم ولي الدوادارّية الكبرى بعد موت قجاجق فلم تطل مدته فيها ولزم
 خرج صحبة السلطان في محفة ومات بالصالحية.

ًنا مشكورّ السيرة.  وكان أميًرا عاقًل ساك

أيًضا في وتوفي شمس الدين محمد بن عبد الخالق المناوي المعروف ببدنة وبالطويل
الوقاف - شهر رّجب بعدما ولي حأسبة القاهرة ووكالة بيت المال ونظر الكسوة ونظر

 الجميع بالسعي والبذل.

ًيا من العلم.  وكان عارّ

أمراء الطبلخانات وتوفي المير سيف الدين قراتنبك بن عبد الله الظاهري الحاجب أحأد
 بالديارّ المصرية - بها - في أول شوال.

 وكان ممن ترقى في الدولة الناصرية في أيام الفتن.

الشيخ حأسين بن وتوفي القان غياث الدين أحأمد ابن الشيخ أويس ابن الشيخ حأسن ابن
 شهر رّبيع الخر. آقبغا بن إيلكان صاحأب بغداد والعراق - مقتوًل - في ليلة الحأد آخر

 وكان أول سلطنته بعد وفاة أبيه في صفر سنة أرّبع وثمانين وسبعمائة.

 برقوق. وقد نكب في ملكه غير مرة وقدم القاهرة في دولة الملك الظاهر

خروجه وسفر وقد تقدم ذكر قدومه إلى القاهرة وتلقي الملك الظاهر له وأيًضا ذكر
الثانية فلينظر السلطان معه إلى البلد الشامية كل ذلك في ترجمة الملك الظاهر برقوق

 هناك فإن فيه ملًحا.

ًيا في الدولة الناصرية فرج - فقبض عليه - ثم إن السلطان أحأمد هذا قدم إلى دمشق ثان
وعاد إلى المير شيخ المحمودي نائب الشام وحأبسه بقلعة دمشق مدة إلى أن أطلقه

 بلده.

بعد الوافي ووقع له أمورّ حأكيناها في ترجمته في تارّيخنا المنهل الصافي والمستوفى
 مفصًل إلى أن مات.

ًعا كريًما فصيًحا باللغات ًكا جليًل شجا الثلث: العربية والعجمية وكان القان أحأمد هذا مل
 والتركية وينظم فيها الشعر الحسن.

أيًضا التصانيف وكان يحب اللهو والطرب ويحسن تأدي الموسيقى إلى الغاية وله فيه
 اللطيفة.

ًفا على ًكا للدماء منعك ًدا سفا ًفا على نفسه ج المعاصي - سامحه الله غير أنه كان مسر
 تعالى.

محموم: الكامل حأماك ومما ينسب إليه من الشعر باللغة العربية قوله - رّحأمه الله - في
مشغوفًة بك في الهوى ما ما قربت حأماك لعلة إل تروم وتشتهي ما أشتهي لو لم تكن

النيل في هذه السنة: الماء عانقتك وقبلت فاك الشهي أمر النيل في هذه السنة: أمر
 القديم سبعة أذرّع سواء.



ًعا. ًعا وأحأد وعشرون إصب  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 السنة السابعة من سلطنة الناصر فرج وهي سنة أرّبع عشرة وثمانمائة.

فيها في أوائل فيها تجرد السلطان إلى البلد الشامية تجريدته السابعة وهي التي قتل
 سنة خمس عشرة وثمانمائة - حأسبما تقدم ذكره.

السلطنة بالديارّ وفيها قتل المير سيف الدين تمراز بن عبد الله الناصري الظاهري نائب
 المصرية بسجنه بثغر السكندرّية.

 وكان من أجل المراء.

سلطنته حأتى جعله كان تركي الجنس اشتراه الملك الظاهر برقوق وهو أتابك ورّقاه بعد
 أمير مائة ومقدم ألف بالديارّ المصرية.

مائة ومقدم ثم حأبس بعد عزله بثغر السكندرّية مدة ثم أطلق وصارّ على عادته أمير
 ألف.

 وولي نيابة الغيبة لما خرج السلطان لقتال تيمورّ.

 ثم استقر بعد ذلك أمير مجلس.

ًيا.  وانضم على التابك يشبك الشعباني وحأبس معه ثان

 ثم أطلق واستقر أمير سلحا.

 بالسعيدية. ثم خرج مع يشبك أيًضا إلى البلد الشامية وواقع السلطان

 ثم أعيد إلى رّتبته أيًضا بمصر مدة.

 ثم استقر في نيابة السلطنة بالديارّ المصرية مدة طويلة.

ًة. ثم فر من السلطان في ليلة بيسان وتوجه إلى المير شيخ ونورّوز فدام  عندهما مد

الناصر فأكرمه الملك ثم عاد إلى طاعة الملك الناصر بعد أمورّ حأكيناها في ترجمة الملك
 الناصر وأعاده إلى رّتبته مدة.

البلد الشامية ثم قبض عليه وحأبسه بثغر السكندرّية إلى أن أرّاد السلطان السفر إلى
 فأمر بقتله فقتل بالسكندرّية.

 وكان تمراز رّأًسا في لعب الرمح.

 ونسبته بالناصري لتاجره الذي جلبه الخواجا ناصر الدين.

يدخل الجنة فيدخلها وقيل إن الملك المؤيد شيًخا قال يوًما: إن كان الملك الناصر فرج
الناصر غير مرة وهو بقتل تمراز فقيل له: وكيف ذلك قال: لن تمراز عصي على الملك

نيابة السلطنة يقابله بالحأسان ويترضاه بكل ما يمكن حأتى خلع عليه باستقرارّه في
إل نحو السنة أو بالديارّ المصرية كل ذلك حأتى يثبت على طاعته فلم يثبت تمراز بعد ذلك



الخروج على أكثر وفر من الملك الناصر في ليلة بيسان وقدم علينا ووافقنا على
لجلي فلم السلطان فقلت في نفسي: وما عسى أن أفعل معه وقد ترك نيابة السلطنة

ًدا من أن أجلسه مكاني وأكون في خدمته ففعلت ذلك فأبى وأقسم إل أن يكون من أجد ب
 جملة أصحابي.

ًة طويلًة ثم تركنا وعاد إلى طاعة الملك الناصر فتلقاه الملك الناصر وأنعم ودام معنا مد
 عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف.

يرضيه وفيها قتل وقد تفكر في نفسه أنه كان وله نيابة السلطنة فما قنع بذلك فبماذا
أحأد مقدمي اللوف أيًضا المير سيف الدين خير بك بن عبد الله الظاهري نائب غزة ثم

 بالديارّ المصرية بثغر السكندرّية في تاسع شوال.

 وقد مر من ذكره ما يعرف به أحأواله.

 على أنه كان من أوساط المراء الظاهرية.

الظاهري نائب وفيها أيًضا قتل المير سيف الدين جانم بن عبد الله من حأسن شاه
بأمر الملك طرابلس ثم أمير مجلس - على سنود قتله المير طوغان الحسني الدوادارّ

 الناصر حأسبما تقدم ذكره مفصًل في ترجمة الملك الناصر.

ًدا من أعيان المراء - رّحأمه الله ًعا مقداًما كريًما معدو  تعالى. وكان شجا

المعروف ب الفقم وفيها قتل المير سيف الدين يشبك بن عبد الله الموساوي الظاهري
 أحأد مقدمي اللوف بالديارّ المصرية بعد أن ولي عدة أعمال.

ًبا لثارّة الفتن ل يثبت على حأالة مع الظلم  والعسف. وكان كثير الشرورّ مح

مقدمي اللوف وفيها قتل المير سيف الدين قردم بن عبد الله الخازندارّ الظاهري أحأد
 بباب القرافة. بالديارّ المصرية والخازندارّ الكبير بثغر السكندرّية وهو صاحأب التربة

النوب بثغر وفيها قتل المير سيف الدين قاني بك بن عبد الله الظاهري رّأس نوبة
 السكندرّية.

وفيها قتل وكان من أصاغر المماليك الظاهرية رّقاه الملك الناصر فلم يسلم من شره
الظاهرية وغيرهم أيًضا بسيف الملك الناصر فرج بن برقوق - صاحأب الترجمة - المماليك

 ستمائة وثلثون رّجًل - قاله المقريزي.

التابك يشبك ثم دوادارّ وفيها توفي المير علء الدين آقبغا بن عبد الله القديدي دوادارّ
 السلطان في ليلة ثالث عشر شوال.

 وكان خصيًصا عند السلطان الملك الناصر وتزوج الملك الناصر بابنته.

 وكان لديه معرفة وعقل بحسب الحال.

نيابة ثغر دمياط وتوفي المير الشريف علء الدين علي محمد البغدادي ثم الخميمي ولي
 ثم الوزرّ بالديارّ المصرية.

تاسع شهر رّجب. وتوفي الطواشي زين الدين فيروز بن عبد الله الرومي في يوم الرّبعاء



 وكان فيروز المذكورّ خصيًصا عند أستاذه الملك الناصر.

زويلة ووقف وكان شرع فيروز قبل موته في بناء مدرّسته بخط الغرابليين داخل بابي
 عليها عدة أوقاف فمات قبل فراغها فدفنه السلطان بحوش التربة الظاهرية.

وأقره على وأخذ الملك الناصر ما وقفه من المصارّف على الفقهاء واليتام وغيرهم
 التربة الظاهرية المذكورّة بالصحراء.

المحمدي فهدمها ثم أنعم السلطان بالمدرّسة المذكورّة على المير الكبير دمرداش
 دمرداش وشرع في بنائها قيسارّية.

الناصر ثم وقبل أن تكمل خرج دمرداش في صحبة السلطان إلى التجريدة فقتل الملك
ناظر قتل دمرداش المذكورّ أيًضا بعد مدة فاستولى عبد الباسط بن خليل الدمشقي

ًعا وهي سوق الباسطية  الن. الخزانة على القيسارّية المذكورّة وكملها وجعل بأعلها رّب

زعم من جعلها قلت: وهي إلى الن مدرّسة على نية فيروز وله أجرها وقيسارّية على
 قيسارّية وعليه وزرّها.

أبي الوفاء وتوفي الديب الفاضل البارّع المفتن أبو الفضل عبد الرحأمن بن أحأمد بن
ًقا ببحر النيل بين الروضة ومصر - في يوم تاسوعاء وغرق معه الشاذلي المالكي - غري

 جمال الدين ابن قاضي القضاة ناصر الدين أحأمد بن التنسي المالكي.

ًعا ًغا. ومات أبو الفضل المذكورّ وهو في عنفوان شبيبته وكان شاعًرا بارّ  بلي

 الحسن. وهو أشعر بني الوفاء بل مدافعة وله ديوان شعر وشعره في غاية

الطويل على وجنتيه ومن شعره وهو من اختراعاته البديعة - رّحأمه الله تعالى وعفا عنه:
عذارّه فيا حأسن جنة ذات بهجة ترى لعيون الناس فيها تزاحأما حأمى ورّد خديه حأماة

الحمل رّيحان الخدود حأمى حأمى وخل سمته صفًعا بمال فقال توازعوه يا صحابي إذا
وافى الثقيل توازعته أكف القوم هان على الرقاب وله في مزين: المجتث حأبي المزين

بعد البعاد بنشطه وفش دمل قلبي بكاس رّاحا وبطه وله وهو في غاية الحسن والظرف:
الرمل عبدك الصب المعنى عرف الفقر وذاقه فلكم فاخر محتا ًجا شكى فقًرا وفاقه وله

ما أيًضا: الكامل في ليل شعر أو بصبح جبين ما زال حأين يضلني يهديني هو بي خبير مثل
أني به فسلوه عني أو فعنه سلوني ل تملك العذال مني في الهوى من سلوة عنه ول

تلويني يا دولة الشواق خلي دينهم وفي حأكم الهوى لي ديني بحواجب وسوالف وضفائر
كالياء أو كالواو أو كالسين طالبت مرشفه الملي فقال قم واستوف ذا المكتوب فوق

ًة بكمين وقد ذكرنا من جبيني حأارّبت يا جيش المحاسن مهجتي وكسرت قلبي عنو
 ذلك في ترجمته في المنهل الصافي - رّحأمه الله تعالى. مقطعاته نبذة غير

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع وثمانية أصابع.

ًعا - والله أعلم  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّاعا واثنان وعشرون إصب

 سلطنة الخليفة المستعين بالله العباس

المتوكل على السلطان أمير المؤمنين المستعين بالله أبو الفضل العباس ابن الخليفة
المستكفي بالله الله أبي عبد الله محمد ابن الخليفة المعتصم بالله أبي بكر ابن الخليفة



الحسن بن أبي بكر أبي الربيع سليمان ابن الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس أحأمد بن
منصورّ ابن الخليفة بن علي بن الحسين - وهؤلء غير خلفاء - ابن الخليفة الراشد بالله

الخليفة المقتدي بالله عبد المسترشد بالله الفضل ابن الخليفة المستظهر بالله أحأمد ابن
بأمر الله عبد الله ابن الخليفة الله ابن المير ذخيرة الدين محمد ابن الخليفة القائم

إبراهيم ابن الخليفة المقتدرّ بالله جعفر ابن القادرّ بالله أحأمد ابن الخليفة المقتفي بالله
ابن المير الموفق طلحة ابن الخليفة المتوكل الخليفة المعتضد بالله أبي العباس أحأمد

بالله محمد ابن الخليفة الرشيد بالله هارّون ابن على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم
الخليفة أبي جعفر عبد الله المنصورّ ابن المام محمد ابن الخليفة المهدي بالله محمد ابن

عباس بن عبد المطلب العباسي الهاشمي المصري الخليفة المام علي بن عبد الله بن
 ثم سلطان الديارّ المصرية.

وثمانمائة وذلك بعد ولي الخلفة بعد موت أبيه في يوم الثنين مستهل شعبان سنة ثمان
 وفاة أبيه المتوكل بأرّبعة أيام.

الشامية في أواخر واستمر في الخلفة إلى أن تجرد صحبة الملك الناصر فرج إلى البلد
 سنة أرّبع عشرة وثمانمائة.

المحمودي والمير ووقع المصاف بين الملك الناصر المذكورّ وبين المراء: المير شيخ
 نورّوز الحافظي بمن معهم وانكسر الناصر وانحاز إلى دمشق.

وحأصروا الناصر واستولى المراء على الخليفة هذا واستفحل أمرهم وقدموا إلى دمشق
 بها بعد أمورّ ذكرناها مفصلًة في أواخر ترجمة الملك الناصر المذكورّ.

الناصر فرج ثم اتفق المراء على إقامة الخليفة هذا في السلطنة عوًضا عن الملك
الناصر وانفلل المذكورّ لتجتمع الكلمة في رّجل واحأد ويجموا بذلك سبيًل لقتال الملك

 الناس عنه.

والملك الناصر وأرّسلوا إليه فتح الله كاتب السر فكلمه في ذلك وهو على ظاهر دمشق
 داخلها فأبى الخليفة المذكورّ أن يقبل ذلك وصمم على عدم القبول.

ًعا كل ذلك ًفا من الملك فألح عليه فتح الله في ذلك وتلطف به فلم يزدد إل تمن خو
 الناصر.

بذلك وقال لهم: فلما رّأى فتح الله شدة تمنعه وعدم موافقته رّجع إلى المراء وأعلمهم
ًدا مما رّأيت من تمنعه فاعملوا عليه حأيلة حأتى  يقبل. أل يمكن قبوله أب

محمد بن مبارّك فدبروا عليه حأيلة من أنهم أرّسلوا خلف أخيه لمه المير ناصر الدين
أفعاله ومساوئه شاه الطازي وأعطوه ورّقة تتضمن القدحا في الملك الناصر وفي تعداد

السلطان حأتى وندبوا ناصر الدين المذكورّ بعد أن أو عدوه بإمرة طبلخاناه ودوادارّية
السلطان الملك رّكب فرًسا من غير علم الخليفة ونودي أمامه: إن الخليفة قد خلع

 الورّقة على الناس. الناصر من السلطنة ول يحل لحأد متابعته ول القيام بنصرته وقرئت

الغاية وتحقق عند وبلغ الخليفة المستعين بالله ذلك فقامت قيامته وعظم عليه ذلك إلى
 ذلك أن الملك الناصر إذا ظفر به ل يبقيه.

ًيا وكلمه في السلطنة فقبل على شروط عديدة شرطها ودخل عليه فتح الله بعد ذلك ثان
 على المراء فقبلوا جميع الشروط.



والوفاء باليمان وفرحا المراء بذلك وبايعوه بأجمعهم وقبلوا يده وحألفوا له على الطاعة
 المغلظة التي ل يمكن التورّية فيها.

ًيا خارّج باب الدارّ تجاه جامع كريم الدين وجلس فوقه وعليه خلعة ثم نصبوا له كرس
على سوداء خليفتية أخذوها من الجامع المذكورّ من ثياب الخطيب ووقفوا بين يديه

بحفظ مراتبهم الجميع ما عدا المير نورّوز الحافظي فإنه لم يقدرّ على الحضورّ لشتغاله
آخر الجهة التي هو فيها ثم قبلت المراء الرّض بين يديه على العادة وكان ذلك في

الساعة الخامسة من نهارّ السبت الخامس والعشرين من محرم سنة خمس عشرة
 والطالع برج السد. وثمانمائة

دمشق عوًضا عن وفي الحال عند تمام أمره تقدم المير بكتمر جلق خلع عليه بنيابة
كسرته - عوًضا عن دمرداش المحمدي فإنه كان الملك الناصر قد وله نيابة دمشق - بعد

 الوالد - رّحأمه الله - بحكم وفاته.

في نيابة وخلع على سيدي الكبير قرقماس - ابن أخي دمرداش المذكورّ - باستقرارّه
 حألب عوًضا عن المير شيخ المحمودي.

نورّوز وخلع على سودون الجلب باستقرارّه في نيابة طرابلس عوًضا عن المير
 الحافظي.

مناد: إن الملك ثم رّكب أمير المؤمنين وهو السلطان وبين يديه جميع المراء ونادى
المستعين بالله ول يحل الناصر فرج بن برقوق خلع من السلطنة بالخليفة أمير المؤمنين

الخليفة من جماعته فهو آمن لحأد بعد ذلك مساعدته ول القيام بنصرته ومن حأضر إلى
 على نفسه وماله.

 وقد أمهلكم أمير المؤمنين في المجيء إليه إلى يوم الخميس.

 وسارّ أمير المؤمنين بعساكره إلى قريب المصلي ثم عاد ونزل بمكانه.

المناداة انحلت ثم أمر فنودي بذلك أيًضا في الناحأية الشرقية من دمشق وعند سماع هذه
وأنه خلع الملك أهل ثم كتب أمير المؤمنين إلى أمراء مصر باجتماع الكلمة على طاعته

أعماله وبعث الناصر من الملك وتسلطن عوضه وأنه أبطل المكوس والمظالم من سائر
 بذلك على يد المير كزل العجمي.

الملك الناصر ثم مات المير سكب الدوادارّ الثاني من سهم أصابه وكان ممن خامر على
 وأتى المراء في واقعة اللجون.

به قاضي قضاة ثم خلع أمير المؤمنين على القاضي شهاب الدين أحأمد الباعوني واستقر
البلقيني الشافعية بالديارّ المصرية عوًضا عن قاضي القضاة جلل الدين عبد الرحأمن

 بحكم تخلفه بمدينة دمشق عند الملك الناصر فرج.

عظم الرمي هذا كله والقتال عمال في كل يوم والجراحأات فاشية في عسكر المراء من
 عليهم من أسوارّ المدينة من الناصرية.

سهم أصابه في ومات المير يشبك بن عبد الله العثماني الظاهري أيًضا خارّج دمشق من
 يوم الجمعة أول صفر وصلى عليه المير شيخ المحمودي.



ويستحثهم على وأما الملك الناصر فهو مع هذا كله يفرق الموال ويستدعي المقاتلة
 نصرته.

في كتابة سر وخلع الناصر على فخر الدين ماجد بن المزوق ناظر السطبل باستقرارّه
 مصر عوًضا عن فتح الله.

الدين حأسن ثم ولى الوزير سعد الدين إبراهيم بن البشيري نظر الخاص عوًضا عن بدرّ
 بن نصر الله الفوي.

وغيره من نواب وبينما هو في ذلك وصلت إلى الملك الناصر أمراء التركمان: قرايلك
المذكورّين " القلع بسبب النجدة فنودي بعسكر أمير المؤمنين باستعداد العوام لقتال

 فإنهم مقدمة تيمورّلنك وجاليشه.

ًظا لمير ًنا مغل المؤمنين بأنهم يلزمون واجتمع المراء والمماليك وحألفوا بأجمعهم يمي
يستبد بالمورّ من غير مراجعة طاعته ويأتمرون بأمره وأنهم رّضوا بأنه الحاكم عليهم وأنه

ًدا غيره طول حأياته.  أحأد وأنهم ل يسلطنون أحأ

ًعا لمير المؤمنين المستعين بالله ثم قبل الجميع الرّض بين يديه وصارّ الجميع طو
 فمشى بذلك حأالهم على قتال الملك الناصر.

 الناصر. ولول الخليفة ما انتظم لهم أمر لعظم ميل التركمان والعامة للملك

على ذلك وقبل الرّض ثم توجه فتح الله للمير نورّوز بدارّ الطعم - حأيث هو نازل - فحلفه
باستبداد الخليفة بالمر وقال: لمير المؤمنين وأظهر من الفرحا والسرورّ ما ل مزيد عليه

 حأينئذ استقام لنا المر.

نيابًة عنه وسأله وسأل نورّوز فتح الله المذكورّ أن يقبل الرّض بين يدي أمير المؤمنين
يريد بذلك كف هذا في أن ينفرد بالتدبير ول يشارّكه فيه المير شيخ ول هو ول غيره

الناصر على الشاميين والقتال عمال في كل يوم وقراءة المحضر الذي أثبتوه على الملك
خمسمائة نفس وثبت وفيه قوادحا في الدين توجب إرّاقة دمه وشهد في المحضر نحو

 دمه. ذلك على قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم الحنفي وحأكم بإرّاقة

ًء ثم ثم بلغ شيًخا أن الملك الناصر عزم على إحأراق ناحأية قصر حأجاج حأتى يصير فضا
 يركب بنفسه ويواقع القوم هناك بمن يأتيه من التركمان وبمن عنده.

من طريق فبادرّ شيخ ورّكب بعد صلة الجمعة بأمير المؤمنين ومعه العساكر وسارّ
 القبيبات ونزل بأرّض الثابتية.

 جانب. وقاتل الملك الناصر في ذلك اليوم أشد قتال إلى أن مضى من الليل

 حأوله. وكثر من الشاميين الرمي بالنفط عليهم فاحأترق سوق خان السلطان وما

ًقا وثبت شيخ في وحأملت السلطانية على الشيخية حأملًة عظيمة هزموهم فيها وتفرقوا فر
 جماعة قليلة بعد ما كان انهزم هو أيًضا إلى قريب الشويكة.

حأملة واحأدة ثم تكاثر الشيخية وانضم عليهم جماعة من المراء فحمل شيخ بنفسه بهم
 أخذ فيها القنوات ففر من كان هناك من التركمان والرماة وغيرهم.



فلما بلغه ذلك رّكب وكان التابك دمرداش المحمدي نازًل عند باب الميدان تجاه القلعة
أن يندب معه وتوجه إلى الملك الناصر وهو جالس تحت القبة فوق باب النصر وسأله

وصل إلى طرف طائفة كبيرة من المماليك السلطانية ليتوجه بهم إلى قتال شيخ فإنه قد
المماليك وغيرهم القنوات وسهل أخذه على السلطان فنادى الملك الناصر لمن هناك من

 بالتوجه مع دمرداش فلم يجبه منهم أحأد.

ًبا فيه جفاء وخشونة ألفاظ ثم كررّ السلطان عليهم المر غير مرة حأتى أجابه بعضهم جوا
 معناه أنهم ملوا من طول القتال وضجروا من شدة الحصارّ.

المير نورّوًزا قد وبينما هم في ذلك إذ اختبط العسكر السلطاني وكثر الصراخ فيهم بأن
وتفرقوا في كبسهم فسارّعوا بأجمعهم وعبروا من باب النصر إلى داخل مدينة دمشق
ًدا إلى موضعه وقد خرائبها بحيث إنه لم يبق بين يدي السلطان أحأد فولى دمرداش عائ

 ملك شيخ وأصحابه الميدان والسطبل.

العدو قوي وأمر فبعث دمرداش إلى السلطان مع بعض ثقاته بأن المر قد فات وأن أمر
 نفس. السلطان أخذ في إدبارّ والرأي أن يلحق السلطان بحلب ما دام في المر

الطمع فيه فلما سمع الملك الناصر ذلك قام من مجلسه وترك الشمعة تقد حأتى ل يقع
 بأنه ولى ويوهم الناس أنه ثابت مقيم على القتال.

مضى أكثر ثم دخل إلى حأرمه وجهز ماله وأطال في تعبئة ماله وقماشه فلم يخرج حأتى
 الليل والتابك دمرداش واقف ينتظره.

هو بخواصه فلما رّأى دمرداش أن الملك الناصر ل يوافقه على الخروج إلى حألب خرج
 ونجا بنفسه وسارّ إلى حألب وترك السلطان.

وبطل طبول ثم خامر المير سنقر الرومي على الملك الناصر وأتى أمير المؤمنين
 السلطان والرماة.

البغال ليسير ثم خرج الملك الناصر من حأرمه بماله وأمر غلمانه فحملت الموال على
ورّغبوه في بهم إلى حألب فعارّضه المير أرّغون من بشبغا المير آخورّ الكبير وغيره
ًءا ًدا. القامة بدمشق وقالوا له: الجماعة مماليك أبيك ل يوصلون إليك سو  أب

سورّ المدينة ول زالوا به حأتى طلع الفجر فعند ذلك رّكب الملك الناصر بهم ودارّ على
ًدا ممن كان أعده للرمي فعاد ووقف على فرسه ساعة ثم طلع إلى القلعة فلم يجد أحأ

 والتجأ بها بمن معه - وقد أشحنها - وترك مدينة دمشق.

ورّكب نورّوز بمن وبلغ أمير المؤمنين والمراء ذلك فركب شيخ بمن معه إلى باب النصر
مدينة معه إلى نحو باب توما ونصب شيخ السللم حأتى طلع بعض أصحابه ونزل إلى

 دمشق وفتح باب النصر وأحأرق باب الجابية.

يوم السبت ودخل شيخ من باب النصر وأخذ مدينة دمشق ونزل بدارّ السعادة وذلك في
الطائفتين خلئق ل تاسع صفر بعد ما قاتل الملك الناصر نحو العشرين يوًما قتل فيها من

أمير المؤمنين تحصى ووقع النهب في أموال السلطان وعساكره وامتدت أيدي ورّكب
بكتمر جلق ونزل بدارّ في طرف ظواهر دمشق وتحول شيخ إلى السطبل وأنزل المير

 بدارّ السعادة كونه قد ولي نيابة دمشق قبل تارّيخه.



كله وباتوا ليلة هذا والسلطانية ترمي عليهم من أعلى القلعة بالسهام والنفوط يومهم
 الحأد على ذلك.

أسندمر أمير آخورّ في فلما كان يوم الحأد عاشر صفر المذكورّ بعث الملك الناصر بالمير
 الصلح وتردد بينهم غير مرة حأتى انعقد الصلح بينهم.

المذكورّة وحألف المراء جميعهم وكتبت نسخة اليمين ووضعوا خطوطهم في النسخة
 وكتب أمير المؤمنين أيًضا خطه فيها.

مبارّك شاه وصعد بها أسندمر المذكورّ إلى القلعة ومعه المير ناصر الدين محمد بن
وكلماه في ذلك الطازي - أخو الخليفة المستعين بالله لمه - ودخل على الملك الناصر

 وطال الكلم بينهم فلم يعجب الملك الناصر ذلك.

 وترددت الرسل بينهم غير مرة بغير طائل.

بالمدافع والسهام. وأمر الملك الناصر أصحابه بالرمي عليهم فعاد الرمي من أعلى القلعة

فضايقوا القلعة ورّكب المراء واحأتاطوا بالقلعة فأرّسل الملك الناصر يسأل بالكف عنه
 خشية أن يفر السلطان منها إلى جهة حألب.

ًيا.  ومشت الرسل أيًضا بينهم ثان

أل يوصلوا إليه وأضر الملك الناصر التضييق والغلبة إلى أن أذعن إلى الصلح وحألفوا له
ًنا.  مكروًها ويؤمنوه على نفسه وأن يستمر الخليفة سلطا

ًنا فإن طلبه وقيل غير ذلك وهو أنه ينزل إليهم ويتشاورّ المراء فيمن يكون سلطا
ًعا يسكن المماليك فهو سلطان على حأاله وإن لم يطلبوه فيكون الخليفة ويكون هو مخلو

ًظا به.  بعض الثغورّ محتف

أولده يحملهم ومحصول الحكاية أنه نزل إليهم في ليلة الثنين حأادي عشر صفر ومعه
 ويحملون معه وهو ماش من باب القلعة إلى السطبل والناس تنظره.

وتلقاه وقبل الرّض وكان المير شيخ نازًل بالسطبل المذكورّ فعندما عاينه شيخ قام إليه
بعد ساعة بين يديه وأجلسه بصدرّ المجلس وجلس بالبعد عنه وسكن رّوعه ثم تركه

 وانصرف عنه فأقام الملك الناصر بمكانه إلى يوم الثلثاء ثاني صفر.

بين يدي أمير فجمع المراء والفقهاء والعلماء المصريون والشاميون بدارّ السعادة
والمحضر المكتب في المؤمنين - وقد تحول إليها وسكنها - وتكلموا في أمر الملك الناصر

ًعا.  حأقه فأفتوا بإرّاقة دمه شر

في موضع فأخذ في ليلة الرّبعاء من السطبل وطلع به إلى قلعة دمشق وحأبسوه بها
وحأده وقد ضيق عليه وأفرد من خدمه فأقام على ذلك إلى ليلة السبت سادس عشر

صفر وقتل حأسبما ذكرناه في أواخر ترجمته مفصًل بعد اختلف كبير وقع في أمره بين
طوغان المراء: فكان رّأي شيخ إبقاءه محبوًسا بثغر السكندرّية وإرّساله إليها مع المير

 الحسني الدوادارّ.

 فيه جهدهما. وكان رّأي نورّوز قتله وقام نورّوز وبكتمر جلق في قتله قياًما بذًل



نورّوز وأشارّ عليه وكان المير يشبك بن أزدمر أيًضا ممن امتنع من قتله وشنع ذلك على
 ببقائه واحأتج باليمان التي حألفت له.

فإنه كان أيًضا واختلف القوم في ذلك فقوي أمر نورّوز وبكتمر بالخليفة المستعين بالله
الكتابة بإرّاقة دمه اجتهد هو وفتح الله كاتب السر في قتله وحأمل القضاة والفقهاء على

العديم الحنفي بعد أن توقفوا عن ذلك حأتى تجرد قاضي القضاة ناصر الدين محمد بن
وبكتمر وفتح الله ثم لذلك وكافح من خالفه من الفقهاء بعدم قتله بقوة الخليفة ونورّوز
ًعا فأمضي قوله وقتل الناصر.  أشهد على نفسه أنه حأكم بقتله شر

يمينه وخاف وكان قصد شيخ إبقاعه يخوف به نورّوًزا إن حأصل مخالفة وأيًضا وقف على
السالفة وقال: هو - سوء عاقبة اليمان والعهود وأيًضا لما سبق لوالده عليه من الحقوق

فكيف نحن نظفر به مرة يعني الملك الناصر - قد ظفر بنا وأبقانا غير مرة ونحن مماليكه
ًة نقتله فيها ويشاع ذلك عند ملوك القطارّ فيقبح ذلك علينا إلى الغاية! قلت: ولذلك واحأد

حأتى أفناهم على السيف في ملكه الله على المسلمين وحأكمة فيمن خالفه في ذلك
 انتهى. - أسرع وقت وأقل مدة " وما رّبك بظلم للعبيد "

 بالمان. وبعد أن قتل الملك الناصر مشت الحأوال وأمن الناس ونودي فيهم

المؤمنين واتفق الحال على أن المير شيًخا ونورّوًزا يسيران إلى مصر صحبة أمير
العساكر المستعين بالله ويكونان في خدمته وأن يكون المير شيخ أميًرا كبيًرا أتابك

وأن بالديارّ المصرية ويكون نوزوز أتابك رّأس نوبة المراء ويكون إقطاعهم بالسوية
 يسكن شيخ باب السلسلة ويسكن نورّوز بيت قوصون تجاه باب السلسلة بالرميلة.

 رّنك نورّوز. وكتب نورّوز إلى القاهرة بتجديد عمارّة البيت المذكورّ وأن يضرب عليه

السطبل حأيث وصارّ نورّوز يركب من دارّه إلى تحت قلعة دمشق فيركب شيخ أيًضا من
المراء ثم يدخلن هو نازل ويخرج إليه ويسيران تحت قلعة دمشق بموكبهما ومعهما سائر

ويجلس نورّوز عن إلى دارّ السعادة إلى خدمة أمير المؤمنين فيجلس شيخ عن يمينه
ًنا وشماًل يسارّه ويقف طوغان الحسني الدوادارّ على عادته ويقعد المراء بمنازلهم يمي

يقرأ كاتب على عادة الموكب السلطاني ويقرأ ناظر الجيش ما يتعلق بالقطاعات ثم
متنافرة السر القصص ويمد السماط ثم ينفض الموكب كل ذلك وشيخ ونورّوز قلوبهما

قال له: " بعضها من بعض والناس يترقبون وقوع فتنة بينهما إلى أن خدع شيخ نورّوًزا بأن
مع الخليفة أنا قصدي أن أكون بدمشق ويضاف إلي من العريش إلى الفرات وأنت تتوجه

ًكا بالديارّ المصرية ومعك المير بكتمر جلق وغيره من المراء.  أتاب

نورّوز: أنت تتوجه إلى ولم يكن لقوله حأقيقة غير أنه قصد بذلك حأيلة على نورّوز فيقول
 مصر وأنا أكون نائب الشام وكان ذلك على ما سنذكره.

توجهك إلى الديارّ فاستشارّ نورّوز أصحابه في ذلك فقالوا له بأجمعهم: الرأي والمصلحة
العساكر ومالك زمام المصرية ولو كنت من جملة مقدمي اللوف بها ل سيما تكون أتابك
البلد - يصير له شوكة مصر فقال لهم: إن أقام شيخ بالبلد الشامية - مع سعة تحكمه في

وأرّاد نيابة الشام والمصلحة عظيمة ويتعبني فيما بعد ولو كان في مصر خير ما تركها هو
إلى الفرات فراجعوه في توجهه إلى مصر وأكون أنا حأاكم البلد الشامية من العريش

 ذلك فأبى إل ما أرّاد.



خامس عشرين وأصبح لما حأضر الخدمة بين يدي الخليفة على العادة في يوم الثنين
نورّوز: صفر من سنة خمس عشرة وثمانمائة فاتحه المير شيخ في ذلك فبادرّه المير

ًبا بدمشق.  أنت تتوجه إلى مصر وأنا أكون نائ

يولي بجميع البلد فخلع عليه أمير المؤمنين في الحال باستقرارّه في نيابة الشام كله وأن
 من شاء من أصحابه.

 من غير شريك. وانفض الموكب وقد نال المير شيخ غرضه وانفرد بتدبير المملكة وحأده

ويلبغا الناصري نائب وكان ظن المير نورّوز أن شيًخا ل يستقيم له أمر مع بكتمر جلق
الذي يبقى معه من الغيبة بمصر وطوغان الحسني الدوادارّ وسيدي الكبير قرقماس وأن

وقمش وغيرهم المراء بالبلد الشامية جميعهم في طاعته مثل يشبك بن أزدمر وطوخ
 فجاء حأساب الدهر بخلف ما ظن.

وحألب وطرابلس ثم فوض أمير المؤمنين إلى المير نورّوز كفالة الشام جميعه: دمشق
ويختارّه وأن يولي وحأماة وصفد وغزة وجعل له أن يعين المريات والقطاعات لمن يريده
ذلك غير أنه يطالع نواب القلع الشامية والسواحأل وغيرها لمن أرّاد من غير مراجعة في

ًفا.  الخليفة بمن يستقر به في شيء من ذلك ليجهز إليه تشري

ورّسم له أن وعزل بكتمر جلق عن نيابة دمشق بعد أن حأكمها نحو الشهرين عن الخليفة
 يتوجه أمير مائة ومقدم ألف بالديارّ المصرية على أحأسن القطاعات.

البصروي باستقرارّه ثم خلع الخليفة على موقع المير نورّوز ناصر الدين محمد بن محمد
 كاتب سر دمشق عوًضا عن صدرّ الدين علي بن الدمي.

بإعادته إلى قضاء ثم خلع الخليفة على قاضي القضاة جلل الدين عبد الرحأمن البلقيني
الناصر فكانت ولية الشافعية بالديارّ المصرية عوًضا عن الباعوني الذي كان وله الملك

 الباعوني نحو الشهرين ولم يدخل فيها القاهرة.

والعربان والعشير وجعل ثم كتب الخليفة إلى من في البلد الشامية وغيرها من التركمان
وخليفة رّب العالمين وابن عم افتتاحا الكتب: من عبد الله وولده المام المستعين بالله

ببقائه الدين ثم كتب سيد المرسلين المفترض طاعته على الخلق أجمعين أعز الله
بالسكندرّية وأن المير أسنبغا الخليفة إلى الديارّ المصرية بإطلق المراء المسجونين
 ففعل أسنبغا الزرّدكاش ذلك. الزرّدكاش يسلم قلعة الجبل إلى المير يلبغا الناصري

وسودون وقدم المراء من سجن السكندرّية إلى القاهرة وهم: إينال الصصلني
الرزاق السندمري المير آخورّ الثاني وكمشبغا الفيسي وجانبك الصوفي وتاج الدين عبد

 بن الهيصم الستادارّ.

في يوم السبت ثم تهيأ أمير المؤمنين وخرج معه المير شيخ وجميع العساكر من دمشق
 ثامن شهر رّبيع الول نحو الديارّ المصرية.

 ثم خرج بعدهم نورّوز في سادس عشره إلى حألب ليمهد أمورّها.

فضربت ثم رّسم المير نوزوز أن يضرب بدمشق درّاهم نصفها فضة ونصفها نحاس
الثلثاء ثاني وتعامل وسارّ أمير المؤمنين بعساكره حأتى دخل إلى الديارّ المصرية في يوم



إلى الصليبة شهر رّبيع الخر وطلع إلى القلعة بعدما شق القاهرة وخرج من باب زويلة
 إلى القلعة وقد زينت القاهرة أحأسن زينة.

شيخ بباب فنزل الخليفة بالقصر من قلعة الجبل على عادة السلطين ونزل المير
 السلسلة من السطبل السلطاني.

 ولم يخلع الخليفة على أحأد على جارّي العوائد.

النفيسي على وكان المير شيخ يظن أن الخليفة يتوجه إلى دارّه بالقرب من المشهد
على طريق عادتة أوًل فلما طلع إلى القلعة تحقق المير شيخ منه أنه يريد أن يسير

المواكب السلطين ويترك طريق الخلفاء فأخذ شيخ يكيده بأشياء منها أنه صارّ يبطل
لهم السلطانية ويعمل الموكب عنده ويعتذرّ عن ذلك بأن القوم عقيب سفر وتعب ليس

ًطا. ًة ونشا  طاقة على لزوم المواكب الن إلى أن يجدوا في نفوسهم قو

 الخليفة. وصارّ ترداد جميع أرّباب الدولة إلى باب المير شيخ فاتضع أمر

المير قاني باي ثم أمسك المير شيخ المير أسنبغا الزرّدكاش واستفتى في قتله - لقتله
 في غيبة الملك الناصر - فأفتوا بقتله وحأكموا به.

العشرات ثم أمسك المير شيخ حأطط البكلمشي وصرغتمش القلمطاوي وهما من أمراء
 من خواص الملك الناصر.

سودون السندمري ثم قبض على المير أرّغون من بشبغا المير آخورّ الكبير وعلى المير
حأسبما تقدم ذكره - - وعلى كمشبغا الفيسي وكانا قدما من سجن السكندرّية بمدة أيام

 ونفى كمشبغا الفيسي إلى دمياط.

نيابة السكندرّية ثم خلع المير شيخ على المير خليل التبريزي الدشارّي باستقرارّه في
 عوًضا عن قطلوبغا الخليلي بعد موته.

بالقصر السلطاني ثم في ثامن شهر رّبيع الخر عمل المير شيخ الموكب عند الخليفة
 على العادة وحأضر شيخ هو وسائر المراء الموكب.

ًة وخلع الخليفة على المير شيخ باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية - وكانت شاغر
 حألب. منذ قبض على الملك الناصر وفر التابك دمرداش المحمدي إلى

وأشهد عليه ثم فوض الخليفة إلى شيخ جميع المورّ وأنه يولي ويعزل من غير مراجعة
 بذلك بعد أن توقف الخليفة عن ذلك أياًما حأتى أذعن على رّغمه.

يلبغا الناصري ثم خلع الخليفة على المير شاهين الفرم على عادته أمير سلحا وعلى
الحجاب عوًضا باستقرارّه أمير مجلس وعلى المير إينال الصصلني باستقرارّه حأاجب

عن سنقر عن يلبغا الناصري وعلى سودون الشقر باستقرارّه رّأس نوبة النوب عوًضا
الرحأمن الرومي وعلى المير ألطنبغا العثماني بنيابة غزة عوًضا عن سودون من عبد

 ونزل الجميع في خدمة المير شيخ ثم توجهوا إلى دورّهم.

القطاعات الشاغرة ثم في تاسعه عرض المير شيخ المماليك السلطانية وفرق عليهم
ما بين طبلخانات عن الناصرية بحسب ما يختارّه وأنعم على جماعة من مماليكه بإمريات

 وعشرات.



الخليفة حأتى ل ثم خلع المير شيخ على دوادارّه جقمق الرّغون شاوي واستقر به دوادارّ
محمد بن مبارّك يتمكن الخليفة من شيء يعمله وكان دوادارّه قبل ذلك أخوه ناصر الدين

 الحقيقة ترسيًما عليه. شاه الطازي بإمرة طبلخاناه فصارّ جقمق كالدوادارّ الثاني له وفي

 بالمير شيخ. فعند ذلك صارّ للخليفة السم في السلطنة ل غير وما عدا ذلك متعلق

وضاق صدرّه من وصارّ الخليفة مستوحأًشا بعياله في تلك القصورّ الواسعة بقلعة الجبل
وصارّ ل يمكنه عدم ترداد الناس إليه وندم على دخوله في هذا المر حأيث ل ينفعه الندم

 الكلم لعدم من يقوم بنصرته من المراء وغيرهم فسكت على مضض.

سودون من عبد ثم إن المير شيًخا خلع على المير قاني باي المحمدي وعلى المير
 الرحأمن - المعزول عن نيابة غزة - خلع الرضى من غير وظيفة.

عادته وخلع على بدرّ ثم خلع على سعد الدين إبراهيم بن البشيري باستقرارّه وزيًرا على
وخلع على تقي الدين حأسن بن نصر الله الفوي باستقرارّه في نظر الجيش على عادته

على التاج بن الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر باستقرارّه ناظر الخاص على عادته ثم خلع
ذلك من أول سيفا الشوبكي القازاني باستقرارّه والي القاهرة عوًضا عن أرّسلن فعد

 لذلك. سيئات المير شيخ وعظم ذلك على أعيان الدولة لعدم أهلية التاج المذكورّ

أوقاف الملك الناصر ثم في ثامن شهر رّبيع الخر المذكورّ أخرج المير شيخ عدة بلد من
أوقفها الملك الناصر فرج الموقوفة المحبسة منها قرية منبابة بالجيزة تجاه بولق وكان

التربة المذكورّة وأخرج عدة على التربة الطاهرية وناحأية دنديل وكانت أيًضا موقوفة على
 سلطنته. رّزق كثيرة وهي التي كان الناصر أخرجها وأوقفها في

على بدرّ الدين ثم تاسع عشره خلع التابك شيخ على القضاة الرّبعة وباستمرارّهم وخلع
العالية فنزل حأسن بن محب الدين الطرابلسي أستادارّ المير شيخ باستقرارّه أستادارّ

 ابن محب الدين إلى دارّه وجميع أرّباب الدولة في خدمته.

نظر ثم في ثاني عشرينه استقر شهاب الدين أحأمد الصفدي موقع المير شيخ في
تاج البيمارّستان المنصورّي عوًضا عن كاتب السر فتح الله ومعها نظر الحأباس عوًضا عن

الدين عبد الوهاب بن نصر الله وخلع على القاضي ناصر الدين محمد بن البارّزي
 باستقرارّه موقع المير الكبير شيخ عوًضا عن الشهاب الصفدي المقدم ذكره.

دمرداش المحمدي وأما المير نورّوز الحافظي فإنه استولى على حألب وهرب منها المير
وفرق وخلع على يشبك بن أزدمر بنيابتها وخلع على المير طوخ بنيابة طرابلس

على القطاعات والمريات على أصحابه ومماليكه كيف يختارّ من غير معاند غير أنه ندم
وعظمته بمصر قعاده بالبلد الشامية غاية الندم في الباطن ل سيما لما بلغه من أمر شيخ

 ما بلغه.

شيخ نظام ثم في يوم الخميس سادس عشر جمادى الولى قرىء تقليد المير الكبير
شيخ بالحراقة الملك بأن الخليفة فوض إليه ما ورّاء سرير الخلفة فعند ذلك جلس التابك
والمباشرين من السطبل السلطاني وبين يديه القضاة وأرّباب الدولة من أعيان المراء

 وغيرهم وقرأ كاتب السر عليه القصص كما يقرؤها بين يدي السلطان.

محجوب عما وتلشى أمر الخليفة حأتى صارّ كعادته أيام خلفته غير أنه في الترسيم
 يريده.



بن الدمي ثم في رّابع عشرين جمادى الولى المذكورّة استقر القاضي صدرّ الدين علي
بن قاضي قضاة الحنفية بالديارّ المصرية بعد عزل قاضي القضاة ناصر الدين محمد

 العديم عنها.

الشامية ومعه ثم أرّسل التابك شيخ دوادارّه المير جقمق الرّغون شاوي إلى البلد
 برضاه. تقاليد النواب الخليفتية باستمرارّهم على عادتهم بما قررّ المير نورّوز

تمادى به نحو ثم في يوم الخميس ثامن جمادى الخره مات المير بكتمر جلق من مرض
الديارّ المصرية الشهرين أصله من عقرب لسعته وهو قادم صحبة الخليفة والعساكر إلى

 مات. بالرمل فاشتد ألمه منها وأخذته الحمى ثم خرج من سيء إلى سيء إلى أن

ًبا وجميع المراء الخاصكية مشاة حأتى صلى عليه بمصلة المؤمني فنزل التابك شيخ رّاك
غاية السرورّ وقد من تحت القلعة وعاد إلى باب السلسلة من غير أن يشهد دفنه وهو في

 صفا له الوقت بمرت بكتمر المذكورّ فإنه كان عليه أشد من نورّوز.

 الجو. وصرحا شيخ بعد موته بما كان يستكتمه من الوثوب على المراء وخل له

 ولما بلغ نورّوًزا موته كاد أن يهلك وعلم بما سيكون من أمر شيخ.

القصص على ثم استقر القاضي ناصر الدين بن البارّزي موقع التابك شيخ بقراءة
وظيفته مخدومه التابك شيخ فانحط بذلك قدرّ فتح الدين فتح الله كاتب السر وصارّ في

بن كالمعزول عنها وقل ترداد الناس إليه وكثر تردادهم إلى باب القاضي ناصر الدين
 البارّزي لقضاء حأوائجهم.

مانع من سلطنته ولما عظم أمر التابك شيخ بعد موت بكتمر ورّأى أن الجو قد خل له ثم
ًعا ًها - واتفقوا طلب المراء وكلمهم في ذلك فأجاب الجميع بالسمع والطاعة - طو وكر

 على سلطنته.

بالسطبل فلما كان يوم الثنين مستهل شعبان وعمل الموكب عنده على عادته
المل وقال السلطاني واجتمع القضاة الرّبعة قام فتح الله كاتب السر على قدميه في

تستقيم المورّ لمن حأضر: إن الحأوال ضائقة ولم يعهد أهل نواحأي مصر اسم خليفة ول
 إل بأن يقوم سلطان على العادة ودعاهم إلى التابك شيخ المحمودي.

بلسان واحأد: نحن فقال شيخ المذكورّ: هذا ل يتم إل برضاء الجماعة فقال من حأضر
 رّاضون بالمير الكبير.

 يختلف عليه اثنان. فمد قاضي القضاة جلل الدين عبد الرحأمن البلقيني يده وبايعه فلم

 وخلع الخليفة المستعين بالله العباس من السلطنة بغير رّضاه.

ذكره بعد أن وبعد سلطنة الملك المؤيد شيخ وجلوسه على كرسي الملك - حأسبما يأتي
عليه أنه فوض نذكر بقية ترجمة العباس هذا - بعث إليه القضاة ليسلموا عليه ويشهدوا

في الشهاد إلى المير شيخ السلطنة على العادة فدخلوا إليه وكلموه في ذلك فتوقف
ًفا كبيًرا ثم اشترط في أن يؤذن له في النزول من القلعة إلى عليه بتفويض السلطنة توق

ًبا لمن دارّه وأن يحلف له السلطان بأنه يناصحه سًرا وجهًرا ويكون سلًما لمن سالمه وحأر
 حأارّبه.



القول فأجاب: يمهل فعاد القضاة إلى السلطان ورّدوا الخبر عليه وحأسنوا له العبارّة في
 علينا أياًما في النزول إلى دارّه ثم يرسم له بالنزول.

.فأعادوا عليه الجواب بذلك وشهدوا عليه وتوجهوا إلى حأال سبيلهم

ًظا به على عادته أوًل خليفة إلى ما  يأتي ذكره. وأقام الخليفة بقلعة الجبل محتف

ًنا خارّج دمشق إلى يوم خلعه يوم الثنين أول فكانت مدة سلطنته من يوم جلس سلطا
 شعبان سبعة أشهر وخمسة أيام.

المعتضد داود بغير رّضاه وأقام المستعين بقلعة الجبل إلى أن خلع من الخلفة أيًضا بأخيه
 عشرة وثمانمائة. كما وقع في خلعه من السلطنة وكان ذلك في ذي الحجة سنة ست

ًعا بقلعة الجبل في دارّ بالقلعة مدة ثم نقل إلى برج بالقلعة إلى يوم عيد النحر ودام مخلو
ساحأل النيل على فرس من سنة تسع عشرة وثمانمائة فأنزل من القلعة نهارًّا إلى

معهم المير كزل وصحبته أولد الملك الناصر فرج وهم: فرج ومحمد وخليل وتوجه
 الرّغون شاوي إلى السكندرّية.

ًنا بإسكندرّية إلى أن نقله الملك الشرف برسباي إلى فدام الخليفة المستعين هذا مسجو
الرّبعاء لعشرين بقين من قاعة بثغر السكندرّية فدام بها إلى أن توفي بالطاعون في يوم

 الرّبعين سنة من العمر. جمادى الولى سنة ثلث وثلتين وثمانمائة ولم يبلغ

وعهد بالخلفة ومات وهو في زعمه أنه مستمر على الخلفة وأنه لم يخلع بطريق شرعي
 لولده يحيى.

 فلما

 من سنة خمس وأرّبعين وثمانمائة مات المعتضد داود في يوم الحأد رّابع شهر الول

ًيا عظيًما فلم يتم له ذلك والله أعلم والحمد تكلم يحيى المذكورّ في الخلفة وسعى سع
 لله على كل حأال.

سيف الدين شيخ سلطنة الملك المؤيد شيخ المحمودي السلطان الملك المؤيد أبو النصر
اشتراه من بن عبد الله المحمودي الظاهري وهو أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق

يوم ذاك أستاذه الخواجا محمود شاه البرزي في سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة وبرقوق
المذكورّ يوم أتابك العساكر بالديارّ المصرية قبل سلطنته بنحو السنتين وكان عمر شيخ

ًنا.  اشتراه الملك الظاهر نحو اثنتي عشرة سنة تخمي

ًيا ثم وجعله برقوق من جملة مماليكه ثم أعتقه بعد سلطنته ورّقاه إلى أن جعله خاصك
ًيا في سلطنته الثانية.  ساق

ًبا مبرحًأا لنهماكه في السكر وغضب عليه الملك الظاهر برقوق غير مرة وضربه ضر
 وعزرّه وهو ل يرجع عما هو فيه.

الظاهر بإمرة كل ذلك وهو في رّتبته وخصوصيته عند أستاذه إلى أن أنعم عليه الملك
سنة إحأدى عشرة ثم نقله إلى طبلخاناه ثم خلع عليه باستقرارّه أمير حأاج المحمل في

بإمرة مائة وثمانمائة فسارّ بالحج وعاد وقد مات أستاذه الملك الظاهر برقوق فأنعم عليه

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=181&CID=204#TOP%23TOP


بجاس دارّه وتقدمة ألف بالديارّ المصرية عوًضا عن المير بجاس النورّوزي بحكم لزوم
 لكبر سنه.

طرابلس عوًضا عن ثم استقر بعد وقعة تنم الحسني في سنة اثنتين وثمانمائة في نيابة
واقعة تيمورّ مع يونس بلطا بحكم القبض عليه فدام على نيابة طرابلس إلى أن أسر في

 من أسر من النواب.

ًة ثم أعيد إلى نيابة ًيا ثم نقل ثم أطلق وعاد إلى الديارّ المصرية وأقام بها مد طرابلس ثان
 بعد مدة إلى نيابة دمشق.

ابن أستاذهم ثم وقعت تلك الفتن وثارّت الحروب بين المراء الظاهرية ثم بينهم وبين
ًيا في ترجمة الملك الناصر وليس لذكره الملك الناصر فرج وقد مر ذكر ذلك كله مستوف

ًيا محل.  ههنا ثان

بعد القبض على ولزال شيخ المذكورّ يدبر والقدارّ تساعده إلى أن استولى على الملك
 الملك الناصر فرج وقتله.

المستعين بالله وقدم إلى الديارّ المصرية وسكن الحراقة من باب السلسلة وصارّ الخليفة
 توليته. في قبضته وتحت أوامره حأتى أجمع الناس قاطبًة على سلطنته وأجمعوا على

العساكر وطلعوا فلما حأان يوم الثنين مستهل شعبان حأضر القضاة وأعيان المراء وجميع
 إلى باب السلسلة.

 وتقدم قاضي القضاة جلل الدين البلقيني وبايعه بالسلطنة.

وعليه خلعة ثم قام المير شيخ من مجلسه ودخل مبيت الحراقة بباب السلسلة وخرج
والمراء السلطنة السوداء الخليفتي على العادة ورّكب فرس النوبة بشعارّ السلطنة

ونزل ودخل وأرّباب الدولة مشاة بين يديه والقبة والطير على رّأسه حأتى طلع إلى القلعة
ودقت إلى القصر السلطاني وجلس على تخت الملك وقبلت المراء الرّض بين يديه

 البشائر.

 ثم نودي بالقاهرة ومصر باسمه وسلطنته.

 وخلع على القضاة والمراء ومن له عادة في ذلك اليوم.

العدل وعمل وتم أمره إلى يوم الثنين ثامن شعبان جلس السلطان الملك المؤيد بدارّ
 الموكب على العادة.

بديارّ مصر عوًضا وخلع على المير يلبغا الناصري أمير مجلس باستقرارّه أتابك العساكر
 عن الملك المؤيد شيخ المذكورّ.

المير قاني باي ثم خلع على المير شاهين الفرم باستمرارّه أمير سلحا على عادته وعلى
المير أرّغون من المحمدي باستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا - وكانت شاغرة من يوم أمسك
عادته وعلى المير بشبغا - وعلى المير طوغان الحسني الدوادارّ الكبير باستمرارّه على
إينال الصصلني سودون الشقر رّأس نوبة النوب باستمرارّه على عادته وعلى المير

 حأاجب الحجاب باستمرارّه على وظيفته.



 ثم خلع على القضاة وعلى جميع أرّباب الوظائف بأسرها.

بسلطنته فتوجه ثم خلع على المير طرباي الظاهري بتوجهه إلى البلد الشامية مبشًرا
جقمق إلى دمشق وقبل وصوله إليها كان بلغ المير نورّوز الحافظي الخبر وأمسك

الرّغون شاوي الدوادارّ بعد قدومه من طرابلس إلى دمشق فلما قدم طرباي على نورّوز
المذكورّ وعرفه بسلطنة الملك المؤيد أنكر ذلك ولم يقبله ول تحرك من مجلسه ولمس

المرسوم الشريف بيده وأطلق لسانه في حأق الملك المؤيد ورّد المير طرباي إلى الديارّ
خاطب فيه الملك المؤيد كما كان يخاطبه أوًل قبل المصرية بجواب خشن إلى الغاية

 سلطنته من غير أن يعترف له بالسلطنة.

ًدا إليها من دمشق في يوم الثلثاء أول شهر رّمضان وكان حأضورّ طرباي إلى القاهرة عائ
نورّوز إلى من سنة خمس عشرة وثمانمائة وكان الذي قدم صحبة طرباي من عند المير

جملة أمراء القاهرة المير بكتمر السيفي تغري بردي أعني أحأد مماليك الوالد وكان من
يقبل الرّض الطبلخانات بدمشق وكان قبل خروجه من دمشق أوصاه المير نورّوز أنه ل

أمره بين يدي الملك المؤيد فلما وصل إلى الديارّ المصرية وحأضر بين يدي السلطان
أرّباب الدولة بتقبيل الرّض فأبى وقال: مرسلي أمرني بعدم تقبيل الرّض فاستشاط
ًبا وكاد أن يأمر بضرب رّقبته حأتى شفع فيه من حأضر من المراء ثم الملك المؤيد غض

 الرّض. قبل

الدين بن ثم في سابع عشر شهر رّمضان المذكورّ أرّسل الملك المؤيد الشيخ شرف
المخالفة التباني الحنفي رّسوًل إلى المير نورّوز ليترضاه ويكلمه في الطاعة له وعدم

 وسافر ابن التباني إلى جهة الشام.

المحمدي ثم في تاسع شوال أمسك السلطان الملك المؤيد شيخ المير سودون
 المعروف بتلي أي مجنون وقيده وأرّسله إلى سجن السكندرّية.

المذكورّ ثم أمسك فتح الله كاتب السر واحأتاط على موجوده وصادرّه فضرب فتح الله
 وعوقب أشد عقوبة حأتى تقررّ عليه خمسون ألف دينارّ.

السر الشريف ثم في ثالث عشر شوال استقر القاضي ناصر الدين بن البارّزي في كتابه
 بالديارّ المصرية عوًضا عن فتح الله المذكورّ.

المير يشبك بن هذا والمير نورّوز قد استدعى جميع النواب بالبلد الشامية فحضر إليه
دلغادرّ أزدمر نائب حألب والمير طوخ نائب طرابلس والمير قمش نائب حأماة وابن

ملقاتهم وتغري بردى ابن أخي دمرداش المدعو سيدي الصغير فخرج المير نورّوز إلى
 والتقاهم وأكرمهم وعاد بهم إلى دمشق.

للخليفة وما أشبه وجمع القضاة والعيان واستفتاهم في سلطنة الملك المؤيد وحأبسه
 ذلك فلم يتكلم أحأد بشيء وانفض المجلس بغير طائل.

رّسم لهم بالتوجه وأنعم نورّوز على النواب المذكورّين في يوم واحأد بأرّبعين ألف دينارّ ثم
 إلى محل ولياتهم إلى أن يبعث يطلبهم.

كلمه فلم يؤثر وقدم عليه ابن التباني فمنعه من الجتماع مع الناس واحأتفظ به بعد أن
 فيه الكلم.



وطلب التركمان وأخذ المير نورّوز في تقوية أمورّه واستعداده لقتال الملك المؤيد شيخ
 وأكثر من استخدام المماليك وما أشبه ذلك.

المير قرقماس وبلغ الملك المؤيد شيًخا ذلك فخلع في ثالث ذي الحجة من السنة على
المير ابن أخي دمرداش المدعو سيدي الكبير باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا عن

 نورّوز الحافظي.

لنورّوز وقدومه وعند خروجه قدم الخبر بمفارّقة أخيه المير تغري بردي سيدي الصغير
المؤيد فدقت إلى صفد داخًل في طاعة الملك المؤيد شيخ وكانت صفد في حأكم الملك

 البشائر بالديارّ المصرية لذلك.

حأتى لزم الفراش وبينما الملك المؤيد في الستعداد لقتال نورّوز ثارّ عليه مرض المفاصل
صفر وتوجه إلى منه وأما قرقماس سيدي الكبير فانه وصل إلى غزة وسارّ منها في تاسع

ألطنبغا العثماني صفد واجتمع بأخيه تغري بردي سيدي الصغير وخرج في أثرهما المير
جهة حألب - ليأخذوا نائب غزة والجميع متوجهون لقتال المير نورّوز - وقد خرج نورّوز إلى
 فأقاموا بالرملة. دمشق في غيبة المير نورّوز فبلغهم عود نوزوز من حألب إلى دمشق

بطاعتهم ثم قدم على السلطان آقبغا بجواب المير دمرداش المحمدي ونواب القلع
المعروف أجمعين للسلطان الملك المؤيد وصحبته أيًضا قاصد المير عثمان بن طر علي

 بقرايلك فخلع السلطان عليهما وكتب جوابهما بالشكر والثناء.

الظاهري وقيده ثم في أول شهر رّبيع الخر قبض السلطان على المير قصروه من تمراز
 وأرّسله إلى سجن السكندرّية.

ًبا يخاطبه فيه بمولنا ويفتتحه وشرع المير نورّوز كلما أرّسل إلى الملك المؤيد كتا
 بالمامي المستعيني فيعظم ذلك على الملك المؤيد إلى الغاية.

دمشق ولما بلغ نورّوز قدوم قرقماس بمن معه إلى الرملة سارّ لحربه وخرج من
 بعساكره.

عجًزا عن مقاومته فلما بلغ قرقماس وأخاه ذلك عادا بمن معهما إلى جهة الديارّ المصرية
 حأتى نزل بالصالحية.

ًعا فركب وأما الملك المؤيد فإنه لما كان رّابع جمادى الولى أوفى النيل ستة عشر ذرّا
المقياس الملك المؤيد في قلعة الجبل ونزل في موكب عظيم حأتى عدى النيل وخلق

تقي على العادة ورّكب الحراقة لفتح خليج السد فأنشده شاعره وأحأد ندمائه الشيخ
ًدا ًكا بالله أضحى مؤي ًبا في الدين أبو بكر بن حأجة الحموي الحنفي يخاطبه: أيا مل ومنتص

نورّوز ملكه نصب تمييز كسرت بمسرى نيل مصر وتنقضي - وحأقك - بعد الكسر أيام
 فحسن ذلك ببال السلطان الملك المؤيد إلى الغاية.

 ثم رّكب الملك المؤيد وعاد إلى القلعة.

الصاحأب تاج وأصبح أمسك الوزير ابن البشيري وناظر الخاص ابن أبي شاكر وخلع على
تاج الدين إلى الدين عبد الرزاق بن الهيصم باستقرارّه وزيًرا عوًضا عن ابن البشيري فعاد

ًيا بزي الجند لما استقر أستادارًّا بعد مسك جمال الدين في لبس الكتاب - فإنه كان تز
 الدولة الناصرية - وتسلم ابن البشيري.



باستقرارّه في وخلع السلطان على الصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر الله ناظر الجيش
باستقرارّه نظر الخاص عوًضا عن ابن أبي شاكر وخلع على علم الدين داود بن الكويز

 ناظر الجيش عوًضا عن ابن نصر الله المذكورّ.

أمير مجلس - ثم خلع السلطان على المير سودون الشقر رّأس نوبة النوب باستقرارّه
باستقرارّه وكانت شاغرة عن المير يلبغا الناصري - وخلع على المير جاني بك الصوفي

 رّأس نوبة النوب عوًضا عن سودون الشقر.

وتغري بردي سيدي وكان جاني بك الصوفي قدم هو والمير ألطنبغا العثماني نائب غزة
أعني - الصغير وأخوه قرقماس سيدي الكبير المتولي نيابة دمشق فأقام الخوان

قرقماس وتغري بردي - على قطيا ودخل جاني بك الصوفي وألطنبغا العثماني إلى
 القاهرة.

طوغان الحسني ثم في سادس عشر جمادى الولى المذكورّ أشيع بالقاهرة رّكوب المير
طوغان قد الدوادارّ على السلطان ومعه عدة من المراء والمماليك السلطانية وكان

ًدا يأتيه ممن اتفق معه فلم اتفق مع جماعة على ذلك ولما كان الليل انتظر طوغان أن أحأ
وتسحب في يأته أحأد حأتى قرب الفجر وقد لبس السلحا وألبس مماليكه فعند ذلك قام

 مملوكين واختفى.

والناس تترقب وقوع وأصبح الناس يوم الثلثاء سابع عشر جمادى الولى والسواق مغلقة
عليه مع خبز في فتنة فنادى السلطان بالمان وأن من أحأضر طوغان المذكورّ فله ما

 الحلقة.

إلى القلعة ودام ذلك إلى ليلة الجمعة عشرينه فوجد طوغان بمدينة مصر فأخذ وحأمل
 وقيد وأرّسل إلى السكندرّية صحبة المير طوغان أمير آخورّ الملك المؤيد.

والمير كمشبغا ثم أصبح السلطان من الغد أمسك المير سودون الشقر أمير مجلس
ًدا وحأمًل إلى السكندرّية صحبة المير العيساوي أمير شكارّ وأحأد مقدمي اللوف وقي

 تعالى. برسباي الدقماقي أعني الملك الشرف التي ذكره في محله إن شاء الله

جهة المير ثم بعد يومين وسط السلطان أرّبعة أحأدهم المير تغلباي نائب القدس من
السلطان نورّوز وكان قرقماس سيدي الكبير قد قبض عليه وأرّسله مع اثنين أخر إلى

 فوسط السلطان الثلثة وآخر من جهة طوغان الدوادارّ.

المير إينال ثم في يوم الثنين ثامن عشرينه أنعم السلطان بإقطاع طوغان على
الكرك - كان - الصصلني وأنعم بإقطاع سودون الشقر على المير تنبك البجاسي نائب

أيًضا وخلع ثم خلع على الصصلني باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن سودون الشقر
شاهين على المير قجق أيًضا باستقرارّه حأاجب الحجاب عوًضا عن الصصلني وخلع على

الفرم أمير سلحا خلعة الرضى لنه كان اتهم بممالة طوغان ثم خلع السلطان على
كبيًرا مملوكه المير جانبك الدوادارّ الثاني وأحأد أمراء الطبلخانات باستقرارّه دوادارًّا

 جاندارّ. عوًضا عن طوغان الحسني وخلع على المير جرباش كباشة باستقرارّه أمير

الغني ابن ثم في يوم الثنين سلخ جمادى الولى خلع السلطان على فخر الدين عبد
باستقرارّه أستادارًّا الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج كاشف الشرقية والغربية

باستقرارّه مشير عوًضا عن بدرّ الدين بن محب الدين وخلع على بدرّ الدين المذكورّ
 الدولة.



إلى الديارّ ثم في يوم الرّبعاء سادس شهر رّجب قدم المير جارّ قطلو أتابك دمشق
السلطان الملك المصرية وفي ثامن شهر رّجب كان مهم المير صارّم الدين إبراهيم ابن

جلق في حأياة المؤيد على بنت السلطان الملك الناصر فرج وهي التي كان تزوجها بكتمر
 والدها.

ثامن عشر شهر ثم قدم المير ألطنبغا القرمشي الظاهري نائب صفد إلى القاهرة في
دمرداش رّجب باستدعاء وقد استقر عوضه في نيابة صفد المير قرقماس ابن أخي
 الحافظي. وعزل عن نيابة الشام كونه لم يتمكن من دخول دمشق لجل المير نورّوز

إلى الشام وكان قرقماس المذكورّ من يوم ولي نيابة دمشق وخرج من القاهرة ليتوجه
صفد واستقر صارّ يتردد بين غزة والرملة فلما طال عليه المر وله الملك المؤيد نيابة

وعندما دخل أخوه تغري بردي سيدي الصغير في نيابة غزة عوًضا عن ألطنبغا العثماني
أخيه قرقماس إلى صفد قصده المير نورّوز فأرّاد قرقماس أن يطلع إلى قلعة صفد مع

 تغري بردي فلم يتمكن منها هو ول أخوه فعاد إلى الرملة.

دخلها في يوم ثامن ول زال قرقماس بالرملة إلى أن طال عليه المر قصد القاهرة حأتى
 قطيا. السلطان وأنعم عليه وأقام أخوه تغري بردي على عشر شعبان فأكرمه

وأولد أخيه قرقماس وهذا كان دأبهم أنهم الثلثة ل يجتمعون عند ملك: أعني دمرداش
المير دمرداش وتغري بردي فدام قرقماس بديارّ مصر وهو آمن على نفسه كون عمه

 المحمدي في البلد الحلبية.

صفر وسارّ من وأما أمر دمرداش المذكورّ فإنه لما أخذ حألب قصده المير نورّوز في أول
 دمشق بعساكره حأتى نزل حأماة في تاسع صفر.

أتابك فلما بلغ دمرداش ذلك خرج من حألب في حأادي عشر صفر ومعه المير برد بك
جربغا حألب والمير شاهين اليدكارّى حأاجب حأجاب حألب والمير أرّدبغا الرشيدي والمير

وغيرهم من عساكر حألب ونزل دمرداش بهم على العمق فحضر إليه المير كردي بن
كندرّ وأخوه عمر وأولده أوزرّ ودخل المير نوزوز إلى حألب في ثالث عشر صفر بعدما

 تلقاه المير آقبغا جركس نائب القلعة بالمفاتيح.

يشبك عنها لمر فولى نورّوز المير طوًخا نيابة حألب عوًضا عن يشبك بن أزدمر برغبة
بن الهيدباني اقتضى ذلك وولى المير يشبك الساقي العرج نيابة قلعة حألب وولى عمر

 حأجوبية حألب وولى المير قمش نيابة طرابلس.

ًدا إلى نحو دمشق ومعه المير يشبك ثم خرج نورّوز من حألب في تاسع عشر صفر عائ
 بن أزدمر فقدم دمشق في سادس عشرين صفر المذكورّ.

على بانقوسا وبعد خروج نورّوز من حألب قصدها المير دمرداش المقدم ذكره حأتى نزل
وقاتلوه في يوم سادس عشرين صفر أيًضا فخرج إليه طوخ بمن معه من أصحاب نورّوز

ًدا إلى ليلة ثامن عشرين صفر فقدم عليه الخبر بأن المير عجل بن نعير قد قتاًل شدي
ًة للمير نورّوز فلم يثبت دمرداش لعجزه عن مقاومته ورّحأل بمن معه أقبل لمحارّبته نصر

 من ليلته إلى العمق ثم سارّ إلى أعزاز فأقام بها.

وبها آق بلط فلما كان عاشر شهر رّبيع الول بعث طوخ نائب حألب عسكًرا إلى سرمين
معهما من دوادارّ دمرداش المذكورّ فكبسوه فثارّ عليهم هو وشاهين اليدكارّي ومن



فسجن التراكمين وقاتلوهم وأسروا منهم جماعة كثيرة وبعثوا بهم إلى المير دمرداش
 دمرداش أعيانهم في قلعة بغراص وجاع أناني أكثرهم وأطلقهم عراة وقتل بعضهم.

إلى تل باشر فلما بلغ طوخ الخبر رّكب من حألب ومعه المير قمش نائب طرابلس وسارّ
بذلك ثم وقد نزل عليه العجل بن نعير فسأله طوخ أن يسير معهما لحرب دمرداش فأنعم

وترقباه حأتى تأخر عنهما قليًل فبلغهما أنه اتفق مع دمرداش على مسكهما فاستعدا له
ذلك فثارّا به رّكب إليهما في نفر قليل ونزل عندهما ودعاهما إلى ضيافته وألح عليهما في

ودخل من ومعهم جماعة من أصحابهما فقتلوه بسيوفهم في رّابع عشرين شهر رّبيع الول
 فورّهما عائدين إلى حألب.

ًة فإن حأسين بن نعير قد جمع العرب ونزل على وكتبا بالخبر إلى نورّوز وطلبا منه نجد
 دمرداش فسارّ به دمرداش إلى حألب وحأصرها.

وعاد إلى وصعد طوخ وقمش إلى قلعة حألب واشتد القتال بينهم إلى أن انهزم دمرداش
 جهة العمق.

نوزوز ويصير معه وشاورّ دمرداش أصحابه فيما يفعل وتحير في أمره بين أن ينتمي إلى
على السلطان الملك على رّأيه - وكان قد بعث إليه بألف دينارّ ودعاه إليه - وبين أن يقدم

بلط دوادارّه فإنه أشارّ المؤيد شيخ فأشارّ عليه جل أصحابه بالنتماء إلى نورّوز إل آق
وعن تغري بردي عليه بالقدوم على السلطان فسأله دمرداش عن ابن أخيه قرقماس

المؤيد فقال: قرقماس في صفد وتغري بردي في غزة وكان ذلك بدسيسة دسها الملك
الطينة لق بلط المذكورّ فمال عند ذلك دمرداش إلى كلمه ورّكب البحر حأتى خرج من

 وقدم إلى القاهرة في أول شهر رّمضان فأكرمه السلطان وخلع عليه.

فندم على ولما قدم دمرداش إلى القاهرة وجد قرقماس بها وتغري بردي بالصالحية
بمصر فقال قدومه وقال لبن أخيه قرقماس: ما هذه العملة أنت تقول إنك بصفد فألقاك

يخاصمه! إذا قرقماس: ومن أي شيء تخاف يا عم هذا يمكنه القبض علينا ومثل نورّوز
فيك بقية إل لتعبئة أمسكنا بمن يلقي نورّوز ويقاتله والله ما أظنك إل قد كبرت ولم يبق

 العساكر ل غير فقال له دمرداش: سوف تنظر.

السلطان واستمر دمرداش وقرقماس بالقاهرة إلى يوم سابع شهر رّمضان المذكورّ عين
جماعة من المراء لكبس عربان الشرقية وهم: سودون القاضي وقجقارّ القردمي

وآقبردي المنقارّ المؤيدي رّأس نوبة ويشبك المؤيدي شاد الشراب خاناه وأسر إليهم
السلطان في الباطن بالتوجه إلى تغري بردي المدعو سيدي الصغير ابن أخي دمرداش

ًدا إلى القاهرة وكان تغري بردي المذكورّ نازًل بالصالحية فسارّوا والقبض عليه وحأمله مقي
 ليلة السبت ثامنه. في

ومد لهم وأصبح السلطان في آخر يوم السبت المذكورّ استدعى المراء للفطر عنده
ًطا عظيًما فأكلوا معه وتبسطوا.  سما

دمرداش فلما رّفع السماط قام السلطان من مجلسه إلى داخل وأمر بالقبض على
 فسجنا بها. المحمدي وعلى ابن أخيه قرقماس وقيدهما وبعثهما من ليلته إلى السكندرّية

ًدا - وكان الملك يكرهه فإنه وبعد يوم حأضر المراء ومعهم تغري بردي سيدي الصغير مقي
ًنا له - فحبسه بالبرج بقلعة الجبل ثم سجد المؤيد شكًرا لله لم يزل في أيام عصيانه مباي

 الذي ظفره بهؤلء الثلثة الذين كان.



ًنا.  الملك الناصر فرج عجز عنهم ثم قال: الن بقيت سلطا

ًنا بالبرج إلى أن قتل ذبًحا في ليلة عيد الفطر وقطعت وبقي تغري بردي المذكورّ مسجو
 رّأسه وعلقت على الميدان.

في نيابة دمشق ثم خلع السلطان على المير قاني باي المحمدي المير آخورّ باستقرارّه
نيابة صفد عوًضا عن نورّوز الحافظي وخلع على المير ألطنبغا القرمشي المعزول عن

إينال الصصلني باستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا عوًضا عن قاني باي المذكورّ وخلع على المير
باستقرارّه في أمير مجلس باستقرارّه في نيابة حألب وخلع على المير سودون قراصقل

 نيابة غزة عوًضا عن تغري بردي سيدي الصغير.

إلى قضاء ثم خلع السلطان على قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم الحنفي بعوده
 الدمشقي. القضاة بالديارّ المصرية بعد موت قاضي القضاة صدرّ الدين علي بن الدمي

باستقرارّه في ثم في ثامن شوال خلع السلطان علي بدرّ الدين بن محب الدين المشير
 نيابة السكندرّية بعد عزل خليل التبريزي الدشارّي.

وسيم حأيث ثم عدى السلطان - في يوم الخميس ثالث ذي القعدة - إلى بر الجيزة إلى
 مربط خيوله وأقام به إلى يوم الثنين حأادي عشرينه.

السلطان لقتال وطلع إلى القلعة ونصب جاليش السفر عن الطبلخاناه السلطانية ليتوجه
 نورّوز.

القعدة المير وأخذ السلطان في الستعداد هو وأمراؤه وعساكره حأتى خرج في آخر ذي
القاهرة ثم إينال الصصلني نائب حألب وسودون قراصقل نائب غزة إلى الريدانية خارّج

الحجة خرج المير قاني باي المحمدي نائب الشام في يوم الخميس سادس عشر ذي
 ونزل أيًضا بالريدانية.

واستقر فيها أخوه وفي يوم الخميس المذكورّ خلع المستعين بالله العباس من الخلفة
 المعتضد داود وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة المستعين المذكورّ.

 دينارّ ناصرية. ثم شرع السلطان في النفقة على المماليك السلطانية لكل واحأد مائة

 ثم رّحأل قاني باي نائب الشام من الريدانية.

الهيصم وضربه وفي ثامن عشرينه غضب السلطان على الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن
 وبالغ في إهانته ثم رّضي عنه وخلع عليه خلعة الرضى.

 ثم في سابع عشرينه نصب خام السلطان بالريدانية.

أبي الفرج من بلد قال المقريزي رّحأمه الله: وفي هذا الشهر قدم المير فخر الدين ابن
ًدا وقد جمع المال من الصعيد في ثالث عشرينه بخيل وجمال وأبقارّ وأغنام كثيرة ج
والحرائر اللتي الذهب وحألي النساء مع السلحا والغلل وغير ذلك من العبيد والماء

 استرقهن.

المناسر إذا ثم وهب منهن وباع باقيهن وذلك أنه عمل في بلد الصعيد كما يعمل رّؤوس
فينهب جميع مافيها من هم هجموا ليًل على القرية وتمكنوا بها فإنه كان ينزل ليًل بالبلد



لغيرها حأتى يتركها غلل وحأيوان وسلب النساء حأليهن وكسوتهن بحيث ل يسير عنها
ًبا يخشى من سوء  عاقبته. عريانة فخربت - بهذا الفعل - بلد الصعيد تخري

المدينة فلما قدم إلى القاهرة شرع في رّمي الصناف المذكورّة على الناس من أهل
لعوانه وسكان الريف وذلك بأغلى الثمان ويحتاج من ابتلي بشيء من ذلك أن يتكلف

ًئا كثيًرا سوى ما عليه من ثمن ما رّمي عليه - انتهى كلم من الرسل ونحوهم شي
 المقريزي.

عشرة وثمانمائة ثم إن السلطان الملك المؤيد لما كان يوم الثنين رّابع محرم سنة سبع
بمخيمه من رّكب من قلعة الجبل بأمرائه وعساكره بعد طلوع الفجر وسارّ حأتى نزل

 الريدانية خارّج القاهرة من غير تطليب.

ألطنبغا العثماني ثم خرجت الطلب والعساكر في أثناء النهارّ بعد أن خلع على المير
ًقا وجعل بباب الستارّة بنيابة الغيبة وأنزله بباب السلسلة وجعل بقلعة الجبل برد بك قص

الشعباني حأاجب من قلعة الجبل صوماي الحسني وجعل الحكم بين الناس للمير قجق
 الحجاب.

المراء في يوم الجمعة ثم رّحأل المير يلبغا الناصري أتابك العساكر جاليًشا بمن معه من
 ثامنه.

وسارّ حأتى نزل ثم استقل السلطان ببقية عساكره من الريدانية في يوم السبت تاسعه
منها في تاسع بغزة في يوم الثلثاء تاسع عشر المحرم وأقام بها أياًما إلى أن رّحأل

 عشرينه.

صفر من سنة وسارّ على هينته حأتى نزل على قبة يلبغا خارّج دمشق في يوم الحأد ثامن
 سبع عشرة المذكورّة.

فإنه لو كان فيه ولم يخرج نورّوز لقتاله فحمد الله - المؤيد - على ذلك وعلم ضعف أمره
 قوة كان التقاه من أثناء طريقه.

فيلقاه في الفل فلما وكان سير الملك المؤيد على هينته حأتى يبلغ نورّوز خبره ويطلع إليه
 تأخر نورّوز عن الطلوع اطمأن الملك المؤيد لذلك وقوي بأسه.

بقية يلبغا أياًما ثم غير أن نورّوز حأصن مدينة دمشق وقلعتها وتهيأ لقتاله فأقام السلطان
 رّحأل منها ونزل بطرف القبيبات.

ويأمرهم وكان السلطان في طول طريقه إلى دمشق يطلب موقعي أكابر أمرائه خفية
ويكثر أن يكتبوا على لسان مخاديمهم إلى نورّوز أننا بأجمعنا معك وغرضنا كله عندك
دمشق واحأدهم من الوقيعة في الملك المؤيد ثم يقول في الكتاب: وإنك ل تخرج من

ويعد وأقم مكانك فإننا جميًعا نفر من المؤيد ونأتيك ثم يضع من نفسه ويرفع أمر نورّوز
محاسنه ويذكر مساويء نفسه فمشى ذلك على نورّوز وانخدع له مع ما كان حأسن له

أيًضا بعض أصحابه في عدم الخروج والقتال أرّادوا بذلك ضجر الملك المؤيد وعوده إلى
 الديارّ المصرية بغير طائل حأتى يستفحل أمرهم بعوده فكان مراد الله غير ما أرّادوا.

إلى المير ثم أرّسل السلطان الملك المؤيد قاضي القضاة مجد الدين سالم الحنبلي
ذلك أيًضا نورّوز في طلب الصلح فامتنع نورّوز من ذلك وأبى إل الحرب والقتال وكان

 خديعة من الملك المؤيد.



إليهم السلطان وعندما نزل الملك المؤيد بطرف القبيبات خرج إليه عساكر نورّوز فندب
ًدا فانكسر عسكر نورّوز وعاد جماعة كبيرة من عسكره فخرجوا إليهم وقاتلوهم قتاًل شدي

 إلى دمشق.

 فركب نورّوز في الحال وطلع إلى قلعة دمشق وامتنع بها.

 فركب الملك المؤيد في سادس عشرينه ونزل بالميدان يحاصر قلعة دمشق.

الصدق وأرّسل ولما قيل للمؤيد إن نورّوز طلع إلى قلعة دمشق لم يحمل الناقل له على
 من يثق به فعاد عليه الخبر بطلوعه إليها.

أن نورّوز فعند ذلك تعجب غاية العجب فسأله بعض خواصه عن ذلك فقال: ماكنت أظن
ًدا لما سمعته منه لما دخل الملك الناصر إلى قلعة دمشق يطلع القلعة وينحصر فيها أب
وعزة الله! وهو أنه لما بلغنا أن الناصر دخل إلى قلعة دمشق قال نورّوز: ظفرنا به

كان خلفه نجدة أو فقلت: وكيف ذلك فقال: الشخص ل يدخل القلعة ويمتنع بها إل إذا
ًة يسيرة ثم يرحألون عنه وهذا ليس له نجدة ونحن لو أخصامه ل يمكنهم محاصرته إل مد

 أقمنا على حأصارّه سنين ل نذهب إل به فهو مأخوذ ل محالة.

 التركمان. فبقي هذا الكلم في ذهني وتحققت أنه متى حأصل له خلل توجه إلى بلد

ًدا فأنساه ويتعبني أمره لعلمي به أنه ل يدخل إلى القلعة - بعد ما سمعت منه ذلك - أب
.طلعها فلهذا تعجبت الله ما قاله في حأق الناصر وحأسن بباله المتناع بالقلعة حأتى

حأتى قتل من وأخذ المؤيد في محاصرته واستدام الحرب بينهم أياًما كثيرة في كل يوم
 الطائفتين خلئق.

الملك المؤيد في فلما طال المر في القتال أخذ أمر المير نورّوز في إدبارّ وصارّ أمر
 استظهارّ.

يسمعون نورّوز فلما وقع ذلك وطال القتال على النورّوزية سئموا من القتال وشرعوا
 الكلم الخشن.

 وهدمت المؤيدية طارّمة دمشق.

القلعة بالمناجيق كل ذلك والقتال عمال في كل يوم ليًل ونهارًّا والرمي مستدام من
 ومكاحأل النفط.

في طلب الصلح وطال المر على المير نورّوز حأتى أرّسل المير قمش إلى الملك المؤيد
المؤيد لنورّوز وترددت الرسل بينهم غير مرة حأتى انبرم الصلح بينهم بعد أن حألف الملك

 باليمان المغلظة.

 بن البارّزي. وكان الذي تولى تحليف الملك المؤيد كاتب سره القاضي ناصر الدين محمد

كاتب السر حأكى لي القاضي كمال الدين ابن القاضي ناصر الدين محمد بن البارّزي
الملك المؤيد الشريف من لفظه - رّحأمه الله - قال: قال لي الوالد: أخذت في تحليف

ًدا في بحضرة رّسل المير نورّوز والقضاة قد حأضروا أيًضا فشرعت ألحن في اليمين عام
محمد عدة كلمات حأتى خرج معنى اليمين عن مقصود نورّوز فالتفت القاضي ناصر الدين



الدين بن العديم الحنفي - وكان فيه خفة - وقال للقاضي الشافعي: كأن القاضي ناصر
ًنا فاحأًشا فسكته البلقيني بن البارّزي ليس له ممارّسة بالعربية والنحو فإنه يلحن لح

 لوقته.

فلم يفطن أحأد قلت: وكان هذا اليمين بحضرة جماعة من فقهاء الترك من أصحاب نورّوز
يقرأ مقدمًة منهم لذلك لعدم ممارّستهم لهذه العلوم وإنما جل مقصود الواحأد منهم أن

ًها! في الفقه ويحلها على شيخ من الفقهاء أهل الفروع فعند ذلك يقول: أنا صرت فقي
فهذا هو الجهل بعينه وليته يسكت بعد ذلك ولكنه يعيب أيًضا على ما عدا الفقه من العلوم

 - انتهى.

الفقهاء من تلك ثم عادت رّسل نورّوز إليه بصورّة الحلف فقرأه عليه بعض من عنده من
 المقولة وعرفه أن هذا اليمين ما بعده شيء فاطمأن لذلك.

رّبيع الخر ونزل من قلعة دمشق بمن معه من المراء والعيان في يوم حأادي عشرين
دخل على بعد ما قاتل الملك المؤيد نحًوا من خمسة وعشرين يوًما أو أزيد ومشى حأتى

 الملك المؤيد.

يقبل يده فمنعه الملك فلما رّآه الملك المؤيد قام له فعند ذلك قبل نورّوز الرّض وأرّاد أن
 المؤيد من ذلك.

يشبك بن أزدمر وطوخ وقعد المير نورّوز بإزائه وتحته أصحابه من المراء وهم: المير
والقضاة والعساكر وقمش وبرسبغا وإينال الرجبي وغيرهم والمجلس مشحون بالمراء

 السلطانية.

المسلمين فقال القاضي فقال القضاة: والله هذا يوم مبارّك بالصلح وبحقن الدماء بين
فقال الملك المؤيد: ولم ل يتم ناصر الدين بن البارّزي كاتب السر: نهارّ مبارّك لو تم ذلك

للقضاة: يا قضاة هل صح يمين وقد حألفنا له وحألف لنا فقال القاضي ناصر الدين
 والله لم يصادف غرض المحلف. السلطان فقال قاضي القضاة جلل الدين البلقيني: ل

الحال على فعند ذلك أمر الملك المؤيد بالقبض على المير نورّوز ورّفقته فقبض في
وحأملت الجميع وقيدوا وسجنوا بمكان من السطبل إلى أن قتل المير نورّوز من ليلته

رّأسه إلى الديارّ المصرية على يد المير جرباش فوصلت القاهرة في يوم الخميس
 مستهل جمادى الولى وعلقت على باب زويلة ودقت البشائر وزينت القاهرة لذلك.

 ثم أخذ الملك المؤيد في إصلحا أمر مدينة دمشق ومهد أحأوالها.

بها إلى آخر ثم خرج منها في ثامن جمادى الولى يريد حألب حأتى قدمها بعساكره وأقام
 الشهر المذكورّ.

واستناب بها المير ثم سارّ منها في أول جمادى الخرة إلى أبلستين ودخل إلى ملطية
 كزل.

 ثم عاد إلى حألب وخلع على نائبها المير إينال الصصلني باستمرارّه.

المير سودون من عبد ثم خلع على المير تنبك البجاسي باستقرارّه في نيابة حأماة وعلى
بنيابة قلعة الروم بعد الرحأمن باستقرارّه في نيابة طرابلس وعلى المير جانبك الحمزاوي

 ما قتل نائبها المير طوغان.



على ثم خرج السلطان من حألب وعاد إلى دمشق فقدمها في ثالث شهر رّجب وخلع
 نائبها المير قاني باي المحمدي باستمرارّه.

أمورّ البلد ثم خرج السلطان من دمشق بأمرائه وعساكره في أول شعبان بعد ما مهد
عشر الشامية ووطن التركمان والعربان وخلع عليهم وسارّ حأتى دخل القدس في ثاني

 شعبان فزارّه.

 بنيابة غزة. ثم خرج منه وتوجه إلى غزة حأتى قدمها وخلع على المير طرباي الطاهري

ًدا إلى الديارّ المصرية حأتى نزل على خانقاه سرياقوس يوم الخميس ثم خرج منها عائ
ًتا طيبة وأنعم فيها على رّابع عشرين شعبان فأقام هناك بقية الشهر وعمل بها أوقا

الفقهاء والصوفية بمال جزيل وكان يحضر السماع بنفسه وتقوم الصوفية تتراقص
 وتتواجد بين يديه والقوال يقول وهو يسمعه ويكررّ منه ما يعجبه من الشعارّ الرقيقة.

 ودخل حأمام الخانقاه المذكورّة غير مرة.

تلك اليام وخرج الناس لتلقيه إلى خانقاه سرياقوس المذكورّة حأتى صارّ طريقها في
 كالشارّع العظم لممر الناس فيه ليًل ونهارًّا.

وسارّ حأتى نزل ودام السلطان هناك إلى يوم سلخ شعبان: رّكب من الخانقاه بخواصه
رّمضان: رّكب بالريدانية تجاه مسجد التبن وبات حأتى أصبح في يوم الخميس أول شهر

البشائر وسارّ إلى القلعة حأتى طلع إليها فكان لقدومه القاهرة يوم مشهود ودقت
 لوصوله.

الفراش وعندما استقر به الجلوس انتقض عليه ألم رّجليه من ضربان المفاصل ولزم
 وانقطع بداخل الدورّ السلطانية من القلعة.

القدس ثم أخرج السلطان في ثامن شهر رّمضان المير جرباش كباشة بطاًل إلى
أرّغون من بشبغا أمير آخورّ - كان - في الدولة الشريف ورّسم أيًضا بإخراج المير

 الناصرية إلى القدس بطاًل.

العساكر بالديارّ المصرية ثم خلع السلطان على المير ألطنبغا العثماني باستقرارّه أتابك
 بعد موت المير يلبغا الناصري.

ثم نصل السلطان من مرضه ورّكب من قلعة الجبل يوم عاشر شهر رّمضان وشق
 القاهرة ثم عاد إلى القلعة ورّسم بهدم الزينة - وكان رّكوبه لرؤيتها - فهدمت.

بيبغا المظفري ثم في ثاني عشره أمسك المير قجق الشعباني حأاجب الحجاب والمير
والثلثة جنسهم تتر والمير تمان تمر أرّق وقيدوا وحأملوا إلى ثغر السكندرّية فحبسوا بها

 وسفرهم المير صوماي الحسني.

نيابتها وعزل بدرّ وبعد أن توجه بهم صوماي المذكورّ إلى السكندرّية كتب باستقرارّه في
 الدين بن محب الدين عنها.

 ثم

 الحجاب بديارّ مصر خلع السلطان على سودون القاضي باستقرارّه حأاجب
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مجلس عوًضا عن عوًضا عن قجق الشعباني وعلى المير قجقارّ القردمي باستقرارّه أمير
أمير سلحا بعد بيبغا المظفري وعلى المير جاني بك الصوفي رّأس نوبة النوب استقرارّه

دولة موت شاهين الفرم وخلع على المير كزل العجمي حأاجب الحجاب - كان - في
المير الملك الناصر باستقرارّه أمير جاندارّ عوًضا عن المير جرباش كباشة ثم خلع على

تنبك العلئي الظاهري المعروف بميق استقرارّه رّأس نوبة النوب عوًضا عن جانبك
الصوفي وخلع على المير آقباي المؤيدي الخازندارّ باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا بعد موت

 المير جانبك المؤيدي.

الستادارّية في يوم ثم أعيد ابن محب الدين المعزول عن نيابة السكندرّية إلى وظيفة
أبي الفرج إلى الثنين سادس عشرين شهر رّمضان بعد فرارّ فخر الدين عبد الغني بن

 بغداد.

الشامية صحبة وخبر فخر الدين المذكورّ أنه لما خرج من الديارّ المصرية إلى البلد
إلى السلطان ووصل إلى حأماة داخله الخوف من السلطان فهرب في أوائل شهر رّجب
في جهة بغداد فسد ناظر ديوان المفرد تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر الستادارّية

هذه المدة إلى أن ولي ابن وفي شهر رّمضان المذكورّ أفرج السلطان عن المير كمشبغا
العيساوي من سجن السكندرّية وقدم القاهرة ونقل المير سودون السندمري والمير
 قصروه من تمراز والمير شاهين الزرّدكاش والمير كمشبغا الفيسي إلى ثغر دمياط.

شاوي الدوادارّ وفي أواخر ذي الحجة قدم مبشر الحاج وأخبر بأن المير جقمق الرّغون
 الثاني أمير الحاج وقع بينه وبين أشراف مكة وقعة في خامس ذي الحجة.

في الحرم وخبر ذلك أن جقمق المذكورّ ضرب أحأد عبيد مكة وحأبسه لكونه يحمل السلحا
الحرام الشريف وكان قد منع من ذلك فثارّت بسبب ذلك فتنة انتهك فيها حأرمة المسجد

أيًضا ودخلت الخيل إليه عليها المقاتلة من قواد مكة لحرب المير جقمق وأدخل جقمق
خيله إلى المسجد الحرام فباتت به تروث وأوقد مشاعله بالحرم وأمر بتسمير أبواب

 الحرم فسمرت كلها إل ثلثة أبواب ليمتنع من يأتيه.

بعدما فمشت الناس بينهم في الصلح وأطلق جقمق المضروب فسكتت الفتنة من الغد
 قتل جماعة ولم يحج أكثر أهل مكة في هذه السنة من الخوف.

بن بهادرّ الدكري ثم قدم الخبر أيًضا على الملك المؤيد في هذا الشهر بأن المير يغمورّ
القعدة وأن قرا من أمراء التركمان مات هو وولده في يوم واحأد بالطاعون في أول ذي
تيمورّلنك صلح يوسف بن قرا محمد صاحأب العراق انعقد بينه وبين القان شاه رّخ بن

عثمان صاحأب وتصاهرا فشق ذلك وفي أثناء ذلك قدم عليه الخبر بأن المير محمد بن
ونجا الروم كانت بينه وبين محمد بك بن قرمان وقعة عظيمة انهزم فيها ابن قرمان

 بنفسه.

المصرية في يوم كل ذلك والسلطان في سرحأة البحيرة بتروجة إلى أن قدم إلى الديارّ
قابله من الخميس ثاني المحرم من سنة ثماني عشره وثمانمائة بعدما قررّ على من
 يوًما. مشايخ البحيرة أرّبعين ألف دينارّ وكانت مدة غيبة السلطان بالبحيرة ستين

وتمان تمر ثم في عاشر المحرم أفرج السلطان عن المير بيبغا المظفري أمير مجلس
 أرّق اليوسفي من سجن السكندرّية.

المستنصرية ثم قد كتاب فخر الدين بن أبي الفرج من بغداد أنه مقيم من بالمدرّسة
 وسأل العفو عنه فأجيب إلى ذلك وكتب له أمان.



في يوم السبت ثم أمر السلطان بقتل المراء الذين بسجن السكندرّية فقتلوا بأجمعهم
بمدة عشر المحرم وهم: التابك دمرداش المحمدي بعد أن قتل ابن أخيه قرقماس
الزرّدكاش والمير طوغان الحسني الدوادارّ والمير سودون تلي المحمدي والمير أسنبغا

ذلك والجميع معدودون من الملوك وأقيم عزاؤهم بالقاهرة يوم خامس عشرينه فكان
ومعهم اليوم من اليام المهولة من مرورّ الجوارّي المسبيات الحاسرات بشوارّع القاهرة

 الملهي والدفوف.

المعروفة الن ثم في ثامن صفر رّكب السلطان من قلعة الجبل وسارّ إلى نحو منية مطر
الناصرية بالمطرية خارّج القاهرة وعاد إلى القاهرة من باب النصر ونزل بالمدرّسة

الستادارّ بدرّ الدين المعروفة الن بالجمالية برحأبة باب العيد ثم رّكب منها وعبر إلى بيت
 بن محب الدين فأكل عنده السماط ومضى إلى قلعة الجبل.

بكر بن مغلي وفي ثامن عشر صفر خلع على القاضي علء الدين علي بن محمود بن أبي
قاضي القضاة الحنبلي الحموي باستقرارّه قاضي قضاة الحنابلة بالديارّ المصرية بعد عزل

 مجد الدين سالم.

الجديد وفي يوم السبت عاشر صفر المذكورّ ابتدأ السلطان بعمل السد بين الجامع
جاندارّ فنزل الناصري وبين جزيرة الروضة وندب لحفره المير كزل العجمي الجرود أمير

 أياًما. كزل المذكورّ وعلق مائًة وخمسين رّأًسا من البقر لتجرف الرمال وعملت

أيًضا واهتم ثم ندب السلطان المير سودون القاضي حأاجب الحجاب لهذا العمل فنزل هو
 غاية الهتمام ودام العمل بقية صفر وشهر رّبيع الول.

 حألب. وفيه أمر السلطان بمسك شاهين اليد كارّي حأاجب حألب فأمسك وسجن بقلعة

إمرته باستقرارّه في وفيه خلع السلطان على المير طوغان أمير آخورّ الملك المؤيد أيام
أحأمد بن رّمضان أخذ نيابة وفيه قدم كتاب المير إينال الصصلني نائب حألب يخبر أن

سبعة أشهر مدينة طرطوس عنوة في ثالث عشر المحرم من هذه السنة بعد أن حأاصرها
 وأنه سلمها إلى ابنه إبراهيم بعد ما نهبها وسبى أهلها.

رّمضان وقد كانت طرسوس من نحو اثنتي عشرة سنة يخطب بها لتيمورّ فأعاد ابن
 الخطبة بها باسم السلطان.

 وأما الحفير فإنه مستمر وسودون القاضي يستحث.

المؤيد من قلعة العمال فيه إلى أن كان أول شهر رّبيع الخر فركب السلطان الملك
نصبت له الجبل في أمرائه وسائر خواصه وسارّ إلى حأيث العمل فنزل هناك في خيمة

 بين الروضة ومصر.

فخرج الناس ونودي بخروج الناس للعمل في الحفير المذكورّ وكتبت حأوانيت السواق
التراب والرمل طوائف طوائف مع كل طائفة الطبول والزمورّ وأقبلوا إلى العمل ونقلوا

 من غير أن يكلف أحأد منهم فوق طاقته.

الدولة وأتباعهم ثم رّسم السلطان لجميع العساكر من المراء والخاصكية ولجميع أرّباب
 فعملوا.



المراء حأفر ثم رّكب السلطان بعد عصر اليوم المذكورّ ووقف حأتى فرض على كل من
 وفواكه كثيرة. قطعة عينها له ثم عاد إلى القلعة بعد أن مد هناك أسمطة جليلة وحألوات

 الحفر. واستمر العمل والنداء في كل يوم لهل السواق وغيرهم للعمل في

مماليكه وعامة أهل ثم رّكب المير ألطنبغا القرمشي المير آخورّ الكبير ومعه جميع
وظائفها لكونهم تحت السطبل السلطاني وصوفية المدرّسة الظاهرية البرقوقية وأرّباب

اجتمع هناك خلئق نظره ومضوا بأجمعهم إلى العمل في الحفر المذكورّ فعملوا فيه وقد
 ل تحصى للفرجة من الرجال والنساء والصبيان.

العمل طول نهارّه. وتولى ألطنبغا القرمشي القيام بما فرض عليه حأفره بنفسه فدام في

يلوذ به وألزم كل ثم في عاشره جمع المير الكبير ألطنبغا العثماني جميع مماليكه ومن
المنصورّي بأن يخرجوا من هو ساكن في البيوت والدكاكين الجارّية في وقف البيمارّستان
البيمارّستان المذكورّ معه - من أنهم تحت نظره - وأخرج معه أيًضا جميع أرّباب وظائف

بهم الجميع إلى ثم أخرج سكان جزيرة الفيل - فإنها في وقف البيمارّستان - وتوجه
 العمل في الحفير وعمل نهارّه فيما فرض عليه حأفره.

ًدا بعد واحأد وتتابعوا في العمل وكل أمير يأخذ معه جميع ثم وقع ذلك لجميع المراء واحأ
 لهذا العمل. جيرانه ومن يقرب سكنه من دارّه فلم يبق أحأد من العوام إل وخرج

بن نصر الله ثم خرج علم الدين داود بن الكويز ناظر الجيش والصاحأب بحر الدين حأسن
من أهل ناظر الخاص وبدرّ الدين حأسن بن محب الدين الستادارّ ومع كل منهم طائفة

 القاهرة وجميع غلمانه وأتباعه ومن يلوذ به وينتسب إليه.

 ثم أخرج والي القاهرة جميع اليهود والنصارّى.

 وكثر النداء في كل يوم بالقاهرة على أصناف الناس بخروجهم للعمل.

جميع مماليكه ثم خرج القاضي ناصر الدين محمد بن البارّزي كاتب السر الشريف ومعه
 نهارّهم. وحأواشيه وغلمانه وأخرج معه البريدية والموقعين بأتباعهم فعملوا

القاهرة هذا والمنادي ينادي في كل يوم على العامة بالعمل فخرجوا وخلت أسواق
تأخر عن وظواهرها من الباعة وغلقت القياسر والمنادي ينادي في كل يوم بالتهديد لمن

ًنا شنق فتوقفت أحأوال  الناس. الحفر حأتى إنه نودي في بعض اليام: من فتح دكا

أتابك دمشق وخلع وفي هذه اليام خلع السلطان على المير بيبغا المظفري باستقرارّه
على جرباش كباشة باستقرارّه حأاجب حأجاب حألب وكلهما كان قدم من سجن

 السكندرّية قبل تارّيخه.

حأجوبية دمشق عوًضا وفيه أيًضا نقل المير طوغان أمير آخورّ المؤيد من نيابة صفد إلى
صفد عوًضا عن طوغان عن المير خليل التبريزي الدشارّي ونقل خليل المذكورّ إلى نيابة

 الرّغزي. المذكورّ وحأمل له التقليد والتشريف المير إينال الشيخي

المقام واستهل جمادى الولى والناس في جهد وبلء من العمل في الحفر حأتى إن
جميع الصارّمي إبراهيم ابن السلطان الملك المؤيد نزل من القلعة في يوم سابعه ومعه



مماليكه وحأواشيه وأتباعه وتوجه حأتى عمل في الحفر بنفسه وصنفت العامة في هذا
 الحفير غناء كثيًرا وعدق وبينما الناس في العمل أدرّكتهم زيادة النيل.

الوسطى ويجري وكان هذا الحفير وعمل الجسم ليمنع الماء من المرورّ تحت الجزيرة
في من تحت المنشية من على مورّدة الجبس بحري جزيرة الوسطى كما كان قديًما
 الزمان الماضي فأبى الله سبحانه وتعالى إل ما أرّاده على ما سنذكره في محله.

الكبير ألطنبغا ثم في اليوم المذكورّ أعنى سابع جمادى الولى خلع السلطان على المير
بلغ السلطان العثماني باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا عن قاني باي المحمدي - وكان

لذلك أثر - عن جميع النواب بالبلد الشامية أنهم في عزم الخروج عن الطاعة فلم يظهر
ًكا بالديارّ وأرّسل المير جلبان أمير آخورّ بطلب قاني باي المذكورّ من دمشق ليستقر أتاب

 الجواب. المصرية عوًضا عن ألطنبغا العثماني وانتظر السلطان ما يأتي به

نيابة السكندرّية ثم خلع السلطان على المير آقبردي المؤيدي المنقارّ باستقرارّه في
 عوًضا عن صوماي الحسني.

 زويلة. ثم في جمادى الخرة من هذه السنة حأفر أساس الجامع المؤيدي داخل باب

وموضع المحراب وكان أصل موضع الجامع المذكورّ - أعني موضع باب الجامع والشبابيك
قلوون وكانت - قيسارّية المير سنقر الشقر المقدم ذكره في ترجمة الملك المنصورّ
خزانة شمائل مقابلة لقيسارّية الفاضل وحأمامه فاستبدلها الملك المؤيد وأخذ ثم أخذ

 ودورًّا وحأارّات وقاعات.

الجميع من شهر كثيرة تخرج عن الحد حأتى أضر ذلك بحال جماعة كثيرة وشرع في هدم
 رّبيع الول إلى يوم تارّيخه حأتى رّمي الساس وشرعوا في بنائها.

ًدا محل كفالته بدمشق في وتهيأ المير ألطنبغا العثماني حأتى خرج من القاهرة قاص
السلطان بخروج سادس جمادى الخرة ونزل بالريدانية خارّج القاهرة فقدم الخبر على

يوم إلى أن قاني باي نائب الشام عن الطاعة وأنه سوف برسول السلطان من يوم إلى
ذكر تهيأ ورّكب وقاتل أمراء دمشق وهزمهم إلى صفد وملك دمشق - حأسبما نذكره بعد

 عصيان النواب - فعظم ذلك على الملك المؤيد.

وتوجهه إلى المير ثم في أثناء ذلك ورّد الخبر بخروج المير طرباي نائب غزة عن الطاعة
المؤيدي المشد قاني باي المحمدي نائب دمشق فعند ذلك ندب السلطان المير يشبك

 العثماني. ومعه مائة مملوك من المماليك السلطانية وبعثه نجدة للمير ألطنبغا

ًثا بعصيان المير تنبك البجاسي نائب حأماة وموافقته لقاني باي المذكورّ ثم ورّد الخبر ثال
 حألب. وكذلك المير إينال الصصلني نائب حألب ومعه جماعة من أعيان أمراء

والمير جانبك ثم ورّد الخبر أيًضا بعصيان المير سودون من عبد الرحأمن نائب طرابلس
 الحمزاوي نائب قلعة الروم.

فإنه لما قويت زيادة ولما بلغ الملك المؤيد هذا الخبر وأما أمر الحفر والجسر الذي عمل
ًبا ثم أتى على جميعه وأخذه كأنه لم يكن ورّاحا النيل وتراكمت عليه المواج خرق منه جان

 تعب الناس وما فعلوه من غير طائل.



توجه إليه المير وأما ما وعدنا بذكره من أمر قاني باي المحمدي نائب دمشق: فإنه لما
أستادارّه غرس الدين جلبان أمير آخورّ بطلبه أظهر المتثال وأخذ ينقل حأريمه إلى بيت

 متوجه إلى مصر. خليل ثم طلع بنفسه إلى البيت المذكورّ وهو بطرف القبيبات على أنه

وناصر فلما كان في سادس جمادى الخرة رّكب المير بيبغا المظفري أتابك دمشق
ويشبك الدين محمد بن إبراهيم بن منجك وجلبان المير آخورّ المقدم ذكره وأرّغون شاه

اليتمشي في جماعة أخر من أمراء دمشق يسيرون بسوق خيل دمشق فبلغهم أن يلبغا
كماج كاشف القبلية حأضر في عسكر إلى قريب دارّيا وأن خلفه من جماعته طائفة كبيرة

قاني باي خرج إليه وتحالفا على العصيان ثم عاد قاني باي إلى بيت غرس الدين وأن
 المذكورّ.

بالحضورّ وزحأفوا إلى فاستعد مذكورّون ولبسوا آلة الحرب ونادوا لجناد دمشق وأمرائها
 نحو - قاني باي.

وقاتلهم من بكرة فخرج إليهم قاني باي بمماليكه وبمن انضم معه من أصاغر المراء
 النهارّ إلى العصر حأتى هزمهم ومروا على وجوههم إلى جهة صفد.

على القلعة ودخل قاني باي وملك مدينة دمشق ونزل بدارّ العدل من باب جابية ورّمى
والمدافع فانتقل بالمدافع وأحأرق جملون دارّ السعادة فرماه أيًضا من القلعة بالمناجيق

 إلى خان السلطان وبات بمخيمه وهو يحاصر القلعة.

الفرج ونزل ثم أتاه النواب المقدم ذكرهم فنزل تنبك البجاسي نائب حأماة على باب
وداموا على طرباي نائب غزة على باب آخر ونزل على باب جديد تنبك دوادارّ قاني باي

 ذلك مدة وهم يستعدون.

 والمراء من دمشق. وقد ترك قاني باي أمر القلعة إلى أن بلغه وصول العسكر وسارّ هو

والعربان نائب صفد قد وكان المير ألطنبغا العثماني بمن معه من أمراء دمشق والعشير
المير قاني باي قد توجه من بلد المرج إلى جرود فجد العسكر في السير حأتى وافوا

ساقته أغناًما وغيرها رّحأل من برزة فنزلوا هم على برزة وتقدم منهم طائفة فأخذوا من
الملك المؤيد في يده وتقاتلوا مع أطراف قاني باي فجرحا المير أحأمد بن تنم صهر

 العثماني. بنشابة أصابته وجرحا معه جماعة أخر ثم عادوا إلى ألطنبغا

واجتمع وسارّ قاني باي حأتى نزل بسلمية في سلخه ثم رّحأل إلى حأماة ثم رّحأل منها
ًعا على التوجه إلى جهة العمق لما بلغهم بالمير إينال الصصلني نائب حألب واتفقوا جمي

 قدوم السلطان الملك المؤيد لقتالهم.

ونزل هو بمن وسيروا أثقالهم فنادى نائب قلعة حألب بالنفير العام فأتاه جل أهل حألب
وإينال إلى عنده من العسكر الحلبي وقاتل إينال وعساكره فلم يثبتوا وخرج قاني باي

كان ثاني خان طومان وتخطف العامة بعض أثقالهم وأما السلطان الملك المؤيد فإنه لما
نيابة عشرين جمادى الخرة خلع على المير مشترك القاسمي الظاهري باستقرارّه في

 غزة عوًضا عن طرباي.

باستقرارّه أتابك ثم في سابع عشرينه خلع على المير ألطنبغا القرمشي المير آخورّ
 العساكر بالديارّ المصرية عوًضا عن ألطنبغا العثماني نائب دمشق.



نوبة النوب ثم في سلخه خلع على المير تنبك العلئي الظاهري المعروف بميق رّأس
 باستقرارّه أمير آخورّ عوًضا عن ألطنبغا القرمشي.

باستقرارّه ثم في رّابع شهر رّجب خلع السلطان على سودون القاضي حأاجب الحجاب
رّأس نوبة النوب عوًضا عن تنبك ميق وخلع على سودون قراصقل واستقر حأاجب

 الحجاب عوًضا عن سودون القاضي.

ًة ثانية لنائب وفي حأادي عشرة سارّ المير آقباي المؤيدي الدوادارّ على مائتي مملوك نجد
 الشام ألطنبغا العثماني.

 وفي ذلك اليوم دارّ المحمل على العادة في كل سنة.

إبراهيم بن ثم في يوم ثاني عشر شهر رّجب المذكورّ قدم المير ناصر الدين محمد بن
إلى منجك من دمشق فارًّا من قاني باي نائب الشام فارّتجت القاهرة بسفر السلطان

البلد الشامية ثم في رّابع عشرة أمسك السلطان المير جانبك الصوفي أمير سلحا
 وقيده وسجنه بالبرج بقلعة الجبل.

السلطانية وتعيين ثم رّسم السلطان للمراء بالتأهب للسفر وأخذ في عرض المماليك
فإنه أرّاد السفر من يختارّه للسفر فعين من المماليك السلطانية مقدارّ النصف منهم

ًفا لن الوقت كان فصل الشتاء والديارّ المصرية مغلية السعارّ إلى  الغاية. مخ

دينارًّا إفرنتية ثم في ثامن عشره أنفق السلطان نفقات السفر وأعطى كل مملوك ثلثين
ًفا فضة مؤيدية وفرق عليهم الجمال.  وتسعين نص

الهيصم وضربه ثم في تاسع عشره أمسك السلطان الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن
 بالمقارّع وأحأيط بحاشيته وأتباعه وألزمه بحمل مال كثير.

وظيفة نظر ثم في حأادي عشرينه خلع السلطان على علم الدين أبي كم باستقرارّه في
شهر الدولة ليسد مهمات الدولة مدة غيبة السلطان ثم في يوم الجمعة ثاني عشرين

رّجب المذكورّ رّكب السلطان بعد صلة الجمعة من قلعة الجبل بأمرائه وعساكره
المعينين صحبته للسفر حأتى نزل بمخيمه بالريدانية خارّج القاهرة وخلع على المير ططر

واستقر به نائب الغيبة بديارّ مصر وأنزله بباب السلسلة وخلع على المير سودون
حأاجب الحجاب وجعله مقيًما بالقاهرة للحكم بين الناس وخلع على المير قراصقل

 وأنزله بقلعة الجبل. قطلوبغا التنمي

الشامية ومعه الخليفة وبات السلطان تلك الليلة بالريدانية وسافر من الغد يريد البلد
 وقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن العديم الحنفي ل غير.

منها في وسارّ السلطان حأتى وصل إلى غزة في تاسع عشرين شهر رّجب المذكورّ وسارّ
 نهارّه.

ودخل المير وكان قد خرج المير قاني باي من دمشق في سابع عشرينه حأسبما ذكرناه
يوًما ألطنبغا العثماني إلى دمشق في ثاني شعبان وقرئ تقليده وكان لدخوله دمشق

ًدا.  مشهو

ًدا من غزة حأتى دخل دمشق في يوم الجمعة سادس شعبان ثم خرج وسارّ السلطان مج
عسكر من من دمشق بعد يومين في أثر القوم وقدم بين يديه المير آقباي الدوادارّ في



إلى أن المراء وغيرهم كالجاليش فسارّ آقباي المذكورّ أمام السلطان والسلطان خلفه
ًبا من تل السلطان ونزل السلطان على سرمين وقد أجهدهم التعب من وصل آقباي قري

 قوة السير وشدة البرد.

خرجوا إليه بمن فلما بلغ قاني باي وإينال الصصلني وغيرهما من المراء مجيء آقباي
فثبت لهم ساعة معهم من العساكر ولقوا آقباي بمن معه من المراء والعساكر وقاتلوه

الملك الشرف ثم انهزم أقبح هزيمة وقبضوا عليه وعلى المير برسباي الدقماقي - أعني
بدمشق وعلى التي ذكره - وعلى المير طوغان دوادارّ الوالد وهو أحأد مقدمي اللوف

 جماعة كبيرة وتمزقت عساكرهم وانتهبت.

وجبن عن وأتى خبر كسرة المير آقباي للسلطان فتخوف وهم بالرجوع إلى دمشق
القوم ملقاتهم لقلة عساكره حأتى شجعه بعض المراء أرّباب الدولة وهونوا عليه أمر

فركب بعساكره من سرمين وأدرّكهم وقد استفحل أمرهم فعندما سمعوا بمجيء
ًنا من الله تعالى لمر سبق. السلطان  انهزموا ولم يثبتوا وولوا الدبارّ غير قتال خذل

الصصلني نائب فعند ذلك اقتحم السلطانية عساكر قاني باي وقبض على المير إينال
المير جرباش حألب وعلى المير تمان تمر اليوسفي المعروف بأرّق أتابك حألب وعلى

 كباشة حأاجب حأجاب حألب وفر قاني باي واختفى.

نائب غزة أما سودون من عبد الرحأمن نائب طرابلس وتنبك البجاسي نائب حأماة طرباي
وغيرهم فقد وجانبك الحمزاوي نائب قلعة الروم والمير موسى الكركري أتابك طرابلس
 سارّوا على حأمية إلى جهة الشرق قاصدين قرا يوسف صاحأب بغداد وتبريز.

وظفر ثم رّكب الملك المؤيد ودخل إلى حألب في يوم الخميس رّابع عشر شهر رّجب
يدي بقاني باي في اليوم الثالث من الوقعة فقيده ثم طلبهم الجميع فلما مثلوا بين
معكم من السلطان قال لهم السلطان: قد وقع ما وقع! فالن أصدقوني: من كان اتفق

مولنا المراء فشرع قاني باي يعد جماعًة فنهره إينال الصصلني وقال: يكذب يا
ًدا من هؤلء في مدة هذه اليام وكان يمكنه السلطان! أنا أكبر أصحابه فلم يذكر لي واحأ
أصحابه فلم أنه يكذب علي وعلى غيري بأن له جماعة من المصريين ليقوي بذلك قلوب

ًئا من ذلك فكل ما قاله في حأق المراء زورّ وبهتان.  يذكر لنا شي

سيف هذا! هيهات! ثم التفت إينال إلى قاني باي وقال له: بتنميق كذبك تريد تخلص من
 ليس هذا ممن يعفو عن الذنب.

نريد قتلك فافعل ثم تكلم إينال المذكورّ بكلم طويل مع السلطان معناه أننا خرجنا عليك
 الن ما بدا لك.

الرّبعة: قاني - فعند ذلك أمر بهم الملك المؤيد فردوا إلى أماكنهم وقتلوا - من يومهم
المصرية على يد باي وإينال وتمان تمر أرّق وجرباش كباشه وحأملت رّؤوسهم إلى الديارّ

بالقاهرة: هذا جزاء من المير يشبك شاد الشرابخاناه فرفعوا على الرماحا ونودي عليهم
 خامر على السلطان وأطاع الشيطان وعصى الرحأمن.

أيًضا هناك ثم أعيدت ثم علقوا على باب زويلة أياًما ثم حأملوا إلى السكندرّية فطيف بهم
الرؤوس إلى القاهرة وسلمت إلى أهاليها.

 ثم



 بنيابة حألب خلع السلطان على المير آقباي المؤيدي الدوادارّ

طرابلس عوًضا عن عوًضا عن إينال الصصلني وعلى المير يشبك شاد الشرابخاناه بنيابة
إنيه تنبك البجاسي. سودون من عبد الرحأمن وعلى المير جارّقطلو بنيابة حأماة عوًضا عن

ًدا إلى جهة الشام حأتى نزل وأخذ السلطان في تمهيد أمورّ حألب مدة ثم خرج منها عائ
 بحماة وعزم على القامة بها حأتى ينفصل فصل الشتاء.

بالديارّ المصرية لغيبة فأقام بها أياًما حأتى بلغه عن القاهرة غلو السعارّ واضطراب الناس
وأمسك بها سودون السلطان وفتنة العربان فخرج من حأماة وعاد وحأتى قدم إلى دمشق

رّأس نوبة القاضي رّأس نوبة النوب وخلع على المير برد بك قصقا واستقر به عوضه
 النوب وسجن سودون القاضي بدمشق.

الصارّمي إبراهيم ثم خرج السلطان منها يريد الديارّ المصرية إلى أن قارّبها فنزل المقام
العجمي أمير جاندارّ ابن السلطان من قلعة الجبل وسارّ إلى لقاء والده ومعه المير كزل

التقاه وعاد وسودون قراصقل حأاجب الحجاب في عدة من المماليك السلطانية حأتى
صحبته حأتى نزل السلطان على السماسم شمالي خانقاه سرياقوس في يوم الخميس

 رّابع عشر ذي الحجة من سنة ثماني عشرة وثمانمائة.

ًعا بالقراء ورّكب في الليلة المذكورّة إلى أن نزل بخانقاه سرياقوس وعمل بها مجتم
أصحاب والصوفية وجمع فيه نحو عشر جوق من أعيان القراء وعدة من المنشدين

 الصوات الطيبة ومد لهم أسمطة جليلة.

الفقراء ثم بعد فراغ القراء والمنشدين أقيم السماع في طول الليل ورّقصت أكابر
كأحأدهم هذا الظرفاء وجماعة من أعيان ندمائه بين يديه الليل كله نوبة وهو جالس معهم

ًئا بعد شيء بكثرة والسقاة تطوف على الحاضرين وأنواع الطعمة والحلوات تمد شي
 بعدها مثلها. بالمشروب من السكر المذاب فكانت ليلة تعد من الليالي الملوكية لم يعمل

 ثم أنعم على القراء والمنشدين بمائة ألف درّهم.

نزل بطرف ورّكب بكرة يوم السبت سادس عشر ذي الحجة المذكورّة من الخانقاه حأتى
وقد زينت الريدانية فأقام بها ساعة ثم رّكب وشق القاهرة حأتى طلع إلى القلعة من يومه

 المشهودة. له لقاهرة أحأسن زينة فكان لقدومه إلى الديارّ المصرية يوًما من اليام

السعارّ بيد الله تعالى وبعد طلوعه إلى القلعة أصبح من الغد نادى بالقاهرة بالمان وأن
 فل يتزاحأم أحأد على الفران.

 ثم تصدى السلطان بنفسه للنظر في السعارّ.

والرّدب وعمل معدل القمح وقد بلغ سعر الرّدب منه أزيد من ستمائة درّهم إن وجد
السلطان الشعير إلى أرّبعمائة درّهم فانحط السعر لذلك قليًل وسكن رّوع الناس لكون

 ينظر في مصالحهم.

ذنوبه بهذه الفعلة قلت: هذا من واجبات العمل ولعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤيد
 انتهى. - فإن ذلك هو المطلوب من الملوك وهو حأسن النظر في أحأوال رّعيتهم
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شاوي ثم في يوم الثنين خامس عشرينه خلع السلطان على المير جقمق الرّغون
المنقول إلى نيابة الدوادارّ الثاني باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن المير آقباي المؤيدي

ًيا  عوًضا عن جقمق. حألب وخلع على المير يشبك الجكمي باستقرارّة دوادارًّا ثان

بابه نقباء وكذلك قلت: وكان الدوادارّ الثاني يوم ذاك ل يحكم بين الناس وليس على
الشعباني وممن ولي الرأس نوبة الثاني وأول من حأكم ممن ولي هذه الوظيفة قرقماس

 رّأس نوبة ثاني آقبردي المنقارّ - انتهى.

الناصرية وقد تزايد سعر ثم أمر السلطان الملك المؤيد بالنداء بمنع المعاملة بالدنانير
والناصري إلى مائتين وعشرة الذهب حأتى بلغ المثقال الذهب إلى مائتين وستين درّهًما

والفرنتي بمائتين فرسم السلطان بأن يكون سعر المثقال الذهب بمائتين وخمسين
 درّهًما الدينارّ. وثلثين وأن تنقص الناصرية ويدفع فيها من حأساب مائة وثمانين

الخازندارّ ثم في أول محرم سنة تسع عشرة وثمانمائة دفع السلطان للطواشي فارّس
ًغا كبيًرا وأمره أن ينزل إلى القاهرة ويفرقه في الجوامع والمدارّس والخوانق فتوسع مبل

 الناس بذلك وكثر الدعاء له.

ًغا كبيًرا أيًضا على الفقراء والمساكين فأقل ما ناب الواحأد من المساكين ثم فرق مبل
من الفقراء خمسة مؤيدية فضة عنها خمسة وأرّبعون درّهًما فشمل بره عدة طوائف
أرّبعة الف دينارّ والضعفاء والرّامل وغيرهم فكان جملة ما فرقه في هذه النوبة الخيرة

ًعا عظيًما.  فوقع تفرقة هذا المال من الفقراء موق

المر ل يفتر عن ذلك هذا والغلء يتزايد بالقاهرة وضواحأيها والسلطان مجتهد في إصلحا
كثير ليشتري منه وأرّسل الطواشي مرجان الهندي الخازندارّ إلى الوجه القبلي بمال

 القمح ويرسله إلى القاهرة توسعًة على الناس.

يدع لمحتسب ثم أخذ السلطان في النظر في أحأوال الرعية بنفسه وماله حأتى إنه لم
وأسكنه القاهرة في ذلك أمًرا فمشى الحال بذلك ورّد رّمق الناس - سامحه الله تعالى

 الجنة.

القضاة ثم في أول صفر من سنة تسع عشرة المذكورّة أمر السلطان بعزل جميع نواب
ًيا بالقاهرة سوى من النواحأي وصمم الرّبعة وكان عدتهم يومئذ مائة وستة وثمانين قاض

 وزيادة. السلطان على أن كل قاض يكون له ثلثة نواب ل غير هؤلء كفاية للقاهرة

زماننا حأتى خرج قلت: وما كان أحأسن هذا لو دام أو استمر وقد تضاعف هذا البلء في
 عن الحد وصارّ لكل قاض عدة كبيرة من النواب - انتهى.

 ثم فشا الطاعون في هذا الشهر بالقاهرة.

قبل ذلك عمله ووقع الهتمام في عمارّة الجامع المؤيدي بالقرب من باب زويلة وكان
 على التراخي.

ووعدوا بمال ثم تكلم أرّباب الدولة مع السلطان في عود نواب القضاة وأمعنوا في ذلك
مغلي كبير فرسم السلطان بجمع القضاة الثلثة وكان قاضي القضاة علء الدين بن

 الحنبلي مسافًرا بحماة وتكلم معهم فيما رّسم به وصمم على ذلك - رّحأمه الله.



ولزالوا به بعد أن أهذا وأرّباب وظائفه الظلمة البلصية تمعن في الكلم معه في ذلك
استقر الحال على أن خوفوه بوقوف حأال الناس من قلة النواب وأشياء غير ذلك إلى أن

القاضي يكون نواب القاضي الشافعي عشرة ونواب القاضي الحنفي خمسة ونواب
بأكثر المالكي أرّبعة وانفض المجلس على هذا بعد أن عجز مباشرو الدولة في أن يسمح

 من ذلك.

الظلمة وبعد خروج القضاة من المجلس ضمن لهم بعض أعيان الدولة من المباشرين
 العواتية - عليه من الله ما يستحقه - برد جماعة أخر بعد حأين.

 الناس. هذا والناس في غاية السرورّ بما حأصل من منع القضاة للحكم بين

عوًضا آقبردي ثم خلع السلطان على المير قطلوبغا باستقرارّه في نيابة السكندرّية
الفضلي المدعو المنقارّ بحكم عزله وكان قطلوبغا هذا ممن أنعم عليه المير تمربغا

برقوق إقطاعه منطاش بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ المصرية ثم أخرج الملك الظاهر
أن طلبه وجعله بطاًل سنين طويلة حأتى افتقر وطال خموله واحأتاج إلى السؤال إلى

 الملك المؤيد من دارّه ووله نيابة السكندرّية من غير سؤال.

ذوي البيوتات قلت: وهذه كانت عادة ملوك السلف أن يقيموا من حأطه الدهر وينتشلوا
 من الرؤساء وأرّباب الكمالت.

من أوباش وقد ذهب ذلك كله وصارّ ل يترقى في الدول إل من يبذل المال ولو كان
 الطويل. السوقة لشره الملوك في جمع الموال - ولله درّ المتنبي حأيث يقول:

من حأضر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر حأدثني بعض
حأضورّه قال قطلوبغا المذكورّ لما طلبه المؤيد ليستقر به في نيابة السكندرّية قال: فعند

 له السلطان: أوليك نيابة السكندرّية.

ل أصلح لذلك وإنما فمسك قطلوبغا المذكورّ لحيته البيضاء وقال: يا مولنا السلطان أنا
السلطان: ل والله أرّيد شبع بطني وبطن عيالي - يظن أن السلطان يهزأ به - فقال له

 إنما كلمي على حأقيقته.

 ثم طلب له التشريف وأفاضه عليه وأمده بالخيل والقماش - انتهى.

حأسن بن محب ثم في ثاني عشر شهر رّبيع الول أمسك السلطان الستادارّ بدرّ الدين
ًبا وعوقه نهارّه بقلعة الجبل حأتى شفع فيه المير جقمق الدوادارّ الدين بعد أن أوسعه س

 على أن يحمل ثلثمائة ألف دينارّ فأخذه جقمق ونزل به إلى دارّه.

ًفا إلى فخر الدين عبد الغني بن أبي الفرج وهو كاشف الوجه ثم أرّسل السلطان تشري
الحال على البحري باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن ابن محب الدين المقدم ذكره ثم تقررّ
وعصر في ابن محب الدين أنه يحمل مائة ألف دينارّ وخمسين ألف دينارّ بعد ما عوقب

ًدا ثم نقل من بيت جقمق إلى بيت فخر الدين بن أبي الفرج بيت المير جقمق عصًرا شدي
 فتسلمه فخر الدين المذكورّ عندما حأضر إلى القاهرة.

 هذا وقد ارّتفع الطاعون بالديارّ المصرية وظهر بالبلد الشامية.

أن الخطباء ثم في سابع جمادى الخرة من سنة تسع عشرة المقدم ذكرها أمر السلطان
يدعوا إذا أرّادوا الدعاء للسلطان على المنبر في يوم الجمعة أن ينزلوا درّجة ثم



للسلطان حأتى ل يكون ذكر السلطان في الموضع الذي يذكر فيه اسم الله عز وجل
واسم نبيه صلى الله عليه وسلم تواضًعا لله تعالى ففعل الخطباء ذلك وحأسن هذا ببال

 الناس إلى الغاية وعدت هذه الفعلة من حأسناته رّحأمه الله.

 متفرقة. ثم تكررّت صدقات السلطان في هذه السنة مرارًّا عديدة على نقدات

الرخام من كل هذا وقد ألزم السلطان مباشري الدولة بالرخام الجيد لجل جامعه فطلب
 جهة حأتى أخذ من البيوت والقاعات والماكن التي بالمفترجات.

المذكورّ من الرخام لكبره ومن يومئذ عز الرخام بالديارّ المصرية لكثرة ما احأتاجه الجامع
في خشونة العمل وسعته وهو أحأسن جامع بني بالقاهرة في الزخرفة والرخام ل

مدرّسة والمكان وقد اشتمل ذلك جميعه في مدرّسة السلطان حأسن بالرميلة ثم في
 الملك الظاهر برقوق ببين القصرين.

مدرّسة السلطان ولم يعب على الملك المؤيد في شيء من بناء هذا الجامع إل أخذه باب
وكان يمكن حأسن والتنورّ الذي كان به - وكان اشتراهما السلطان حأسن بخمسمائة دينارّ

أدب من الملك المؤيد أن يصنع أحأسن منهما لعلو همته - فإن في ذلك نقص مروءة وقلة
 جهات عديدة.

ًبا وكان وعدني بعض أعيان المماليك المؤيدية أنه إن طالت يده في التحكم أن يصنع با
مدرّسة وتنورًّا للجامع المؤيدي المذكورّ أحأسن منهما ثم يردهما إلى مكانهما من

 السلطان حأسن فقبضه الله قبل ذلك - رّحأمه الله تعالى.

المؤيد في وكان نقل هذا الباب والتنورّ من مدرّسة السلطان حأسن إلى مدرّسة الملك
 يوم الخميس سابع عشرين شوال من السنة المذكورّة.

رّأيه وعلق جاليش ثم بدا للسلطان الملك المؤيد السفر إلى البلد الشامية لما اقتضاه
سفرة الملك السفر في يوم الثنين خامس المحرم من سنة عشرين وثمانمائة وهذه
سبع عشرة المؤيد شيخ الثالثة إلى البلد الشامية من يوم تسلطن: فالولى في سنة

عشرة وثمانمائة لقتال المير نورّوز الحافظي نائب الشام والثانية في سنة ثماني
 وثمانمائة لقتال المير قاني باي المحمدي نائب الشام وهذه سفرته الثالثة.

 وتجهز السلطان للسفر وأمر أمراءه وعساكره بالتجهيز.

من أمراء فلما كان خامس عشر المحرم جلس السلطان لتفرقة النفقات فحمل إلى كل
دينارًّا اللوف ألفي دينارّ وأعطى لكل مملوك من المماليك السلطانية ثمانية وأرّبعين

 صرفها يوم ذاك عشرة الف درّهم.

بوصول المير وبينما السلطان يتهيأ للسفر قدم عليه الخبر في ثالث عشرين المحرم
على هذه آقباي المؤيدي نائب حألب إلى قطيا في ثماني هجن فكثرت القوال في مجيئه

 الهيئة.

سرياقوس وجهز له ورّسم السلطان بتلقيه فسارّ إليه المراء وأرّباب الدولة إلى خانقاه
 سمورّ. السلطان فرًسا بسرج ذهب وكنبوش زرّكش وكاملية مخمل بفرو سمورّ بمقلب

السلطان وقدم آقباي المذكورّ من الغد في يوم السبت رّابع عشرين المحرم فلمه
غير ووبخه وعنفة على حأضورّه إلى القاهرة في هذه المدة اليسيرة على هذا الوجه من



أمر يستحق ذلك فإنه سارّ من حألب إلى مصر في أقل من عشرة أيام ة فاعتذرّ آقباي أن
ما أحأوجه لذلك ما أشيع عنه في عزم الخروج عن الطاعة ثم استغفر مما وقع منه فخلع

 عليه السلطان باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا عن المير ألطنبغا العثماني.

الشام ليقبض على ورّسم السلطان للمير آقبغا التمرازي أمير آخورّ ثاني بالتوجه إلى
 ألطنبغا العثماني ويودعه بسجن قلعة دمشق والحوطة على موجوده.

نيابة حألب عوًضا ثم خلع السلطان على المير قجقارّ القردامي أمير سلحا باستقرارّه في
المظفري أمير عن آقباي المذكورّ وأنعم السلطان بإقطاع قجقارّ على المير بيبغا

 مجلس.

ذلك اليوم إلى ثم خرجت مدورّة السلطان إلى الريدانية خارّج القاهرة ودخل المحمل في
 بأزدمر شايا. القاهرة صحبة أمير حأاج المحمل المير أزدمر من على جان المعروف

وعساكره ثم في خامس عشرين المحرم المذكورّ رّكب السلطان من قلعة الجبل بأمرائه
الدين ونزل بمخيمه بالريدانية خارّج القاهرة تجاه مسجد التبن وخلع على الشيخ شمس

محمد بن يعقوب التباني باستقرارّه في حأسبة القاهرة وعزل عنها منكلي بغا العجمي
 الحاجب.

السفر وسافر ثم في سابع عشرينه خلع السلطان على المير آقباي نائب الشام خلعة
ًة على الخيل.  من يومه جريد

باستقرارّه في نيابة ثم خلع السلطان على المير طوغان أمير آخورّ السلطان قديًما
بنيابة قلعة الجبل الغيبة وعلى المير أزدمر من على جان المعروف شايا المقدم ذكره

 وأقر عدة أمراء أخر بالديارّ المصرية.

أيًضا من ثم خلع السلطان على المير قجقارّ القردمي نائب حألب خلعة السفر وسارّ
 يومه.

ولده المقام ثم تقدم جاليش السلطان أمامه فيه جماعة من المراء ومقدم الجميع
 الصارّمي إبراهيم.

يريد البلد ثم سارّ السلطان ببقية عساكره من الريدانية في يوم الثلثاء رّابع صفر
القصاد في السنة الشامية وصحبته الخليفة والقضاة الرّبعة ومعه أيًضا من ورّد عليه من
وقاصد سليمان الخالية وهم جماعة: قاصد قرا يوسف صاحأب بغداد وغيرها من العراق

 بن عثمان صاحأب الروم وقاصد بير عمر صاحأب أرّزنكان وقاصد ابن رّمضان.

حأسن بن نصر وتأخر بالقاهرة الستادارّ فخر الدين بن أبي الفرج والصاحأب بدرّ الدين
 الله ناظر الخواص.

المجاورّة لباب ورّسم طوغان نائب الغيبة بأمر السلطان بهدم البيوت التي فوق البرج
ًنا لرّباب الجرائم عوًضا عن خزانة شمائل التي كانت الفتوحا من القاهرة ليعمل ذلك سج

 موضع المدرّسة المؤيدية وسمي هذا السجن بالمقشرة.

مات المير وأما السلطان فإنه سارّ حأتى دخل دمشق في أول شهر رّبيع الول بعد أن
القاهرة آقبردي المؤيدي المنقارّ أحأد مقدمي اللوف بطريق دمشق وكان خرج من



أخرجه من مريًضا في محفة وأنعم السلطان بإقطاعه على المير سودون القاضي بعد أن
 السجن.

الناصر فرج في ثم كتب المير طوغان نائب الغيبة يعزف السلطان بموت فرج ابن الملك
ًنا بثغر السكندرّية وقد  ناهز الحأتلم. يوم الجمعة سادس عشرين شهر رّبيع الول مسجو

يكثر الكلم بأن وبموته انكسرت حأدة المماليك الظاهرية والناصرية وكان في كل قليل
يتربصون الدوائر لجل يزالون المماليك الظاهرية يثورّون وينصبونه في السلطنة وكانوا ل

 ذلك فبطل عزمهم بموته.

السلطان وأقام السلطان بدمشق أياًما ثم خرج منها يريد حألب وسارّ حأتى وصل تل
فرتب - فتقدم وصف الطلب بنفسه - وكان إماًما في هذا الشأن ومعرفة تعبئة للعساكر
أطلب المراء أوًل كل واحأد في منزلته وليس ذلك بمنزلته في الجلوس بين يدي

السلطان وإنما بحسب وظيفته فإن لكل صاحأب وظيفة منزلة يمشي طلبه فيها أمام
السلطان - أخذت أنا هذا العلم عن آقبغا التمرازي وعن السيفي طرنطاي طلب

 القصر السلطاني - انتهى. الظاهري شاد

عند انشقاق ثم سارّ السلطان أمام طلبه في يوم السبت حأادي عشرين شهر رّبيع الول
بالمسطبة الفجر ومر بطلبه من ظاهر حألب ومعه جميع المراء بأطلبهم حأتى نزل

 الظاهرية في المخيم.

صفد ونائب ومر من داخل مدينة حألب نائب الشام ونائب طرابلس ونائب حأماة ونائب
الناس هذه غزة وعدة كبيرة من التركمان والعربان حأتى خرجوا من الباب الخر فهال

السلطان الرؤية الغريبة من كثرة العساكر التي قدمت حألب من ظاهرها وباطنها وأقام
 بمخيمه بالمسطبة أياًما ينتظر عود القصاد الذين وجههم للطراف.

وعمل به ثم في يوم الثنين ثالث عشرين شهر رّبيع الول جلس السلطان بالميدان
الموكب السلطاني وحأضره نواب البلد الشامية والعساكر المصرية فجلس عن يمين

السلطان التابك ألطنبغا القرمشي وتحته آقباي المؤيدي نائب الشام ثم بيبغا المظفري
أمير مجلس ثم يشبك المؤيدي نائب طرابلس ثم جماعة كل واحأد في رّتبته وجلس عن

السلطان ولده المقام الصارّمي إبراهيم ثم قجقارّ القردمي نائب حألب ثم تنبك يسارّ
ميق المير آخورّ الكبير ثم جارّقطلو نائب حأماة ثم برد بك قصقا رّأس نوبة النوب العلئي

 المير ططر ثم جماعة أخر كل واحأد في منزلته. ثم

ومعهما خمسمائة ثم عين السلطان المير آقباي نائب الشام والمير جارّقطلو نائب حأماة
الجميع إلى ماش من التركمان الوشرية والينالية وفرقة من عرب آل موسى ليتوجه

 جهة ملطية لخراج حأسين بن كبك منها ثم إلى كختا وكركر.

ويشبك اليوسفي ثم قدم السلطان الجاليش بين يديه وفيه التابك ألطنبغا القرمشي
أمراء مصر المؤيدي نائب طرابلس وخليل الدشارّي التبريزي نائب صفد في عدة أخر من

 فسارّوا إلى جهة العمق.

يوم الثنين ثم رّكب السلطان ودخل مدينة حألب وأقام بها إلى أن رّكب منها في بكرة
بالمنزلة ثاني شهر رّبيع الخر وسارّ إلى جهة العمق على درّب التارّب فقدم عليه

السكة المذكورّة قاصد المير ناصر الدين بك بن قرمان بهدية وكتاب يتضمن أنه ضرب
ًقا فيه المؤيدية ودعا للسلطان في الخطبة بجميع معاملته وبعث من جملة الهدية طب

جملة درّاهم بالسكة المؤيدية فعنف السلطان رّسوله ووبخه وعدد له خطأ مرسله من



ًبا كثيرة فاعتذرّ الرسول عن ذلك كله وسأل السلطان تقصيره في الخدمة وذكر له ذنو
الصفح عنه فقال السلطان: إني ما سرت وتكلفت هذه الكلفة العظيمة إل لجل

 غير ثم فرق الدرّاهم على الحاضرين وصرف الرسول إلى جهة نزل فيها. طرسوس ل

التركمان وعمل السلطان الخدمة في يوم السبت سابع شهر رّبيع الخر بالعمق وحألف
رّمضان على طاعته وأنفق فيهم الموال وخلع عليهم نحو مائتي خلعة وألبس إبراهيم بن

 الكلفتة وخلع عليه.

مدينة طرسوس ثم تقررّ الحال على أن قجقارّ القردمي نائب حألب يتوجه بمن معه إلى
بجوابه ويعود ويسير السلطان على مدينة مرعش إلى أبلستين ويتوجه رّسول ابن قرمان

إلى السلطان في مستهل جمادى الولى بتسليم طرسوس فإن لم يحضر مشى
 السلطان على بلده فسارّ الرسول صحبة نائب حألب إلى طرسوس.

عليه كتاب وسارّ السلطان إلى أبلستين فنزل بالنهر البيض في حأادي عشرة فقدم
الرّمن قجقارّ القردمي نائب حألب بأنه لما نزل بغراس قدم عليه خليفة الرّمن وأكابر

 وعلى يدهم مفاتيح قلعة سيس وأنه جهزهم إلى السلطان.

ولى نيابة سيس فلما مثلوا بين يدي السلطان خلع عليهم وأعادهم إلى القلعة بعد أن
 للشيخ أحأمد أحأد أمراء العشرات بحلب.

الشام بأن ثم رّحأل السلطان حأتى نزل بمنزلة كونيك فقدم عليه بها كتاب آقباي نائب
وأنه حأسين بن كبك أحأرق ملطية وأخذ أهلها وفر منها في سابع عشر شهر رّبيع الول

فلحأي نزل بملطية وشاهد ما بها من الحريق وأنه لم يتأخر بها إل الضعيف العاجز وأن
يسير بلدها نزحأوا بأجمعهم عنها وأن ابن كبك نزل عند مدينة دورّكي فندبه السلطان أن

 خلفه حأيث سارّ.

ومعه المير جقمق ثم أمر السلطان ولده المقام الصارّمي إبراهيم ليتوجه إلى أبلستين
محمد بن دلغادرّة الرّغون شاوي الدوادارّ وجماعة من المراء لكبس المير ناصر الدين

من سكانها فجدوا فسارّوا مجدين فصابحوا أبلستين وقد فر منها ابن دلغادرّ وأجلى البلد
يوم خامس عشرة في السير خلفه ليًل ونهارًّا حأتى نزلوا بمكان يقال له كل دلي في

 وأوقعوا بمن فيه من التركمان وأخذوا بيوتهم وأحأرقوها.

 ثم مضوا إلى خان السلطان.

ًئا  كثيًرا. فأوقعوا أيًضا بمن كان هناك وأحأرقوا بيوتهم وأخذوا من مواشيهم شي

 ثم سارّوا إلى مكان يقال له صارّوس ففعلوا بهم كذلك وباتوا هناك.

بأثقاله وحأريمه ثم توجهوا يوم سادس عشرة فأدرّكوا ناصر الدين بك بن دلغادرّ وهو سائر
جرائد الخيل ووقع فتتبعوه وأخذوا أثقاله وجميع ما كان معه ونجا ابن دلغادرّ بنفسه على

جملتها مائة جمل في قبضتهم عدة من أصحابه ثم عادوا إلى السلطان بالغنائم ومن
القمشة بختي وخمسمائة جمل نفر ومائة فرس هذا سوى ما نهب وأخذه العسكر من

تحت الحرير والواني الفضية ما بين بلورّ وفضيات وبسط وفرش وأشياء كثيرة ل تدخل
حأصر فسر السلطان بذلك وصارّ السلطان يتنقل في مراعي الجستين حأتى قدم عليه

نائب الشام بعد أن سارّ في أثر حأسين بن كبك إلى أن بلغه أنه دخل إلى بلد آقباس
أن قررّ أمر ملطية بعود أهلها إليها وبعد أن جهز المير جارّقطلو نائب حأماة الروم وبعد
البيرة ونائب قلعة الروم ونائب عين تاب في عدة من المراء إلى كختا وكركر ومعه نائب



القلعتين وقد أحأرق نائب كختا أسواقها وتحصن بقلعتها فبعث السلطان إليهم فنازلوا
ًة فيها  ألف ومائتا ماش. نجد

على أن يسلم ثم قدم كتاب ناصر الدين بك بن دلغادرّ على السلطان يسأل العفو عنه
 قلعة درّندة فأجيب إلى ذلك.

إليها المير وأما قجقارّ القردمي نائب حألب فإنه لما توجه إلى طرسوس قدم بين يديه
إلى نائبه بها شاهين اليدكارّي متوليها من قبل السلطان فوجد ابن قرمان قد بعث نجمة

 وهو المير مقبل.

فنزل شاهين فلما بلغ مقبًل المذكورّ مجيء العساكر السلطانية إليه امتنع بقلعتها
 اليدكارّي وقجقارّ القردمي عليها.

وحأرضهم على وكتب قجقارّ إلى السلطان بذلك فأجابهم السلطان بالهتمام في حأصارّها
شهر رّبيع ذلك فل زالوا على حأصارّها حأتى أخذوها بالمان في يوم الجمعة ثامن عشر

 الول وسجنوا مقبًل وأصحابه.

علي بك بن ثم انتقل السلطان إلى منزلة سلطان قشي فقدم عليه بها قاصد المير
 دلغادرّ بهدية.

درّندة فأضاف ثم قدم ناصر الدين بك بن دلغادرّ مع ولده وصحبته كواهي ومفاتيح قلعة
 مرعش. السلطان نيابة أبلستين إلى علي بك بن دلغادرّ مع ما بيده من نيابة

عليها وبات ثم رّكب السلطان ليرى درّندة وسارّ إليها على جرائد الخيل حأتى نزل
 بظاهرها فامتنعت عليه.

الحصارّ والصناع من وأصبح فرتب المير آقباي نائب الشام في إقامته عليها وأرّدفه بآلت
 الزرّدخاناه السلطانية.

من مضافات وعاد السلطان إلى مخيمه فوصل إليه في تلك الليلة مفاتيح قلعة خندرّوس
 درّندة.

 ثم رّكب السلطان من الغد وبات على سطح العقبة المطلة على درّندة.

وهي في شدة فلما أصبح رّكب بعساكره وعليهم السلحا ونزل بمخيمه على قلعة درّندة
 من قوة الحصارّ.

بكرة يوم الجمعة فلما رّأى من بها أن السلطان نزل عليهم طلبوا المان فأمنهم ونزلوا
ًفا وأرّكبه فرًسا بقماش وفيهم داود ابن المير محمد بن قرمان فألبسه السلطان تشري

 ذهب وخلع على جماعته.

رّؤوس النوب واستولى السلطان على القلعة وخلع على المير ألطنبغا الجكمي أحأد
 باستقرارّه في نيابة درّندة وأنعم عليه بأرّبعة آلف دينارّ غير السلحا.

بالديارّ المصرية بنيابة وخلع على المير منكلي بغا الرّغون شاوي أحأد أمراء الطبلخانات
 ملطية ودورّكي وأنعم عليه بخمسة الف دينارّ.

 ثم طلع السلطان إلى قلعة درّندة وأحأاط بها علًما.



وسارّ حأتى نزل على ثم ارّتحل عنها بعد أن مهد البلد التي استولى عليها وعمل مصالحها
من ولي نيابة على النهر من غربي أبلستين بنحو مرحألة فأقام هناك أرّبعة أيام ليمكن كل

 عمله ورّجوع أهل بلده إليه.

من هناك حأمزة ثم رّحأل ونزل على أبلستين يريد التوجه إلى بهسنا وكختا وكركر وأعاد
السكندرّاني ونفقًة بن علي بك بن دلغادرّ إلى أبيه وجهز له رّايًة حأمراء من الكمخا

 وطبلخاناه.

آقباي بأنه كتب وكان المير آقباي سارّ إلى بهسنا فقدم الخبر على السلطان من المير
يرغبه في الطاعة إلى المير طغرق بن داود بن إبراهيم بن دلغادرّ المقيم بقلعة بهسنا

 نفسه. ويدعوه إلى الحضورّ إلى الحضرة الشريفة فاعتذرّ من حأضورّه بخوفه على

 فما زال به حأتى سلم القلعة وحأضر إليه.

ومن كان معه فلما كان سادس عشر جمادى الخرة قدم المير آقباي ومعه المير طغرق
ومن بالقلعة وقد قارّب السلطان في مسيره حأصن منصورّ فخلع السلطان على طغرق

 معه وأنعم عليهم وأنزل طغرق بخام ضرب له.

كركر وكختا ونزل السلطان بحصن منصورّ فورّد عليه الخبر بنزول قجقارّ القردمي على
 عليه. وقدم أيًضا قاصد قرايلك صاحأب آمد من ديارّ بكر بهدية فقبلها السلطان وخلع

السلطان أيًضا ثم قدم أيًضا رّسول الملك العادل سليمان صاحأب حأصن كيفا بهدية فقبلها
ًبا من كختا وكركر وأرّدف فلما كان الغد رّحأل السلطان ونزل شمالي حأصن منصورّ قري
 نائب حألب بالمير جارّقطلو نائب حأماة وبجماعة من أمراء مصر والشام.

منكلي خجا وبعث المير يشبك اليوسفي نائب طرابلس لمنازلة كختا وخلع على المير
البابيري الجعبري الرّغون شاوي بنيابة قلعة الروم عوًضا عن المير أبي بكر بن بهادرّ

 بن دلغادرّ. وخلع على المير كمشبغا الركني بنيابة بهسنا عوًضا عن المير طغرق

عسكره ثم قدم جواب المير قرا يوسف وقرا محمد صحبة القاضي حأميد الدين قاضي
وكتاب شاه أحأمد بن قرا يوسف صاحأب بغداد من قبل أبيه وكتاب بير عمر صاحأب

أرّزنكان بهدية جليلة من قرا يوسف فأنزل حأميد الدين المذكورّ بمخيمه وأجرى عليه ما
 يليق به.

ومعامليها عنها ثم رّحأل السلطان حأتى نزل على كختا وحأصر قلعتها وقد نزحا أهل كختا
 فنصب المدافع للرمي على القلعة ورّمى عليها.

ًدا قرايلك فبادرّ وبينما هو في ذلك ورّد الخبر على السلطان بقرب قرا يوسف قاص
وشعير وسأل قرايلك وجهز ابنه حأمزة صحبة نائبه شمس الدين أميرزه بهدية من خيل

 العتناء به فأكرم السلطان ولده ونائبه.

صاحأب أكل من وقدم أيًضا قاصد طر علي نائب الرها وقاصد المير محمد بن دولة شاه
 تشريف له بنيابتها. ديارّ بكر ومعه مفاتيح قلعتها فقبلها السلطان ثم أعادها إليه ومعها

إلقاء النارّ فيها ولما اشتد الحصارّ على قلعة كختا وفرغ النقابون من النقب ولم يبق إل
إليه وتردد طلب قرقماس نائبها شمس الدين أميرزه نائب قرايلك فبعثه السلطان



ًنا على أنه بعد رّحأيل المذكورّ بينه وبين السلطان غير مرة إلى أن بعث قرقماس ولده رّه
 السلطان عنه ينزل ويسلمها لمن يأمره السلطان بتسليمها.

وسارّت أثقال ورّحأل السلطان إلى جهة كركر وترك المير جقمق الدوادارّ على كختا
ًقا يرمي بحجر زنته ما السلطان إلى عين تاب فنازل السلطان كركر ونصب عليها منجني

بين الستين والسبعين رّطًل بالدمشقي وكان ذلك في يوم الجمعة تاسع عشرين من
 جمادى الخرة.

قرقماس من فلما كان أول شهر رّجب قدم الخبر على السلطان من المير جقمق بنزول
إلى قلعة كختا ومعه حأريمه وتسلمها نواب السلطان وأنه توجه معه قرقماس المذكورّ

 حألب.

طائفًة من عسكر قرا ثم قدم الخبر على السلطان من المير منكلي بغا نائب ملطية بأن
منهم نحو ثلثمائة يوسف نزلوا تحت قلعة منشارّ ونهبوا بيوت الكراد وعدى الفرات

الفرات نحو ذلك فارّس وأنه رّكب عليهم وقاتلهم وقتل منهم نحو العشرين وغرق في
 وأسر اثني عشر نفًرا فكتب له السلطان بالشكر والثناء.

 ثم

 خلع السلطان على المير شاهين حأاجب صفد

كختا فمضى كزل باستقرارّه في نيابة كركر وعلى المير كزل بغا أحأد أمراء حأماة بنيابة
 بغا المذكورّ إليها من يومه.

رّجله الذي ورّحأل السلطان من الغد وهو يوم الثلثاء رّابع شهر رّجب وقد عاوده ألم
البلد يعتريه في بعض الحأيان فركب المحفة عجًزا عن رّكوب الفرس وعاد إلى جهة

جماعة الحلبية إلى أن وصل إلى بلد يقال له كيلك فنزل في الفرات في زوارّق وصحبته
 وسارّ إلى أن وصل قلعة الروم في عشية يوم الخميس سادسه وبات بها.

دينارّ فقدم عليه في ونزل من الغد بعدما رّتب أحأوال القلعة وأنعم على نائبها بخمسمائة
بهزيمة قرايلك من يوم الجمعة سابعه الخبر بأن المير قجقارّ القردمي نائب حألب يخبر

يوسف وعزموا قرا يوسف وأن الذين معه من العسكر المقيم على كركر خافوا من قرا
 على الرحأيل.

نائب حألب رّحأل وبينما كتاب قجقارّ يقرأ قدم كتاب آقباي نائب الشام بأن المير قجقارّ
السلطان بأن عن كركر بمن معه من غير أن يعلمه وأنه عزم على محاصرتها فكتب إليه

 يستمر على حأصارّها.

ونزل على ثم في بكرة يوم السبت ثامن شهر رّجب انحدرّ السلطان من قلعة الروم
 البيرة فطلع من المراكب إليها وقررّ أمورّها.

صالح المير فقدم عليه الخبر من الغد بقرب قرا يوسف وأن المير آقباي نائب الشام
على المير خليًل نائب كركر ورّحأل عنها بمن معه فحنق السلطان من ذلك واشتد غضبة

 قجقارّ القردمي.
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رّجب بأبهة ثم رّحأل من البيرة يريد حألب حأتى دخلها بكرة يوم الخميس ثالث عشر شهر
إليها الملك وقد تلقاه أهل حألب وفرحأوا بقدومه لكثرة إرّجافهم بقدوم قرا يوسف

 فاطمأنوا.

ماًل جزيًل وطلع السلطان إلى قلعة حألب ونادى بالمان وفرق على الفقراء والفقهاء
 وأمر ببناء القصر الذي كان المير جكم شرع في عمارّته.

جارّقطلو فأغلظ ثم في سابع عشرة قدم المير آقباي والمير قجقارّ القردمي والمير
الدب معه السلطان على المير قجقارّ القردمي ووبخه فأجابه قجقارّ بدالة ولم يراع

وبعثه إلى فأمر به فقبض عليه وحأبسه بقلعة حألب ثم أفرج عنه في يومه بشفاعة المراء
عوضه دمشق بطاًل وخلع على المير يشبك المؤيدي اليوسفي نائب طرابلس باستقرارّه

عوًضا بنيابة حألب وخلع على المير برد بك رّأس نوبة النوب باستقرارّه في نيابة طرابلس
 عن يشبك المذكورّ.

رّأس نوبة ثم في يوم الخميس العشرين من شهر رّجب خلع على المير ططر باستقرارّه
حأماة عوًضا كبيًرا عوًضا عن برد بك المذكورّ وخلع على المير نكباي باستقرارّه في نيابة
عوًضا عن عن جارّقطلو بحكم عزله وخلع على جارّقطلو المذكورّ باستقرارّه نائب صفد

خليل خليل التبريزي الدشارّي واستقر خليل المذكورّ حأاجب الحجاب بطرابلس فاستعفى
 من حأجوبية طرابلس فأعفي.

باستقرارّه وخلع السلطان على المير سودون قراسقل حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية
 في حأجوبية طرابلس.

 قلت: درّجات إلى أسفل.

عوًضا عن وخلع على المير شاهين الرّغون شاوي باستقرارّه في نيابة قلعة دمشق
 المصرية. ألطنبغا المؤيدي المرقبي بحكم انتقال المرقبي إلى تقدمة ألف بالديارّ

أن خلع عليهم ثم في رّابع عشرينه رّسم السلطان للنواب بالتوجه إلى محل كفالتهم بعد
 خلع السفر.

ًبا مبرحًأا ثم ثم في سادس عشرينه استدعى السلطان مقبًل القرماني ورّفاقه فضربه ضر
 صلبه هو ومن معه.

اليوسفي أحأد ثم في يوم الثنين أول شعبان قدم قاصد كردي بك ومعه المير سودون
الملك المؤيد المراء المتسحبين من وقعة قاني باي نائب الشام وقد قبض عليه فسمره

كان من الغد تحت قلعة حألب ثم وسطه فعيب ذلك على السلطان كون سودون المذكورّ
 من جملة أمراء اللوف ثم من أعيان المماليك الظاهرية ووسط مثل قطاع الطريق.

 الدمرداشي. ثم خلع السلطان على تمراز باستقرارّه في حأجوبية حألب عوًضا عن آقبلط

أمير حأاج وكان السلطان خلع على المير يشبك الجكمي الدوادارّ الثاني باستقرارّه
والناس المحمل وسيره إلى القاهرة فوصلها في شعبان المذكورّ فوجد القاهرة مضطربة

ًيا وقد خل بامرأة مسلمة فاعترفا بالزنا فرجما في هرج كونهم أمسكوا بالقاهرة نصران
خارّج باب الشعرية ظاهر القاهرة عند قنطرة الحاجب وأحأرق العامة النصراني ودفنت

 المرأة فكان يوًما عظيًما.



عمر سبط ابن ثم عزل السلطان تمراز المذكورّ عن حأجوبية حألب واستقر عوضه بالمير
 شهري.

 مبارّكة. ثم خرج السلطان في ثامن عشر شعبان المذكورّ من حألب ونزل بعين

منها المير واستقل بالمسير منها في عشرينه يريد جهة دمشق ونزل قنسرين وأعاد
 يشبك نائب حألب إليها.

ثالث وسارّ عشية يوم الجمعة سادس عشرينه حأتى قدم دمشق في بكرة يوم الخميس
ًدا.  شهر رّمضان ونزل بقلعتها فكان قدومه دمشق يوًما مشهو

فأمسك المير وأخذ في إصلحا أمر البلد الشامية إلى يوم الثنين سابع شهر رّمضان
المذكورّ أن آقباي المؤيدي نائب الشام وقيده وسجنه بقلعة وسبب القبض على آقباي
درّاهم لعب السلطان الملك المؤيد كان اشتراه في أيام إمرته صغيًرا بألفي درّهم من

ًدا يلعب بعض أصحابه بالكنجفة وقد قمر ذلك الكنجفة وهو أن الملك المؤيد كان قاع
الرجل بدرّاهم كبيرة فأدخل عليه آقباي المذكورّ مع تاجره فأعجبه واشتراه وطلب

خازندارّه ليقبض التاجر ثمن آقباي المذكورّ فلم يجده فوزن له المؤيد ثمنه من تلك
 الدرّاهم التي قمرها.

جملة أمراء ثم رّباه وأعتقه وجعله خازندارّه ثم رّقاه أيام سلطنته إلى أن جعله من
 حألب. اللوف ثم دوادارًّا كبيًرا بعد موت جاني بك المؤيدي ثم وله نيابة

ًعا مقداًما مجبوًل على طبيعة الكبر تحدثه نفسه كلما انتهى إلى منزلة وكان آقباي شجا
 علية إلى أعلى منها.

الشام بعد فلما ولى نيابة حألب استخدام جماعة من مماليك قاني باي المحمدي نائب
 قتله وأنعم عليهم بالعطايا هم وغيرهم.

ًنا حأتى أشيع عنه الخروج عن الطاعة وتواترت على وبلغ ذلك المؤيد فلم يحرك ساك
 فإنه بالغ إلى الغاية. المؤيد الخبارّ بذلك ل سيما المير ألطنبغا المرقبي نائب قلعة حألب

واحأتج بأمر من المورّ. فلما تحقق الملك المؤيد أمره بادرّ إلى السفر إلى جهة بلد الشام

لجله ورّأى أن وبلغ آقباي أن السلطان بلغه أمره وعزم على السفر إلى البلد الشامية
يقع له كما أمره لم يستقم إلى الن مع معرفته بصولة أستاذه الملك المؤيد فخاف أن

هجن وقع لقاني باي ونورّوز وغيرهم وهم هم فركب من حألب على حأين غفلة في ثماني
 كما تقدم ذكره وقدم القاهرة بغتة يخادع بذلك السلطان.

للسفر فلم يمكنه فانخدع له الملك المؤيد في الظاهر وفي الباطن غير ذلك وقد تجهز
الشروع ملزم فخلع الرجوع عن السفر لما أشيع بسفره في القطارّ ويقال في المثال:

 فيها. عليه بنيابة الشام عوًضا عن ألطنبغا العثماني وفي النفس ما

 ووقع ما حأكيناه من أمر سفر السلطان ورّجوعه إلى دمشق.

الرّغون شاوي فلما قدم إلى دمشق وشى بآقباي إلى السلطان دوادارّه المير شاهين
ألم في جماعة من أمراء دمشق أن آقباي المذكورّ يترقب مرض السلطان إذا عاوده

 رّجله وأنه استخدم جماعًة من أعداء السلطان وأن حأركاته كلها تدل على الوثوب.



دمشق فعند ذلك تحرك ما عند السلطان من الكوامن وقبض عليه وولى مكانه نائب
أذعن ولبس المير تنبك العلئي ميق المير آخورّ الكبير بعد تمنع كبير من تنبك إلى أن

بدمشق التشريف فطلب السلطان المير قجقارّ القردمي نائب حألب - كان - وهو بطال
ألطنبغا وأنعم عليه بإقطاع المير تنبك ميق المذكورّ ثم أفرج السلطان عن المير

 العثماني نائب الشام - كان - ورّسم له بالتوجه إلى القدس بطاًل.

عشرين وأقام السلطان بدمشق إلى يوم الثنين رّابع عشر شهر رّمضان من سنة
 وثمانمائة فخرج من دمشق يريد الديارّ المصرية ونزل بقية يلبغا.

 ثم سارّ من قبة يلبغا وأعاد المير تنبك ميق إلى محل كفالته بدمشق.

به أمواًل وسارّ إلى أن قدم القدس في بكرة يوم الجمعة خامس عشرينه فزارّه وفرق
جزيلة وصلى الجمعة وجلس بالمسجد القصى وقريء صحيح البخارّي من رّبعة فرقت

 بين يديه على الفقهاء القادمين إلى لقائه من القاهرة ومن كان بالقدس من أهله.

ًدا.  ثم قام المداحا بعد فراغهم وخلع السلطان عليهم فكان يوًما مشهو

 أيًضا بجملة. ثم سارّ السلطان من الغد إلى الخليل - عليه السلم - فزارّه وتصدق فيه

الفرج في قرية وخرج منه وسارّ يريد غزة فلقيه أستادارّه فخر الدين عبد الغني بن أبي
والموال وغيرها السكرية وقبل الرّض بين يديه وناوله قائمة فيها ما أعده له من الخيول

 فسر السلطان بذلك على ما سنذكره فيما بعد.

رّمضان وأقام بها وسارّ السلطان حأتى نزل مدينة غزة في يوم الثنين ثامن عشرين شهر
على المصطبة إلى أن خرج منها في آخر يوم السبت أول شوال بعدما صلى صلة العيد

عبد المستجدة ظاهر غزة وصلى به وخطب شيخ السلم قاضي القضاة جلل الدين
 الرحأمن البلقيني.

فأقام بالخانقاه وسارّ السلطان حأتى نزل بخانقاه سرياقوس في يوم الجمعة تاسع شوال
 المذكورّة من يوم الجمعة إلى يوم الرّبعاء رّابع عشرة.

ًتا طيبة ودخل حأمامها غير مرة وسارّ حأتى نزل خارّج ورّكب منها بعد أن عمل بها أوقا
 القاهرة عند مسجد التبن وبات هناك.

السلطنة ثم رّكب من الغد في يوم الخميس خامس عشر شوال من الريدانية بأبهة
المقام وشعارّ الملك وعساكره وأمراؤه بين يديه ودخل القاهرة من باب النصر وولده

 الصارّمي إبراهيم يحمل القبة والطير على رّأسه.

ًبا وترجل المماليك من داخل باب النصر ومشوا بين يديه وسارّت المراء على بعد رّكا
 وعليهم وعلى القضاة والخليفة التشارّيف وكذلك سائر أرّباب الدولة.

زويلة وقد زينت ومر السلطان على ذلك إلى أن نزل بجامعه الذي أنشأه بالقرب من باب
ًفا على القاهرة لقدومه وأشعلت حأوانيتها الشموع والقناديل وقعدت المغاني صفو

 الدكاكين تدق بالدفوف.

ًطا عظيًما به فأكل السلطان هو ولما نزل بالجامع المذكورّ مد له الستادارّ سما
 وعساكره.



وسارّ إلى أن طلع ثم رّكب من باب المؤيدية وخرج من باب زويلة بتلك الهيئة المذكورّة
ًبا بشعارّ الملك حأتى دخل من باب الستارّة وهو على إلى قلعة الجبل من باب السر رّاك

بحافة اليوان فرسه إلى قاعة العواميد من الدورّ السلطانية فنزل عن فرسه على فراشه
ًدا لم  يسمع بمثله إل نادرًّا. وقد تلقاه حأرمه بالتهاني والزعفران فكان لقدومه يوًما مشهو

القردمي المعزول ثم في يوم الثنين تاسع عشر شوال خلع السلطان على المير قجقارّ
على المير طوغان عن نيابة حألب باستقرارّه أمير سلحا على عادته قبل نيابة حألب وخلع

توليته نيابة دمشق وخلع أمير آخورّ باستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا عوًضا عن تنبك ميق بحكم
حأاجب الحجاب بالديارّ على المير ألطنبغا المرقبي المعزول عن نيابة حألب باستقرارّه

حأجوبية طرابلس المصرية عوًضا عن سودون قراسقل كم استقرارّ سودون المذكورّ في
 الستادارّية. وخلع على فخر الدين بن أبي الفرج خلعة الستمرارّ على وظيفة

القاهرة وأمير حأاج ثم في يوم الثلثاء عشرينه خرج محمل الحاج إلى الريدانية خارّج
 المحمل المير يشبك الجكمي المقدم ذكره.

وخاصكييه ثم في يوم الخميس ثاني عشرينه رّكب السلطان ونزل من القلعة بأمرائه
من بين وسرحا إلى بر الجيزة لصيد الكراكي وغيرها وعاد في آخره من باب القنطرة ومر

المذكورّ السورّين ونزل في بيت فخر الدين بن أبي الفرج الستادارّ فقدم له فخر الدين
 عشرة الف دينارّ.

للجامع ثم رّكب السلطان من بيت فخر الدين وسارّ حأتى شاهد الميضأة التي بنيت
 المؤيدي ثم صعد إلى القلعة.

 ثم رّكب من الغد وسرحا أيًضا وعاد في يوم الحأد خامس عشرينه.

باستقرارّه وزيًرا وفي يوم الثنين سادس عشرينه خلع على أرّغون شاه النورّوزي العورّ
الستمرارّ على عوًضا عن فخر الدين بن أبي الفرج وخلع على فخر الدين المذكورّ خلعة

 وظيفة الستادارّية فقط وأن يكون مشير الدولة.

قدم السلطان إلى وأما تقدمة فخر الدين بن أبي الفرج المذكورّ التي وعدنا بذكرها عندما
ًنا وثمانية عشر ألف أرّدب غلة من ذلك ما الديارّ المصرية فبلغت أرّبعمائة ألف دينارّ عي
أرّدب غلة وما وفره من وفره من ديوان الوزارّة مبلغ أرّبعين ألف دينارّ وثمانية عشر ألف

ًيا ًيا - مائتي ألف دينارّ ديوان المفرد ثمانين ألف دينارّ وما جباه من النواحأي - قبل وبحر
حأملها إلى السلطان وهو ومن إقطاعه ثلثين ألف دينارّ وذلك سوى مائتي ألف دينارّ

 بالبلد الشامية.

المير تنبك ولما كان يوم الرّبعاء سادس ذي القعدة قدم على السلطان الخبر من
آقباي نائب العلئي ميق نائب الشام بأنه في ليلة السبت رّابع عشرين شوال خرج المير

بهم الشام - كان - من سجنه بقلعة دمشق وأفرج عمن كان بها من المسجونين وهجم
أثره آقباي على نائب قلعة دمشق فهرب نائب القلعة ونزل إلى المدينة وخرج آقباي في

القلعة إلى باب الجديد بمن معه فسمع المير تنبك الضجة فركب بمماليكه وأدرّك نائب
وأن ورّكبت عساكر دمشق في الحال فأغلق آقباي باب قلعة دمشق وامتنع بها بمن معه

 تنبك مقيم على حأصارّ القلعة.

 فتشوش السلطان لذلك وكتب إلى تنبك المذكورّ بالجد في أخذه.



إلى ليلة الثنين فقدم من الغد أيًضا كتاب المير تنبك ميق بأن آقباي استمر بالقلعة
طاحأون سادس عشرين شوال ثم نزل منها بقرب باب الجديد ومشى في نهر برس إلى

 بباب الفرج فاختفى به فقبض عليه هناك وعلى طائفة معه وتسحب طائفة.

 فكتب جواب تنبك بأن يعاقب آقباي حأتى يقر على الموال ثم يقتل.

نيابة قلعة ورّسم بأن يستقر المير شاهين مقدم التركمان والحاجب الثاني بدمشق في
ًيا كمشبغا طولو وفي تقدمة التركمان المير ًبا ثان شعبان بن دمشق ويستقر عوضه حأاج

 اليغمورّي أستادارّ السلطان بدمشق.

السلطان في عدة ثم في يوم الجمعة ثامن ذي القعدة خرج المقام الصارّمي إبراهيم ابن
 من المراء إلى الوجه القبلي لخذ تقادم العربان وولة العمال.

الغربي وسرحا إلى وفي يوم الثنين حأادي عشر ذي القعدة على السلطان النيل إلى البر
الغطامي ولم الطرانة بالبحيرة وعاد في يوم الثنين حأادي عشر منه بعد أن وصل إلى

السر ببر يعد النيل بل نزل بالقصر الذي أنشأه القاضي ناصر الدين بن البارّزي كاتب
أرّبعة منبابة تجاه بولق وكان قد شرع في أساسه قبل سرحأة السلطان ففرغ منه بعد

 أيام.

ورّكب وعاد إلى البحر وتصيد بناحأية سرياقوس واستمر به السلطان ثلثة أيام ثم رّكب
 القلعة.

المؤيدي ومعه ثم في سادس عشر ذي الحجة رّكب السلطان من القلعة ونزل بالجامع
بسويقة خواصه ل غير ثم توجه منه إلى بيت ناصر الدين بن البارّزي كاتب السر

 المسعودي فقدم له كاتب السر تقدمة فأخذها ثم رّكب إلى القلعة.

وصل إلى ثم في يوم السبت عشرين ذي الحجة قدم الصارّمي إبراهيم من سفره بعد أن
 جرجا .

السلطان ثم في سادس عشر المحرم من سنة إحأدى وعشرين وثمانمائة ورّد الخبر على
المدينة من الحجاز بأن المير يشبك الجكمي الدوادارّ الثاني أمير حأاج المحمل لما قدم

ومضى في النبوية بعد انقضاء الحج أظهر أنه يسير إلى الركب العراقي يبتاع منه جماًل
المير نفر يسير وتسحب صحبة الركب العراقي خوًفا أن يصيبه من السلطان ما أصاب

ًقا لقباي وأشيع أنه كان اتفق معه في آقباي نائب الشام وكان يشبك المذكورّ صدي
 الباطن في الوثوب على السلطان.

قرا يوسف وسارّ يشبك المذكورّ حأتى دخل العراق وقدم على المير قرا يوسف فأكرمه
 وأجرى عليه الرواتب ودام عنده إلى أن مات قرا يوسف.

آخورّية الكبرى ثم مات الملك المؤيد وقدم يشبك على المير ططر بدمشق فوله المير
 حأسبما يأتي ذكر ذلك كله في محله.

السلطان بعد أن وفي ليلة الخميس رّابع عشرين المحرم كان الوقيد ببر منبابة بين يدي
بحري عاد السلطان من وسيم حأيث مربط خيوله على الربيع ونزل بالقصر المذكورّ

 منبابة.



من قشر وألزم السلطان المراء بحمل الزيت والنفط فجمع من ذلك شيء كثير وأخذ
في البيض وقشر النارّنج ومن المسارّج الفخارّ وجعل فيها الفتايل والزيت ثم أرّسلت

النيل بعد غروب الشمس بنحو ساعة وأطلقت النفوط وقد امتل البران بالخلئق للفرجة
على ذلك فكان لهذا الوقيد منظر بهج وانحدرّ في النيل إلى أن فرغ زيت بعضها وأطفأ

 الهواء البعض.

المظفري ثم في يوم السبت سادس عشرين المحرم أمسك السلطان المير بيبغا
ًدا إلى السكندرّية.  الظاهري أمير مجلس وحأمل مقي

 وطنه. ثم نودي بالقاهرة وظواهرها أن كل غريب يخرج من القاهرة ويعود إلى

ووسط ثم في يوم السبت رّابع صفر وسط السلطان قرقماس الذي كان متولي كختا
السلطان معه أيًضا خمسة عشر رّجًل من أصحابه خارّج باب النصر وكانوا فيمن أحأضرهم

 معه من البلد الشامية - لما قدم من السفر - في الحديد.

ًفا ومعه ولده الصارّمي إبراهيم في نفر ثم في سادس صفر المذكورّ رّكب السلطان متخف
أبي الفرج يسير ونزل بجامعه عند باب زويلة ثم توجه منه إلى بيت فخر الدين بن

من بيت الستادارّ فأكل عنده السماط ثم قدم له فخر الدين خمسة آلف دينارّ ثم رّكب
الخاص فخر الدين المذكورّ وتوجه إلى بيت الصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر الله ناظر

السلطان على ونزل عنده فقدم له ثلثة آلف دينارّ وعرض عليه خزانة الخاص فأنعم منها
السلطان ولده إبراهيم وعلى من معه من المراء بعدة ثياب حأرير وفرو سمورّ ثم رّكب

 وعاد إلى القلعة.

ألطنبغا ثم في ثاني عشرينه رّكب السلطان ونزل من القلعة لعيادة المير الكبير
القرمشي من وعك كان حأصل له ثم رّكب من عنده وتوجه إلى بيت المير جقمق
مرضية الدوادارّ فنزل عنده وأقام يومه كله وعاد من آخر النهارّ إلى القلعة على هيئة غير

 من شدة السكر.

طرابلس إلى ثم في ثامن عشرين شهر رّبيع الول قدم المير برد بك الخليلي نائب
 القاهرة بطلب لشكوى أهل طرابلس عليه لسوء سيرته.

 وعاود السلطان ألم رّجله وانقطع عن الخدمة ولزم الفراش.

آقبغا شيطان والي وقبض على المير الوزير أرّغون شاه النورّوزي العورّ وعلى المير
 القاهرة وسلمها إلى فخر الدين بن أبي الفرج ليصادرّهما.

صفد واستقر ثم خلع السلطان على المير برد بك نائب طرابلس باستقرارّه في نيابة
المصرية بعد عوضه في نيابة طرابلس المير برسباي الدقماقي أحأد أمراء اللوف بالديارّ

وبرسباي أن طلب من الغربية وكان توجه برسباي لعمل جسورّها كاشف الوجه الغربي
 هذا هو الملك الشرف التي ذكره في محله.

بثلثين ألف دينارّ ثم خلع السلطان على الوزير أرّغون شاه باستقرارّه أمير التركمان
شاهين واستقر ألطنبغا ونقل المير سنقر نائب المرقب إلى نيابة قلعة دمشق عوًضا عن

الثاني - كان - في الجاموس في نيابة المرقب واستقر سودون السندمري المير آخورّ
عنه من سجن دولة الملك الناصر فرج في أتابكية طرابلس وكان الملك المؤيد أفرج

الدقماقي السكندرّية قبل ذلك بمدة يسيرة وأنعم السلطان بإقطاع المير برسباي



وبإقطاع فخر المنتقل إلى نيابة طرابلس على المير فخر الدين بن أبي الفرج الستادارّ
 شاه. الدين على بدرّ الدين بن محب الدين وقد استقر وزيًرا عوًضا عن أرّغون

أمراء الحجاز ثم في أول جمادى الولى تحرك عزم السلطان إلى سفر الحجاز وكتب إلى
 بذلك.

الهجن وجهز وعرض السلطان المماليك وعين عدة منهم للسفر معه إلى الحجاز وأخرج
 الغلل في البحر.

حأماة ثم رّسم السلطان باستقرارّ شاهين الزرّدكاش حأاجب حأجاب دمشق في نيابة
 عوًضا عن المير نكباي وأن يستقر نكباي في حأجوبية دمشق.

البلقيني عن ثم في ثامن عشرين جمادى الولى المذكورّ عزل السلطان جلل الدين
بالديارّ القضاء وخلع على شمس الدين محمد الهروي باستقرارّه قاضي قضاة الشافعية

 المصرية عوًضا عن البلقيني.

مقدمي اللف ثم في ثامن عشر شهر رّجب خلع السلطان على المير قرا مراد خجا أحأد
جلبان رّأس نوبة ابن بالديارّ المصرية باستقرارّه في نيابة صفد وأنعم بإقطاعه على المير

 السلطان.

الجبل ثم في يوم الثنين خامس عشرين شهر رّجب المذكورّ رّكب السلطان من قلعة
يديه إلى ظاهر القاهرة وعبر من باب النصر ومر في شوارّع المدينة إلى القلعة وبين

الهجن التي عينت للسفر معه إلى الحجاز وعليها الكوارّ الذهب والفضة والكنابيش
 الزرّكش فكان يوًما عظيًما فتحقق كل أحأد سفر السلطان إلى الحجاز.

ووصل المير برد وسارّ السلطان حأتى طلع إلى القلعة فما هو أن استقر به الجلوس إل
بغا بكتاب نائب حألب بك الحمزاوي أحأد أمراء اللوف بحلب ومعه نائب كختا المير منكلي

العراق قصده وكتاب المير عثمان بن طر علي المدعو قرا يلك بأن قرا يلك صاحأب
ليكبس عليه وقبل أن يركب قرا يلك هجمت عليه فرقة من عسكر قرا يوسف فركب

وسارّ منهزًما إلى أن وصل إلى مرج دابق ثم دخل حألب في نحو ألف فارّس بإذن المير
اليوسفي نائب حألب له فجفل من كان خارّج مدينة حألب بأجمعهم واضطرب من يشبك

وألقوا أنفسهم من السورّ ورّحأل أجناد الحلقة ومماليك النائب بداخل سورّ حألب
وأولدهم حأتى رّكب نائب حألب وسكن رّوع الناس وعرفهم أن قرا المستخدمين بحريمهم

 بإذنه وأنه مستجير بالسلطان. يلك لم يقدم إلى حألب إل

ًفا من يشبك نائب وبينما هو في ذلك رّحأل قرا يلك من ليلته وعاد إلى جهة الشرق خو
 حألب أن يقبض عليه.

في هذه فلما بلغ السلطان قرب قرا يوسف من بلده انثنى عزمه عن السفر للحجاز
السنة وكتب في الحال إلى العساكر الشامية بالمسير إلى حألب والخذ في تهيئة

 القامات السلطانية.

والخليفة وطلب وأصبح السلطان في يوم الثلثاء سادس عشرين شعبان جمع القضاة
لهل حألب من شيخ السلم جلل الدين البلقيني وقص عليهم خبر قرا يوسف وما حأصل

درّهم فضة الخوف والفزع وجفلتهم هم وأهل حأماة وأن الحمارّ بلغ ثمنه عندهم خمسمائة
يدين بدين والكديش إلى خمسين دينارًّا وأن قرا يوسف في عصمته أرّبعون امرأة وأنه ل



ثغورّ السلم وكتبت صورّة فتوى في المجلس فيها كثير من قبائحه وأنه قد هجم على
 المسلمين ونحو هذا من الكلم.

وانصرفوا ومعهم المير فكتب البلقيني والقضاة بجواز قتله وكتب الخليفة خطه بها أيًضا
والقضاة بأن قرا يوسف مقبل الدوادارّ فنادوا في الناس بالقاهرة بين يدي الخليفة

وأنفسكم فدهي الناس عند يستحل الدماء ويسبي الحريم فعليكم بجهاده كلكم بأموالكم
 سماعهم ذلك واشتد قلقهم.

واصل إليهم ثم كتب إلى ممالك الشام أن ينادى بمثل ذلك في كل مدينة وأن السلطان
 بنفسه.

أجناد الحلقة بتجهيز ثم في يوم الرّبعاء سابع عشرين شعبان المذكورّ نودي بالقاهرة في
 الوعيد. أمرهم بالسفر إلى الشام ومن تأخر منهم حأل به كذا وكذا من

ذكره وأن ثم في أول شهر رّمضان قدم الخبر من حألب برحأيل قرا يلك منها كما تقدم
من أهلها يشبك نائب حألب مقيم بالميدان وعنده نحو مائة وأرّبعين فارًّسا وقد خلت حألب

قرا يوسف قد إل من التجأ لقلعتها وأن يشبك بينما هو في الميدان جاءه الخبر أن عسكر
فواقعهم يشبك بمن أدرّكه فركب قبيل الفجر من الميدان وإذا بمقدمتهم على وطاة بابلة

قرا يلك وأن قرا معه حأتى هزمهم وقتل وأسر جماعًة فأخبروه أنهم جاؤوا للكشف لخبر
 يوسف بعين تاب فعاد يشبك وتوجه إلى سرمين.

نزوله بعين تاب فلما بلغ قرا يوسف هزيمة عسكره كتب إلى يشبك نائب حألب يعتذرّ عن
على جانب وأنه ما قصد إل قرا يلك فبعث إليه يشبك صارّوخان مهمندارّ حألب فلقيه

إليه الفرات وقد جازت عساكره الفرات وهو على نية الجواز فأكرمه قرا يوسف واعتذرّ
ًيا عن وصوله إلى عين تاب وحألف له أنه لم يقصد دخول الشام وأعاده بهدية للنائب ثان

 فهدأ ما بالناس بحلب وسر السلطان أيًضا بهذا الخبر.

على مدينة وكان سبب حأركة قرا يوسف أن قرا يلك المذكورّ في أوائل شعبان هذا نزل
مارّدين - وهي داخلة في حأكم قرا يوسف - فأوقع بأهلها وأسرف في قتلهم وسبى
 آمد. أولدهم ونسائهم وباع الولد كل صغير بدرّهمين وحأرق المدينة ونهبها ثم رّجع إلى

من واقعة فلما بلغ قرا يوسف الخبر غضب من ذلك وسارّ ومعه المراء الذين تسحبوا
الجكمي قاني باي مثل المير سودون من عبد الرحأمن وطرباي وتنبك البجاسي ويشبك

 يلك. وغيرهم يريدون أخذ الثأرّ من قرا يلك حأتى نزل آمد ثم رّحأل عنها يريد قرا

الفرات ووقع ما فسارّ قرا يلك إلى جهة البلد الحلبية فسارّ خلفه قرا يوسف حأتى قطع
 حأكيناه.

السلطان ثم في خامس شهر رّمضان المذكورّ نودي في أجناد الحلقة بالعرض على
بين فعرضوا عليه في يوم الجمعة سادسه وابتدأ بعرض من هو في خدمة المراء فخيرهم

وترك الستمرارّ في جملة جناد الحلقة وترك خدمة المراء أو القامة في خدمه المراء
ضد أخبارّ الحلقة فاختارّ بعضهم خدمة المراء وترك خبزه الذي بالحلقة واختارّ بعضهم

ذلك فأخرج السلطان إقطاع من اختارّ خدمة المراء وصرف من خدمة المراء من أرّاد
القامة على إقطاعه بالحلقة وشكا إليه بعضهم قلة متحصل إقطاعه فزاده وعد هذا من
جودة تدبير الملك المؤيد وسيره على القاعدة القديمة فإن العادة كانت في هذه الدولة

التركية أن يكون عسكر مصر على ثلثة أقسام: قسم يقال لهم أجناد الحلقة وموضوعهم
أن يكونوا في خدمة السلطان ولكل منهم إقطاع في أعمال مصر وكل ألف منهم مضافة



أمير مائة ومقدم ألف ولهذا المعنى سمي المير بمصر أمير مائة أعني صاحأب مائة إلى
 في خدمته ومقدم ألف من هؤلء أجناد الحلقة. مملوك

 ومقدم الحلقة. ويضاف أيًضا لكل مقدم ألف أمير طبلخاناه وأمير عشرين وأمير عشرة

وتهيأ بعد أن فإذا عين السلطان أميًرا إلى جهة من الجهات نزل ذلك المير في الوقت
 أعلم مضافيه فيخرج الجميع في الحال - انتهى.

 وكان نظير هؤلء أيام الخلفاء أهل العطاء وأهل الديوان.

ديوان والقسم الثاني يقال لهم مماليك السلطان ولهم جوامك ورّواتب مقررّة على
 السلطان في كل شهر وكسوة في السنة.

 والقسم الثالث يقال لهم مماليك المراء يخدمون المراء.

أضعاف ما وكل من هؤلء ل يدخل مع آخر فيما هو فيه فلذلك كانت عدة عساكر مصر
 هي الن وهؤلء غير المراء.

فصارّت المراء ثم تغير ذلك كله في أيام الملك الظاهر برقوق لما وثب على الملك
طواشيتهم ثم ل يشترون إقطاعات الحلقة أو يأخذونها من السلطان باسم مماليكهم أو

من مماليك يكفيهم ذلك حأتى ينزلوهم أيًضا في بيت السلطان بجامكية فيصير الواحأد
رّجل المراء جندي حألقة ومملوك سلطان وفي خدمة أمير فيصير رّزق ثلثة أنفس إلى

 واحأد فكثر متحصل قوم وقل متحصل آخرين فضعف عسكر مصر لذلك.

من القطاعات فعلى هذا الحساب يكون العسكر الن بثلث ما كان أول هذا غير ما خرج
ًدا يخرج عن الحد.  في وجه الرزق والملك وغير ذلك وهو شيء كثير ج

 فمن تأمل ما ذكرناه علم ما كان عدة عسكر مصر أوًل وما عدته الن.

الحكام في هذا مع ما خرب من النواحأي من كثرة المغارّم والظلم المترادف وقلة نظر
 انتهى. - أحأوال البلد ولول ذلك لكان عسكر مصر ل يقاومه عدو ول يدانيه عسكر

أمير آخورّ - ثم في سابع شهر رّمضان هذا أفرج السلطان عن المير كمشبغا الفيسي
السكندرّية وعن كان - في الدولة الناصرية وعن المير قصروه من تمراز وكانا بسجن

من حأبس صفد المير كزل العجمي الجرود حأاجب الحجاب - كان - في الدولة الناصرية
 وعن المير شاهين نائب الكرك وكان بقلعة دمشق.

ونهبها فصالحه ثم في تاسعه ورّد الخبر من حألب بأن قرا يوسف أحأرق أسواق عين تاب
 جهة البيرة. أهلها على مائة ألف درّهم وأرّبعين فرًسا فرحأل عنها بعد أرّبعة أيام إلى

قرا وعدى معظم جيشه إلى البر الشرقي في يوم الثنين سابع عشر شعبان وعدى
يوسف من الغد ونزل ببساتين البيرة وحأصرها فقاتله أهلها يومين وقتلوا منه جماعة

فدخل البلد ونهبها وأحأرق أسواقها وقد امتنع الناس منها ومعهم حأريمهم بالقلعة ثم رّحأل
 في تاسع عشر شعبان إلى بلده بعد ما أحأرق ونهب نواحأي البيرة ومعاملتها.

إلى البلد ولما بلغ السلطان رّجوع قرا يوسف إلى بلده فرحا بذلك وسكت عن السفر
 الشامية.



وحأارّب وبينما السلطان في ذلك قدم عليه الخبر أن ابن قرمان مشى على طرسوس
شعبان أهلها فقتل من الفريقين خلق كثير ودام القتاد بينهم إلى أن رّحأل عنها في سابع

 من ألم اشتد بباطنه.

منهم وجلس السلطان في ثالث عشر شهر رّمضان لعرض أجناد الحلقة فعرض عليه
زيادة على أرّبعمائة نفس ما بين كبير وصغير وسعيد وفقير فمن كان قطاعه قليل

 المتحصل أشرك معه غيره.

ًيا يكون متحصل قطاعه في السنة سبعة آلف درّهم فلوًسا وآخر ومثال ذلك أن جند
إقطاعه يعمل متحصله ثلثة آلف فألزم الذي قطاعه يعمل ثلثة آلف أن يعطي الذي

آلف فهذا سبعة آلف مبلغ ثلثة آلف ليسافر صاحأب السبعة آلف ويقيم صاحأب الثلثة
 نوع.

منهم مقام ثم أفرد السلطان جماعة ممن متحصل إقطاعاتهم قليلة وجعل كل أرّبعة
ًدا يسافر ويقوم الثلثة الخر بكلفه.  رّجل واحأد يختارّون منهم واحأ

القضاة شمس ورّسم السلطان أن المال المجتمع من أجناد الحلقة يكون تحت يد قاضي
 الدين الهروي الشافعي.

 شاء الله تعالى. واستمر العرض بعد ذلك في كل يوم سبت وثلثاء إلى ما يأتي ذكره إن

طرابلس بنزول وفي الغد وهو يوم رّابع عشر شهر رّمضان ورّد الخبر على السلطان من
يوسف وأنهم التركمان الينالية والوشرية على صافيتا من عمل طرابلس جافلين من قرا

ًبا وأن المير برسباي الدقماقي نائب طرابلس رّجعهم عن نهبوا بلدها وأحأرقوا منها جان
فأجابوا بالسمع ذلك فلم يرجعوا وأمرهم بالعود إلى بلدهم بعد رّجوع قرا يوسف

 والطاعة.

وقاتلهم في وقبل رّحأيلهم رّكب عليهم المير برسباي الدقماقي المذكورّ بعسكر طرابلس
سودون يوم الثلثاء سادس عشرين شعبان فقتل بين الطائفتين خلق كثير منهم المير

السندمري أتابك طرابلس وثلثة عشرة نفًسا من عسكر طرابلس ثم انهزم المير
برسباي المذكورّ بمن بقي معه من عسكر طرابلس عراة على أقبح وجه إلى طرابلس

 عليهم من الخوف ما ل مزيد عليه. وحأصل

ًدا ورّسم في الحال ًبا شدي بعزل برسباي فلما بلغ الملك المؤيد هذا الخبر غضب غض
سودون القاضي المذكورّ عن نيابة طرابلس واعتقاله بقلعة المرقب وكتب بإحأضارّ المير

برسباي هذا نائب الوجه القبلي من أعمال مصر ليستقر في نيابة طرابلس عوًضا عن
واستقر وبرسباي المذكورّ هو الملك الشرف التي ذكره في محله وخلع على الملطي

 في نيابة الوجه القبلي عوًضا عن سودون القاضي.

الرّض بين يدي وقدم سودون القاضي من الوجه القبلي في يوم الثنين ثامن شوال وقبل
 السلطان وهو بمخيمه بصرخة سري أقوس.

طرابلس في وبعد عوده من سرحا سري أقوس وغيرها خلع على أتودون القاضي بنيابة
بالقاهرة خامس عشر شوال وخلع على المير كمشبغا الفيسي أحأد المراء البطالين

 باستقرارّه أتابك طرابلس بعد قتل سودون السندمري.

 الفراش. ثم رّكب السلطان أيًضا إلى الصيد وعاد وقد عاوده ألم رّجله ولزم



المزوق وخلع في سادس عشره على سيف الدين أبي بكر بن قطلوبك المعروف بابن
بعد موته دوادارّ ابن أبي الفرج باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن فخر الدين بن أبي الفرج

ورّسم السلطان بالحوطة على موجود ابن أبي الفرج وضبطها فاشتملت تركته على
ثلثمائة ألف دينارّ وثلثة مساطير بسبعين ألف دينارّ وغلل وفرو وقماش بنحو مائة ألف

 دينارّ وأخذ السلطان جميع ذلك.

أمير آخورّ ثان ثم في حأادي عشرينه خرج محمل الحاج صحبة أمير الحاج المير جلبان
 وقد صارّ أمير مائة ومقدم ألف ورّحأل من البركة في يوم رّابع عشرينه.

محب الدين ثم في يوم الخميس ثالث ذي القعدة أمسك السلطان الوزير بدرّ الدين بن
ومبالغته في الطرابلسي وسلمه إلى المير أبي بكر الستادارّ بعد إخراق السلطان به

 سبه لسوء سيرته وتتبعت حأواشيه.

باستقرارّه وزيًرا وخلع السلطان على بدرّ الدين حأسن بن نصر الله الفوي ناظر الخاص
 مضاًفا إلى نظر الخاص وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف.

 ثم كتب السلطان بالقبض على قرمش العورّ أتابك حألب وحأبسه بقلعتها.

 وفي

 خامس ذي القعدة رّكب السلطان من قلعة الجبل

 في محفة من ألم رّجله ونزل إلى السرحأة وعاد في يومه.

بن البارّزي ثم في عاشره رّكب السلطان أيًضا ونزل إلى بيت كاتب السر ناصر الدين
 ليلته. ببولق المطل على النيل وعدت العساكر إلى بر الجيزة وبات السلطان هناك

وغالب عساكره ثم رّكب من الغد في يوم الجمعة إلى سرحأة بركة الحاج وعاد من يومه
 بالجيزة.

سارّ إلى أن انتهى ثم رّكب من الغد في النيل يريد سرحأة البحيرة ونزل بالبر الغربي ثم
 وكان تهدم. إلى مريوط فأقام بها أرّبعة أيام ورّسم بعمارّة بستان السلطان بها

الجاشنكير على ثم استأجر السلطان مريوط من مباشري وقف الملك المظفر بيبرس
البندقدارّي به وعاد الجامع الحاكمي ورّسم بعمارّة سواقيه ومعاهد الملك الظاهر بيبرس
وصلى به صلة العيد ولم يدخل إلى السكندرّية إلى أن نزل ورّدان في يوم عيد الضحى

وسارّ حأتى قدم بر وخطب القاضي ناصر الدين بن البارّزي كاتب السر ثم رّكب من الغد
وهو يوم الثلثاء منبابة وعدى النيل ونزل في بيت كاتب السر ببولق وأقام به إلى الغد

 يلزمه. ثالث عشر ذي الحجة ورّكب وطلع إلى القلعة كل ذلك وألم رّجله

ولده المقام وبعد طلوعه إلى القلعة رّسم للمراء بالتجهيز إلى سفر الشام صحبة
جماعة كبيرة الصارّمي إبراهيم كل ذلك والعرض لجناد الحلقة مستمر وعين منهم للسفر

 وألزم من يقيم منهم بالمال.

من بلد الشرق ثم قدمت إلى الديارّ المصرية الخاتون أم إبراهيم بن رّمضان التركماني
 وقبلت الرّض بين يدي السلطان فرسم بتعويقها فعوقت.
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 ثم تكررّ من الملك المؤيد التوجه إلى الصيد في هذا الشهر غير مرة.

ذلك على وهذه السنة هدمت المئذنة المؤيدية وغلق باب زويلة ثلثين يوًما وعظم
 السلطان إلى الغاية.

وعملت وكانت المئذنة المذكورّة عمرت على أساس البرج الذي كان على باب زويلة
ًتا كثيرة.  الشعراء في ذلك أبيا

عمارّة الجامع وكان القاضي بهاء الدين محمد بن البرجي محتسب القاهرة متولي نظر
 المذكورّ فقال بعض الشعراء في ذلك: الطويل.

قريني برج نحس عتبنا على ميل المنارّ زويلًة وقلنا تركت الناس بالميل في هرج فقالت
التورّية في البرج أمالها فل بارّك الرحأمن في ذلك البرج قلت صح للشاعر ما قصده من

 الذي عمرت عليه وفي بهاء الدين البرجي.

العيني: بجامع مولنا وقال الحافظ شهاب الدين بن حأجر وقصد بالتورّية بدرّ الدين محمود
الموضع امهلوا فليس المؤيد رّونق منارّته تزهو من الحسن والزين تقول وقد مالت عن

 على حأسني أضر من العين فأجاب العيني: البسيط.

بعين قلت ذا خطأ منارّة كعروس الحسن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدرّ قالوا أصيبت
وقع بسبب هم ما أوجب الهدم إل خسة الحجر قلت: ساعده قوله خسة الحجر ما كان

بالحجر الكبير المنارّة المذكورّة فإنه كان بني أساسها بحجر صغير ثم عمروا أعلها
 فأوجب ذلك ميلها وهدمها بعد فراغها.

بها البرج اللعين على البرج من بابي زويلة أنشئت منارّة بيت الله والمنهل المنجي فأخلى
 الماضية - انتهى. أمالها أل صرحأوا يا قوم باللعن للبرجي وقيل إن ذلك كان في السنة

على المراء وأخذ السلطان في تجهيز ولده الصارّمي إبراهيم إلى أن تهيأ أمره وأنفق
 المتوجهين صحبته.

وثمانمائة رّكب فلما كان بكرة يوم الثنين ثامن عشر المحرم من سنة اثنتين وعشرين
ومعه عدة من المقام الصارّمي إبراهيم ابن السلطان من قلعة الجبل في أمراء الدولة

 القاهرة. أمراء اللوف المعينة صحبته إلى السفر ونزل بمخيمه من الريدانية خارّج

أمير سلحا والمير ثم خرجت أطلب المراء المتوجهة صحبته وهم: المير قجقارّ القردمي
الرّغزي وجلبان أمير ططر أمير مجلس وجقمق الرّغون شاوي الدوادارّ الكبير وإينال

الطبلخانات وخمسة آخورّ وأرّكماس الجلباني وهؤلء من أمراء اللوف وثلثة من أمراء
 عشر أمير من العشرات ومائتا مملوك من المماليك السلطانية.

ونزل إليه وأقام الصارّمي إبراهيم بمخيمه إلى أن رّكب السلطان من قلعة الجبل
 القلعة. بالريدانية في عشرينه وبات عنده بالريدانية ثم ودعه من الغد ورّكب إلى

يوم الجمعة ثم رّحأل المقام الصارّمي إبراهيم من الريدانية بمن معه من العساكر في
 ثاني عشرينه وسارّ إلى البلد الشامية.

المعروفة الن ثم شرع السلطان في بناء القبة بالحوش السلطاني من قلعة الجبل
 بالبحرة المطلة على القرافة وجاءت في غاية الحسن.



عشر صفر وأما الصارّمي إبراهيم فإنه صارّ إلى أن وصل دمشق في يوم الثنين سادس
 بعد أن خرج إلى تلقيه النواب والعساكر.

تل السلطان في يوم وأقام بدمشق أياًما وخرج منها يريد البلد الحلبية إلى أن نزل على
اليوسفي المؤيدي بعساكر الثلثاء أول شهر رّبيع الول فخرج إليه نائب حألب المير يشبك

 حألب وتلقاه ونزل بظاهر حألب.

 ثم بدأ الطاعون بالديارّ المصرية.

مقبل الحسامي هذا والعرض لجناد الحلقة مستمر فتارّة يعرضهم السلطان وتارّة المير
 الدوادارّ الثاني وناظر الجيش علم الدين داود بن الكويز.

جامعه بالقرب ثم في يوم الخميس سابع عشر رّبيع الول نزل السلطان من القلعة إلى
وخلع عليه من باب زويلة واستدعى به قاضي القضاة جلل الدين عبد الرحأمن البلقيني

 خلعة القضاء بعد عزل القاضي شمس الدين الهروي.

وكان له مشهد ونزل البلقيني بالخلعة من باب الجامع الذي من تحت الربع وشق القاهرة
 عظيم.

الخميس ثامن شهر رّبيع هذا والطاعون قد فشا بالديارّ وتزايد بها وبأعمالها فلما كان يوم
المحتسب الشيخ صدرّ الخر من سنة اثنتين وعشرين المذكورّة نودي في الناس من قبل
عشره ليخرجوا في الدين بن العجمي أن يحوموا ثلثة أيام آخرها يوم الخميس خامس

 الطاعون عنهم. ذلك اليوم مع السلطان الملك المؤيد إلى الصحراء فيدعو الله في رّفع

فيه فأصبح كثير ثم أعيد النداء في ثاني عشره أن يصوموا من الغد فتناقص عدد الموات
 من الناس صياًما فصاموا يوم الثلثاء ويوم الرّبعاء ويوم الخميس.

الغد وأن فلما كان يوم الخميس المذكورّ نودي في الناس بالخروج إلى الصحراء من
 يخرج العلماء والفقهاء ومشايخ الخوانق وصوفيتها وعامة الناس.

الصحبة إلى تربة ونزل الوزير بدرّ الدين حأسن بن نصر الله والتاج الشوبكي أستادارّ
الغنام والبقارّ الملك الظاهر برقوق فنصبوا المطابخ بالحوش القبلي منها وأحأضروا

 وباتوا هناك في تهيئة الطعمة والخباز.

بل عليه ملوطة ثم رّكب السلطان بعد صلة الصبح ونزل من قلعة الجبل بغير أبهة الملك
وعلى صوف أبيض بغير شد في وسطه وعلى كتفيه مئزرّ صوف مسدل كهيئة الصوفية

وانكسارّ رّأسه عمامة صغيرة ولها عذبة مرخاة من بين لحيته وكتفه اليسر وهو بتخشع
ول ويكثر من التلوة والتسبيح وهو رّاكب فرًسا بقماش ساذج ليس فيه ذهب ول فضة

 حأرير.

القضاة جلل الدين هذا وقد أقبل الناس إلى الصحراء أفواًجا وسارّ شيخ السلم قاضي
ًيا إلى الصحراء في عالم عبد الرحأمن البلقيني الشافعي من منزله بحارّة بهاء الدين ماش

 كثير.

السلطان ثم سارّ غالب أعيان مصر إلى الصحراء ما بين رّاكب وماش حأتى وافوا
ًبا من قبة النصر ومعهم العلم والمصاحأف ولهم بذكر الله تعالى أصوات بالصحراء قري

 مرتفعة من التهليل والتكبير.



قدميه وعن فلما وصل السلطان إلى مكان الجمع بالصحراء ونزل عن فرسه وقام على
الصوفية يمينه وشماله الخليفة والقضاة وأهل العلم ومن بين يديه وخلفه طوائف من

ودعا الله ومشايخ الزوايا وغيرهم ل يحصيهم إل الله تبارّك تعالى فبسط السلطان يديه
 سبحانه وتعالى وهو يبكي وينتحب والجم الغفير يراه ويؤمن على دعائه.

الدعاء ورّكب وطال قيامه في الدعاء وكل أحأد يدعو الله تعالى ويتضرع إلى أن استتم
من غير يريد الحوش السلطاني الظاهري حأيث مد الطعام والناس في رّكابه وبين يديه

له أن يمنعهم من ذلك مانع وسارّ حأتى نزل بالحوش المذكورّ من التربة الظاهرية وقدم
 السمطة فأكل منها وأكل الناس معه.

ًنا - قربه إلى الله تعالى - نحو مائة وخمسين كبًشا ًنا من أثمان ثم ذبح بيده قربا سمي
 خمسة دنانير الواحأد.

تنحدرّ على ثم ذبح عشر بقرات سمان وجاموستين وجملين كل ذلك وهو يبكي ودموعه
 لحيته بحضرة المل من الناس.

الوزير التاج ثم ترك القرابين على مضاجعها كما هي للناس ورّكب إلى القلعة فتولى
الشافعي والمام تفرقتها صحاحًأا على أهل الجوامع المشهورّة والخوانق وقبة المام

 صحاحًأا. الليث بن سعد والمشهد النفيسي وعدة أخر من الزوايا حأملت إليها

 وقطع منها عدة بالحوش فرقت لحًما على الفقراء.

وعدة قدورّ وفرق من الخبز النقي في اليوم المذكورّ عدة ثمانية وعشرين ألف رّغيف
 كبارّ مملوءة بالطعام الكثير وأخذ الطعام الكثير.

 وأخذ الطاعون من يومئذ في النقص بالتدرّيج.

المقام الصارّمي ثم قدم على السلطان الخبر في ثاني عشرين شهر رّبيع الخر برحأيل
قيسارّية فحضر إبراهيم من مدينة حألب بعساكره والعساكر الشامية وأنه دخل إلى مدينة

وطلع قلعتها يوم إليه أكابر البلد من القضاه والمشايخ والصوفية فتلقوه فألبسهم الخلع
نائب الجمعة وخطب في جوامعها للسلطان وضربت السكة باسمه وأن شيخ جلبي

قيسارّية تسحب منها قبل وصول العساكر إليها وأن ابن السلطان خلع على محمد بك بن
 قرمان وأقره في نيابه السلطنة قيسارّية.

عظيًما فإن هذا فدقت البشائر بقلعة الجبل لذلك وفرحا السلطان بأخذ قيسارّية فرحًأا
بيبرس ثم شيء لم يتفق لملك من ملوك الترك بالديارّ المصرية سوى الملك الظاهر

 انتهى. - انتقض الصلح بينه وبين أهلها حأسبما ذكرناه في ترجمته من هذا الكتاب

في أوله من ولما استهل جمادى الولى تناقص فيه الطاعون حأتى كان الذي ورّد اسمه
اسمه الموات قال الشيخ تقي الدين المقريزي: وكان عدة من مات بالقاهرة وورّد

الديوان - من العشرين من صفر وإلى سلخ شهر رّبيع الخر - سبعة آلف وستمائة
واثنتين وخمسين نفًسا: الرجال ألف وخمسة وستون رّجًل والنساء ستمائة وتسع وستون

امرأة والصغارّ ثلثة آلف وتسعمائة وتسعة وستون والعبيد خمسمائة وأرّبعة وأرّبعون
والماء ألف وثلثمائة وتسع وستون والنصارّى تسعة ستون واليهود اثنان وثلثون وذلك

وسوى ديوان مصر سوى من ل يرد اسمه الدواوين ول يقصر ذلك عن سوى البيمارّستان
 عشرة آلف. تتمة



 ومات بقرى الشرقية والغربية مثل ذلك وأزيد.

مات في طاعون قلت: وقول الشيخ تقي الدين ول يقصر ذلك عن تتمة عشرة الف فقد
آلف إنسان سنة ثلث وثلثين وثمانمائة في يوم واحأد بالقاهرة وظواهرها نحو عشرة

ذكره إن واستمر ذلك أياًما ما بين ثمانية آلف وتسعة آلف وعشرة آلف حأسبما يأتي
 شاء الله في محله في ترجمة الملك الشرف برسباي الدقماقي - انتهى.

ولده الملك وفي يوم الحأد ثاني جمادى الولى المذكورّ ولد للسلطان الملك المؤيد
 المظفر أحأمد من زوجته خوند سعادات بنت المير درّغتمش.

القضاة ثم في سابع جمادى الولى استدعى السلطان بطرك النصارّي وقد اجتمع
السلطان ومشايخ العلم عند السلطان فأوقف البطرك على قدميه ووبخ وقرع وأنكر عليه
فانتدب ما بالمسلمين من الذل في بلد الحبشة تحت حأكم الحطي متملكها وهدد بالقتل

تهاون له الشيخ صدرّ الدين أحأمد بن العجمي محتسب القاهرة فأسمعه المكروه من أجل
ذلك النصارّى فيما أمروا به في ملبسهم وهيئاتهم وطال كلم العلماء مع السلطان في
المراء إلى أن استقر الحال بأن ل يباشر أحأد منهم في ديوان السلطان ول عند أحأد من

 ول يخرج أحأد منهم عما ألزموا به من الصغارّ.

أيام - ثم طلب السلطان الكرم فضائل النصراني كاتب الوزير - وكان قد سجن من
ًنا بين يدي المحتسب وهو ينادي عليه: فضربه السلطان بالمقارّع وشهره بالقاهرة عريا
 هذا جزاء من يباشر من النصارّى في ديوان السلطان ثم سجن أيًضا بعد إشهارّه.

الديارّ وصمم السلطان في ذلك حأتى انكف النصارّى عن المباشرة في سائر دواوين
المصرية ولزموا بيوتهم وصغروا عمائمهم وضيقوا أكمامهم والتزم اليهود مثل ذلك

ًيا على حأمارّ وامتنعوا جميعهم من رّكوب الحمير بحيث إن العامة صارّت إذا رّأوا نصران
 ضربوه وأخذوا حأمارّه وما عليه فصارّوا ل يركبون الحمارّ إل بخارّج القاهرة.

كبير وبذل النصارّى جهدهم في السعي إلى عودهم إلى المباشرة وأوعدوا بمال
 المنع. وساعدتهم كتاب القباط فلم يلتفت السلطان إلى قولهم وأبى إل ما رّسم به من

فإنها من أعظم قلت: ولعل الله أن يسامح الملك المؤيد بهذه الفعلة عن جميع ذنوبه
المصرية من أعظم المورّ في نصرة السلم ومباشرة هؤلء النصارّى في دواوين الديارّ
المسلمين تحتاج إلى المساوئ التي يؤول منها تعظيم دين النصرانية لن غالب الناس من
الحوائج المتعلقة التردد إلى أبواب أرّباب الدولة لقضاء حأوائجهم فمهما كان لهم من

أمر الديوان المذكورّ بديوان ذلك الرئيس فقد احأتاجوا إلى التواضع والترفق إلى من بيده
ًيا وقد قيل في المثال صاحأب ًيا أو سامر ًيا كان أو يهود الحاجة أعمى ل يريد إل نصران

 قضاءها.

كثيرة فمنهم من يقوم بين يدي ذلك النصراني على قدميه والنصراني جالس ساعات
ًبا ل يفعله مع مشايخ العلم ومنهم من حأتى يقضي حأاجته بعد أن يدعو له ويتأدب معه تأد

 يقبل كتفه ويمشي في رّكابه إلى بيته إلى أن تقضى حأاجته.

ويهينه ويجعله في وأما فلحأو القرى فإنه رّبما النصراني المباشر يضرب الرجل منهم
التحكم في الزنجير ويزعم بذلك خلص مال أستاذه وليس المر كذلك وإنما يقصد

بعينه ل زيادة المسلمين ل غير فهذا هو الذي يقع للسير من المسلمين في بلد الفرنج
 على ذلك غير أنه يملك رّقه.



ًفا علوية وقد حأدثني بعض الثقات من أهل صعيد مصر قال: كان غالب مزارّعي بلدنا أشرا
ًيا فإذا قدم العامل إلى البلد خرج الفلحأون لتلقيه فمنهم من يسلم والعامل بالبلد نصران

ومنهم من يمشي في عليه السلم المعتاد ومنهم من يفشي السلم عليه ويمعن في ذلك
المحتاج أو الخائف من رّكابه إلى حأيث ينزل من البلد ومنهم من يقبل يده - وهو الفقير
الخراج حأتى يسمح له صاحأب البلد - ويسأله إصلحا شأنه فيما هو مقررّ عليه من وزن

كله فيكون الملك بذلك فلما منع الملك المؤيد هؤلء النصارّى عن المباشرة بطل ذلك
ًيا وأعلى كلمة السلم وأخذل كلمة الكفر ول المؤيد على هذا الحكم فتح مصر فتًحا ثان

 شيء عند الله أفضل من ذلك.

بالديارّ المصرية ولما لم يجب النصارّى إلى عودهم إلى ما كانوا عليه من المباشرات
المسلمين - ويقال: وأعياهم أمر السلطان وثباته وانقطع عنهم ما ألفوه من التحكم في
دين السلم وتلفظوا إن العادة طبع خامس - شق عليهم ذلك فتتابع عدة منهم في إظهارّ

 بالشهادتين في الظاهر والله سبحانه وتعالى متولي السرائر.

ًعا مما قلناه بغير هذه العبارّة قال: فصارّوا من رّكوب - قال المقريزي - بعد أن ذكر نو
والنتقام منهم بإذللهم الحمير إلى رّكوب الخيل والتعاظم على أعيان أهل السلم
دورّهم ويلحوا في السؤال - وتعويق معاليمهم ورّواتبهم حأتى يخضعوا لهم ويترددوا إلى

 فل قوة إل بالله.

 انتهى كلم المقريزي باختصارّ.

أحأوال الرعية قلت: ويمكن إصلحا هذا الشأن الثاني أيًضا - إن صلح الراعي ونظر في
النصرانية عن وانتصر لدينه - بسهولة هو أنه يكف من كان قريب عهد منهم من دين

 المباشرة - انتهى.

مدينة قونية في ثم قدم الخبر على السلطان بتوجه ابن السلطان من مدينة قيسارّية إلى
على بابها خامس عشر شهر رّبيع الخر بعد ما مهد أمورّ قيسارّية ونقش اسم السلطان
بن رّمضان وأن المير تنبك ميق نائب الشام لما وصل إلى العمق حأضر إليه المير حأمزة
وطرسوس بجماعة من التركمان وتوجه معه هو وابن أوزرّ إلى قريب مصيصة وأخذ أذنة

 فسر السلطان بذلك سرورًّا عظيًما.

الملبس ثم نادى محتسب القاهرة على النصارّى واليهود بتشديد ما أمرهم به من
ًيا كبيًرا والعمائم وشدد عليهم في ذلك فلما اشتد المر عليهم سعوا في إبطال ذلك سع

 فلم ينالوا غرًضا .

شهر رّبيع ثم قدم الخبر على السلطان بأن ابن السلطان وصل إلى نكدة في ثامن عشر
المنجنيق الخر فتلقاه أهلها وقد عصت عليه قلعتها فنزل عليها وحأاصرها ورّكب عليها

هو وعمل النقابون فيها وأن محمد بن قرمان تسحب من نكدة في مائة وعشرين فارًّسا
 وولده مصطفى.

 كل ذلك والسلطان ملزم الفراش من ألم رّجله والسعارّ مرتفعة.

نكدة سبعة ثم في ثاني عشر جمادى الخرة ورّد الخبر بأن ابن السلطان حأاصر قلعة
كان فيها وعشرين يوًما إلى أن أخذها عنوة في رّابع عشر جمادى الولى وقبض على من

 وقيدهم وهم مائة وثلثة عشر رّجًل.

 ثم توجه في سادس عشر جمادى الولى إلى مدينة لرّندة.



بدارّ ابن ثم في سابع عشرين جمادى الولى رّكب السلطان من القلعة وأرّاد النزول
فركب البارّزي على النيل ببولق فلم يطق رّكوب الفرس وحأركته لما به من ألم رّجله

وتمد في محفة إلى البحر وحأمل منها إلى الدارّ المذكورّة وصارّت الطبلخاناه تدق هناك
 السمطة وتعمل الخدمة على ما جرت به العادة بقلعة الجبل.

 ونزل المراء في الدورّ التي حأول بيت ابن البارّزي وغيرها.

البارّزي وهو واستمر السلطان في بولق إلى أن استهل شهر رّجب الفرد في بيت ابن
وتارّة يوضع في يتنقل منه - وهو محمول على العناق - تارّة إلى الحمام التي بالحكر

من الحراقة إلى الحراقة وتسير به على ظهر النيل فيسير فيها إلى رّباط الثارّ ثم يحمل
إلى القصر ببر الجيزة رّباط الثارّ المذكورّ ثم يعود إلى بيت ابن البارّزي وتارّة يسير فيها

 بحري منبابة وتارّة يقيم بالحراقة وهو بوسط النيل نهارّه كله.

تسلم نكدة وقدم عليه الخبر في ثاني عشر شهر رّجب المذكورّ أن ابن السلطان لما
رّحأل منها استناب بها علي بك بن قرمان ثم توجه بالعساكر إلى مدينة أرّكلي فوصلها ثم
اليوسفي إلى مدينة لرّندة فقدمها في ثاني عشرين جمادى الخرة وبعث بالمير يشبك

وعاد نائب حألب فأوقع بطائفة من التركمان وأخذ أغنامهم وجمالهم وخيولهم وموجودهم
نائب فبعث المير ططر والمير سودون القاضي نائب طرابلس والمير شاهين الزرّدكاش

سيدي حأماة والمير مراد خجا نائب صفد والمير إينال الرّغزي والمير جلبان رّأس نوبة
المقام الصارّمي إبراهيم وجماعته من التركمان فكبسوا على محمد بن قرمان بجبال

لرّندة في ليلة الجمعة سادس جمادى الخرة ففر محمد بن قرمان منهم فأخذ جميع ما
في وطاقه من خيل وجمال وأغنام وأثقال وقماش وأواني فضة وبلورّ وعاد المراء كان
 الغنائم. بتلك

تاسع شهر فاقتضى عند ذلك رّأي ابن السلطان ومن معه الرجوع إلى حألب فعادوا في
له بأن رّجب فجهز السلطان إلى ولده بحلب ستة آلف دينارّ ليفرقها على المراء ورّسم

 يقيم بحلب لعمارّة سورّها وسارّ البريد بذلك.

بالحراقة إلى بيت ثم رّكب السلطان في رّابع عشر شهر رّجب من بيت ابن البارّز ببولق
إقامته في بيت ابن التاجر نورّ الدين الخروبى ببر الجيزة تجاه المقياس وكان في مدة

بأفخر زينة وأحأسنها البارّزي قد أحأضر الحرارّيق من ساحأل مصر إلى ساحأل بولق وزينت
مقلعة ومنحدرّة وصارّ السلطان يركب في الحراقة الذهبية وبقية الحرارّيق سائرة معه
المحمل في نصف وتلعب بين يديه كما كانت العادة في تلك اليام عند وفاء النيل ودورّان

 شهر رّجب.

الرمح أن ولما كان أيام دورّان المحمل على العادة في كل سنة رّسم السلطان لمعلم
ًعا يعلم الرماحأة أن يسوقوا المحمل بساحأل بولق - وكان ساحأل بولق يوم ذاك بًرا وسي

المعلم بالرماحأة ينظر الجالس في بيت ابن البارّزي مدد عينه من جهة فم الخورّ - فتوجه
أزمانهم هناك في يوم المحمل وساقوا بين يديه كما يسوقون في بركة الحبش أيام

في وبالرميلة في يوم المحمل وتفرجت الناس على المحمل في بولق ولم يقع مثل ذلك
ًعا.  سالف العصارّ فصارّ الشخص يجلس بطاقته فيتفرج على المحمل وعلى البحر م

يديه بعد أن فلما كان قريب الوفاء رّكب السلطان في الحراقة الذهبية والحرارّيق بين
فأرّست الحرارّيق أقاموا بالزينة أياًما والناس تتفرج عليهم وسارّ حأتى نزل بالخروبية

إلى أن كان المزينة على ساحأل مصر بدارّ النحاس كما هي عادتها في السنين الماضية
وسارّ يوم الوفاء وهو يوم سادس عشر رّجب فركب السلطان من الخروبية في الحراقة

 إلى المقياس ومعه المراء وأرّباب الدولة حأتى خلق المقياس على العادة.



فكانت ثم سارّ في خليج السد حأتى فتحه ورّكب فرسه في عساكره وعاد إلى القلعة
اليام غيبته عن القلعة في نزهته ثلثين يوًما بعدما انقضى للناس بساحأل بولق في تلك

بحمد الله - من الجتماعات والفرج أوقات طيبة إلى الغاية لم يسمع بمثلها ولم يكن فيها
 رّجله. - شيء مما ينكر كالخمورّ وغيرها وذلك لعراض السلطان عنها منذ لزمه ألم

في ثالث ثم قم الخبر على السلطان بوصول ولده المقام الصارّمي بعساكره إلى حألب
قرمان شهر رّجب وأن المير تنبك العلئي ميق نائب الشام واقع مصطفى وأباه محمد بن

 وإبراهيم بن رّمضان على أدنة فانهزموا منه أقبح هزيمة.

ولزم ثم في عشرين شعبان تزايد ألم السلطان ولم يحمل إلى القصر السلطاني
 الفراش واشتد به المرض.

 وخلع على التاج ابن سيفة باستقرارّه أمير حأاج المحمل.

القلعة ونزل ثم نصل السلطان من مرضه قليًل فركب في يوم سابع عشرين شعبان من
 للفرجة على سباق الخيل.

فرًسا فأطلق فسارّ بعساكره سحًرا ووقف بهم تحت قبة النصر وقد أعد للسباق أرّبعين
 النشاط. أعنتها من بركة الحاج فأجرب منها حأتى أتته ضحى النهارّ فحصل له برؤيتها

ًبا منها دون الساعة ثم بعث ورّجع من موقفه إلى تربة الملك الظاهر برقوق ووقف قري
بخاصته وأقام المماليك والجنائب والشطفة إلى القلعة وتوجه إلى خليج الزعفران فنزل

 به إلى آخر النهارّ ورّكب إلى القلعة.

 ثم في.

بالهجن ثم عاد سلخ شعبان رّكب السلطان أيًضا من قلعة الجبل إلى بركة الحبش وسابق
 إلى القلعة.

حألب في ثم في يوم الخميس أول شهر رّمضان قدم الخبر أن ابن السلطان رّحأل من
رّابع عشر شعبان وأن محمد بن قرمان وولده مصطفى وإبراهيم بن رّمضان وصلوا إلى
قيسارّية في سادس عشر شعبان وحأصروا بها المير ناصر الدين محمد بن دلغادرّ نائبها

فقاتلهم حأتى كسرهم ونهب ما كان معهم وقتل مصطفى وحأملت رّأسه وقبض على أبيه
 قرمان - فسجن بها. محمد بن

الجمعة ثم قدم رّأس مصطفى بن محمد بن علي بك بن قرمان إلى القاهرة في يوم
سادس عشر شهر رّمضان فطيف به بشوارّع القاهرة على رّمح ثم غلق على باب النصر

 أحأد أبواب القاهرة.

شهر وقدم الخبر أيًضا بمسير ابن السلطان من حألب وقدومه إلى دمشق في خامس
رّمضان فأرّسل السلطان القامات إلى ولده إلى أن كان يوم سابع عشرين شهر رّمضان

المذكورّ من سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة فركب السلطان من قلعة الجبل ونزل إلى
ولده المقام الصارّمي إبراهيم وقد وصل إلى قطيا فسارّ السلطان إلى بركة الحاج لقاء

 بها. واصطاد

الصالحية فتقدم ثم رّكب ومضى إلى جهة بلبيس فقدم عليه الخبر بنزول ابن السلطان
 المراء عند ذلك وأرّباب الدولة حأتى وافوه بمنزلة الخطارّة.



ًدا بعد واحأد حأتى قدم عليه فلما عاينته المراء ترجلوا عن خيولهم وسلموا عليه واحأ
فرسه - ولم القاضي ناصر الدين بن البارّزي كاتب السر فنزل له المقام الصارّمي عن

ورّكب الجميع - ينزل لحأد قبله لما يعلمه من تمكنه وخصوصيته عند أبيه الملك المؤيد
 في خدمته وعادوا بين يديه إلى العكرشة والسلطان واقف بها على فرسه.

ًدا بعد واحأد فنزل المراء المسافرون وقبلوا الرّض بين يدي السلطان ثم قبلوا يده واحأ
قام ومشى حأتى إلى أن انتهى سلمهم فنزل المقام الصارّمي عن فرسه وقبل الرّض ثم

لبكائه فكانت قبل الركاب السلطاني فبكى السلطان من فرحأه بسلمة ولده وبكى الناس
 ساعة عظيمة.

الخميس تاسع عشرين ثم سارّا بموكبيهما الشامي والمصري إلى سرياقوس وباتا بها ليلة
 شهر رّمضان المذكورّ.

 وتقدمت الثقال والطلب ودخلوا القاهرة.

 ورّكب السلطان آخر الليل ورّمى الطير بالبركة.

الشام وكالت قد ثم قدم عليه الخبر بكرة يوم الخميس بوصول المير تنبك ميق نائب
 طلب فوافى ضحًى ورّكب في الموكب السلطاني.

والمراء عليها - ودخل السلطان من باب النصر فشق القاهرة - وقد زينت لقدوم ولده
السراء الذين التشارّيف وعلى المقام الصارّمي أيًضا تشريف عظيم إلى الغاية وخلفه
مشاة إل أرّبعة أخذوا من قلعة نكدة وغيرها في الغلل والقيود وهم نحو المائتين كلهم

 الحديد. فإنهم على خيول منهم نائب نكدة وثلثة من أمراء ابن قرمان وكلهم في

ًدا إلى الغاية لم فسارّ الموكب إلى أن وصل السلطان وولده إلى القلعة فكان يوًما مشهو
 سعده. ينله أحأد من ملوك مصر فلهجت الناس بأن الملك المؤيد قد تم

كل ذلك والسلطان ل يستطيع المشي من ألم رّجله.

إلى الجامع وأصبح يوم السبت أول شوال فصلى صلة العيد بالقصر لعجزه عن المضي
 لشدة ألم رّجله وامتناعه من النهوض على قدميه.

باستقرارّه في ثم في ثالث شوال خلع على المير جقمق الرّغون شاوي الدوادارّ الكبير
مقبل الحسامي نيابة الشام عوًضا عن تنبك العلئي ميق بحكم عزله وخلع على المير

السلطان بإقطاع الدوادارّ الثاني باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا على إمرة طبلخاناه وأنعم
 جقمق الدوادارّ على المير تنبك ميق.

التنمي أحأد مقدمي ثم في رّابع شوال المذكورّ خلع السلطان أيًضا على المير قطلوبغا
قرامراد خجا ورّسم اللوف بالديارّ المصرية واستقر في نيابة صفد عوًضا عن المير

على المير جلبان بتوجه قرامراد خجا إلى القدس بطاًل وأنعم بإقطاع قطلوبغا التنمي
التمرازي فتجهز جقمق المير آخورّ الثاني وأنعم بإقطاع جلبان ووظيفته على المير آقبغا

 بدمشق. بسرعة وخرج في يوم سابع عشرة من القاهرة متوجها إلى محل كفالته

زويلة وقد ثم في يوم الجمعة حأادي عشرينه نزل السلطان إلى جامعه بالقرب من باب
والمراء هيئت به المطاعم والمشارّب فمد بين يديه سماط عظيم فأكل السلطان منه

 والقضاة والعسكر وملئت الفسقية التي.



ًبا فشرب الناس منه ثم أحأضر الحلوات كل ذلك لفراغ الجامع بصحن الجامع سكًرا مذا
مشيخة المذكورّ ولجلس قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الديري الحنفي في

الصوفية وتدرّيس الحنفية وفرشت السجادة لبن الديري في المحراب وقررّ خطابة
 الجامع المذكورّ للقاضي ناصر الدين محمد بن البارّزي كاتب السر.

 ثم عرض السلطان الفقهاء وقررّ منهم من اختارّه في الوظائف والتصوف.

في المشيخة ثم استدعى قاضي القضاة شمس الدين بن الديري وألبسه خلعًة باستقرارّه
يمينه وجلس بالمحراب والسلطان وولده الصارّمي إبراهيم عن يسارّه والقضاة عن

أبحاث ويليهم مشايخ العلم وأمراء الدولة فألقى ابن الديري درًّسا عظيًما وقع فيه
عما ومناظرات بين الفقهاء والملك المؤيد يصغي لهم ويعجبه الصواب من قولهم ويسأل

 ل يفهمه حأتى يفهمه.

رّتبته وينصف أرّباب قلت: هذا هو المطلوب من الملوك الفهم والذوق لينال كل ذي رّتبة
وأهله! واستمر البحث بين الكمالت - بين يديه - من كل فن فوا أسفاه على ذلك الزمان

 الفقهاء إلى أن قرب وقت الصلة ثم انفضوا.

 واستمر السلطان جالًسا بمكانه إلى أن حأان وقت الصلة.

بيت الخطابة وتهيأ السلطان وكل أحأد للصلة فخرج القاضي ناصر الدين بن البارّزي من
صلة الجمعة. وصعد المنبر وخطب خطبًة بليغًة فصيحًة من إنشائه ثم نزل وصلى بالناس

السلطان من فلما انقضت الصلة خلع السلطان عليه باستقرارّه في خطابة ثم رّكب
عشرينه وعاد الجامع المذكورّ وعدى النيل إلى بر الجيزة فأقام به إلى يوم الحأد ثالث

 إلى القلعة.

 ثم رّكب من القلعة في يوم الحأد أول ذي القعدة للصيد وعاد من يومه.

المير آخورّ الكبير وفي يوم ثالثه سارّ المير الكبير ألطنبغا القرمشي والمير طوغان
 للحج على الرواحأل من غير ثقل.

عبد ثم في يوم الجمعة سادس ذي القعدة خلع السلطان على القاضي زين الدين
الرحأمن بن علي بن عبد الرحأمن التفهني الحنفي باستقرارّه قاضي قضاة الحنفية عوًضا
عن قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الديري المستقر في مشيخة الجامع المؤيدي

ابن الديري فإنه كان من حأادي عشرين شوال قد انجمع عن الحكم بين الناس برغبة
 تقضي. ونوابه

المير إينال وفيه أيًضا عدى السلطان النيل يريد سرحأة البحيرة وجعل نائب الغيبة
 الرّغزي وسارّ السلطان حأتى وصل مريوط.

سره القاضي وعاد فأدرّكه عيد الضحى بمنزلة الطرانة فصلى بها العيد وخطب كاتب
 ناصر الدين ابن البارّزي.

وإنشاء ل مثل قلت: هكذا يكون كتاب سر الملوك أصحاب علم وفضل ونظم ونثر وخطب
 جمال الدين الكركي وشهاب الدين بن السفاحا.



ثالث عشر ذي ثم ارّتحل السلطان من الغد وسارّ حأتى نزل ببر منبابة بكرة يوم الحأد
 الحجة.

الحمام التي وعدى النيل من الغد ونزل ببيت كاتب السر ابن البارّزي وبات به ودخل
 أنشأها كاتب السر بجانب دارّه.

على المراء ثم عاد السلطان في يوم الثنين رّابع عشر ذي الحجة إلى القلعة وخلع
 والمباشرين على العادة.

الجمعة ثم نزل السلطان في يوم الجمعة ثامن عشره إلى الجامع المؤيدي وصلى به
 وخطب به كاتب السر ابن البارّزي.

وقونية ونكدة ثم حأضر من الغد المير محمد بك بن علي بك بن قرمان صاحأب قيسارّية
الدوادارّ ووكل ولرّندة وغيرها من البلد وهو مقيد محتفظ به فأنزل في دارّ المير مقبل

 به إلى ما سيأتي ذكره.

والمير طوغان ثم في يوم الجمعة ثالث المحرم وصل المير الكبير ألطنبغا القرمشي
 أمير آخورّ من الحجاز فكانت غيبتهما عن مصر تسعة وخمسين يوًما.

عن سودون وفيه استقر المير شاهين الزرّدكاش نائب حأماة في نيابة طرابلس عوًضا
النورّوزي القاضي واستقر في نيابة حأماة عوًضا عن شاهين المذكورّ المير إينال الرّغزي

اللوف نائب غزة واستقر عوضه في نيابة غزة المير أرّكماس الجلباني أحأد مقدمي
 بالديارّ المصرية.

واستقر في ثم أفرج السلطان عن المير نكباي حأاجب دمشق من سجنه بقلعة دمشق
 نيابة طرسوس وأحأضر نائبها المير تنبك أميًرا إلى حألب.

الحجاب بدمشق واستقر المير خليل الدشارّي أحأد أمراء اللوف بدمشق في حأجوبية
ًة منذ أمسك نكباي.  وكانت شاغر

 واستقر المير سنقر نائب قلعة دمشق.

ًبا بحماة عوًضا واستقر المير آقبغا السندمري الذي كان ولي نيابة سيس ثم حأمص حأاج
 بالقدس. عن المير سودون السيفي علن بحكم عزله واعتقاله وكان بطاًل

تدرّيس سادس عشر المحرم نقل الشيخ عز الدين عبد العزيز البغدادي من ثم في
بالجامع الحنابلة بالجامع المؤيدي إلى قضاء الحنابلة بدمشق واستقر عوضه في التدرّيس

 المذكورّ العلمة محب الدين أحأمد بن نصر الله البغدادي.

بناحأية وسيم ثم في يوم الثنين خامس صفر رّكب السلطان من القلعة وعدى النيل ونزل
أن عدى على العادة في كل سنة وأقام بها إلى عشرين صفر فركب وعاد من وسيم إلى

 النيل ونزل ببيت كاتب السر وبات به.

 وعمل الوقيد في ثاني عشرينه ثم رّكب من الغد إلى القلعة.

الستادارّ وعاده ثم في سادس عشرينه نزل السلطان من القلعة إلى بيت المير أبي بكر
 في مرضه فقدم له أبو بكر تقدمًة هائلة.



يشبك المؤيدي واستمر أبو بكر مريًضا إلى أن مات وتولى الستادارّية بعده المير
 الول. المعروف بأنالي - أي له أم - في يوم الخميس ثالث عشر شهر رّبيع

قرا يوسف ثم في هذا الشهر تحرك عزم السلطان على السفر إلى بلد الشرق لقتال
 وأخذ في الهبة لذلك وأمر المراء بعمل مصالح السفر فشرعوا في ذلك.

تمادى برجله هذا وهو ل يستطيع الركوب ول النهوض من شدة ما به من اللم الذي
حأرمة وكسحه ول ينتقل من مكان إلى آخر إل على أعناق المماليك وهو مع ذلك له

ويباسطهم ومهابة في القلوب ل يستطيع أخصاؤه النظر إلى وجهه إل بعد أن يتلطف بهم
 حأتى يسكن رّوعهم منه.

بجوارّ التاج ثم في أول شهر رّبيع الخر وقع الشروع في بناء منظرة على الخمس وجوه
ًنا جليًل ودورًّا الخراب خارّج القاهرة بالقرب من كوم الريش لينشىء السلطان حأوله بستا
إلى ويجعل ذلك عوًضا عن قصورّ سرياقوس ويسرحا إليها كما كانت الملوك تسرحا

 سرياقوس منذ أنشأها الملك الناصر محمد بن قلوون.

عليه من حأبسة ثم في ثالث عشر شهر رّبيع الخر المذكورّ ابتدأ بالسلطان ألم تجدد
 الرّاقة مع ما يعتريه من ألم رّجله واشتد به وتزايد ألم رّجله.

بإبطال مكس الفاكهة فلما كان يوم الرّبعاء رّابع عشرين الشهر المذكورّ نادى السلطان
يأخذه الكتبة والعوان البلدية والمجلوبة وهو في كل سنة نحو ستة الف دينارّ سوى ما

 فبطل ونقش ذلك على باب الجامع المؤيدي.

ابن السلطان ثم في يوم الخميس ثاني جمادى الولى ابتدأ بالمقام الصارّمي إبراهيم
فركب من الملك المؤيد مرض موته ولزم الفراش بالقلعة إلى يوم الثلثاء رّابع عشره

القلعة في محفة لعجزه عن رّكوب الفرس ونزل إلى بيت القاضي زين الدين عبد
الباسط بن خليل ناظر الخزانة ببولق وأقام به ثم رّكب من الغد في النيل وعدى إلى

 الخروبية ببر الجيزة وأقام بها وقد تزايد مرضه.

المذكورّ وتوجه إلى وأما السلطان فإنه رّكب من القلعة في يوم ثاني عشر جمادى الولى
ترتيب البناء وعاد منظرة الخمس وجوه وشاهد ما عمل هناك ورّتب ما اقتضاه نظره من

على بركة الرطلي إلى بيت صلحا الدين خليل بن الكويز ناظر الديوان المفرد المطل
 فأقام فيه نهارّه وعاد من آخره إلى القلعة.

بن ثم في يوم السبت خامس عشرينه خلع السلطان على الشيخ شمس الدين محمد
أحأمد بن عثمان البساطي المالكي شيخ الخانقاه الناصرية فرج باستقرارّه قاضي قضاة

 المالكية بعد وفاة القاضي جمال الدين عبد الله بن مقداد القفهسي.

الميدان الكبير ثم في يوم الرّبعاء تاسع عشرينه نزل السلطان من القلعة وتوجه إلى
برقوق الناصري بمورّدة الجبس وكان قد خرب وأهمل أمره منذ أبطل الملك الظاهر

الركوب إليه ولعب الكرة فيه وتشعثت قصورّه وجدرّانه وصارّ منزًل لركب الحاج من
 المغارّبة.

بعمارّته فلما فرسم السلطان في أول هذا الشهر للصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر الله
بيت ابن انتهى نزل السلطان إليه في هذا اليوم وشاهد ما عمر به فأعجبه ومضى إلى

الحجازية البارّزي ببولق وقد تحول المقام الصارّمي إبراهيم من الخروبية إلى قاعة



البارّزي فزارّه السلطان غير مرة بالحجازية وأنزل بالحريم السلطاني إلى بيت ابن
 فأقاموا عنده.

بالجامع الذي فلما كان يوم الجمعة أول جمادى الخرة صلى السلطان صلة الجمعة
السيوطي وخطب به جدده ابن البارّزي تجاه بيته وكان هذا الجامع يعرف قديًما بجامع

 وصلى قاضي القضاة جلل الدين البلقيني.

المقدم ذكره ثم رّكب السلطان من الغد في يوم السبت ثاني جمادى الخرة إلى الميدان
الرّبعاء سادسه فركب وعمل به الخدمة السلطانية ثم توجه إلى القلعة وأقام بها إلى يوم

 القلعة. منها ونزل إلى بيت ابن البارّزي وأقام به أياًما ثم عاد إلى

الحجازية إلى القلعة ثم في يوم الرّبعاء ثالث عشره حأمل المقام الصارّمي إبراهيم من
فارّتجت على الكتاف لعجزه عن رّكوب المحفة فمات ليلة الجمعة خامس عشره

 القاهرة لموته.

عليه ودفنه مع فجهز من الغد وصلي عليه ودفن بالجامع المؤيدي وشهد السلطان الصلة
 عدم نهضته للقيام من شدة مرضه وللوجد الذي حأصل له على ولده.

 وأقام السلطان بالجامع المؤيدي إلى أن صلى به الجمعة.

إنشائه وخطب القاضي ناصر الدين بن البارّزي على العادة وخطب خطبة بليغة من
وشبك في الخطبة الحديث الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - عند موت ولده

 إبراهيم " إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا لمحزنون على فراقك يا إبراهيم.

. 

 إلخ ".

فكانت ساعة فلما ذكر ذلك ابن البارّزي على المنبر بكى السلطان وبكى الناس لبكائه
 عظيمة.

القراء يقرؤون ثم رّكب السلطان بعد الصلة من الجامع المؤيدي وعاد إلى القلعة وأقام
 القرآن على قبره سبع ليال.

 وفي هذه اليام

 توقف النيل عن الزيادة

الصحراء للستسقاء وغل سعر الغلل ونودي بالقاهرة بالصيام ثلثة أيام ثم بالخروج إلى
 فصام أكثر الناس وصام السلطان فنودي بزيادة إصبع عما نقصه.

 القاهرة. ثم نودي في يوم الحأد رّابع عشرينه بالخروج من الغد للصحراء خارّج

البلقيني وسارّ فلما كان الغد يوم الثنين خرج شيخ السلم قاضي القضاة جلل الدين
ًبا من قبة النصر - وقد نصب هناك منبر فقرأ سورّة - حأتى جلس في فم الوادي قري

نحو النعام وأقبل الناس أفواًجا من كل جهة حأتى كثر الجمع ومضى من شروق الشمس
الساعتين أقبل السلطان بمفرده على فرس وقد تزيا بزي أهل الصوفية واعتم على

بمئزرّ صوف لطيف ولبس على بدنه ثوب صوف أبيض وعلى عنقه مئزرّ صوف رّأسه
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ظهره وليس في سرجه ول شيء من قماش فرسه ذهب ول بعذبة مرخاة على بعض
الرّض من غير بساط ول سجادة مما يلي يسارّ حأرير فأنزل عن الفرس وجلس على

صلة العيد والناس ورّاءه يصلون بصلته ثم المنبر فصلى قاضي القضاة رّكعتين كهيئة
على التوبة والستغفارّ وأعمال البر رّقى المنبر فخطب خطبتين حأث الناس فيهما

ودعا فأطال الدعاء والسلطان في وحأذرّهم ونهاهم وتحول فوق المنبر واستقبل القبلة
 بجبهته. ذلك كفه يبكي وينتحب وقد باشر في سجوده التراب

يحمل على فلما انقضت الخطبة رّكب السلطان فرسه مع عدم قدرّته على القيام وإنما
يدعون الكتاف حأتى يركب ثم يحمل حأتى ينزل وسارّ إلى جهة القلعة والعامة محيطة به

 له فكان هذا اليوم من اليام المشهودة.

الستسقاء أن الله ومن أحأسن ما نقل عنه في هذه الركبة أن بعض العامة دعا له حأالة
وإنما أنا واحأد منكم - فلله ينصره فقال لهم الملك المؤيد: اسألوا الله فيما نحن بصدده

 درّه فيما قال.

ًعا بعدما رّد النقص وهو قريب سبعة ثم في غده نودي على النيل بزيادة اثني عشر إصب
ًعا فتباشر الناس باستجابة دعائهم.  وعشرين إصب

شاه محمد بها ثم قدم الخبر على السلطان بنزول قرا يوسف على بغداد وقد عصاه ولده
وولى فحاصروه ثلثة أيام حأتى خرج إليه فأمسكه أبوه قرا يوسف واستصفى أمواله

رّخ عوضه على بغداد ابنه أميرزه أصبهان ثم عاد قرا يوسف إلى مدينة تبريز لحركة شاه
 بن تيمورّلنك عليه.

إلى بيت ثم في يوم الثنين سابع عشر شهر رّجب رّكب السلطان من قلعة الجبل ونزل
وصارّت كاتب السر ابن البارّزي على عادته ليقيم به ونزل المراء بالدورّ من حأوله

 الخدمة تعمل هناك وكان السلطان قد انقطع عن النزول إليه من يوم مات ابنه.

وسبح فيه وعام ثم في يوم الرّبعاء تاسع عشره جمع السلطان خاصته ونزل إلى البحر
من قوة من بيت كاتب السر إلى منية الشيرج ثم عاد في الحراقة وكثر تعجب الناس

 سبحه مع زمانة رّجله وعجزه عن الحركة والقيام.

وأرّخي من ولما أرّاد أن ينزل للسباحأة أقعد في تخت من خشب كهيئة مقعد المحفة
المذكورّ من أعلى الدارّ بحبال وبكر إلى الماء فلما عاد في الحراقة رّفع في التخت

 الحراقة إلى أعلى الدارّ حأتى جلس على مرتبته.

ًعا ولم يزد في هذه السنة مثلها فتيامن الناس فنودي من الغد على النيل بزيادة ثلثين إصب
 العامة: الزيادة ببركته. بعوم السلطان في النيل وعدوا ذلك من جملة سعادته وقالت

ابن ثم في يوم الجمعة حأادي عشرين شهر رّجب المذكورّ رّكب السلطان من بيت
 البارّزي في.

وبر من هناك من الحراقة وتنزه على ظهر النيل وتوجه إلى رّباط الثارّ النبوية فزارّه
الجمعة بجامع الفقراء والخدام وغيرهم ثم عاد إلى المقياس بجزيرة الروضة فصلى

ًيا وتوسعته ففعل ذلك.  المقياس ورّسم بهدمه وبنائه ثان

الوسطى ورّكب منها إلى ورّسم أيًضا بترميم بلط رّباط الثارّ النبوية ثم عاد إلى الجزيرة
 القلعة. الميدان الناصري وبات به ورّكب من الغد في يوم السبت إلى



ثم في سابع عشرين شهر رّجب المذكورّ من سنة ثلث وعشرين قدم الخبر على
السلطان من المير عثمان بن طر علي المدعو قرا يلك صاحأب آمد أنه كبس على بير

حأاكم أرّزنكان من قبل قرا يوسف وأمسكه وقيده هو وأرّبعة وعشرين نفًسا من عمر
ًئا كثيًرا فسر السلطان بذلك ثم إنه أهله ولده وأنه قتل من أعوانه ستين رّجًل وغنم شي

عمر المذكورّ وأرّسل برأسه إلى السلطان فوصل الرأس إلى القاهرة في يوم قتل بير
 شعبان. الثنين أول

مشايخ العلم وكان السلطان قد كتب محاضر بكفر قرا يوسف وولده حأاكم بغداد فأفتى
 بجواز قتاله.

التجهيز في أمورّ ورّسم السلطان للمراء بالتجهيز للسفر وحأملت إليهم النفقات فوقع
والقضاة الرّبعة جميع السفر ونودي في رّابع شعبان المذكورّ بالقاهرة بين يدي الخليفة

الحكم الشافعية وهو نوابهم وبين يديهم القاضي بدرّ الدين حأسن البرديني أحأد نواب
يوسف وتعداد قبائحه رّاكب على بغلته وبيده ورّقة يقرأ منها استنفارّ الناس لقتال قرا

 ومساوئه.

ًبا لخراب بغداد قلت: هو كما قالوه وزيادة عليه وعلى ذرّيته اللعنة فإنهم كانوا سب
 وأعمالها.

رّعاة الغنام فساؤوا وكانت بغداد منبع العلم ومأوى الصالحين حأتى ملكها هؤلء التركمان
الظلم والجورّ والعسف - السيرة وسلبوا الناس أموالهم وأخرب البلد وأبادوا العباد من

 أل لعنة الله على الظالمين.

القبط - ثم في يوم الثنين ثامن شعبان - ويوافقه خامس عشرين مسرى أحأد شهورّ
فتح أوفي النيل فركب السلطان إلى المقياس حأتى خلفه على العادة رّكب الحراقة حأتى

 خليج السد على العادة.

على ابنته بصداق ثم في يوم الجمعة عقد السلطان عقد المير الكبير ألطنبغا القرمشي
 والمراء والعيان. جملته خمسة عشر ألف دينارّ هرجه بالجامع المؤيدي بحضرة القضاة

من الغد في يوم هذا وقد تهيأ القرمشي للسفر إلى البلد الشامية مقدم العساكر وأصبح
طلبه من القاهرة السبت ثالث عشر شعبان المذكورّ برز المير الكبير ألطنبغا القرمشي
المير ألطنبغا من إلى الريدانية خارّج القاهرة ومعه من المراء مقدمي اللوف جماعة:
آخورّ الكبير والمير عبد الواحأد المعروف بالصغير رّأس نوبة النوب والمير طوغان المير

والمير جرباش - ألطنبغا المرقبي حأاجب الحجاب والمير جلبان أمير آخورّ - كان
وندبهم السلطان الكريمي قاشق والمير آقبلط السيفي دمرداش والمير أزدمر الناصري

 للتوجه إلى حألب خشية من حأركة قرا يوسف.

الثلثاء سادس وفيه نزل السلطان من القلعة إلى بيت ابن البارّزي وأقام به إلى يوم
به ولعبت عشر شعبان فتوجه إلى الميدان لعرض المماليك الرماحأة فتوجه إليه وجلس

خصًما مماليك السلطان بالرمح بين يديه مخاصمة ولعب حأتى المعلمين جعل لكل معلم
فنونهم كل مثله ولعبهما بين يديه فوقع بين الرماحأة أمورّ ومخاصمات وأبدوا غرائب في

 ذلك لمعرفة الملك بهذا الشأن ومحبته لرّباب الكمالت من كل فن.

آخر النهارّ من فلما انتهى لعبهم والنعام عليهم - كل واحأد بحسب ما يليق به - ورّكب
ببولق وأقام به وعمل الميدان المذكورّ على ظهر النيل في الحراقة إلى بيت ابن البارّزي

ًيا في نهارّ السبت العشرين من شعبان الخدمة به إلى أن رّكب منه إلى الميدان ثان



يوم من يومي ولعبت الرماحأة بين يديه وهم غير من تقدم ذكرهم فإنه رّسم أن في كل
 السبت والثلثاء يلعب معلمان هما وصبيانهما - ل غير - مخاصمة.

كل يوم غير قلت: وهذه عادة الملوك لما تعرض المماليك بين أيديهم ل يخاصم في
أيًضا فصارّ صبيان معلم مع صبيان معلم آخر لكن زاد الملك المؤيد بأن لعب المعلمين
ًنا وصبيانه صف واحأد تحته ويقف تجاهه معلم آخر وصبيانه تحته فيخرج المعلم يقف يمي

الذي يقابله من المعلم للمعلم ويتخاصمان إلى أن ينجزا أمرهما ثم يخرج النائب للنائب
الظهر والعصر ذلك المعلم ثم يخرج كل واحأد لمن هو مقابله إلى أن يستتم العرض بين

 أو قبل الظهر أو بعده بحسب قلة الصبيان وكثرتهم.

الميدان وبات ولما تم العرض في نهارّ السبت المذكورّ بالميدان لم يتحرك السلطان من
 به.

النبوية وزارّه وتصدق به وأصبح يوم الحأد رّكب الحراقة وتوجه في النيل إلى رّباط الثارّ
الحراقة إلى الميدان ثم عاد إلى المقياس بالروضة وكشف عمارّة جامعه ثم عاد في

 فبات به.

 وعرض في يوم الثنين أيًضا أرّاد بذلك إنجاز أمرهم في العرض.

ًيا وزارّه ثم عاد ولما انتهى العرض في ذلك اليوم رّكب الحراقة وتوجه إلى رّباط الثارّ ثان
فأقام بها يومه وعاد إلى جزيرة أرّوى المعروفة بالجزيرة الوسطانية ونزل بها في مخيمه

 إلى الميدان وبات به ليلتين.

وصلى الجمعة ثم رّجع في النيل إلى بيت كاتب السر ببولق في يوم الخميس فبات به
 بجامع كاتب السر وخطب وصلى به قاضي القضاة جلل الدين البلقيني.

 ثم رّكب الحراقة بعد الصلة وتوجه إلى الميدان وبات به.

 ورّكب إلى القلعة بكرة يوم السبت سابع عشرين شعبان.

أيام كل ذلك والسلطان صائم في شهر رّجب وشعبان لم يفطر فيهما إل نحو عشرة
الصيف عندما يتناول الدوية بسبب ألم رّجله هذا مع شدة الحر فإن الوقت كان في فصل

 وزيادة النيل.

 ولزم الفراش. ولما استهل شهر رّمضان بيوم الثلثاء انتقض على السلطان ألم رّجله

حأركة السلطان وصارّت الخدمة السلطانية تعمل بالدورّ السلطانية من قلعة الجبل لقلة
 الدواء. مما به من اللم وهو مع ذلك صائم ل يفطر إل يوم يتناول فيه

عبد ثم في رّابع عشر شهر رّمضان المذكورّ خلع السلطان على الصاحأب تاج الدين
 الكويز. الرزاق بن الهيصم باستقرارّه ناظر ديوان المفرد بعد موت صلحا الدين خليل بن

السر الذي مات ثم في هذا الشهر أيًضا ابتدأ مرض القاضي ناصر الدين بن البارّزي كاتب
 به.

ًفا شهر رّمضان كله.  واستمر السلطان ضعي



الكبير من قلعة فلما كان يوم الرّبعاء أول شوال صلى السلطان صلة العيد بالقصر
 الجبل عجًزا عن المضي إلى الجامع.

الخمس وجوه ثم في رّابعه رّكب السلطان المحفة من قلعة الجبل ونزل إلى جهة منظرة
وجوه وليس هو التي استجدها بالقرب من التاج وقد كملت والعامة تسميها التاج والسبع

الدولة كذلك وإنما هي ذات خمس وجوه وأما التاج فإنه خراب وقد أنشأ به عظيم
ًبا ًنا الصاحأب جمال الدين بن يوسف ناظر الجيش والخاص عمائر هائلة وسبيًل ومكت وبستا

 وغير ذلك - انتهى.

وأقام بها إلى ولما توجه السلطان إلى الخمس وجوه أقام به نهارّه ثم عاد إلى القلعة
الله ناظر يوم الرّبعاء خامس عشر شوال فغضب على الصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر

ًبا مبرحًأا ثم أمر به فنزل إلى دارّه على وظائفه من غير الخواص وضربه بين يديه ضر
 عزل.

محموًل على كل ذلك والسلطان مريض ملزم للفراش غير أنه يتنقل من مكان إلى مكان
 الكتاف.

 الناس. فلما كان يوم الثنين عشرين شوال أشيع بالقاهرة موت السلطان فاضطرب

وقبل الرّض ثم أفاق السلطان فسكنوا فطلع أمير حأاج المحمل المير تمرباي المشد
 وخرج بالمحمل إلى بركة الحاج من يومه.

 وسافر الحاج وهو على تخوف من النهب بسبب الشاعات بموت السلطان.

والمراء والعيان ثم في يوم الثنين المذكورّ طلب السلطان الخليفة والقضاة الرّبعة
ونحو خمسة أشهر وعهد إلى ولده المير أحأمد بالسلطنة من بعده وعمره سنة واحأدة

المير الكبير وخمسة عشر يوًما فإن مولده في جمادى الولى من السنة الخالية وجعل
بتدبير الدولة مدة غيبة ألطنبغا القرمشي القائم بتدبير ملكه إلى أن يبلغ الحلم وأن يقوم

وهم: قجقارّ القردمي أمير سلحا التابك ألطنبغا القرمشي إلى أن يحضر المراء الثلثة
 ططر أمير مجلس. وتنبك العلئي ميق المعزول عن نيابة الشام والمير

بالقيام في طاعة ولده وحألف السلطان المراء على العادة وأخذ عليهم اليمان والعهود
 وطاعة مدبر مملكته ثم حألف المماليك من الغد.

 ثم أفاق السلطان وحأضرت المراء الخدمة على العادة.

البارّزي وخلع في يوم السبت خامس عشرينه على القاضي كمال الدين محمد بن
الدين باستقرارّه كاتب السر الشريف بالديارّ المصرية بعد وفاة والده القاضي ناصر

 محمد بن البارّزي ونزل إلى بيته في موكب جليل.

الدمشقي وبعد يومين خلع السلطان على القاضي بدرّ الدين محمد بن محمد بن أحأمد
في المعروف بابن مزهر ناظر السطبل باستقرارّه في نيابة كتابة السر عوًضا عن ثم

تاسع عشرين شوال المذكورّ نصل السلطان من مرضه ونقص ما كان به من اللم ودخل
الحمام وتخلق الناس بالزعفران وتداولت التهاني بالقلعة وغيرها ونودي بزينة القاهرة

ومصر وفرق السلطان ماًل كثيًرا في الفقراء والفقهاء والناس وخلع على الطباء
 وأصحاب الوظائف.



من المال فلم وكان السلطان لما مات القاضي ناصر الدين بن البارّزي طلب الذي خلفه
ًئا فظن السلطان أنه أخفى ذلك فحلفه ثم خلع عليه ونزل على أن يقوم يجد ولده شي

 للسلطان من ماله بأرّبعين ألف دينارّ.

شخص من فلما كان يوم الخميس سلخ شوال حأضر إلى القاضي كمال الدين المذكورّ
ًة في المكان الموقعين يعرف بشهاب الدين أبي درّابة وقال له: " أنا أعرف لوالدك ذخير
السلطان الفلني " فلما سمع القاضي كمال الدين كلمه أخذه في الحال وطلع به إلى

الهندي وعرفه مقالة شهاب الدين المذكورّ فأرّسل السلطان في الحال الطواشي مرجان
المذكورّ إلى بيت القاضي كمال الدين الخازندارّ وصحبته جماعة ومعهم شهاب الدين

المذكورّ فدخلوا إلى المكان وفتحوه فوجدوا فيه سبعين ألف دينارّ فأخذوها وطلعوا إلى
 السلطان.

كان لك بها علم وقد سألت أنا القاضي كمال الدين المذكورّ عن هذه الذخيرة وقلت له:
بهذا المكان ول عند فقال: ل والله ول أعرف مكانها فإني لم أحأضرها حأين جعلها الوالد

 أخذها أيًضا ول عرفني بها قبل موته.

 يعرفاني بها. غير أنه أوصى شهاب الدين المذكورّ وشخًصا آخر سماه أنه إذا مات

ًدا من إعلم السلطان بها لليمان التي كان حألفني فلما عرفني شهاب الدين بها لم أجد ب
 أنني مهما وجدته من مال الوالد أعرفه به.

 وأسمحه!. قلت: لله درّه من كمال الدين! ما كان أعلى همته وأحأشمه

القاهرة من باب ثم في يوم الثنين رّابع ذي القعدة رّكب السلطان من قلعة الجبل وشق
الرّبعاء سابع زويلة وخرج من باب القنطرة وتوجه إلى الخمس وجوه وأقام بها إلى يوم

زويلة وطلع ذي القعدة فركب منها وشق القاهرة من باب القنطرة إلى أن خرج من باب
وترددت إلى القلعة بعدما انقضى له ب الخمس وجوه أوقات طيبة وعمل بها الخدمة

 الناس إليه بها لقضاء حأوائجهم وللفرجة أيًضا.

ًيا ولما طلع السلطان إلى القلعة أقام بها يوم الرّبعاء والخميس والجمعة ثم نزل إليها ثان
 في يوم السبت تاسع ذي القعدة بخواصه وبات بها.

 ثم رّكب من الغد في يوم الحأد وتصيد ببر الجيزة وأقام هناك.

الله فنزل إليه وأمر بأخذ خزانة الخاص من عند ناظر الخاص الصاحأب بدرّ الدين بن نصر
الهندي زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقي ناظر الخزانة والطواشي مرجان

الخازندارّ وأخذا منه خزانة الخاص وهو ملزم للفراش من يوم ضرب وسلمت للطواشي
مرجان المذكورّ فتحدث مرجان في وظيفة نظر الخاص عن السلطان من غير أن تخلع

 وأنفق كسوة المماليك السلطانية نحو ثمانية آلف دينارّ. عليه

القعدة فعاد إلى وأقام السلطان بمنظرة الخمس وجوه إلى يوم الثلثاء ثاني عشر ذي
وتوجه إلى القلعة في محفة فأقام بالقلعة إلى يوم الجمعة خامس عشره فركب أيًضا

أعيان منظرة الخمس وجوه وأقام بها إلى سابع عشره وعاد إلى القلعة بعد أن ألزم
ًتا بالقرب من الخمس وجوه المذكورّة لينزلوا فيها إذا توجهوا الدولة أن يعمروا لهم بيو

 في رّكاب السلطان فشرع بعضهم في رّمي الساس واختط بعضهم أرًّضا.



زويلة وخرج من ثم رّكب السلطان من القلعة بثياب جلوسه وشق القاهرة وعبر من باب
الجمعة ثاني باب القنطرة وتوجه إلى منظرة الخمس وجوه وأقام بها بخواصه إلى يوم

على العادة عشرين ذي القعدة فركب منها وعدى النيل إلى الجيزة يريد سرحأة البحيرة
.في كل سنة وقد تهيأ الناس لذلك وخرجوا على عادتهم

التي بجوارّ وقبل أن يعدي السلطان النيل نزل بدارّ على شاطىء نيل مصر ودخل الحمام
الجمعة ثم الجامع الجديد واغتسل ظهر الجمعة ثم خرج إلى الجامع الجديد وصلى به

جماعة عدى النيل وهو في كل ذلك يحمل على الكتاف والذي يتولى حأمله من خاصكيته
منهم: خجا سودون السيفي بلط العرج وتنبك من سيدي بك الناصري البجمقدارّ

المصارّع ثم جاني بك من وأقام السلطان يومه بالجيزة ثم رّكب المحفة وسارّ بأمرائه
وعساكره إلى أن وصل إلى الطرانة فاشتد به المرض فتجلد اليوم الول والثاني فأفرط

السهال حأتى أرّجف بموته وكادت تكون فتنة من كثرة كلم الناس واختلف أقوالهم به
رّكب السلطان من الطرانة في النيل عجًزا عن المحفة وعاد إلى جهة القاهرة إلى أن

 منبابة فأقام بها حأتى نحر قليًل من ضحاياه. حأتى نزل بر

بيت كاتب السر ثم رّكب النيل في الحراقة وعدى إلى بولق في آخر نهارّ العيد ونزل في
 ابن البارّزي على عادته وبات به تلك الليلة.

حأادي عشر ذي وأصبح من الغد رّكب في المحفة وطلع إلى قلعة الجبل في يوم الثلثاء
 والمفاصل. الحجة وهو شديد المرض من السهال والزحأير والحصاة والحمى والصداع

 نذكره. وهذه آخر رّكبة رّكبها الملك المؤيد ثم لزم الفراش إلى أن مات حأسبما

صاحأب حأصن ولما كان ثامن عشر ذي الحجة قدم كتاب الملك العادل سليمان اليوبي
كيفا من ديارّ بكر على السلطان يتضمن موت المير قرا يوسف بن قرا محمد صاحأب

تبريز والعراق في رّابع عشر ذي القعدة مسموًما فيما بين السلطانية وتبريز وهو متوجه
لقتال القان معين الدين شاه رّخ بن تيمورّلنك فلم يتم سرورّ السلطان بموته لشغله

 بنفسه.

أمورّ ثم في ثامن عشرين ذي الحجة وصل مبشر الحاج فطلبه السلطان وسأله عن
 الحجاز.

وكان أغمى كل ثم في يوم السبت تاسع عشرينه أرّجف في باكر النهارّ بموت السلطان
صغًرا ل عليه فلما أفاق قيل له إن بعض الناس يقول: سيدي أحأمد ولد السلطان صغير

 تصح سلطنته.

زين الدين وشاورّوه في إثبات عهده فرسم لهم بذلك فأثبت عهده على قاضي القضاة
 عبد الرحأمن التفهني الحنفي بالسلطنة ثم نفذ العهد على بقية القضاة.

وأمره فكثر عند ذلك اضطراب الناس بالقاهرة واختلفت القوال في ضعف السلطان
وتوقعوا فتنة واشتد خوف خواص السلطان ونقلوا ما في دورّهم من القماش المثمن

 وغير ذلك.

وقد أفرط واستهل المحرم من سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة والسلطان ملزم للفراش
المراض به السهال الدموي مع تنوع السقام وتزايد اللم بحيث إنه لم يبق مرض من

 حأتى اعتراه في هذه الضعفة غير أنه صحيح العقل والفهم طلق اللسان.



المراء والعيان فلما كان يوم الخميس خامس المحرم سنة أرّبع وعشرين المذكورّة طلع
واعتذرّ لهم عن إلى قلعة الجبل وجلسوا على باب الستارّة فخرج إليهم بعض الخدام

كل يوم دخولهم بشدة ضعف السلطان فانصرفوا وكانوا على هذا مدة أيام يطلعون في
 موكب ويجلسون بباب الدورّ ثم ينزلون من غير أن يجتمعوا بالسلطان.

وكبيرهم المير ططر هذا وقد افترقت المراء والعساكر فرًقا: فرقة من أعيان المؤيدية
أستاذهم ويكون مدبر وقد خدعهم بتنميق كلمه وكثرة دهائه من أنه يقوم بنصرة ابن

خوفهم من وثوب ملكه وهو كواحأد منهم والمر كله إليهم وهو معهم كيف ما شاؤوا ثم
وصارّوا من قجقارّ القردمي ورّكوبه لما في نفسه من الملك فمالوا إليه وانخدعوا له
كبيرة من حأزبه ل يخفون عنه أمًرا من المورّ هذا مع ما استمال ططر أيًضا جماعة

 خشداشيته الظاهرية في الباطن.

وكبيرهم قجقارّ وفرقة من أعيان المراء والمماليك السلطانية من جنس التتر والسيفية
عادة جنس القردمي وهو ظنين بنفسه مع ما اشتمل عليه من سلمة الباطن - كما هي

 التتر - والجهل المفرط مع انهماكه في اللذات ليًل ونهارًّا.

الظاهرية مماليك وفرقة صارّت بمعزل عن الفريقين ل إلى هؤلء ول إلى هؤلء وهم
ططر غير أنهم برقوق وكبيرهم المير تنبك ميق على أن ميلهم في الباطن مع خشداشهم
ألطنبغا يخافون عواقب المورّ - لعدم أهلية ططر لذلك - لكونه خلقه مثل التابك

القرمشي مع من معه من المراء وعظمته في النفوس ومثل جقمق الرّغون شاوي
الدوادارّ نائب الشام ومثل يشبك اليوسفي المؤيدي نائب حألب وأيًضا مثل قجقارّ

 أمير سلحا. القردمي

الجميع من هذا مع كثرة المماليك المؤيدية وشدة بأسهم حأتى لو أن ططر كفي هم
موافقته كثير من المراء ل يستطيع الوثوب على المر من هؤلء المؤيدية فلذلك كف عن

هو فيه من خشداشيته في مبادىء المر فلم يلتفت ططر إلى كلم متكلم وأخذ فيما
بحبوحأة من إبرام أمره ولسان حأاله يقول: إما إكديش أو نشابة للريش فإنه كان في
الفرصة إما بها أو الفقر والفلس والخوف من الملك المؤيد فلما وجد المقال قال وانتهز

 عليها.

 ولما عظم

 اضطراب الناس بالقاهرة

القاهرة على أجمع المراء على تولية التاج بن سيفة الشوبكي أستادارّ الصحبة ولية
ولية القاهرة عادته أوًل كخلع عليه بحضرة المراء في بعض دورّ القلعة باستقرارّه في
وأرّعد وكثر من بعد عزل ابن فري فنزل التاج إلى القاهرة بخلعته وشق الشوارّع وأبرق

 الوعيد لرّباب الفساد فلم يلتفت أحأد إلى كلمه ومضى إلى بيته.

تتواتر بموته والناس في هذا وقد اشتد المر بالسلطان الملك المؤيد من اللم والرّجاف
سنة أرّبع المقدم ذكرها هرج إلى أن توفي قبيل الظهر من يوم الثنين تاسع المحرم من

 فارّتج الناس لموته ساعًة ثم سكنوا.

والعيان لقامة المير وطلع المراء القلعة وطلبوا الخليفة المعتضد بالله داود والقضاة
حأسبما سنذكره في محله أحأمد بن السلطان في السلطنة فخلع عليه فتسلطن وتم أمره

 من هذا الكتاب في حأينه إن شاء الله تعالى.
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 ثم أخذوا في تجهيز السلطان الملك المؤيد وتغسيله وتكفينه.

خارّج باب القلعة قال الشيخ تقي الدين المقريزي: وأخذ في جهاز المؤيد وصلي عليه
كثير أحأد من المراء وحأمل إلى الجامع المؤيدي فدفن بالقبة قبيل العصر ولم يشهد دفنه

 والمماليك لتأخرهم بالقلعة.

له منشفة واتفق في أمر المؤيد موعظة فيها أعظم عبرة وهو أنه لما غسل لم توجد
ينشف فيها فنشف بمنديل بعض من حأضر غسله ول وجد له مئزرّ تستر به عورّته حأتى

أخذ له مئزرّ صوف صعيدي من فوق رّأس بعض جوارّيه فستر به ول وجد له طاسة يصب
 الماء وهو يغسل مع كثرة ما خلفه من الموال ومات وقد أناف على الخمسين. بها عليه

 وكانت مدة ملكه ثماني سنين وخمسة أشهر وثمانية أيام.

ًعا مقداًما يحب أهل العلم ويجالسهم ويجل الشرع النبوي ويذعن له ول ينكر وكان شجا
بل يعجبه ذلك على طلب من إذا تحاكم إليه أن يمضي من بين يديه إلى قضاة الشرع

 وينكر على أمرائه معارّضة القضاة في أحأكامهم.

 وكان غير مائل إلى شيء من البدع.

ًنا.  وله قيام في الليل إلى التجهد أحأيا

ًدا ًبا نك ًكا يشح حأتى بالكل لجوًجا غضو ًنا يتظاهر بأنواع إل أنه كان بخيًل مسي ًدا معيا حأسو
ًظا لصحابه ًبا شديد المهابة حأاف  غير مفرط فيهم ول مطيع لهم. المنكرات فحاًشا سبا

والفتن أيام نيابته وهو أكبر أسباب خراب مصر والشام لكثرة ما كان يثيره من الشرورّ
البلد وتسليط بطرابلس ودمشق ثم ما أفسده في أيام ملكه من كثرة المظالم ونهب

عقل ول ناه من أتباعه على الناس يسومونهم الذلة ويأخذون ما قدرّوا عليه بغير وازع من
 دين - انتهى كلم المقريزي برمته بعد تخبيط عظيم.

ًبا إلى ذلك قلت: وكان يمكنني الرد عليه في جميع ما قاله بحق غير أنني لست مندو
 فلهذا أضربت عن تسويد الورّق وتضييع الزمان.

ًعا ًبا شجا ًنا جليًل مها ًدا. والذي أعرفه أنا من حأاله أنه كان سلطا  مقداًما عاقًل نقا

المؤيد ينظر إلى الرجل حأدثني المير أرّنبغا اليوسفي الناصري - رّحأمه الله - قال: كان
يعطيه من الرزق وينقده بعينيه فيعرف من حأاله ما يكتفي به عن السؤال عنه ثم

الدواء فإن كان والقطاعات ما يليق بشأنه كما يصف الطبيب الحاذق إلى المريض من
عليه حأتى الرجل أعجبه رّقاه في أقل مدة إلى أعلى المراتب وإن كان غير ذلك شح

 بالقطاع الذي يعمل عشرة آلف درّهم في السنة - انتهى كلم أرّنبغا.

 قلت: هذا هو المطلوب من الملوك وإل يضيع الصالح بالطالح.

السياسة يباشر وكان المؤيد عالي الهمة كثير الحركات والسفارّ جيد التدبير حأسن
السطوة الحأكام بنفسه مع معرفة تامة وحأذق وفطنة وجودة حأدس في أمورّه عظيم
ًبا يميل إلى سماع الشعر ًنا مع جلسائه وندمائه طرو والصوات على مماليكه وأمرائه هي

 الطيبة على أنه كان يحسن أيًضا أداء الموسيقى ويقوله في مجالس أنسه.



 وكان يميل إلى الدقة الدبية ويفهمها بسرعة: قيل.

ًة إلى اسمه وهو مكتوب على بعض الحيطان وقد كتب الدهان الشين من اسم نظر مر
كثيرة من شيخ بجرة واحأدة فلما نظر المؤيد قال: مسكين شيخ بل سنينات وله أشياء

المشكلة ذلك وكان يشارّك الفقهاء في أبحاثهم ويتصورّ أقوالهم ويطرحا عليهم المسائل
 هذا مع ميله لرّباب الكمالت من كل علم وفن وتعجبه المداعبة اللطيفة.

المصرية - رّحأمه الله حأدثني القاضي كمال الدين بن البارّزي كاتب السر الشريف بالديارّ
النيل ومحمود بن المير - قال: كان المؤيد جالًسا بالبارّزية على المقعد المطل على

ًفا بجانبه ووالدي من جهة أخرى وهو يقرأ القصص على السلطان قلمطاي الدوادارّ واق
السلطان فلما قرأ وكان في جملة القصص قصة الشيخ عاشق محمود العجمي أحأد ندماء

قال: عاشق محمود الوالد قصة عاشق محمود قال: المملوك وأشارّ بيده إلى نفسه ثم
فلم يفطن لذلك - وأشارّ بإصبعه إلى محمود بن قلمطاي - وكان من أجمل الناس صورّة

 أحأد غير السلطان فضحك وقال: تموت بهذه الحسرة.

أرّسل إلى جاني بك وحأدثني بعض أعيان المؤيدية قال: كان المير طوغان المير آخورّ
المذكورّ السلطان الساقي أحأد خواص الملك المؤيد ألف دينارّ ليزورّه فعرف جاني بك

 بذلك فاشتد غضب السلطان وأرّسل في الحال خلف طوغان المذكورّ.

ألف دينارّ ووالله فلما تمثل بين يديه سأله السلطان بذلك فقال طوغان: نعم أرّسلت إليه
فتلومني أن أرّسلت العظيم لو لم يكن مملوكك لكنت ترسل أنت إليه عشرة آلف دينارّ
ناموس الملك إليه ألف دينارّ! - يقول ذلك وهو في غاية كل ذلك وهو محتفظ على
 والسير على ترتيب من تقدمه من الملوك في سائر أمورّه وحأركاته.

الوظائف وقد تسلطن وأحأوال المملكة غير مستقيمة مما جدده الملك الناصر فرج من
المؤيد والستكثارّ من الخاصكية حأتى إن خاصكيته زادت عدتهم على ألف نفر فل زال

بهم حأتى جعلهم ثمانين خاصكيا كما كانت أيام أستاذه الملك الظاهر برقوق وكانت
والبجمقدارّية الدوادارّية نحو ثمانين دوادارًّا فل زال حأتى جعلهم ستة وكذلك الخازندارّية

 والحجاب.

رّأسه كل وكان يتأمر الشخص في أيامه ويقيم سنين ولم يسمح له بلبس تخفيفة على
 ذلك مراعاة لفعال السلف.

ًيا في ضرب وكان عارًّفا بأنواع الملعيب رّأًسا في لعب الرمح وسوق البرجاس قو
 فنه. السيف والرمي بالنشاب ماهًرا في فنون كثيرة جد وهزل ل يعجبه إل الكامل في

ًة وأنا في الخامسة فعلمني - قبل دخولي إليه - بعض من كان معي أن دخلت إليه مر
 أطلب منه خبًزا.

ًفا بين يديه وأنا ل أدرّي فأتاه فلما جلست عنده وكلمني سألته في ذلك فغمز من كان واق
هذا خبز كبير مليح برغيف كبير من الخبز السلطاني فأخذه بيده وناولنيه وقال: خذ

أرّيد إل خبًزا بفلحأين فأخذته من يده وألقيته إلى الرّض وقلت: أعط هذا للفقراء أنا ما
وأعجبه مني ذلك إلى يأتونني بالغنم والوز والدجاج فضحك حأتى كاد أن يغشى عليه

 انتهى. - الغاية وأمر لي بثلثمائة دينارّ ووعدني بما طلبته وزيادة

ولذلك لم يخمل منهم وكان يحسن تربية مماليكه إلى الغاية ول يرقيهم إل بعد مدة طويلة
 أحأد.



 بعد موته - فيما أعلم.

ًكا. وكان يميل إلى جنس الترك ويقدمهم حأتى إن غالب أمرائه كانوا  أترا

وتأدبوا ومارّسوا وكان يكثر من استخدام السيفية ويقول: هؤلء قاسوا خطوب الدهر
 المورّ والوقائع.

ًتا في الحروب محجاًجا في  الجوبة. وكان عارًّفا بتعبئة العساكر في القتال ثبا

نفًسا فقال: ما قيل له: إن الناس تقول عنك إنك قتلت من أعيان الملوك نحو ثمانين
ًدا منهم إل وقد استحق القتل قبل ذلك والسلطان له أن يقتل من اختارّ قتله قتلت واحأ

فهمهم عن إدرّاك وشنع عنه هذه المقالة من ل يعرف معناها من التراك الذين يقصر
 المعاني.

أعظمها: الجامع وأما فعله من وجوه البر فكثير وله مآثر مشهورّة به وعمائر كثيرة
بدمشق ثم تجديده المؤيدي الذي لم يبن في السلم أكثر زخرفة منه بعد الجامع الموي
 لجامع المقياس ثم لمدرّسة الخروبية بالجيزة وأشياء غير ذلك كثيرة.

ًدا لم أقف على تحرير قدرّه. وأما ما خلفه من الموال والخيول والجمال والسلحا فكثير ج

وأرّبع بنات وخلف من الولد ستة - فيما أعلم - ذكرين أحأدهما الملك المظفر أحأمد
 الجميع دون البلوغ - انتهى والله سبحانه أعلم.

 وهي سنة خمس عشرة وثمانمائة.

عشرين المحرم على أن السلطان الملك الناصر فرًجا حأكم منها إلى يوم السبت خامس
بالملك المؤيد هذا ثم حأكم من يومئذ الخليفة المستعين العباس إلى أن خلع من السلطنة

آخرها فهي على هذا في يوم الثنين مستهل شعبان فحكم المؤيد من مستهل شعبان إلى
 التقدير أول سنة حأكمها من سلطنته.

الدين أبو فيها - أعني سنة خمس عشرة وثمانمائة - توفي قاضي قضاة دمشق شهاب
في العباس أحأمد بن إسماعيل بن خليفة الدمشقي الشافعي المعروف بابن الحسباني

 يوم الرّبعاء عاشر شهر رّبيع الول بها عن خمس وسبعين سنة وأشهر.

ًدا من فقهاء الشافعية.  وكان معدو

 أفتى ودرّس سنين وتولى قضاء دمشق وقدم القاهرة غير مرة.

المعروف وتوفي قاضي القضاة محب الدين محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي
 سنة. بابن الشحنة في يوم الجمعة ثاني عشر شهر رّبيع الخر بحلب عن ست وستين

ًعا أفتى ودرّس بحلب ودمشق والقاهرة وولي القضاء بحلب ثم وكان إماًما عالًما بارّ
في يوم بدمشق ثم وله الملك الناصر فرج قضاء الديارّ المصرية لما حأوصر بدمشق

الخميس ثالث عشرين المحرم من هذه السنة عوًضا عن ناصر الدين بن العديم بحكم
 توجهه إلى شيخ ونورّوز فلم تطل مدته وعزل من قبل المستعين وأعيد ابن العديم.

 المحرم. وتوفي الوالد - وهو على نيابة دمشق بها - في يوم الخميس سادس عشر



 ونذكر التعريف به: فهو تغري بردي بن عبد الله من خواجا بشبغا.

 كان رّومي الجنس.

ًيا ثم اشتراه الملك الظاهر برقوق في أوائل سلطنته وأعتقه وجعله في يوم عتقه خاصك
ًيا وأنعم عليه بحصة من شبين القصر ثم جعله رّأس نوبة الجمدارّية إلى أن جعله ساق

فإنه كان قد نكب الملك الظاهر برقوق وخلع وحأبس بسجن الكرك فحبس الوالد بدمشق
توجه مع من توجه من عسكر السلطان لقتال الناصري ومنطاش فقبض عليه هناك

 وسجن.

بخدمته هو ودام في سجن دمشق إلى أن أخرجه المير بزلرّ العمري نائب دمشق وجعله
 ودمرداش المحمدي ودقماق المحمدي.

فبادرّ الوالد واستمر الوالد بدمشق إلى أن خرج الملك الظاهر برقوق من سجن الكرك
بينه وبين بالتوجه إليه قبل أن يستفحل أمره وحأضر معه الوقعة المشهورّة التي كانت

 منطاش.

اليلبغاوي وحأمل الوالد في الوقعة المذكورّة على شخص من أمراء منطاش يسمى آقبغا
فقنطره عن فرسه فسأل برقوق عنه فقيل له تغري بردي فتفاءل برقوق باسمه لن

عليه معناه: الله أعطى وأنعم عليه بإقطاع إمرة طبلخاناه دفعة واحأدة مع أنه كان أنعم
قبل خروجه للسفر بإمرة ثم أرّسله الملك الظاهر برقوق إلى مصر يبشر من بها

 بسلطنته ونصرته على منطاش ودخل الظاهر في أثره إلى مصر.

رّأس نوبة النوب وبعد قليل أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ المصرية ثم جعله
 ثم وله نيابة حألب بعد جلبان قراسقل.

 أمير مجلس. ثم عزله وأنعم عليه بتقدمة ألف بمصر على خبز شيخ الصفوي الخاصكي

العلئي بحكم وقبل أن يخلع عليه بإمرة مجلس نقله إلى إمرة سلخ عوًضا عن بكلمش
 مسكه.

في سنة واستمر على ذلك إلى أن كانت وقعة التابك أيتمش مع الملك الناصر فرج
 اثنتين وثمانمائة.

في ترجمة وكان الوالد قد انضم على أيتمش هو وجماعة من المراء - حأسبما ذكرناه
تنم نائب الملك الناصر فرج - وانهزم الجميع بعد الوقعة وخرجوا من مصر إلى المير

إل الوالد الشام وعادوا صحبته فانكسر تنم أيًضا وقبض على الجميع وقتلوا بقلعة دمشق
 لشفاعة أم الملك الناصر فيه وآقبغا الطروش وقتل من عداهما.

بسفارّة أم الملك ودام الوالد بسجن قلعة دمشق إلى أن أطلق وتوجه إلى القدس بطاًل
بنيابة دمشق عوًضا الناصر أيًضا فدام بالقدس إلى أن طلبه الملك الناصر بغزة وخلع عليه

 عن سودون قريب الملك الظاهر برقوق بحكم أسره مع تيمورّ.

المصرية واستولى فحكم الوالد دمشق مدة ثم انهزم مع الملك الناصر فرج إلى الديارّ
 تيمورّ على دمشق.



يسيرة وخلع عليه وأنعم الملك الناصر فرج على الوالد بتقدمة ألف بالقاهرة فدام مدة
 وثمانمائة. أيًضا بإعادته لنيابة دمشق بعد خروج تيمورّ منها كل ذلك في سنة ثلث

عليه ففر منها وتوجه فتوجه الوالد إليها وأقام بها إلى أن بلغه نية الملك الناصر بالقبض
 انهزما. إلى دمرداش نائب حألب وعصيا معا ووقع لهما أمورّ وحأروب إلى أن

الديارّ المصرية وأنعم وتوجه الوالد إلى بلد التركمان فأقام بها مدة إلى أن طلب إلى
ًكا.  عليه بتقدمة ألف وأجلس رّأس الميسرة أتاب

عبد العزيز واستمر على ذلك إلى أن اختفى الملك الناصر فرج وخلع بأخيه المنصورّ
توجه إلى فخرج الوالد من الديارّ المصرية على البرية بجماعة من مماليكه إلى أن

على القدس فدام في برية القدس إلى أن عاد الملك الناصر أفرج إلى السلطنة ودخل
ًيا دخل بها الخت وكان الناصر عقد عقده عليها قبل خلعه بحضرة الوالد فلما تسلطن ثان

 في غيبة الوالد.

خلع عليه الملك ثم أرّسل الناصر فرج بطلب الوالد فحضر الوالد على حأاله أوًل إلى أن
الشعباني في سنة الناصر باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية عوًضا عن يشبك

سنة ثلث عشرة عشر وثمانمائة فدام على ذلك إلى أن نقل إلى نيابة دمشق في أواخر
ترجمة الملك وثمانمائة على كره منه بعد واقعة الكرك - وقد ذكرنا سبب وليته في

وليته هذه الناصر لما كان على حأصارّ الكرك - فدام على نيابة دمشق إلى أن مات في
 وهي الثالثة لنيابة دمشق ودفن بتربة المير تنم معه في فسقية واحأدة.

ًئا لصغر سني في حأياته فإن كان مشكورّ السيرة فالله تعالى ول أعلم من أخبارّه شي
 ينفعه بفعله وإن كان غير ذلك فالله تعالى يرحأمه بفضله.

توفيت سنة وخلف الوالد عشرة أولد ستة ذكورّ وأرّبع إناث أسن الجميع خوند فاطمة
حأمزة توفي ست وأرّبعين ثم الزيني قاسم في قيد الحياة ومولده قبل القرن ثم الشرفي

سنة سنة تسع وأرّبعين بالطاعون ثم بيرم ماتت في سنة ست وعشرين ثم هاجر توفيت
خمس وأرّبعين ثم إبراهيم توفي سنة ست وعشرين ثم محمد مات سنة تسع عشرة

ثم إسماعيل مات سنة ثلث وثلثين بالطاعون ثم شقراء في قيد الحياة ثم وثمانمائة
الله تعالى عنه وأنا أصغر الجميع ومولدي بعد سنة إحأدى عشرة وثمانمائة كاتبه عفا

ًنا.  تخمي

ًئا كثيًرا إلى الغاية استولى على وخلف الوالد من الموال والسلحا والخيول والجمال شي
شيخ ونورّوز ثم قتل ذلك كله الملك الناصر فرج لما عاد إلى دمشق منهزًما من المير

يضيعنا الله سبحانه وتعالى الملك الناصر بعد أيام وتركنا فقراء من فقراء المسلمين فلم
 وأنشأنا على أجمل وجه من غير مال ول عقارّ ولله الحمد.

بالقاهرة في ثامن وتوفي المير سيف الدين بكتمر بن عبد الله الظاهري المعروف بجلق
 جمادى الخرة من مرض تمادى به نحو الشهرين.

ًبا لسعته بطريق دمشق في عوده إلى القاهرة صحبة الخليفة وأصل ضعفه أن عقر
 المستعين بالله.

 نورّوز الحافظي. وبموته خل الجو للملك المؤيد شيخ حأتى تسلطن فإنه كان أمر عليه من



ًبا كريًما متجمًل في مماليكه ًعا مها ومركبه ومأكله وقد ولي وكان بكتمر أميًرا جليًل شجا
حأروب مع الملك المؤيد نيابة صفد ثم نيابة طرابلس ثم نيابة دمشق غير مرة ووقع له

 الناصر فرج - رّحأمه الله. شيخ أيام إمرته حأسبما ذكرنا ذلك كله مفصًل في ترجمة الملك

اللجون وغيره. وقتل في هذه السنة جماعة كبيرة في واقعة الملك الناصر مع المراء في

الظاهري أحأد وممن قتل في هذه الوقعة المير سيف الدين مقبل بن عبد الله الرومي
الناصر بأخته خوند مقدمي اللوف بالديارّ المصرية - وهو الذي كان زوجه السلطان الملك

عبد الله المعروف سارّة زوجة المير نورّوز الحافظي - والمير سيف الدين ألطنبغا بن
الشراب خاناه - وكان بسقل والمير سيف الدين بلط بن عبد الله الناصري العرج شاد

أيام وكان بلط ممن قبض عليه في وقعة اللجون - ووسطه المير شيخ المحمودي بعد
ًقا يرمى بعظائم في ًكا زندي ًقا متهت  دينه. المذكورّ من مساوىء الدهر فاس

ًدا قيل إنه كان يقول للملك الناصر فرج: أنت أستاذي وأبي ورّبي ونبي أنا ل أعرف أحأ
المؤيد شيخ - غيرك وكان يسخر ممن يصلي ويضحك عليه وعد قتله من حأسنات الملك

 انتهى.

خشداشيته المماليك وقتل المير بلط الظاهري أمير علم وكان أيًضا ممن يباشر قتل
 محصورّ بدمشق. الظاهرية فوسطه أيًضا المؤيد كل ذلك قبل سلطنته والملك الناصر

الجلب بعد أن وتوفي المير سيف الدين سودون بن عبد الله الظاهري المعروف بسودون
من جرحا أصابه ولي نيابة طرابلس ولم يدخلها ثم ولي نيابة حألب فتوجه إليها وهو مريض

 في حأصارّ الملك الناصر فرج فمات منه في شهر رّبيع الخر.

تقدم وكان من الشجعان يحكى عنه أعاجيب من خفته وشجاعته وسرعة حأركته وقد
ذكره في عدة مواطن وهو أستاذ المير الكبير يشبك السودوني المشد أتابك العساكر

 بديارّ مصر في دولة الملك الظاهر جقمق.

مقدمي اللوف وتوفي المير سيف الدين يشبك بن عبد الله العثماني الظاهري أحأد
 دمشق. بالديارّ المصرية في يوم الجمعة أول صفر من جرحا أصابه في رّأسه عند حأصارّ

 أيام تلك الفتن. وكان من أعيان المماليك الظاهرية وممن انضم مع الملك المؤيد شيخ

السلطان إسكندرّ وتوفي السلطان ملك الهند صاحأب بنجالة غياث الدين أبو المظفر ابن
 شاه.

ًدا.  وكان من أجل ملوك الهند وممالكه متسعة ج

بها في هذه وتوفي المير سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الخليلي نائب إسكندرّية
 السنة.

 بالطيماني الشافعي. وتوفي الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن طيمان المعروف

 قتل بدمشق في الفتنة ليلة الجمعة ثامن صفر وكان من الفضلء.

 انتقل من القاهرة إلى دمشق وسكنها.



الهائم وتوفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحأمد بن محمد بن عماد بن علي بن
 المصري الشافعي بالقدس.

ًعا في الحساب والفرائض وله مشارّكة في فنون. ًها بارّ  وكان فقي

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلثة أذرّع سواء.

ًعا. ًعا وثمانية عشر إصب  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

 السنة الثانية من سلطنة المؤيد شيخ وهي سنة ست عشرة وثمانمائة.

البرماوي الشافعي شيخ فيها توفي الشيخ المام فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن أحأمد
شعبان فجأة بعد خروجه القراء بمدرّسة الملك الظاهر برقوق في يوم الثنين تاسع عشر

 من الحمام.

ًعا في الفقه والحديث والقراءات والعربية وغير ذلك وتصدى  للقراء سنين. وكان بارّ

الدمشقي الحنفي وتوفي قاضي القضاة صدرّ الدين علي بن أمين الدين محمد بن محمد
بالديارّ المعروف بابن الدمي قاضي قضاة دمشق وكاتب سرها ثم قاضي القضاة

 المصرية في يوم السبت ثامن شهر رّمضان بالقاهرة وهو قاض.

 ومولده بدمشق في سنة سبع وستين وسبعمائة.

ًيا. ًبا فصيًحا ذك ًعا أدي  وكان إماًما بارّ

الديارّ ولي نظر جيش دمشق ثم كتابة سرها ثم قضاءها ثم نقله الملك المؤيد إلى
بين المصرية ووله قضاءها بعد عزل قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم ثم جمع له

 القضاء وحأسبة القاهرة إلى أن مات.

العلمة شهاب الدين ولما ولي كتابة السر بدمشق بعد عزل الشريف علء الدين قال فيه
ًبا سما وقل لعلء الدين أن يتأدبا له أحأمد بن حأجي: الطويل تهن بصدرّ الدين يا منص

الشيخ شمس الدين شرف عال وبيت ومنصب ولكن رّأينا السر للصدرّ أنسبا وفيه يقول
ًبا لها في النفوس محمد بن إبراهيم المزين الدمشقي: الطويل ولية صدرّ الدين للسر كات

ًذا في محلها فلم يك غير السر للصدرّ موضع قلت: المطمئنة موقع فإن يضعوا الشيا إ
كالعدم وأصبحت بين الورّى وهجاه أيًضا بعضهم فقال: الرجز كتابة السر غدت وجودها

أنشدني الشيخ شمس مصفوعًة بالدم ومن شعر قاضي القضاة صدرّ الدين المذكورّ:
الدمي من لفظه الدين محمد النفيسي قال: أنشدني قاضي القضاة صدرّ الدين بن

ول تطل رّفضي لنفسه وهو مما يقرأ على قافيتين: السريع يامتهمي بالسقم كن مسعفي
السريع قد نمق فإني علي ل أنت خليلي فبحق الهوى كن لشجوني رّاحأًما يا خلي ل وله:

يرع سمعي عاذًل فيك العاذل يا منيتي كلمه بالزورّ عند الملم وما درّى جهًل بأني فتًى لم
 لم وله القصيدة الطنانة التي أولها:.

 انتهى. - عدمت غداة البين قلبي وناظري فيا مقلتي حأاكي السحاب وناظري

موسى السعدي وتوفي الشيخ المام العالم شهاب الدين أحأمد بن علء الدين حأجي بن
 الحسباني الصل الدمشقي الشافعي بدمشق.



ًعا. ًها بارّ  وكان فقي

فرج في أفتى ودرّس سنين وخطب بجامع دمشق وقدم القاهرة في دولة الملك الناصر
ناصر الرسلية عن المير شيخ أعني الملك وتوفي قاضي القضاة شهاب الدين أحأمد بن

 بن خليفة الباعوني الشافعي الدمشقي بدمشق في رّابع المحرم.

ًنا. ومولده بقرية باعونة من قرى عجلون في سنة إحأدى وخمسين وسبعمائة  تخمي

وأفتى ونشأ بدمشق وطلب العلم وتولى قضاء دمشق وخطابة بيت المقدس ودرّس
 وقال الشعر.

أنشدنا بديني ل ولما ولي قضاء دمشق هجاه بعضهم بقوله: مجزوء الوافر قضاء الشام
خطابة القدس تبيعوني صفعت بكل مصفعة وبعد الكل باعويي وهجاه آخر عند توليته

 بكلم مزعج الضراب عنه أليق.

الشنبلي في وتوفي قاضي القضاة شهاب الدين أحأمد الحمصي الشافعي المعروف بابن
 هذه السنة.

ًعا عالًما. ًها بارّ  وكان فقي

 إل أنه لما ولي قضاء دمشق لم تحمد سيرته.

وتوفي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن محمد بن عثمان الدمشقي الشافعي
المعروف بابن الخنائي بدمشق في نصف شهر رّجب عن نحو ستين سنة بعد أن أفتى

 قضاء غزة وحألب ودمشق وديارّ مصر عدة سنين. ودرّس وولي

ًدا من رّؤساء دمشق وأعيانها وله مكارّم وأفضال - رّحأمه  الله. وكان معدو

الظاهري في شهر وتوفي المير الوزير سيف الدين مبارّك شاه بن عبد الله المظفري
 رّمضان.

ًعا فلما تسلطن رّقاه وأمره ثم جعله من كان يخدم الملك الظاهر برقوق أيام جنديته تب
 إلى أن مات. جملة الحجاب ثم ولي الوزارّة ثم الستادارّية وأقام بعد عزله سنين

عبد الرحأمن وتوفي قاضي المدينة النبوية زين الدين أبو بكر بن حأسين بن عمر بن
 العثماني المراغي الشافعي المعروف بابن الحسين في سادس عشر ذي الحجة.

 وكان من الفقهاء الفضلء.

بهادرّ بن أحأمد وتوفي الشيخ المام المفنن العلمة برهان الدين إبراهيم بن محمد بن
الحجة القرشي الغزي النوفلي الشافعي المعروف بابن زقاعة في ثاني عشر ذي

 بالقاهرة عن اثنتين وتسعين سنة.

مهملة مفتوحأة وهاء وزقاعه: بضم الزاي المعجمة وفتح القاف وتشديدها وبعد اللف عين
 ساكنة.

 نظم كثير. وكان إماًما عارًّفا بفنون كثيرة ل سيما علم النجوم والعشاب وله



 وكانت له وجاهة عند الملوك بحيث إنه كان يجلس فوق القضاة.

ظهيرة قاضي ومن شعره: أنشدنا قاضي القضاة جمال الدين محمد أبو السعادات بن
من لفظه مكة من لفظه قال: أنشدني المام العلمة برهان الدين إبراهيم بن زقاعة

الليل ملقى لنفسه: رّأى عقلي ولبي فيه حأارّا فأضرم في صميم القلب نارّا وخلني أبيت
حأيارّى وما علم على العتاب أحأسبه نهارّا إذا لم العواذل فيه جهًل أصفه لهم فينقلبوا

قلبي فأعدمه العواذل أن صبري وسلواني قد ارّتحل وسارّا فيا لله من وجد تولى على
ًء وانكسارّا قضيت هواكمو عشرين عاًما القرارّا ومن خب تقادم فيه عهدي فأورّثني عنا
جهارّا إذا ما وعشرينا ترادفها استتارّا فنم الدمع من عيني فأبدى سرائر سر ما أخفي

ًنا وشيًحا ثم نسمة البانات مرت على نجد وصافحت العرارّا وصافحت الخزام وعنظوا
لئمي دعني قبلت الجدارّا جدارّ ديارّ من أهوى قديًما رّعى الرحأمن هاتيك الديارّا أل يا

سكارّى فإني رّأيت الموت حأًجا واعتمارّا فأهل الحب قد سكروا ولكن صحا كل وفرقتنا
القديمه ومن شعره أيًضا في فن التصوف: سألتك بالحواميم العظيمه وبالسبع المطولة

أبو وبالمسطورّ في رّق المعاني وبالمنشورّ في يوم الوليمه بالكهف الذي قد حأل فيه
فؤادي فتيانها ورّأى رّقيمه وبالمعمورّ من زمن النصارّى بأحأجارّ بحجرتها مقيمه ففجر في

عين حأب تروي من مشارّبها صميمه قلت: وبعض تلمذته من الصوفية يزعمون أن هذه
 البيات فيها السم العظم.

 أمر النيل في هذه السنة

 : الماء القديم خمسة أذرّع سواء.

ًعا. ًعا وعشرون إصب  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 السنة الثالثة من سلطنة المؤيد شيخ وهي سنة سبع عشرة وثمانمائة.

نورّوز الحافظي ومن في محرمها تجرد الملك المؤيد شيخ إلى البلد الشامية لقتال المير
 معه من المراء وظفر به وقتله حأسبما نذكره.

ليلة ثامن عشرين وفيها قتل المير سيف الدين نورّوز بن عبد الله الحافظي بدمشق في
 على باب زويلة. شهر رّبيع الخر وحأملت رّأسه إلى الديارّ المصرية وطيف بها ثم علقت

خاصكيته ثم رّقاه وكان أصل نورّوز المذكورّ من مماليك الملك الظاهر برقوق ومن أعيان
بعد الوالد لما ولي إلى أن جعله أمير مائة ومقدم ألف بالقاهرة ثم وله رّأس نوبة النوب

في سنة ثمانمائة ثم أمسكه نيابة حألب ثم جعله أمير آخورّ كبيًرا بعد المير تنبك اليحياوي
الظاهر برقوق وحأبسه بعد فتنة علي باي لمر حأكيناه في وقته في ترجمة الملك

 المراء. بالسكندرّية إلى أن أطلقه الملك الناصر فرج ووله رّأس نوبة

من مصر وقع وصارّ نورّوز هو المشارّ إليه في المملكة وذلك بعد خروج أيتمش والمراء
ًة له أمورّ إلى أن ولي نيابة الشام ومن حأينئذ ظهر أمر نورّوز وانضم عليه شيخ فصارّ تارّ

ًة يصطلحان - وقد تقدم ذكر ذلك كله في ترجمة الملك الناصر فرج - يقاتل شيًخا وتارّ
وانكسر إلى أن واقعا الملك الناصر بمن معهما في أوائل المحرم سنة خمس عشرة

 الناصر وحأوصر بدمشق إلى أن أخذ وقتل.

 وتقاسم شيخ ونورّوز الممالك والخليفة المستعين هو السلطان.

ًكا بها وأخذ نورّوز البلد  الشامية وصارّ نائب الشام. فأخذ شيخ الديارّ المصرية وصارّ أتاب
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أول فلما تسلطن الملك المؤيد شيخ خرج نورّوز عن طاعته ووقعت أمورّ حأكيت من
 ترجمة الملك المؤيد إلى أن خرج الملك المؤيد لقتاله فظفر به وقتله.

ًفا عاقًل ًعا مقداًما عارّ ًكا جليًل كريًما شجا مدبًرا وجيًها في الدول وهو أحأد وكان نورّوز مل
ًدا من الملوك.  أعيان مماليك الظاهر برقوق معدو

 طالت أيامه في الرياسة وعظمت شهرته وبعد صيته في القطارّ.

 وكان متجمًل فى مماليكه وحأشمه.

من مائة دينارّ بلغت عدة مماليكه زيادة على ألف مملوك وكانت جامكية مماليكه بالشام
 إلى عشرة دنانير.

ذكرناه من ومات عن مماليك كثيرة وترقوا بعده إلى المراتب السنية حأتى إن كل من
 بعده ونسبناه بالنورّزي فهو مملوكه وعتيقه وفي هذا كفاية.

 وقتل معه جماعة من أعيان المراء حأسبما نذكرهم أوًل بأول.

رّأس نوبة وفيها قتل من أصحاب نورّوز المير سيف الدين يشبك بن أزدمر الظاهري
أخذه النوب ثم نائب حألب وكان ممن انضم مع نورّوز بعد وفاة الوالد فإن الوالد كان
ًكا بها وعقد الوالد عقده على ابنته عنده بدمشق لما ولي نيابتها وجعله الملك الناصر أتاب

 وسنها نحو أرّبع سنين لئل يصل إليه من الملك الناصر سوء.

 ودام يشبك مع نورّوز إلى أن قبض عليه وقتل بدمشق حأسبما تقدم ذكره.

 المنتهى فيه. وكان رّأًسا في الشجاعة والقدام شديد القوة في الرمي بالنشاب إليه

بطيخ نائب وفيها قتل المير سيف الدين طوخ بن عبد الله الظاهري المعروف بطوخ
 حأماة وهو أحأد أصحاب نورّوز.

 ذبح بدمشق مع نورّوز وغيره.

وهو أيًضا من وفيها قتل المير سيف الدين قمش بن عبد الله الظاهري نائب طرابلس
العساكر بالديارّ وفيها توفي المير الكبير سيف الدين يلبغا الناصري الظاهري أتابك

صحبة المصرية في ليلة الجمعة ثاني شهر رّمضان بالقاهرة بعد عوده من الشام
 السلطان.

مماليكه وهو أيًضا من أصحاب نورّوز ومن أعيان خاصكية الملك الظاهر برقوق وأحأد
وقد مر وترقى في الدولة الناصرية إلى أن صارّ أمير مائة ومقدم ألف بالديارّ المصرية

بديارّ مصر من ذكره نبذة كبيرة في دولة الناصر ثم المؤيد وهو ثالث من ولي التابكية
الناصري وثالث من نعت بيلبغا الناصري في الدولة التركية فالول منهم يلبغا العمري

 صاحأب الكبش وأستاذ برقوق.

الظاهر برقوق ونسبته والثاني التابك يلبغا الناصري اليلبغاوي صاحأب الوقعة مع الملك
 ذكره - انتهى. بالناصري إلى تاجره خواجا ناصر الدين وهو مملوك يلبغا السابق

تاجره خواجا والثالث يلبغا الناصري هذا وهو من مماليك برقوق ونسبته بالناصري إلى
 ناصر الدين.



حأرف الياء كون وقد ذكرنا هؤلء الثلثة في تارّيخنا المنهل الصافي في محل واحأد في
 السم والشهرة واحأدة.

برملة لد وهو وتوفي المير سيف الدين شاهين بن عبد الله الظاهري الفرم أمير سلحا
 عائد إلى مصر صحبة السلطان إلى حألب من جرحا أصابه.

ًعا رّأًسا في رّكوب الخيل وفن الفروسية.  وكان أميًرا شهًما شجا

يلقي غريمه وقد تقدم أن الفروسية نوع آخر غير الشجاعة والقدام فالشجاع هو الذي
ويدرّي ما بقوة جنان وفارّس الخيل هو الرجل الذي يحسن تسريح الفرس في كرة وفره

القوانين يلزمه من أمورّ فرسه وسلحأه وتدبير ذلك كله بحيث إنه يسير في ذلك على
 المقررّة المعروفة بين أرّباب هذا الشأن.

 في دولة التركية. قلت: نادرّة أخرى وشاهين هذا هو أيًضا ثالث أفرم من أعيان الملوك

الكثيرة وهو المير فالول منهم: الفرم الكبير صاحأب الرباط في بركة الحبش والملك
 عز الدين أيبك أمير جاندارّ الظاهر بيبرس والمنصورّ قلوون.

 والثاني آقوش الدوادارّي المنصورّي المير جمال الدين نائب الشام.

 والثالث شاهين هذا.

 فهؤلء من الملوك وأما غير الملوك فكثير ل يعتد بذكرهم.

بمدينة حأمص وهو وتوفي المير سيف الدين جاني بك بن عبد الله المؤيدي الدوادارّ
 متوجه صحبة السلطان إلى حألب من جرحا أصابه في محارّبة نورّوز.

بإمرة طبلخاناه وكان من أعيان مماليك المؤيد أيام إمرته فلما تسلطن رّقاه وأنعم عليه
ًيا ثم وله الدوادارّية الكبرى بعد مسك طوغان الحسني فلم تطل مدته وجعله دوادارًّا ثان

 وخرج إلى التجريدة وجرحا ومات.

 وكان عنده شجاعة وإقدام مع تيه وشمم وتكبر.

 الكبرى. وتولى خشداشه المير آقباي المؤيدي الخازندارّ عوضه الدوادارّية

الدين عبد الله وتوفي قاضي مكة ومفتيها وخطيبها جمال الدين أبو حأامد محمد بن عفيف
شهر رّمضان بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي الشافعي بمكة في ليلة سابع عشرين

 عن نحو سبع وستين سنة.

 ومات ولم يخلف بعده بالحجاز مثله.

نورّ الدين علي وتوفي قاضي الحنفية بالمدينة النبوية الشيخ زين الدين عبد الرحأمن بن
ًثا وثلثين سنة المدني الحنفي بها وقد أناف على سبعين سنة بعد أن ولي قضاء المدينة ثل

 مع حأسبتها وشكرت سيرته.

المدني أمير وتوفي بالقاهرة الشريف سليمان بن هبة الله بن جماز بن منصورّ الحسيني
 العمر. المدينة النبوية وهو معزول بسجن قلعة الجبل وقد ناهز الرّبعين سنة من



يعقوب بن وتوفي العلمة فريد عصره قاضي قضاة زبيد مجد الدين أبو طاهر محمد بن
كتاب محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزابادي الشيرازي الشافعي اللغوي النحوي صاحأب
متمتع القاموس في اللغة في ليلة العشرين من شوال عن ثمان وثمانين سنة وأشهر وهو

 بحواسه.

ًفا. ًيا مصن ًيا لغو ًعا نحو  وكان إماًما بارّ

توجه إلى اليمن طاف البلد ورّأى المشايخ وأخذ عن العلماء وقدم مصر وأقرأ بها ثم
 وولى قضاء زبيد نحو عشرين سنة حأتى مات.

علي بن محمد بن أنشدنا الشيخ أبو الخير المكي من لفظه قال: أنشدني الديب الفاضل
علمه القاموسا حأسين بن عليف المكي العكي لو مد مجد الدين في أيامه من بعض أبحر
مصنفاته في ذهبت صحاحا الجوهري كأنها سحر المدائن يوم ألقى موسى وقد استوعبنا

 التراجم. تارّيخنا المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي إذ هو محل الطناب في

إجازة قال: وأما ما أثبت له من الشعر: أنشدنا الحافظ شهاب الدين أحأمد بن حأجر
ًعا: الوافر أحأبتنا أنشدنا العلمة مجد الدين الفيروزابادي لنفسه إجازة إن لم يكن سما

ًدا وإل نودعكم ونودعكم ًبا لعل الله يجمعنا وإل الماجد إن رّحألتم ولم ترعوا لنا عه قلو
 انتهى. - أعترض عليه في وإل الثانية فإنها من غير توطئة

المام مجد الدين أخبرني الشيخ تقي الدين المقريزي رّحأمه الله قال: أخبرني الشيخ
سنة تسعين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزابادي من لفظه بمكة في ذي الحجة

ًنا بدمشق وقد جمع فيه المام العلمة جمال الدين أحأمد بن وسبعمائة أنه حأضر بستا
من محمد الشريشي الشافعي وجماعة من أعيان دمشق لمأدبة في يوم الثلثاء العشرين
شعبان سنة ثلث وستين وسبعمائة وكان ممن حأضر المجلس العلمة بدرّ الدين محمد

الشيخ جمال الدين الشريشي المذكورّ ومعه ما ينيف على أرّبعين سفًرا من كتب ابن
صحاحا الجوهري فأخذ كل من الحاضرين - وهم: الشيخ عماد الدين بن كثير اللغة منها

الدين الصفدي وشمس الدين الموصلي وصدرّ الدين بن العز وجماعة أخر - والشيخ صلحا
تلك السفارّ وامتحن البدرّ بن الشريشي في السؤال عن البيات في يده سفًرا من

ما وقع في تلك الكتب وتكلم على المواد اللغوية من غير أن المستشهد بها فأنشد كل
عليها بكلم مفيد متقن فجزم الحاضرون أنه يحفظ جميع يشذ عنة شيء منها وتكلم

 بذلك ومن جملة من كتب له الشيخ مجد الدين هذا - انتهى. شواهد اللغة وكتبوا له أجائز

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم سبعة أذرّع سواء.

ًعا وخمسة أصابع.  مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا

 السنة الرابعة من سلطنة المؤيد شيخ وهي سنة ثماني عشرة وثمانمائة.

لقتال المير فيها في شهر رّجب تجرد السلطان الملك المؤيد شيخ إلى البلد الشامية
إياهم - يأتي ذكر قاني باي نائب الشام ومن معه حأسبما تقدم ذكره من قتاله لهم وقتله

 الجميع في هذه السنة.

العشر الوسط وأول من قتله منهم المير قاني باي المحمدي الظاهري نائب الشام في
 من شعبان بحلب وحأملت رّأسه إلى القاهرة وطيف بها ثم علقت أياًما.



ثم تأمر في وكان أصل قاني باي هذا من مماليك الملك الظاهر برقوق وأعيان خاصكيته
شيخ رّأس الدولة الناصرية فرج إمرة مائة وتقدمة ألف ثم صارّ في دولة الملك المؤيد

برأس نوبة النوب ثم أمير آخورّ كبيًرا وسكن باب السلسلة على العادة وعمر مدرّسته
 سويقة منعم من الصليبة بالشارّع العظم.

فباشر نيابة ثم ولي نيابة دمشق بعد المير نورّوز الحافظي بعد خروجه عن الطاعة
 دمشق إلى أن أشيع عنه الخروج عن الطاعة.

ًكا بها وولى عوضه نيابة دمشق التابك وطلبه الملك المؤيد شيخ إلى القاهرة ليستقر أتاب
وقاتل أمراء دمشق ألطنبغا العثماني فلما بلغ قاني باي ذلك خرج عن الطاعة بعد أيام

من عبد الرحأمن وملك دمشق ووافقه المير إينال الصصلني نائب حألب والمير سودون
 غزة. نائب طرابلس والمير تنبك البجاسي نائب حأماة والمير طرباي نائب

ًفا وقاتله بظواهر حألب حأسبما ذكرنا ذلك كله في أصل وخرج إليه الملك المؤيد مخ
 ترجمة الملك المؤيد من هذا الكتاب فظفر به بعد أيام وقتله.

وتجمل وكان قاني باي من أجل خاصكية الملك الظاهر برقوق وعنده رّياسة وحأشمة
 ومات وسنه دون الرّبعين.

نائب حألب وأحأد وفيها قتل المير صيف الدين إينال بن عبد الله الصصلني الظاهري
 أصحاب قاني باي المقدم ذكره في العشر الوسط من شعبان.

 وكان اصله أيًضا من أعيان خاصكية الملك الظاهر برقوق ومماليكه.

ألف وحأاجب وتأمر أيًضا في دولة الملك الناصر فرج إلى أن صارّ أمير مائة ومقدم
نورّوز الحجاب ثم صارّ في دولة المؤيد أمير مجلس ثم نقل إلى نيابة حألب بعد قتل

كان الحافظي إلى أن خرج قاني باي نائب الشام عن الطاعة ووافقه إينال هذا إلى أن
 من أمرهم ما كان.

 وقتل وحأملت رّأسه أيًضا إلى القاهرة مع رّأس قاني باي.

ًعا مقداًما كريًما عاقًل سيوًسا ًدا من الفرسان - رّحأمه وكان إينال المذكورّ أميًرا شجا معدو
 الله تعالى.

المعروف بأرّق - - وفيها قتل المير سيف الدين تمان تمر اليوسفي الظاهري أتابك حألب
 معهما في التارّيخ المقدم ذكره وحأملت رّأسه أيًضا إلى مصر.

الملك الظاهر حأتى وكان تمان تمر أيًضا من أعيان المماليك الظاهرية وترقى بعد موت
قبض عليه الملك ولي إمرة مائة وتقدمة ألف بديارّ مصر ثم صارّ أمير جاندارّ إلى أن

وإينال نائب المؤيد شيخ وحأبسه مدة ثم أطلقه ووله أتابكية حألب فلما خرج قاني باي
أمرهم ما حألب وافقهما مع من وافقهما من المراء والنواب حأتى قبض عليهم ووقع من

 وقع.

 وكان أيًضا من الشجعان وكان تركي الجنس.

المعروف بكباشة حأاجب وفيها قتل أيًضا المير سيف الدين جرباش بن عبد الله الظاهري
 حأجاب حألب وصلت رّأسه إلى القاهرة.



فرج والمؤيدية شيخ وكان أيًضا من المماليك الظاهرية برقوق وتأمر في الدولة الناصرية
ًيا إلى القدس ثم استقر به في حأجوبية حألب إلى أن كان إلى أن أخرجه الملك المؤيد منف

أيًضا خلئق في الوقعة من أمر قاني باي وإينال ما كان فقتل معهما وقتل غير هؤلء
 وغيرها.

رّسول بن يوسف وفيها توفي قاضي القضاة شمس الدين محمد ابن العلمة جلل الدين
الحأد ثامن التركماني الحنفي المعروف بابن التباني قاضي قضاة دمشق بها في يوم

 عشرين شهر رّمضان.

ًدا من فقهاء الحنفية.  وكان إماًما عالًما فاضًل معدو

البشيري بالقاهرة في وتوفي الوزير الصاحأب سعد الدين إبراهيم بن بركة المعروف بابن
 يوم الرّبعاء رّابع عشر صفر.

 بالقاهرة. ومولده في ليلة السبت سابع ذي القعدة سنة ست وستين وسبعمائة

ًدا من رّؤساء القباط.  وكان معدو

 تنقل في عدة وظائف إلى أن ولي الوزرّ غير مرة ونظر الخاص.

الناصرية التي وتوفي الشيخ زين الدين حأاجي بن عبد الله الرومي الحنفي شيخ التربة
في ليلة الخميس أنشأها الملك الناصر فرج على قبر أبيه الملك الطاهر برقوق بالصحراء

البساطي رّابع شوال واستقر عوضه في مشيختها الشيخ شمس الدين محمد بن أحأمد
 المالكي بعناية المير ططر نائب الغيبة.

 بالقرافة. وتوفي الشيخ المعتقد الصالح محمد الديلمي في رّابع ذي الحجة ودفن

 وكان للناس فيه اعتقاد ويقصد للزيارّة للتبرك به.

 فارّس. وتوفي الملك أميرزه إسكندرّ بن أميرزه عمر شيخ بن تيمورّلنك صاحأب بلد

إلى أن بدا وكان ملكها بعد قتل أخيه أميرزه محمد ودام إسكندرّ على ملك فارّس سنين
وأسره وسمل له مخالفة عمه شاه رّخ بن تيمورّلنك فسارّ إليه شاه رّخ المذكورّ وقاتله

فجمع عينيه بعد أمورّ وحأروب وأقام شاه رّخ عوضه أخاه رّستم بن أميرزه عمر شيخ
إليهم إسكندرّ المذكورّ جمًعا ليس بذلك وقدم عليهم ابنه وجهزهم إلى أخيه رّستم فخرج

 رّخ. رّستم المذكورّ وقاتلهم وهزمهم وأخذ إسكندرّ هذا أسيًرا ثم قتله بأمر عمه شاه

ًنا يكتب المنسوب إلى ًيا فط ًكا فاضًل ذك الغاية في الحسن وكان إسكندرّ المذكورّ مل
 وبخطه رّبعة عظيمة بمكة المشرفة.

ًظا للشعر ويقوله باللغة العجمية والتركية وكانت لديه فضيلة ومشارّكة في وكان حأاف
 فنون.

الظاهري بسجن وفيها قتل المير الكبير سيف الدين دمرداش بن عبد الله المحمدي
 السكندرّية في يوم السبت ثامن عشر المحرم.

إلى أن ولي وكان دمرداش هذا من أعيان مماليك الظاهر برقوق وترفق في أيام أستاذه
 أتابكية دمشق ثم نيابة حأماة ثم نيابة طرابلس.



فجعله الظاهر ثم أمسكه برقوق وحأبسه ساعة وأطلقه بسفارّة الوالد لما ولي نيابة حألب
ًيا إلى نيابة حأماة ثم نقله إلى نيابة حألب بعد واقعة تنم أتابك العساكر بحلب ثم نقله ثان

 الحسني نائب الشام.

ووقع له بعد ذلك وقدم تيمورّلنك البلد الشامية في نيابته ثم خرج عن الطاعة مع الوالد
ترجمة الملك أمورّ وحأروب وخطوب - تقدم ذكرها في ترجمة الملك الناصر فرج ثم في

 المؤيد شيخ.

ثم ولي نيابة الشام ومحصول هذا كله أنه ولي أتابكية العساكر بالديارّ المصرية بعد الوالد
 بعدها أيًضا بحكم وفاته.

بها إلى أن كانت ثم فر من الملك الناصر فرج لما حأوصر بدمشق إلى البلد الحلبية ودام
عن نورّوز وطلبه فتنة نورّوز وتولى ابن أخيه قرقماس سيدي الكبير نيابة الشام عوًضا

المؤيد الملك المؤيد فقدم عليه من البحر وقد عاد قرقماس إلى مصر فقبض الملك
وقال: عليهما وأرّسل قبض على ابن أخيه تغري بردي سيدي الصغير من صالحية بلبيس

سنة ست هؤلء أهم من المير نورّوز وقتل تغري بردي سيدي الصغير في يوم عيد الفطر
هذا عشرة ثم قتل أخاه قرقماس سيدي الكبير بسجن السكندرّية وأبقى عمهما دمرداش

 إلى هذا اليوم فقتله.

ًيا.  وقد تقدم من ذكر دمرداش ما فيه غنية عن ذكره هنا ثان

المعروف بسودون وفيها قتل المير سيف الدين سودون بن عبد الله المحمدي الظاهري
المير تلي - أي مجنون - في يوم السبت ثامن عشر المحرم بسجن السكندرّية مع

 دمرداش المقدم ذكره.

الملك الناصر وكان سودون أيًضا من أعيان المماليك الظاهرية برقوق وترقى في دولة
 فرج إلى أن صارّ أمير آخورّ كبيًرا.

ونورّوز ودام ثم خرج عن طاعة الملك الناصر ووقع له أمورّ وانضم على الميرين شيخ
الكبير شيخ معهما سنين إلى أن انكسر الملك الناصر وقتل فقدم القاهرة - صحبة المير

 في خدمة الخليفة - على أعظم إقطاعات مصر.

المير شيخ هو وكان سودون يميل إلى نورّوز أكثر من شيخ غير أن نورّوز أرّسله مع
بكتمر بعد والمير بكتمر جلق صفة الترسيم ليمنعاه من الوثوب على السلطنة فمات

أمره أشهر فتلشى أمر سودون المذكورّ فأخذ الملك المؤيد يخادعه إلى أن استفحل
 فقبض عليه وحأبسه بالسكندرّية إلى أن قتله في التارّيخ المذكورّ.

الظاهرية برقوق أيًضا وفيها أيًضا قتل المير سيف الدين أسنبغا الزرّدكاش أحأد المماليك
 بسجن السكندرّية مع دمرداش وسودون المحمدي.

الملك الناصر فرج وكان أسنبغا ممن صارّ أمير مائة ومقدم ألف بالديارّ المصرية في دولة
عليه الملك المؤيد وجعله بديارّ مصر في سفرته التي قتل فيها ودام بمصر إلى أن قبض

 وحأبسه بالسكندرّية ثم قتله في التارّيخ المقدم ذكره.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع ونصف.

ًعا سواء.  ومبلغ الزيادة عشرون ذرّا



 وهي سنة تسع عشرة وثمانمائة.

خاناه وأحأد أمراء فيها توفي المير سيف الدين تنبك بن عبد الله المؤيدي شاد الشراب
 المؤمني. الطبلخانات في سادس عشرين صفر وحأضر السلطان الصلة عليه بمصلة

 السيرة. وكان من أكابر المماليك المؤيدية خصيًصا عند السلطان مشكورّ

بن قطينة في يوم وتوفي أستادارّ الوالد المير الوزير شهاب الدين أحأمد ابن الحاج عمر
 الحأد ثاني عشرين المحرم.

في الدولة وكان يباشر في بيوت المراء واتصل بخدمة الوالد سنين ثم ولي الوزارّة
الوالد وتصرف الناصرية دون السبوع في سنة اثنتين وثمانمائة وعزل وعاد إلى أستادارّية

ًدا من أعيان المصريين.  مع ذلك في عدة أعمال وكان معدو

بن محمد بن عبد وتوفي الشيخ المام نجم الدين بن فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد
 الدايم الحنبلي في هذه السنة.

 وكان من أعيان فقهاء الحنابلة.

الشافعي شيخ وتوفي الشيخ المام العلمة همام الدين محمد بن محمد الخوارّزمي
 المدرّسة الناصرية المعروفة بالجمالية برحأبة باب العيد بالقاهرة.

 وكان عالًما في عدة فنون.

المنصورّي وتوفي القاضي شهاب الدين أحأمد بن أبي أحأمد الصفدي ناظر البيمارّستان
 بالقاهرة وناظر الحأباس في ثاني عشر شهر رّبيع الول.

فلما رّشح للسلطنة خلع وكان أوًل يباشر التوقيع بخدمة الملك المؤيد شيخ في أيام إمرته
عوضه في توقيع المير عليه بنظر البيمارّستان واستقر القاضي ناصر الدين بن البارّزي

 شيخ فوصل بذلك إلى وظيفة كتابة السر.

محمد بن وتوفي قاضي القضاة أمين الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة شمس الدين
عشرين أبي بكر الطرابلسي الحنفي قاضي قضاة الديارّ المصرية في ليلة السبت سادس

 شهر رّبيع الول وقد تجاوز أرّبعين سنة.

 وكان مشكورّ السيرة قليل البضاعة.

الركب الول من وتوفي المير سيف الدين قمارّي بن عبد الله شاد السلحا خاناه وأمير
 الحاج في رّابع عشرين شوال في وادي القباب وهو متوجه إلى الحج.

الجيتي الحنفي وتوفي الشيخ المام المحدث تقي الدين أبو بكر بن عثمان بن محمد
 قاضي العسكر بالديارّ المصرية بها.

ًها في ًدا من فقهاء الحنفية ونحاتهم وكان وجي الدولة المؤيدية وكان من الفضلء معدو
 شيخ إلى الغاية.

آخورّ - كان - في وتوفي المير سيف الدين أرّغون بن عبد الله من بشبغا الظاهري المير
 القعدة. الدولة الناصرية فرج بالقدس بطاًل في يوم الجمعة ثالث ذي



ًفا عن المنكرات والفروج. ًنا خيًرا عفي  وكان دي

وتوفي الطواشي وهو أحأد أعيان المماليك الظاهرية وخشداش الوالد كلهما جلبه خواجا
الثنين رّابع عشر زين الدين مقبل بن عبد الله الشقتدرّي رّأس نوبة الجمدارّية في ليلة

 شهر رّبيع الخر ودفن بمدرّسته التي بخط التبانة.

 وكان رّومي الجنس ولديه فضيلة.

بن إبراهيم وتوفي قاضي القضاة ناصر الدين محمد ابن قاضي القضاة كمال الدين عمر
الديارّ بن محمد المعروف بابن أبي جرادة وابن العديم الحلبي الحنفي قاضي قضاة

المصرية بها بعد مرض طويل في ليلة السبت تاسع شهر رّبيع الخر عن سبع وعشرين
 سنة بعد ما ولي القضاء نحو ثماني سنين على أنه صرف منها مدة.

ًنا مع طيش وخفة ومهابة وحأرمة وثروة وحأشم. ًيا فط  وكان عالًما ذك

ترجمته ما ذكرناه وقد ثلمه الشيخ تقي الدين المقريزي بقوادحا ليست فيه والنصاف في
 ومات عنها. وأنا أعرف بحاله من الشيخ تقي الدين وغيره لكونه كان زوج كريمتي

 أشهر. وتولى القضاء بعده الشيخ شمس الدين محمد الديري الحنفي القدسي بعد

بكر ابن قاضي وتوفي الشيخ المام العالم العلمة عز الدين محمد بن شرف الدين أبي
إبراهيم بن جماعة القضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدرّ الدين محمد بن

ًنا في يوم الرّبعاء العشرين من شهر رّبيع الول.  مطعو

 ومولده بمدينة الينبع بأرّض الحجاز سنة تسع وخمسين وسبعمائة.

ًكا في عدة فنون ًنا إماًما في العلوم العقلية مشارّ ًعا مفن وبه تخرج غالب علماء وكان بارّ
 عصرنا.

الحكماء وكان احأترز على نفسه من الطاعون واحأتمى عن المغلظات وسلك طريق
ما واستعمل الشياء الدافعة للطاعون والخم وأكثر من ذلك إلى أن طعن وهو أعظم

 يكون من الحأتراز فما شاء الله كان.

الدين عبد الله وتوفي الصاحأب الوزير تقي الدين عبد الوهاب ابن الوزير الصاحأب فخر
الدين أحأمد بن ابن الوزير الصاحأب تاج الدين موسى بن علم الدين أبي شاكر ابن تاج

حأادي عشر ذي شرف الدولة إبراهيم ابن الشيخ سعيد الدولة بالقاهرة في يوم الخميس
 القعدة.

الصلحاء من وكان مشكورّ السيرة يتنصل من صحبة القباط أبناء جنسه ويتدين ويصحب
ًدا من نسوة النصارّى البتة - رّحأمه الله  تعالى. المسلمين ول يدخل في بيته أحأ

أم التابك وتوفيت خوند عائشة أخت الملك الظاهر برقوق بنت المير آنص الجارّكسية
برقوق. بيبرس في ليلة الحأد رّابع عشر ذي القعدة بعد سن عال وهي الصغرى من أخوة

أبي أمامة محمد وتوفي الشيخ زين الدين أبو هريرة عبد الرحأمن ابن الشيخ شمس الدين
المعروف بابن بن علي بن عبد الواحأد بن يوسف بن عبد الرحأيم الدكالي الشافعي

 النقاش خطيب جامع أحأمد بن طولون في يوم عيد النحر.



ذات الله وكان يعظ ولكلمه موقع في القلوب مع فضيلة تامة ودين متين وقيام في
 تعالى.

بالمدني وتوفي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن علي بن معبد المقدسي المعروف
 المالكي في يوم الجمعة عاشر شهر رّبيع الول عن سبعين سنة.

 مزجاة. وكان مشكورّ السيرة في وليته بالعفة على أن بضاعته من العلم كانت

إبراهيم ابن الملك وتوفيت خوند ستيتة بنت الملك الناصر فرج زوجة المقام الصارّمي
تزوجها بكتمر جلق المؤيد شيخ في شهر رّبيع الول وهي كبر أولد الناصر وهي التي كان

 في حأياة والدها وسنها دون عشر سنين.

 وفيها كان الطاعون والغلء بالديارّ المصرية حأسبما تقدم ذكره.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم سبعة أذرّع ونصف.

ًعا سواء كالعام الماضي .مبلغ الزيادة عشرون ذرّا

 السنة السادسة من سلطنة المؤيد شيخ وهي سنة عشرين وثمانمائة

عدة قلع ببلد الروم فيها تجرد السلطان الملك المؤيد المذكورّ إلى البلد الشامية وفتح
 سفراته إلى الشام. مثل كختا وكركر وبهسنا وغيرها وهي تجريدته الثالثة وأيًضا آخر

السلطان الملك وفيها توفي المير زين الدين فرج ابن السلطان الملك الناصر فرج ابن
الجمعة سادس الظاهر برقوق ابن المير آنص الجارّكسي بسجن السكندرّية في ليلة

بتربة والده عشرين شهر رّبيع الول ودفن بالسكندرّية ثم نقلت جثته إلى القاهرة ودفنت
خارّج القاهرة - التي بناها الملك الناصر على قبر أبيه الملك الظاهر برقوق بالصحراء

 ومات ولم يبلغ الحلم.

 الظاهرية. وهو أكبر أولد الملك الناصر فرج من الذكورّ وبموته خدمت نفوس

أمراء اللوف بالديارّ وتوفي المير سيف الدين آقبردي بن عبد الله المؤيدي المنقارّ أحأد
 المصرية في ليلة الخميس سابع عشرين صفر بدمشق.

 وكان توجه إليها صحبة أستاذه الملك المؤيد.

معه تلك الحروب وهو أحأد أعيان مماليك الملك المؤيد شيخ: اشتراه أيام إمرته وقاسى
طبلخاناه وجعله والفتن والتشتت في البلد فلما تسلطن أمره عشرة ثم نقله إلى إمرة

ًيا - وهو أول من حأكم ممن ولي هذه الوظيفة - وقعدت النقباء على بابه ثم رّأس نوبة ثان
إسكندرّية مدة ثم عزله وأقره أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بديارّ مصر ثم ولي نيابة

 فمات بالبلد الشامية. على إقطاعه وأخذه بصحبته إلى التجريدة وهو مريض في محفة

ًعا مقداًما كريًما مع جهل وظلم وجبروت وخلق سيء وبطش وحأدة مزاج وقبح وكان شجا
 منظر.

 قلت: وعلى كل حأال مساوئه أكثر من محاسنه.



أخو الصاحأب وتوفي القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن نصر الله بن حأسن الفوي الحنفي
الحكم الحنفية بدرّ الدين بن نصر الله - كان وكيل بيت المال وناظر الكسوة وأحأد نواب
عشر جمادى وهو والد صاحأبنا القاضي تقي الدين بن نصر الله - في ليلة السبت ثالث

 الخرة بالقاهرة.

الديارّ وكان مولده في سنة ستين وسبعمائة ومات في حأياة والده وكان من أعيان
 المصرية ورّؤسائها.

المناوي المالكي وتوفي الشيخ المام العالم الزاهد الورّع شرف الدين موسى بن علي
 الفقيه العابد بمكة المشرفة في ثاني شهر رّمضان وكان من البدال.

ًدا جاورّ بمكة والمدينة سنين وكان أوًل بالقاهرة في طلب العلم وحأفظ ًظا جي الموطأ حأف
ما كان بيده من وبرع في الفقه والعربية وشارّك في فنون ثم تزهد في الدنيا وترك

مكة في سنة الوظائف من غير عوض يعوضه في ذلك وانفرد بالصحراء مدة ثم خرج إلى
ًيا من كل شيء من أمورّ الدنيا معرًضا تسع وتسعين وسبعمائة وأقبل على العبادة متخل

يوم الجمعة أو عن جميع الناس حأتى صارّ أكثر إقامته بمكة في الجبال ل يدخلها إل في
 في النادرّ وكان يقصد للزيارّة والتبرك به وكان ممن ل يريد الشهرة.

في قلعة دمشق في وتوفي المير سيف الدين آقباي بن عبد الله المؤيدي نائب الشام بها
ًيا عند خروجه من قلعة دمشق ذي القعدة وقد مر من ذكره ما فيه كفاية عن ذكره ثان

 والقبض عليه كل ذلك في ترجمة أستاذه الملك المؤيد شيخ.

والشجاعة وهم: المير وهو أحأد أعيان مماليك المؤيد وأحأد الرّبعة المعدودة بالشهامة
الدوادارّ هذا والمير يشبك جاني بك المؤيدي الدوادارّ والمير آقباي الخازندارّ ثم

المؤيدي المنقارّ المقدم ذكره اليوسفي المشد ثم نائب حألب التي ذكره والمير آقبردي
أعيان مماليك الملك الظاهر في هذه السنة فهؤلء الرّبعة كانوا من الشجعان ضاهوا

 نظر. برقوق بل بالغ بعض خشداشيتهم بأنهم أعظم وأشهم وفي ذلك

خانقاه سعيد وتوفي الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن جعفر البللي الشافعي شيخ
 السعداء بها في يوم الجمعة رّابع عشر شهر رّمضان.

ًدا وله شهرة كبيرة. ًها فاضًل معتق  وكان فقي

 وكان الوالد يحبه ويبره بالموال والغلل وغير ذلك.

عشر ذي الحجة وتوفي المير ناصر الدين محمد السلخورّي نائب دمياط قتيًل في رّابع
 بعد ما ولي عدة وظائف بالبذل والسعي.

ًعا أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع سواء مبلغ الزيادة تسعة عشر ذرّا
 وثمانية أصابع.

 وهي سنة إحأدى وعشرين وثمانمائة.

ووقع الطاعون بها فيها كان الطاعون بالديارّ المصرية ومات جماعة من العيان وغيرهم
 أيًضا في التي تليها حأسبما يأتي ذكره.



نائب غزة - كان - وفيها توفي المير سيف الدين مشترك بن عبد الله القاسمي الظاهري
 ثم أحأد مقدمي اللوف بدمشق بها في سادس عشر جمادى الولى.

وله الملك وهو أحأد المماليك الظاهرية برقوق وتأمر في دولة الملك الناصر فرج ثم
 المؤيد نيابة غزة ثم نقله إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق إلى أن مات.

الدين وتوفي الشريف النقيب شرف الدين أبو الحسن علي بن الشريف النقيب فخر
أحأمد ابن الشريف النقيب شرف الدين محمد بن علي بن الحسين بن محمد بن الحسين

بن محمد بن الحسين بن محمد بن زيد بن الحسين بن مظفر بن علي بن محمد بن
محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي إبراهيم بن

رّضي الله عنه - الرّموي الحسيني نقيب الشراف بالديارّ المصرية في - بن أبي طالب
 عشر شهر رّبيع الول. يوم الثنين تاسع

ًكا في اللذات ًيا عن العلوم والفضائل منهم وله مكارّم وأفضال - عفا وكان رّئيًسا نبيًل عارّ
 الله تعالى عنه.

قتيًل في ثالث وتوفي المير سيف الدين حأسين بن كبك التركماني أحأد أمراء التركمان
 جمادى الولى.

ليلة السبت وتوفي القاضي شهاب الدين أحأمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي في
عاشر جمادى الخرة عن خمس وستين سنة بعد أن كتب في النشاء سنين وبرع في

العربية وشارّك في الفقه وناب في الحكم بالقاهرة وعرف الفرائض ونظم ونثر وصنف
ًدا وكتب في الفقه وغيره. كتاب ًعا كبيًرا مفي صبح العشى في صناعة النشاء جمع فيه جم

الطبلخانات وتوفي المير سيف الدين بيسق بن عبد الله الشيخي الظاهري أحأد أمراء
في أيام أستاذه وأمير آخورّ ثاني في جمادى الخرة بالقدس بطاًل بعد أن ولي إمرة الحاج
عمارّة المسجد الملك الظاهر برقوق وأيام ابن أستاذه الملك الناصر فرج غير مرة وولي

 الحرام بمكة لما احأترق في سنة ثلث وثمانمائة.

ًيا إلى صهره المير إسفنديارّ ملك الروم فأقام بها ثم تنكر عليه الملك الناصر وأخرجه منف
المؤيد شيخ لنه كان حأتى تسلطن الملك المؤيد شيخ فقدم عليه فلم يقبل عليه الملك

 من حأواشي المير نورّوز الحافظي.

 وأقام بدارّه مدة ثم أخرجه المؤيد إلى القدس بطاًل فمات به.

ًبا للفقهاء الحنفية وفيه بر ًفا بالمورّ متعص وصدقة مع شراسة خلق وكان أميًرا عاقًل عارّ
 وحأدة مزاج.

 الكبير. وقد ترجمه الشيخ تقي الدين الفاسي قاضي مكة ومؤرّخها ونعته بالمير

وصل إليه المير على أن بيسق لم يعط إمرة مائة ول تقدمة ألف البتة وإنما أعظم ما
وبين المقدم والمير آخورّية الثانية وإمرة طبلخاناه ل غير فبينه وبين المقدم درّجات
وقع له في جماعة كبيرة الكبير درّجات فترجمه الفاسي بالمير الكبير دفعة واحأدة وكذا

ًظا ثقة من أعيان المصريين فكل ذلك لعدم ممارّسته لهذا الشأن وإن كان الرجل حأاف
 الحرام. عارًّفا بفن الحديث ورّجاله إماًما في معرفة أهل بلده وأحأوال المسجد



التراجم فإنه قصر وقد أجاد فيما صنفه من تارّيخ مكة المشرفة إلى الغاية بخلف تأرّيخه
 ظهًرا لبطن. - فيه إلى الغاية وأقلب ملوك القطارّ وأعيانها - ماعدا أهل مكة

القضاة بدرّ الدين وأعظم من رّأيناه في هذا الشأن الشيخ تقي الدين المقريزي وقاضي
 العيني وماعداهما فمن مقولة الشيخ تقي الدين الفاسي.

مصنفات الجميع ولم أرّد بذلك الحط على أحأد وإنما الحق يقال على أي وجه كان وها هي
 باقية فمن لم يرض بحكمي فليتأملها ويقتدي بنفسه.

 انتهى.

مقتوًل - في ليلة - وتوفي المير علم الدين آقبقا بن عبد الله المعروف بالشيطان
 الخميس سادس شعبان.

حأتى إنه جمع وأصله من صغارّ مماليك الملك الظاهر برقوق وعظم في الدولة المؤيدية
 بين ولية القاهرة وحأسبتها وشد الدواوين بها في وقت واحأد.

ًفا عن المنكرات مع معرفة بالمباشرة ًنا عفي ًقا فط ًفا حأاذ غير أنه كان فيه ظلم وكان عارّ
 وعسف.

بقصقا نائب وتوفي المير سيف الدين برد بك بن عبد الله الخليلي الظاهري المعروف
 صفد بها في ليلة الخميس نصف شهر رّجب.

إلى أن صارّ وكان أصله من خاصكية الملك الظاهر برقوق ومماليكه وترقى بعد موته
إلى نيابة أمير مائة ومقدم ألف ثم رّأس نوبة النوب في دولة الملك المؤيد شيخ ثم نقل
 توفي. طرابلس فساءت سيرته بها فعزل عنها ونقل إلى نيابة صفد فدام بها إلى أن

 وكان غير مشكورّ السيرة.

طرابلس قتيًل - وتوفي المير سيف الدين سودون بن عبد الله السندمري الظاهري أتابك
التركمان خارّج في الوقعة التي كانت بين المير برسباي الدقماقي نائب طرابلس وبين

 طرابلس - في يوم الرّبعاء سابع عشرين شعبان.

الناصر وحأبسه وكان ولي المير آخورّية الثانية في الدولة الناصرية ثم أمسكه الملك
بأتابكية طرابلس بسجن السكندرّية إلى أن أطلقه الملك المؤيد وأنعم عليه بعد مدة

 فدام بها إلى أن قتل.

الناصر فرج ثم الملك وتوفي الستاذ إبراهيم بن باباي الرومي العواد أحأد ندماء الملك
الجمعة مستهل شهر المؤيد شيخ ببستانه بجزيرة الفيل المعروف ببستان الحلي في ليلة

 رّبيع الول.

تكبر وشمم وكان وقد انتهت إليه الرياسة في الضرب بالعود وخلف ماًل جزيًل وكان فيه
ًيا عند الملوك نالته السعادة بسبب آلته وغنائه ومات وهو في عشر السبعين ولم حأظ

 يخلف بعده مثله إلى يومنا هذا.

ًئا في الموسيقى كما كانت عادة ومع قوته في العود ومعرفته بالموسيقى لم يصنف شي
 من قبله من الستاذين - انتهى.



الرزاق بن أبي وتوفي المير الوزوير فخر الدين عبد الغني ابن الوزير تاج الدين عبد
النصف من شوال بدارّه الفرج بن نقول الرّمني المالكي أستادارّ العالية في يوم الثنين
المذكورّة وتولى بين السورّين من القاهرة ودفن بجامعه الذي أنشأه تجاه دارّه

 المزوق. الستادارّية من بعده الزيني أبو بكر بن قطلو بك المعروف بابن

ونشأ في كنف وكان مولد فخر الدين المذكورّ في شوال سنة أرّبع وثمانين وسبعمائة
 والده.

موضعه بقطيا ثم ولي ولما ولي أبوه الوزارّة من ولية قطيا في اليام الظاهرية برقو وله
العرب الصالح كشف الوجه الشرقي في سنة ثلث عشرة وثمانمائة ووضع السيف في

والطالح وأسرف في سفك الدماء وأخذ الموال حأتى تجاوز عن الحد في الظلم
 والعسف.

دينارّ وولي ثم طلب الزيادة في الظلم والفساد وبذل للملك الناصر أرّبعين ألف
 المذكورّة. الستادارّية عوًضا عن تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم في سنة أرّبع عشرة

الظلمة حأتى قال المقريزي: فوضع يده في الناس يأخذ أموالهم بغير شبهة من شبه
الحجة داخل الرعب كل بريء وكثرت الشناعة عليه وساءت القالة فيه فصرف في ذي

حأتى من السنة وسر الناس بعزله سرورًّا كبيًرا وعوقب عقوبة لم يعهد مثلها في الكثرة
أيس منه كل أحأد ورّق له أعداؤه وهو في ذلك يظهر قوة النفس وشدة الجلد ما ل

 يوصف.

دمشق من غير ثم خلي عنه وعاد إلى ولية قطيا ثم صرف عنها وخرج مع الناصر إلى
 وظيفة.

انتهى كلم - فلما قتل الناصر تعلق بحواشي المير شيخ وأعيد إلى كشف الوجه البحري
 المقريزي باختصارّ.

ًيا بعد ابن محب الدين في سنة تسع عشرة وثمانمائة وسلم قلت: ثم ولي الستادارّية ثان
 إليه ابن محب الدين فعاقبه وأخذ منه أمواًل كثيرة.

 ثم أضيف إليه الوزرّ وتقدم عند الملك المؤيد.

بغداد وغاب هناك ثم تغير عليه المؤيد ففر منه فخر الدين المذكورّ من على حأماة إلى
واستمر على وظيفته إلى أن قدم بأمان من الملك المؤيد وعاد إلى وظيفة الستادارّية

 إلى أن مات في التارّيخ المقدم ذكره.

ًدا عبوًسا ًدا جل ًيا شدي ًدا عن الترف. قال المقريزي رّحأمه الله: وكان جبارًّا قاس  بعي

ًدا قتل من عباد الله ما ل يحصى وخرب إقليم مصر بكماله وأفقر أهله ًوا وفسا ظلًما وعت
ًذا وبيًل - انتهى كلم  المقريزي باختصارّ. في الرّض ليرضي سلطانه فأخذه الله أخ

ظلم وعسف كان قلت: ل ينكر عليه ما كان يفعله من الظلم والجورّ فإنه كان من بيت
من عنده جبروت الرّمن ودهاء النصارّى وشيطنة القباط وظلم المكسة فإن أصله

الرّمن ورّبي مع النصارّى وتدرّب بالقباط ونشأ مع المكسة بقطيا فاجتمع فيه من قلة
 الدين وخصائل السوء ما لم يجتمع في غيره.



أمهرن إل ولعمري لهو أحأق بقول القائل: الوافر مساو لو قسمن على الغواني لما
وغيرهم بالطلق قيل إنه لما دفن بقبره بالقبة من مدرّسته سمعه جماعة من الصوفية

 وهو يصيح في قبره وتداول هذا الخبر على أفواه الناس.

 قلت: وما خفاهم أعظم.

طال عمره لمل غير أني أحأمد الله تعالى على هلك هذا الظالم في عنفوان شبيبته ولو
 ظلمه وجورّه الرّض.

من أقارّبه في وقد استوعبنا ترجمته في تارّيخنا المنهل الصافي بأطول من هذا وذكرنا
 الظلم والجورّ وسوء السيرة أل لعنة الله على الظالمين.

الذي هو من قلت: وأعجب من ظلمهم إنشاؤهم المدارّس والربط من هذا المال القبيح
 دماء المسلمين وأموالهم.

ومدرّسة أخرى وأما مدرّسة فخر الدين هذا ومدرّسة جمال الدين البيري الستادارّ
والعمل بالقرب من باب سعادة فهذه المدارّس الثلث في غاية ما يكون من الحسن

 المتقن من الزخرفة والرخام الهائل.

وبياضها الشعث كثر ومع هذا أرّى أن القلوب ترتاحا إلى بلط دهليز خانقاه سعيد السعداء
والفكارّ الجليلة - من زخرفة هؤلء ورّخامهم وليس يخفى هذا على أرّباب القلوب النيرة

 انتهى.

القبلي في يوم وتوفي المير الطواشي بدرّ الدين لؤلؤ العزي الرومي كاشف الوجه
 الرّبعاء رّابع عشرين شوال.

وكانت أعيان وكان يلي العمال فصودرّ وعوقب غير مرة وكان من الظلمة الفتاكين
 الخدام تكره منه دخوله في هذا الباب وتلومه على ذلك.

الظاهري أتابك العساكر وتوفي المير الكبير علء الدين ألطنبغا بن عبد الله العثماني
 ثاني عشرين شوال. بالديارّ المصرية ثم نائب الشام بطاًل بالقدس في يوم الثنين

منزلة فإنه وكان أعظم مماليك الملك الظاهر برقوق في زمانه وأجلهم قدرّأ وأرّفعهم
من جملة ولي نيابة صفد في دولة أستاذه الملك الظاهر برقوق والملك المؤيد يوم ذاك

 أمراء العشرات.

أتابك العساكر ثم ل زال ينتقل في العمال والوظائف إلى أن وله الملك المؤيد شيخ
دمشق بعد خروج قاني بالديارّ المصرية بعد وفاة التابك يلبغا الناصري ثم نقله إلى نيابة

له بالتوجه إلى باي المحمدي ثم أمسكه وسجنه بقلعة دمشق مدة أيام ثم أطلقه ورّسم
 القدس بطاًل فتوجه إليه ودام به إلى أن مات.

ًها في الدولة ًعا وقورًّا وجي ًنا متواض طالت أيامه في السعادة - وكان أميًرا جليًل عاقًل ساك
 رّحأمه الله تعالى.

خامس عشر ذي وتوفي المير علء الدين قطلوبغا نائب السكندرّية بها في يوم الخميس
 الحجة.



فلما عاد وكان ولي الحجوبية في دولة الملك المنصورّ حأاجي بتقدمة ألف بالقاهرة
 الظاهر برقوق إلى الملك أخرج عنه إقطاعه.

السكندرّية وهو ل يملك وطال خموله وحأطه الدهر وافتقر إلى أن طلبه المؤيد ووله نيابة
 القوت اليومي.

 وقد تقدم ذكر ذلك في أصل ترجمة الملك المؤيد من هذا الكتاب.

محمد بن عبد وتوفي المسند المعمر المحدث شرف الدين محمد بن عز الدين أبي اليمن
السكندرّي اللطيف بن أحأمد بن محمود بن أبي الفتح الشهير بابن الكويك الربعي

 الشافعي في يوم السبت سادس عشرين ذي القعدة.

 ومولده في ذي القعدة سنة سبع وثلثين وسبعمائة بالقاهرة.

 وكان تفرد بأشياء عالية وتصدى للسماع عدة سنين وأخر قبل موته.

ًنا كاًفا عن الشر من بيت رّياسة وفضل.  وكان خيًرا ساك

 وأول سماعه - حأضورًّا - سنة إحأدى وأرّبعين وسبعمائة.

 ولم يشتهر بعلم.

الحأد تاسع وتوفي المير أبو الفتح موسى ابن السلطان الملك المؤيد شيخ في يوم
 عشرين شهر رّمضان وهو في الشهر الخامس من العمر.

 ودفن بالجامع المؤيدي.

موت الملك وأمه أم ولد جارّكسية تسمى قطلباي تزوجها المير إينال الجكمي بعد
 المؤيد.

 أصابع. أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم أرّبعة أذرّع وثمانية

ًعا وعشرة أصابع.  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

 وهي سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة.

البلد الشامية فيها توجه المقام الصارّمي إبراهيم ابن السلطان الملك المؤيد شيخ إلى
قرمان وأباده وقد وسارّ إلى الروم ومعه عدة من أعيان المراء والعساكر وسلك بلد ابن

 تقدم ذكر ذلك كله في أصل ترجمة الملك المؤيد من هذا الكتاب.

 الخالية. وفيها كان الطاعون أيًضا بالديارّ المصرية ولكنه كان أخف من السنة

ندماء السلطان وفيها توفي المير شرف الدين يحيى بن بركة بن محمد بن لقي أحأد
ًبا من غزة فحمل ودفن بغزة في يوم الملك المؤيد في يوم الرّبعاء حأادي عشر صفر قري

 الجمعة.



أعيان الدولة وكان أوًل من أمراء دمشق ثم قدم مع المؤيد شيخ إلى مصر وصارّ من
الشامية فمات في واستقر مهمندارًّا وأستادارّ الجلل ثم انحط قدرّه ونفي إلى البلد

 الطريق.

كلم نقله عنه وكان سبب نفيه تنكر المير جقمق الرّغون شاوي الدوادارّ عليه بسبب
 على حأمارّ. للسلطان فتبين المر بخلف ما نقله فرسم السلطان بنفيه من القاهرة

الطبلخانات بديارّ وتوفي المير سيف الدين كزل بن عبد الله الرّغون شاوي أحأد أمراء
إمرة طبلخاناه مصر ثم نائب الكرك بعد عزله عن نيابة الكرك وتوجهه إلى الشام على

 بحكم طول مرضه فمات بعد أيام في خامس عشرين المحرم.

برقوق وترقى وكان أصله من مماليك المير أرّغون شاه أمير مجلس أيام الملك الظاهر
 إلى أن كان من أمره ما ذكرناه.

ًنا.  وكان عاقًل ساك

الدين عبد الرحأمن بن وتوفي الديب الفاضل مجد الدين فضل الله ابن الوزير الديب فخر
المشهورّ في يوم عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس المصري القبطي الحنفي الشاعر

 الحأد خامس عشرين شهر رّبيع الخر.

 ومولده في شعبان سنة تسع وستين وسبعمائة.

الله عنه - ونشأ تحت كنف والده وعنه أخذ الدب وتفقه على مذهب أبي حأنيفة - رّضي
بديعة ونظم وقرأ النحو واللغة وبرع في الدب وكتب في النشاء مدة وكانت له ترسلت

 رّائق.

زاده الله بهجًة وكمله وفيه يقول أبوه فخر الدين رّحأمه الله تعالى: الطويل أرّى ولدي قد
الله يؤتيه من يشا في الخلق والخلق مذ نشا سأشكر رّبي حأيث أوتيت مثله وذلك فضل
المعنى ومتعة كما ومن شعر مجد الدين صاحأب الترجمة قوله: الوافر بحق الله دع ظلم

أيًضا: الطويل يهوى بأنسك وكيف الصد يا مولي عمن بيومك رّحأت تهجره وأمسك " وله
ًبا وأمسكت لما لحا لي الخيط أبيضا وله أيًضا: الوافر فأقلعت عن ذنبي وأخلصت تائ
ًقا بعرف طيب تساومنا شذا أزهارّ رّوض تحير ناظري فيه وفكري فقلت نبيعك الرّواحا حأ

نائب منه ونشري وتوفي المير سيف الدين سودون بن عبد الله القاضي الظاهري
 طرابلس بها في رّابع عشر ذي القعدة.

في الدولة وكان أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق وترقى بعد موته إلى أن ولي
الملك المؤيدية حأجوبية الحجاب ثم رّأس نوبة النوب ثم قبض عليه وحأبس مدة ثم أطلقه

برسباي المؤيد ووله كشف الوجه القبلي ثم نقله إلى نيابة طرابلس بعد مسك المير
 الدقماقي أعني الشرف فدام على نيابة طرابلس إلى أن مات.

ًيا للمير تنبك القاضي فسمي  على اسم أغاته. وكان سبب تسميته بالقاضي لنه كان إن

النوب العشرات والعجب أنه صارّ رّأس نوبة النوب وأغاته تنبك المذكورّ من جملة رّؤوس
 يمشي في خدمة إنيه.



البلقيني الشافعي وتوفي القاضي عز الدين عبد العزيز بن أبي بكر بن مظفر بن نصير
ثالث عشر جمادى أحأد فقهاء الشافعية وخلفاء الحكم بالديارّ المصرية في يوم الجمعة

 الولى.

ًيا عارًّفا بالفقه والصول والعربية رّضي الخلق. ًها شافع  وكان فقي

ناصر الدين ناب في الحكم من سنة إحأدى وتوفي المير شهاب الدين أحأمد ابن القاضي
بولق في محمد بن البارّزي الجهني الحموي - في حأياة والده - بدارّه على النيل بساحأل

 يوم الثنين تاسع عشر شهر رّبيع الخر.

 وحأضر السلطان الملك المؤيد الصلة ووجد عليه أبوه كثيًرا.

عاشر ذي الحجة وتوفي المير أبو المعالي محمد ابن السلطان الملك المؤيد شيخ في
 ودفن بالجامع المؤيدي وعمره أيًضا دون السنة.

السكندرّي رّئيس وتوفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن غرس الدين خليل بن علوة
ًقا في صناعته ًفا بالطب الطباء وابن رّئيسها في يوم الثنين آخر صفر وكان حأاذ عارّ

 والعلج.

ًعا. أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلثة أذرّع وستة وعشرون  إصب

ًعا. ًعا وأرّبعة عشر إصب  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

 وثمانماثة. السنة التاسعة من سلطنة المؤيد شيخ وهي سنة ثلث وعشرين

الشامية وصحبته فيها جرد السلطان الملك المؤيد التابك ألطنبغا القرمشي إلى البلد
إسماعيل عدة من وفيها توفي قاضي القضاة جمال الدين عبد الله بن مقداد بن

نحو القفهسي المالكي قاضي قضاة الديارّ المصرية في رّابع عشر جمادى الولى عن
 ثمانين سنة وهو قاض في وليته الثانية.

ًنا مدرًّسا. ًعا مفت  وكان إماًما بارّ

 ومات والمعول على فتواه بمصر.

نواب الحكم وتوفي القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن حأسين البرقي الحنفي أحأد
 الحنفية في سابع جمادى الخرة.

الشيخوني وتوفي الشيخ علي كهنبوش صاحأب الزاوية التي عمرها له سودون الفخري
 يومنا هذا. النائب خارّج قبة النصر بالقرب من الجبل الحأمر والزاوية معروفة به إلى

 وكان مشكورّ السيرة محمود الطريقة يشهر بصلحا ودين.

أنه كان وقيل إنه جارّكسي الجنس هكذا ذكر لي بعض المماليك الجارّكسية والمشهورّ
 من فقراء الروم - انتهى.

ناظر ديوان وتوفي الرئيس صلحا الدين خليل بن زين الدين عبد الرحأمن بن الكويز
 المفرد في عاشر شهر رّمضان.



 في الدولة. وكان ممن قدم إلى مصر صحبة المير شيخ وتولى نظر ديوان المفرد وعظم

 وأظنه كان أسن من أخيه علم الدين داود ناظر الجيش والله أعلم.

الدين محمد بن وتوفي العلمة القاضي ناصر الدين أبو المعالي محمد ابن القاضي كمال
الجهني الحموي عز الدين بن عثمان بن كمال الدين محمد بن عبد الرحأيم بن هبة الله
وعظيم الدولة الشافعي المعروف بابن البارّزي كاتب السر الشريف بالديارّ المصرية

ذكره في المؤيدية في يوم الرّبعاء ثامن شوال دفن على ولده الشهابي أحأمد المقدم
 السنة الخالية تجاه شباك المام الشافعي رّضي الله عنه.

 ومولده بحماة في يوم الثنين رّابع شوال سنة تسع وستين وسبعمائة.

وكتاب ومات أبوه في سنة ست وسبعين ونشأ تحت كنف أخواله وحأفظ القرآن الكريم
والنشاء الحاوي في الفقه وطلب العلم وتفقه بجماعة وبرع في الفقه والعربية والدب
بدمشق وتولى قضاء حأماة ثم ولي كتابة سرها ثم صحب الملك المؤيد في أيام نيابته

 ولزم خدمته وتولى قضاء حألب في نيابة المؤيد عليها.

 ثم قبض عليه الملك الناصر وحأبسه ببرج الخيالة بقلعة دمشق.

الزمان فل ونظم وهو في السجن المذكورّ قصيدته المشهورّة التي أولها: البسيط هو
العلمة تلقاه بالرهب سلمة المرء فيه غاية العجب أنشدني القصيدة المذكورّة ولده
القصيدة كمال الدين بن البارّزي من لفظه وقد سمعها من لفظ أبيه غير مرة وأثبت

 التراجم. بتمامها في ترجمته في تارّيخنا المنهل الصافي إذ هو محل التطويل في

ذكره عن أبيه: ومن شعره أيًضا - وهو مما أنشدني ولده القاضي كمال الدين المقدم
ًبا فلهوت عن علمي وعن آدابي ول زال بالحبس الكامل طاب افتضاحأي في هواه محارّ

وأطلقه بقلعة دمشق إلى أن قدمها الملك الناصر فرج وأرّاد قتله فشفع فيه الوالد
 والسلطان عنده على باب دارّ السعادة بدمشق.

ًيا.  وتوجه إلى حأماة ثم عاد إلى الملك المؤيد ثان

عوًضا عن ول زال معه حأتى قتل الملك الناصر وقدم صحبته إلى مصر وتولى توقيعه
 شهاب الدين الصفدي وهو أتابك.

باستقرارّه فلما تسلطن المؤيد خلع عليه في شوال من سنة خمس عشرة وثمانمائة
ومصادرّته كاتب السر الشريف بالديارّ المصرية عوًضا عن فتح الدين فتح الله بعد عزله

صاحأب فباشر الوظيفة بحرمة وافرة ومهابة زائدة وعظم وضخم ونالته السعادة وصارّ هو
 الحل والعقد في المملكة.

فن من الجد وكان يبيت عند الملك المؤيد في ليالي البطالة وينادمه ويجارّيه في كل
 والهزل ل يدانيه أحأد من جلساء الملك المؤيد في ذلك.

والقدام والتجري هذا مع الفضل العزيز وطلقة اللسان وحأفظ الشعر وحأسن المحاضرة
خواطرهم لحسن تأديه على الملوك والمراجعة لهم فيما ل يعجبه وهو مع ذلك قريب من

 ما يختارّه.



القاضي كمال الدين وبالجملة فهو أعظم من رّأيناه ممن ولي هذه الوظيفة ثم بعده ابنه
 بيانها في محلها. التي ذكره في محله بل كان ولده المذكورّ أرّجح في أمورّ يأتي

الغنام في سابع وتوفي الصاحأب كريم الدين عبد الكريم بن أبي شاكر بن عبد الله بن
وأنشأ عشرين شوال وقد أناف على المائة سنة وحأواسه سليمة بعد أن وزرّ مرتين

بن مدرّسة بالقرب وتوفي ملك الغرب وصاحأب فاس - قتيًل - السلطان أبو سعيد عثمان
السلطان أبي العباس أحأمد ابن السلطان أبي سالم إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن

 علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني الفاسي في ليلة ثالث عشر شوال.

ًدا ًثا قتله وزيره عبد العزيز اللباني وأقام عوضه ابنه أبا عبد الله محم وكانت مدته ثل
 وعشرين سنة وثلثة أشهر - رّحأمه الله.

محمد بن بيرم خجا وتوفي متملك بغداد وتبريز والعراق المير قرا يوسف ابن المير قرا
 يوسف. التركماني في رّابع عشر ذي القعدة وملك بعده ابنه شاه محمد بن قرا

خجا على وأول من ظهر من آبائه بيرم خجا بعد سنة ستين وسبعمائة وتغلب بيرم
ًيا وصارّ بيرم خجا له كالعامل إلى أن مات الموصل حأتى أخذها ثم أخذها منه أويس ثان

قرا فملك بعده ابنه محمد حأتى مات في سنة إحأدى وتسعين وسبعمائة فملك بعده ابنه
يوسف فحارّبه القآن غياث الدين أحأمد بن أويس صاحأب بغداد على الموصل ووقع لهما
بسبب ذلك حأروب إلى أن اصطلحا وانتمى قرا يوسف إلى السلطان أحأمد وصارّ ينجده

وقد مر دخول قرا يوسف إلى الشام وقدومه صحبة المير شيخ المحمودي - في حأروبه
في وقعة السعيدية مع الملك الناصر وعوده إلى بلده وفي عدة مواضع إلى جهة القاهرة

 أخر.

قرا يوسف وآخر الحال أنه وقع بين قرا يوسف وبين السلطان أحأمد وتحارّبا وغلب
أميرزه أبو السلطان أحأمد وأخذ بغداد منه ودام بها إلى أن أخرجه منها حأفيد تيمورّلنك

الخر سنة بكر بن ميران شاه بن تيمورّ وفر قرا يوسف إلى دمشق وقدمها في شهر رّبيع
وأمسك - ست وثمانمائة فقبض عليه المير شيخ المحمودي نائب دمشق - أعني المؤيد

معه أيًضا السلطان أحأمد وحأبسهما بقلعة دمشق وهذه أول عداوة بين المؤيد وقرا
 يوسف.

وثمانمائة وخلع على وداما في السجن إلى أن أفرج عنهما في سابع شهر رّجب سنة سبع
السعيدية المقدم قرا يوسف هذا وأنعم عليه وأخذه معه إلى جهة مصر وحأضر وقعة

 ذكرها.

ولم يدخل ووصل قرا يوسف في هذه الحركة إلى دارّ الضيافة بالقرب من قلعة الجبل
 القاهرة ثم عاد إلى بلده.

بالسلطان أحأمد ثم وقع بينه وبين السلطان أحأمد أيًضا حأروب إلى أن ظفر قرا يوسف
العراقين وبعث المذكورّ وقتله في سنة ثلث عشرة وثمانمائة واستولى من حأينئذ على

حأروب ووقع ابنه شاه محمد إلى بغداد فحصل بين شاه محمد المذكورّ وبين أهل بغداد
 لهم معه أمورّ يطول شرحأها.

والعراق ومن يوم قدمها هذا الكعب الشؤم نمت الحروب ببغداد إلى أن خربت بغداد
 بعده. بأجمعه من كثرة الفتن التي كانت في أيام قرا يوسف هذا ثم في أيام أولده من

 واستمر قرايوسف بتلك الممالك إلى أن مات في التارّيخ المقدم ذكره.



وأباد العلماء وملك بعده بغداد ابنه شاه محمد وتنصر ودعا الناس إلى دين النصرانية
ثم أخوهما والمسلمين ثم ملك بعده إسكندرّ وكان على ما كان عليه شاه محمد وزيادة

ًبا ًقا ل يتدين بدين فقرا يوسف وذرّيته هم كانوا سب لخراب بغداد التي أصبهان فكان زندي
 كانت كرسي السلم ومنبع العلوم ومدفن الئمة العلم.

وإلى أطراف وقد بقي الن من أولده لصلبه جهان شاه متملك العراقين وأذرّبيجان
 العجم والناس منه على وجل لعلمهم أنه من هذه السللة الخبيثة النجسة.

شر عصابة وأقبح فالله تعالى يلحقه بمن سلف من آبائه وإخوته الكفرة الزنادقة - فإنهم
ًبا غير بعيد.  سيرة - قري

شهر رّبيع وتوفي شرف الدين محمد بن علي بن الحيري محتسب القاهرة في ثاني عشر
 الول.

شرارّ العامة قال المقريزي: وقد ولي حأسبة القاهرة ومصر غير مرة بعد ما كان من
 ويشهر بقبائح من السخف والمجون وسوء السيرة.

الخليفة المستعين وتوفي المير ناصر الدين محمد ابن المير مبارّك شاه الطازي أخو
خلع الملك الناصر بالله في هذه السنة - وقد تقدم من ذكره نبذة يعرف منها حأاله عند

 فرج من الملك وتولية الخليفة المستعين بالله السلطنة.

هذا بإمرة ولما تولى أخوه المستعين بالله العباس السلطنة أنعم على ابن الطازي
فأخرج الملك طبلخاناه وصارّ دوادارّ المستعين إلى أن خلع من السلطنة ثم من الخلفة

 المؤيد إقطاع ابن الطازي هذا وأبعده ومقته إلى أن مات.

ًذا في فن الفروسية.  وكان ابن الطازي هذا رّأًسا في لعب الرمح أستا

المعلم وبه تخرج أخذ عنه فن الرمح وغيره المير آقبغا التمرازي والمير كزل السودوني
 كزل المذكورّ والمير قجق المعلم رّأس نوبة وغيرهم.

 وكان من عجائب الله تعالى في فنه.

ًئا لصغر سني يوم ذاك.  نظرته غير أني لم آخذ عنه شي

صاحأب فنون وأنا أتعجب من أمر ابن الطازي هذا مع الملك المؤيد فإن المؤيد كان
هذا! ولعل ويقرب أرّباب الكمالت من كل فن ويجل مقدارّهم كيف حأط قدرّ ابن الطازي

السلطنة فأثر ابن الطازي أطلق لسانه في حأق الملك المؤيد لما أرّاد خلع الخليفة من
ًبا لبعاده والله تعالى أعلم .ذلك عند المؤيد وكان ذلك سب

 وتوفي

 المؤيد المقام الصارّمي إبراهيم ابن السلطان الملك

عليه شيخ في ليلة الجمعة خامس عشر جمادى الخرة بقلعة الجبل وحأضر الصلة
 السلطان ودفنه بالجامع المؤيدي في صبيحة يوم الجمعة.
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على عشرين وكثر أسف الناس عليه وكان لموته يوم عظيم بالقاهرة ومات وسنه زيادة
ًنا فإنه لما تسلطن سنة وأمه أم ولد وكان مولده بالبلد الشامية في أوائل القرن تخمي

 والده كان سنه يوم ذاك دون البلوغ.

 وكان نبيًل حأاذًقا فأنعم عليه أبوه بإمرة مائة.

 وتقدمة ألف.

 وتجرد صحبة والده إلى البلد الشامية ثم عاد معه.

إلى بلد ابن ثم لما كبر وترعرع سفره أبوه إلى البلد الشامية مقدم العساكر فسارّ
ما أذهل قرمان وغيره وأظهر في هذه السفرة من الشجاعة والقدام والكرم والحشمة

إليه الناس هذا مع حأسن الشكالة وطلقة المحيا والحأسان الزائد لمن يقصده ويتردد
ًقا للملك - فما شاء الله كان ومالم يشأ لم ًقا للسلطنة لئ يكن ولعمري إنه كان خلي

 ولحأول ولقوة إل بالله العلي العظيم.

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثلثة أذرّع سواء.

ًعا وثلثة أصابع.  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا

 انتهى.

 سلطنة الملك المظفر أحأمد ابن الملك المؤيد

المؤيد أبي النضر شيخ السلطان الملك المظفر أبو السعادات أحأمد ابن السلطان الملك
 شيخ المحمودي الظاهري الجارّكسي الجنس.

الثنين تسلطن يوم مات أبوه الملك المؤيد شيخ على مضي خمس درّج من نصف نهارّ
سرير تاسع المحرم سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة وعمره يوم بويع بالملك وجلس على

 السلطنة سنة واحأدة وثمانية أشهر وسبعة أيام.

الجراكسة وأمه وهو السلطان التاسع والعشرون من ملوك الترك وأولدهم والخامس من
في قيد خوند سعادات بنت المير صرغتمش الناصري أحأد أمراء دمشق وهي إلى الن

 الحياة.

بالدورّ ولما مات أبوه السلطان الملك المؤيد طلب الملك المظفر هذا من الحريم
تارّيخه وألبسوه السلطانية فأخرج إليهم فبايعوه بالسلطنة بعهد من أبيه إليه بالملك قبل
الستارّة بقلعة خلعة السلطنة ورّكب فرس النوبة بأبهة السلطنة وشعارّ الملك من باب

الغوغاء الجبل ومشت المراء بين يديه وهو يبكي من صغر سنه مما أذهله من عظم
 وقوة الحركة.

ويناوله من وصارّ من حأوله من المراء وغيرهم يشغله بالكلم ويتلطف به ويسكن رّوعه
فأنزل من التحف ما يشغله به عن البكاء حأتى وصل إلى القصر السلطاني من القلعة

 على فرسه وحأمل حأتى أجلس على سرير الملك وهو يبكي.

الخليفة المعتضد وقبل المراء الرّض بين يديه بسرعة ولقبوه بالملك المظفر بحضرة
 ومصر باسمه وسلطنته. بالله أبي الفتح داود والقضاة الرّبعة ونودي في الحال بالقاهرة
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تقدم ذكره في ثم أخذ المراء في تجهيز السلطان الملك المؤيد وتغسيله ودفنه حأسبما
 ترجمته.

المراء وقبض على وقبل أن يدفن الملك المؤيد أبرم المير ططر أمير مجلس أمره مع
المؤيدية وأيًضا بمعاونة المير قجقارّ القردمي أمير سلحا وأمسكه بمعاونة أكابر المماليك

الناس ساعة وتخوفوا خشداشيته من المماليك الظاهرية برقوق فارّتجت القاهرة وماجت
أحأد مماليك المراء من وقوع فتنة فلم يقع شيء وذلك لعدم حأاشية قجقارّ القردمي فإنه

صبيحة يوم وفاة الملك ليس له شوكة ول ثم لما كان يوم الثلثاء عاشر المحرم - وهو
المظفر أحأمد على المؤيد - عملت الخدمة بالقصر السلطاني من القلعة وأجلس الملك

 مرتبة السلطنة.

الكبير وكان وكانت وظيفة ططر أمير مجلس ومنزلة جلوسه في الميمنة تحت المير
بأشهر فصارّ ططر المير الكبير ألطنبغا القرمشي قد توجه إلى البلد الشامية قبل ذلك

العلئي ميق المعزول يجلس رّأس الميمنة لغيبة المير الكبير ومنزلة جلوس المير تنبك
 الملك المؤيد. عن نياية الشام رّأس الميسرة فوق أمير سلحا كل ذلك في حأياة

وكان الملك فلما تسلطن الملك المظفر هذا وعملت الخدمة بعد مسك قجقارّ القردمي
أعني تنبك ميق المؤيد جعل التحدث في تدبير مملكة ولده الملك المظفر لهؤلء الثلثة

ميق وإلى وقجقارّ القردمي أمير سلحا وططر أمير مجلس فصارّ التحدث الن إلى تنبك
 ططر فقط.

إلى المير تنبك فلما دخل المراء الخدمة على العادة وقبل الجلوس أومأ المير ططر
المير الكبير ويجلس ميق أن يتوجه إلى ميمنة السلطان ويجلس بها على أنه يكون مكان

واحأتشم معه هو رّأس ميسرة السلطان فامتنع تنبك من ذلك فألح عليه ططر في ذلك
إل مكانه أوًل وتأدب إلى الغاية فحلف تنبك باليمان المغلظة أنه ل يفعل وأنه ل يجلس

المرة في الميسرة وأن ططر يجلس في الميمنة وإن لم يفعل ططر ذلك ترك تنبك
 وتوجه إلى الجامع الزهر بطاًل.

 فجلس عند ذلك ططر على الميمنة.

المراء في وعندما استقر بهم الجلوس وقرىء الجيش على السلطان فلم يتكلم أحأد من
 يجيبه. أمر الذي قرأه ناظر الجيش فسكت ناظر الجيش عن قراءة القصص لعدم من

له: أنت أغاتنا وأكبر فعند ذلك عرض المير ططر أيًضا التكلم على المير تنبك ميق وقال
ًنا وقدرًّا والليق أن تكون أنت مدبر المملكة ونحن في طاعتك نمتثل أوامرك وما منا س
أشد امتناع وأشارّ إلى المير ترسم به فامتنع المير تنبك أيًضا من التكلم وتدبير المملكة

يكون هو تحت طاعته فاستصوب ططر بأن يكون هو مدبر المملكة والقائم بأمورّها وأنه
حأتى ألح عليه المراء وكلمه فامتنع ططر من ذلك قليًل من حأضر من المراء هذا القول

في المملكة وقرىء الجيش أكابر المراء المؤيدية في القبول فعند ذلك قبل وتكلم
 وحأضرت العلمة ثم مد السماط على العادة.

لل السلطان فعندما نجز السماط أحأضرت خلعة جليلة للمير ططر فلبسها باستقرارّه
 الملك المظفر أحأمد وكافل المملكة ومدبرها.

والستمرارّ على ثم أحأضرت خلعة أخرى للمير تنبك ميق فلبسها وهي خلعة الرضى
 حأاله.



وأعيد الملك وانفضت الخدمة بعد أن أوصل المراء السلطان إلى الدورّ السلطانية
 المظفر إلى أمه بالحريم السلطاني.

ططر بطبقة هذا وقد استقر سكن المير ططر بطبقة الشرفية من قلعة الجبل فجلس
فأخذ الشرفية بعد أن فرشت له ووقف المراء ومباشرو الدولة والعيان بين يديه

وأعطى ونفذ المورّ على أحأسن وجه وأجمل صورّة فهابته الناس وعلموا أنه سيكون من
 أمره ما يكون من أول جلوسه في هذا اليوم.

إلى القطارّ ثم رّسم بكتابة الخبر بموت الملك المؤيد وسلطنة ولده الملك المظفر
والفرحا بتكلمه في وأوعد المماليك السلطانية بالنفقة فيهم على العادة فكثر الدعاء له

 السلطنة.

بالقبض على ثم في يوم الرّبعاء حأادي عشر المحرم رّسم المير ططر نظام الملك
 المير جلبان رّأس نوبة.

اللوف بالديارّ سيدي إبراهيم بن المؤيد وعلى المير شاهين الفارّسي وهما من مقدمي
 المصرية فمسكا وقيدا وحأبسا.

بحضورّهم على ثم طلب المير ططر القضاة ودخل معهم إلى الخزانة السلطانية وختم
السلطانية ثم خزانة المال بعد أن أخرج منها أرّبعمائة ألف دينارّ برسم نفقة المماليك

 نزل القضاة.

الخبر حأتى طلع فلما كان الليل اضطرب الناس ووقعت هجة بالقاهرة ولم يدرّ أحأد ما
رّكب بمماليكه الفجر فأسفرت القضية على أن المير مقبًل الحسامي الدوادارّ لكبير

الساقي وعليهم السلحا في الليل وخرج من القاهرة ومعه السيفي يلخجا من مامش
 الناصري وسارّ إلى جهة الشام خوًفا من القبض عليه.

وعرفوه أمر مقبل فلما كان الغد من يوم الخميس اجتمع المراء عند المير ططر بالقلعة
ًدا منهم في أثره فلم يلتفت إلى ذلك.  المذكورّ وسألوه أن يرسل أحأ

واحأد منهم مائة دينارّ وأخذ فيما هو فيه من أمر نفقة المماليك السلطانية ونفق فيهم لكل
 مصرية فشكر المماليك له ذلك.

عمل الجسورّ ثم أمر فنودي بالقاهرة بإبطال المغارّم التي جددت على الجرارّيف في
 بأعمال مصر فوقع ذلك من الناس الموقع الحسن.

خانقاه سرقوياس وأما أمر مقبل الدوادارّ فإنه لما خرج من بيته بمن معه اجتاز بظاهر
وقصدوه وحأارّبوه هو وقصد الطينة بمن معه ففطن بهم العربان أرّباب الدرّاك فاجتمعوا
ًئا للسفر ومن معه فل زال يقاتلهم وهو سائر إلى أن وصل إلى الطينة فوجد ًبا مهي بها غرا

 فركب فيه بمن معه.

 ونهبت العراب جميع خيولهم وأثقالهم وما كان معهم.

شاوي الدوادارّ وسافر مقبل في الغراب المذكورّ إلى الشام ولحق بالمير جقمق الرّغون
القرمشي نائب الشام وانضم عليه وصارّ من حأزبه ودام معه إلى أن انهزم جقمق من

إن إلى الصبيبة وقبض عليه فأمسك مقبل هذا أيًضا وحأبس كما سيأتي ذكره في محله
 شاء الله تعالى اننهى.



إليهم ما كان أخذه ثم أمر المير ططر فنودي بالقاهرة لجناد الحلقة بالحضورّ إليه ليرد
السفر وكان الذي منهم الملك المؤيد في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة من المال برسم

 تحصل منهم تحت يد السيفي أقطوه الموساوي الدوادارّ.

الناس له فلما حأضروا أمر ططر أقطوه أن يدفع لكل واحأد منهم ما أخذ منه فضج
 بالدعاء وصاحأت اللسن بالشكر له والثناء عليه.

الملك المظفر ثم أخذ المير ططر وهو جالس في الموكب بإزاء السلطان بيد السلطان
الدولة واستمر وفيها قلم العلمة حأتى علم على المناشير ونحوها بحضورّ المراء وأرّباب

 ذلك في بعض المواكب والغالب ل يعلم إل المير ططر.

جلبان والمير ثم في يوم الجمعة ثالث عشر المحرم حأمل المير قجقارّ القردمي والمير
 شاهين الفارّسي في القيود إلى سجن السكندرّية.

بن نصر ثم في يوم السبت رّابع عشرة خلع المير ططر على الصاحأب بدرّ الدين حأسن
 الله وأعيد إلى نظر الخاص ومنع الطواشي مرجان الخازندارّ من التكلم فيها.

القاهرة عوًضا وفيه أيًضا خلع على القاضي صدرّ الدين أحأمد بن العجمي وأعيد إلى حأسبة
دينارًّا ورّتب له على عن صارّم الدين إبراهيم بن الحسام وأنعم عليه المير ططر بثمانين

 ديوان الجوالي بالقاهرة في كل يوم دينارًّا.

 وفي هذا اليوم استتمت نفقة المماليك السلطانية.

باستقرارّه نظام ثم في يوم الثنين سادس عشر المحرم خلع السلطان على المير ططر
 الملك.

 ططر. وخلع على المير تنبك ميق باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن المير

القردمي وخلع على المير جاني بك الصوفي باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن قجقارّ
ألطنبغا وأنعم عليه بخبز آق بلط الدمرداش أحأد المراء المجردين صحبة المير الكبير

 القرمشي.

الطبلخانات وخلع على المير تغري بردي المؤيدي المعروف بأخي قصروه أحأد أمراء
عوًضا عن ورّأس نوبة باستقرارّه أمير مائة ومقدم ألف وأمير آخورّ كبيًرا دفعة واحأدة

 المير طوغان المير آخورّ بحكم سفره صحبة التابك ألطنبغا القرمشي.

خاناه واستقر به وخلع على المير إينال الجكمي أحأد أمراء الطبلخانات وشاد الشراب
بالصغير بحكم سفره رّأس نوبة النوب عوًضا عن المير ألطنبغا من عبد الواحأد المعروف
العشرات ورّأس نوبة أيًضا مع القرمشيء وخلع على المير علي باي المؤيدي أحأد أمراء

 البلد الشامية. باستقرارّه داوادارًّا كبيًرا عوًضا عن مقبل الحسامي المتوجه إلى

 مائة ومقدم ألف. وأنعم على المير آق خجا الحأمدي أحأد أمراء الطبلخانات واستقر أمير

مائة ومقدم ألف وخلع على المير قشتم المؤيدي أحأد أمراء العشرات باستقرارّه أمير
 ونائب السكندرّية عوًضا عن المير ناصر الدين محمد بن العطارّ.

 وظيفته. وخلع على المير يشبك أتالي المؤيدي الستادارّ خلعة الستمرارّ على



ًبا وخلع على التاج بن سيفة الشوبكي خلعة الستمرارّ بولية القاهرة وأن يكون حأاج
 فاستغرب الناس ذلك من أن الحجوبية تضاف إلى ولية القاهرة.

الشامية وتقاليدهم ثم في يوم الثلثاء سابع عشرة توجهت القصاد بتشارّيف نواب البلد
نظام الملك العلمة المظفرية باستمرارّهم على عادتهم في كفالتهم وكتب المير ططر

 على المثلة ونحوها كما يكتب السلطان.

أجناد الحلقة إليهم ثم في يوم الرّبعاء ثامن عشر المحرم ابتدأ المير أقطوه برد مال
 وتولى ذلك في أول يوم المير ططر بنفسه.

وبقية أرّباب ثم في يوم الخميس تاسع عشره خلع نظام الملك على الفضاة الرّبعة
الدين الدولة من المتعممين على عادتهم وخلع على القاضي شرف الدين محمد بن تاج

يليه عبد الوهاب بن نصرالله موقع المير ططر باستقرارّه في نظر أوقاف الشراف وكان
 المير ططر من يوم مات القاضي ناصر الدين محمد بن البارّزي كاتب السر.

فأعفي وخلع وفيه استعفى القاضي علم الدين داود بن الكويز من وظيفة نظر الجيش
وهي بيد عليه كاملية بسمورّ ونزل إلى دارّه كل ذلك حأيلة لتوصله لوظيفة كتابة السر

 صهره القاضي كمال الدين ابن البارّزي حأتى وليها حأسبما يأتي ذكره.

فلما انقضت ثم في يوم الجمعة نودي بأن المير الكبير ططر يجلس للحكم بين الناس
كان الملك الصلة توجه المير الكبير ططر فجلس بالمقعد من السطبل السلطاني كما

 المؤيد يجلس للحكم به إل أنه قعد على يسارّ الكرسي ولم يجلس فوقه.

البارّزي على وحأضر أمراء الدولة على العادة وقعد كاتب السر القاضي كمال الدين بن
وحأكم الدكة وقرأ عليه القصص ووقف نقيب الجيش ووالي القاهرة والحجاب بين يديه

بين الرعية ورّد المظالم وساس الناس أحأسن سياسة فإنه كانت لديه فضيلة وعنده
يقظة وفطنة ومشارّكة جيدة في الفقه وغيره وله محبة في طلب العلم ل سيما مذهب

 الحنفية فإنهم كانوا عنده في محل عظيم من الكرام. السادة

خدمته إلى أن ثم انفض الموكب وطلع إلى طبقة الشرفية وجميع المراء بين يديه في
 أكل السماط ونفذ المورّ ونزل كل أحأد إلى منزله.

الرزاق بن وأصبح يوم السبت حأادي عشرين المحرم غضب على الصاحأب تاج الدين عبد
 الهيصم وعزله عن نظر ديوان المفرد.

 ثم في يوم الثنين ثالث عشرينه قدم أمير حأاج المحمل بالمحمل.

المعروف وفيه طلب المير ططر تاج الدين عبد الرزاق بن شمس الدين عبد الوهاب
المفرد عوًضا بابن كاتب المناخ مستوفي ديوان المفرد وخلع عليه باستقرارّه ناظر ديوان

الكبير وعليه عن الصاحأب تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم وخرج من بين يدي المير
ًيا ونزع الخلعة من عليه وخلع عليه الخلعة حأتى جاوز دهليز القصر فطلبه المير ططر ثان

الله برغبته تشريف الوزارّه فلبسها على كره منه عوًضا عن الصاحأب بدرّ الدين بن نصر
إلى نظر عنها وطلب الصاحأب تاج الدين عبد الرزاق بن الهيصم وخلع عليه بإعادته

نظر الديوان المفرد وخلع على الصاحأب بدرّ الدين بن نصر الله باستمرارّه في وظيفته
الخاص وخلع على المير يشبك أنا لي المؤيدي الستادارّ باستقرارّه كاشف الكشاف

 بالوجه القبلي والبحري.



َلع على القاضي كمال الدين محمد ابن ّي ثم في يوم الخميس سادس عشرينه َخ ِز ِرّ َبا ال
َلم الدين بن َع َوًَضاعن  ْيز. كاتب الَسّر باستقرارّه في وظيفة نظر الجيش ِع َو  الك

َطر في يوم الجمعة أيًضا بعد الصلة بالسطبل َط َكم الميُر  السلطاني كما حأكم به ثم حَأ
ِير الكبير َلع الم ْبَخ المَحرم َخ ُكويز أوًل ثم في يوم الثنين سل َلم الدين بن ال َع َطر على  َط

ِه ِر ْه َوًضاعن ِص ِزي. باستقرارّه في وظيفة كاتب السر ِع ِرّ  القاضي كمال الدين ابن البا

َدت المورُّ ُوَس َو ِرّيها  َبا ْوَس غيُر  َق ّلم ال  إلى غير أهليها. قال المقريزي: فتس

ْلَحط على ابن ِرد ا ُي ُكويز غير أن وظيفة قلَت: ومعنى قول المقريزي لهذا الكلم لم  ال
َلى َطو ّليها له اليد ال َو َت َنثر كتابة الًسر وظيفة جليلة يكون ُم ْظم وال ّن في الفقه والنحو وال

َتَرُسل والمكاتبات والباع الواسع في التارّيخ َقع وال َو وأيام الناس وأفعال السلف كما 
َد عليه كتاٌب َورَّ َلّما  َبْرقوق  ّظاهر  ِدرّ القاضي بدرّ للملك ال ْق َي َعَجم فلم  من بعض ملوك ال

ِه - وهو ًل كاتب سر فاحأتاج السلطاُن إلى أن طلب من أثناء الدين بن فضل الله على حَأ
ْيُخون طريق دمشق الشيٍخ بدرَّ الدين محمود َتاني وهو من جملة ُصوفية خانقاه َش الكلْس

 حأتى حَأًل له ألفاظه.

َعى فِي وظيفة كتابة السر َفَس ُقْرَب أجل ابن فضل الله  جماعٌة كبيرة من وصادف ذلك 
َبْرُقوق إليهم وأرّسل أحْأَضر َتاني ولم يكن عليه العيان بمال له صورّة فلم يلتفت  ُلْس ُك ال

ُلوطة يتجّمل بها وخلع عليه باستقرارّه في كتابة السر ًدم ذكر ذلك كله في َم َق وقد ت
َبْرُقوق الثانية - فصارّ الكلْستاني على طريق أذهل فيها الملك ترجمة الملك الظاهر 

َعها من َهُه على أشياء لم يكن َسِم ُقوق ونب َبْر  غيره. الظاهر 

ُلْستاني أمثل من القاضي ناصر الدين ُك َيل هذه الوظيفة بعد ال ّي ثم ولده ثم لم  ِز ِرّ ابن البا
 كمال الدين هذا فإنهما كانا أهًل لها وزيادة.

ّق ذلك َعلم ا الدين هذا َش ِزَل ابن البارّزي واستقّر عوضه  على أهل العلم فعندما ع
ْوق. ّذ  وال

ِقَصَص َقَرأ ال َكة و َلُم الدين على الد َع َلس  َدف ذلك بأنه لما َج على المير الكبير ططر وصا
ّد عليه نقيُب الجيش في المل: " َصّحف اسم ابن َجّماز بابن الحمارّ وقال: ابن الحَمارّ فر

 الناس. ابن َجّماز ابن َجّماز وكّررّ ذلك حأتى َضِحك

َلة الشيخ ْي َد في تلك الل َع َو َو ْقَصَرائي ِسًرا وطلع الميُر ططر إلى الشرفية  ْدرَّ الدين بن ال َب
ُتم ذلك إلى وقته. بوظيفة كتابة السر إن تّم أْمُره وأَمره أن ْك  َي

ِوي ُغون َشا ْقَمق الرّْ ِدَم الخبُر من الشام بأن المير َج َق نائب الشام امتنع من الدخول ثم 
ْولى َت عليها وعلى ما فيها من الموال في طاعة المير ططر وأنه أخذ قلعة دَمشق واْس

َدْولة إل المير ططر والسلحا وغير ذلك وكان بها نحو المائة ألف دينارّ فاضطرب أهُل ال
َتَحّرك لذلك. َي  فإنه لم 

عظيمة فجارّاه وطلع إليه حأمفوه المير ُسودون الفقيه الظاهري وكان له عنده مكانة
َغا ُب ْن ُط ْل ْقَمق فقال له ططر: يا أبي الهم أ َقْرَمِشي الظاهري وأما ُسودون في أمر َج ال

ْقَمق فإنه رَّجٌل غريب مملوك أمير ليس له من يقوم ِته ول من يعينه على ما َج ُنْصَر ب
َوط يرومه غير أنه يلعب في ذهاب مهجته فقال له سودون الفقيه: وإن يكن فافعل الحْأ

 وأشارّ عليه بما يفعله.



بطبقة الشرفية فلما كان يوم الخميس عاشر صفر جمع الميُر الكبيُر ططر القضاة عنده
ْولة ومباشريها وكثيًرا ِمَن الَمماليك السلطانية وأعلمهم بأن من القلعة وسائر أمراء الد

َقْرَمِشي ومن َغا ال ْنب ُط ْل َأ ِدين لم يرضوا نَواب الشام والمير الكبير  معه من المراء المجر
ْوت السلطان الملك َططر بعد َم ِكم بما عمله الميُر  ّؤيد ثم قال: ول بد للناس من حأا الم

َتولى أمر تدبير أمورّهم وأن يعينوا رّجًل يرضونه ليقوم بأعباء المملكة ويستبد بالمورّ َي
قد رّضينا بك وكان الخليفة حأاضًرا فيهم فأشهد المير فقال جميع من حأضر بلسان واحأد:

الرعية إلى المير الكبير ططر وجعل إليه عزل من يريد ططر عليه أنه فوض جميع أمورّ
سائر الناس وأن يعطي من يختارّ ويمنع من شاء من عزله وولية من يريد وليته من

والدعاء على المنابر وضرب السم على الدينارّ والدرّهم العطايا ما عدا اللقب السلطاني
 هي باسم السلطان الملك المظفر أحأمد. فإن هذه الثلثة باقية على ما

وحأكم بصحته وأثبت قاضي القضاة زين الدين عبد الرحأمن التفهني الحنفي هذا الشهاد
 ونفذ حأكمه قضاة القضاة الثلثة.

 في كل قليل. ثم حألف المراء جميعهم للمير الكبير ططر يمينهم المعهود بالطاعة له

أخرجه إليه من وكان سبب هذا أن بعض أعيان الفقهاء الحنفية ذكر للمير ططر نقًل
رّجل للتحدث فروع المذهب أن السلطان إذا كان صغيًرا وأجمع أهل الشوكة على إقامة

وقويت عنه في أمورّ الرعية حأتى يبلغ رّشده نفذت أحأكامه فوقع هذا القول في محله
 قلوب حأواشي المير ططر بذلك وقالوا: نحن على الحق ومن خالفنا على الباطل.

نائب حألب وقد وبينما المير ططر في ذلك ورّد عليه الحنبر بسيف المير يشبك اليوسفي
الثلثاء ثالث قتل في وقعة كانت بينه وبين المير الكبير ألطنبغا القرمشي فى يوم

 عشرين المحرم.

الفجورّ والجرأة قال المقريزي: وكان يشبك من شرارّ خلق الله تعالى لما هو عليه من
 على الفسوق والتهون في سفك الدماء وأخذ الموال.

عليه وأسر وكان الملك المؤيد قد استوحأش منه لما يبلغه من أخذه في أسباب الخروج
لم للمير ألطنبغا القرمشي في إعمال الحيلة في القبض عليه فأتاه الله من حأيث

ًذا وبيًل ولله الحمد انتهى كلم المقريزي.  يحتسب وأخذه أخ

لما خرج القرمشي قلت: وكان من خبر يشبك هذا مع المير الكبير ألطنبغا القرمشي أنه
المير طوغان أمير آخورّ من الديارّ المصرية إلى البلد الشامية وصحبته المراء وهم:

الناصري وآق بلط الدمرداش وألطنبغا من عبد الواحأد الصغير رّأس نوبة النوب وأزدمر
دولة الملك الظاهر وسودون اللكاش وجلبان أمير آخورّ الذي تولى نيابة دمشق في

على المير جقمق وقبل خروج القرمشي من القاهرة أسر إليه الملك المؤيد بالقبض
الشامية الكبير يشبك اليوسفي نائب حألب إن أمكنه ذلك فسارّ القرمشي إلى البلد

حأيث ندبهم مقدًما للعساكر ثم توجه إلى البلد الحلبية ثم سارّوا من حألب هو ورّفقته إلى
فاستوحأش إليه الملك المؤيد وعادوا إلى حألب في أول سنة أرّبع وعشرين وأقاموا بها

 المير يشبك نائب حألب منهم ولم يجسر القرمشي على مسكه.

المراء وبينما هم في ذلك طرقهم الخبر بموت السلطان الملك المؤيد فاضطرب
ووافقه المجردون وعزم المير الكبير ألطنبغا القرمشي على العود إلى الديارّ المصرية

 على ذلك رّفقته من المراء.

 وبرز بمن معه إلى ظاهر حألب وخرجوا من باب المقام.



 يركب ويقاتلهم. وبلغ ذلك المير يشبك نائب حألب وكان لم يخرج لتوديعهم فعزم على أن

 القرمشي. وبلغ ذلك القرمشي في الحال فأرّسل إليه دوادارّه السيفي خشكلدي

القرمشي أن حأدثني خشكلدي المذكورّ من لفظه قال: ندبني أستاذي المير ألطنبغا
طلع إلى أتوجه إلى أمير يشبك وأذكر له مقالة القرمشي له فتوجهت إليه فإذا به قد

 مامعك. منارّة جامع حألب فطلعت إليه بها وسلمت عليه فرد علي السلم وقال: هات

ملك فقلت: قد تعبت من طلوع السلم أمهل علي ساعة فإني جئت من ملك إلى
تريد قتاله فأمهلني ساعة فبدأته بأن قلت: المير الكبير يسلم عليك ويقول لك بلغة أنك
الديارّ بمن معه من المراء وهو يسألك ما القصد في قتاله وقد استولى ططر على

عما ملكاه المصرية وجقمق على البلد الشامية فاقصدهما فإنهما هما الهم فإن أجليتهما
سفارّ فنحن في قبضتك وإن كانت الخرى فما بالك بالتشويش علينا لغيرك ونحن ناس

طريقهم غرباء البلد قال: فلما سمع كلمي سكت ساعة وقال: يسافروا من وقف في
المير ومن هو الذي يقاتلهم أو معنى هذا الكلم قال: فبست يده وعدت بالجواب إلى

الحرب هو الكبير وقبل أن أبلغه الرسالة إذا يشبك المذكورّ نزل من المنارّة ولبس آلة
 ومماليكه في الحال وقصد المراء وهم بالسعدي.

واحأدة انكسر فيها فلما رّآه المراء المصريون رّكبوا ورّجعوا إليه وحأملوا عليه حأملة
 وتقنطر عن فرسه وقطعت رّأسه في الوقت.

 ونزل بدارّ السعادة. فعاد المير الكبير ألطنبغا القرمشي بمن معه من المراء إلى حألب

إلى أن ومن غريب ما اتفق ان المير يشبك المذكورّ كان قد استوى سماطه فأخره
 يقبض على المراء ويعود يأكله فقتل في الحال.

 إلى الكل. ودخل القرمشي بمن معه ومد السماط بين أيديهم فأكلوه وكانوا في حأاجة

عبد الواحأد واستمر القرمشي بحلب مدة إلى أن ولى نيابة حألب المير ألطنبغا من
 الصغير رّأس نوبة وعاد إلى دمشق.

لمخالفتهم لما أوصى واتفق القرمشي مع المير جقمق نائب الشام على قتال المصريين
 به الملك المؤيد شيخ قبل موته.

ًنا وأن يكون ألطنبغا القرمشي هو المتحدث وكانت وصية الملك المؤيد أن يكون ابنه سطا
إقطاعات المراء في تدبير مملكته فخالف ذلك المير ططر وصارّ هو المتحدث وأخرج

 المجردين صحبته.

المصرية ومعه وبينما هم في ذلك بلغهم أن المير ططر عزم على الخروج من الديارّ
 السلطان الملك المظفر أحأمد إلى البلد الشامية فتهيئوا لقتاله.

وملك القرمشي ثم بعد مدة يسيرة وقع بينهما وحأشة وتقاتل فانهزم جقمق إلى الصبيبة
 دمشق حأسبما يأتي ذكره.

 هذا ما كان من أمر القرمشي مع يشبك.



في نفسه: قد وأما المير ططر فإنه لما بلغه قتل يشبك سر بذلك سرورًّا عظيًما وقال
 كفيت أمر بعض أعدائي بل كان يشبك أشد عليه من جميع من خالفه.

 انتهى.

كان - - ثم في يوم الخميس سابع عشر صفر قدم المير قجق العيساوي حأاجب الحجاب
السكندرّية في الدولة الناصرية والمير بيبغا المظفري أمير مجلس - كان - من سجن

المؤيد قد نفاه من بأمر المير ثم قدم المير يشبك الساقي الظاهري العرج وكان الملك
الحافظي بدمشق دمشق إلى مكة لما حأضر إليه من قلعة حألب في حأصارّه المير نورّوز

فإنه كان نائبها بحيلة دبرها الملك المؤيد على يشبك المذكورّ حأتى استنزله من قلعة حألب
 من قبل المير نورّوز.

المراء الظاهرية ولما ظفر به المؤيد شيخ أرّاد قتله فيمن قتله من أصحاب نورّوز من
بها سنين ثم برقوق فشفع فيه المير ططر فأخرجه الملك المؤيد شيخ إلى مكة فأقام

بحضورّه نقله إلى القدس فلم تطل مدته به حأتى مات الملك المؤيد وتحكم ططر فكتب
 إلى القاهرة.

نوبة بركة الحبش وكان له منذ خرحا من الديارّ المصرية نحو العشرين سنة فإنه جرحا في
ًبا لعرجه وخرج من القاهرة ودام بالبلد من سنة أرّبع وثمانمائة الجرحا الذي كان سب

 الشامية إلى يوم تارّيخه.

ًكا بالديارّ المصرية في دولة الملك الشرف برسباي قلت: ويشبك هذا هو الذي صارّ أتاب
 وقع ذلك. وهو الذي حأسن للملك الشرف برسباي الستيلء على بندرّ جدة حأتى

ًيا وتدبيًرا لم تر عيني مثله في أبناء جنسه وكان يشبك من رّجال الدهر عقًل وحأزًما ورّأ
 ويأتي ذكره في محله إن شاء الله تعالى - انتهى.

قد نفاه إليها ثم قدم أيًضا سودون العرج الظاهري من قوص وكان الملك المؤيد أيًضا
 من سنين عديدة.

مقولة المير وكان سودون أيًضا من أعيان المماليك الظاهرية برقوق وفي ظنه أنه من
بك بن ثم أفرج المير ططر نظام الملك عن المير ناصر الدين محمد بك بن علي

 قرمان.

السبت سادس وخلع عليه ورّسم بتجهيزه ليعود إلى مملكته فتجهز وسارّ في النيل يوم
 بلده. عشرين صفر إلى ناحأية رّشيد ليركب منها إلى البحر الملح ويتوجه إلى جهة

على يد بعض ثم في يوم الرّبعاء أول شهر رّبيع الول قدم الخبر على المير ططر
أنه لما قتل الشاميين ومعه كتاب المير الكبير ألطنبغا القرمشي من حألب وهو يتضمن:

رّأس نوبة المير يشبك نائب حألب ولى عوضه المير ألطنبغا من عبد الواحأد الضغير
بالسلطنة النوب فإنه عندما ورّد عليه الخبر بموت السلطان الملك المؤيد شيخ بعدما عهد

القرمشي وأنه من بعده لبنه الملك المظفر أحأمد وأن يكون القائم بتدبير الدولة ألطنبغا
من المراء قد أقيم في السلطنة الملك المظفر كما عهد الملك المؤيد أخذ هو ومن معه

 في الرحأيل من حألب إلى جهة الديارّ المصرية كما رّسم له به.

 وكان من أمر يشبك ما كان فاشتغل بذلك عن المسير.



وتحليفهم للسلطان ثم ورّد عليه الخبر باستقرارّ نواب الممالك الشامية على عوائدهم
غلط من الكاتب الملك المظفر أحأمد وللمير الكبير ططر فحمل المر في ذلك على أنه

 وسأل أن يفصح له عن ذلك وأبرق وأرّعد.

 ولم يعلم بأن المر انقضى وفاته ما أرّاد.

ثم أمر المير ططر وقد انتهز المير ططر الفرصة وتمثل لسان حأاله بقول القائل: الوافر
شيخ لبنه بالملك وأقيم في بكتابة جوابه فأجيب بكلم متحصله: أنه لما عهد الملك المؤيد

يكون المتحدث في أمورّ السلطنة طلب المراء والخاصكية والمماليك السلطانية أن
أمورّ المملكة بأسرها الدولة المير ططر ورّغبوا إليه في ذلك ففوض إليه الخليفة جميع

إمرياتهم وإقطاعاتهم على فليحضر المير بمن معه إلى الديارّ المصرية ليكونوا على
 من غير استئذانه. عادتهم ثم أنكر عليه استقرارّ ألطنبغا الصغير في نيابة حألب

قطلوبغا التنمي نائب ثم قدم الخبر أيًضا على المير ططر بأن علي بن بشارّة قاتل المير
على نائبها المير صفد وكسره فانحصر بمدينة صفد إلى أن فر منها إلى دمشق وإنضم

وسكن قلعة جقمق وأن جقمق قد استعد بدمشق واستخدم جماعة كبيرة من المماليك
 دمشق.

ألطنبغا فتحقق المير ططر عند ذلك خروج جقمق عن طاعته وكذلك المير الكبير
 القرمشي وأخذ في إبرام أمره.

تنبك ميق العلئي فلما كان يوم الخميس تاسع شهر رّبيع الول المذكورّ خلع على المير
القرمشي وأنعم عليه باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية عوًضا عن ألطنبغا

الصفوي المعروف بإقطاعه وأنعم بإقطاع تنبك ميق على المير إينال السيفي شيخ
العيساوي القادم من بالرّغزي وأنعم بإقطاع إينال الرّغزي المذكورّ على المير قجق

أحأد المراء سجن السكندرّية قبل تارّيخه وأنعم بإقطاع ألمير طوغان أمير آخورّ
المقدم ذكره المجردين على المير تغري بردي من آقبغا المؤيدي المعروف بأخي قصروه

حألب على وأنعم بإقطاع المير ألطنبغا الصغير رّأس نوبة النوب المستقر في نيابة
وأنعم سودون العلئي وأنعم بإقطاع سودون العلئي على المير قطج من تمراز الظاهري

المظفري بإقطاع المير أزدمر الناصري أحأد مقدمي اللوف المجردين على المير بيبغا
 الظاهري الذي قدم قبل تارّيخه من سجن السكندرّية.

المجردين على وأنعم بإقطاع المير جرباش الكريمي المعروف بقاشق أحأد المقدمين
تمرباي المير تمرباي من قرمش المؤيدي شاد الشراب خاناه وأنعم بإقطاع المير

المذكورّ وهو إمرة طبلخاناه على المير أرّكماس اليوسفي وبإقطاع المير أرّكماس
المذكورّ على سودون النورّوزي الحموي وبإقطاع سودون الحموي على شاهين الحسني

بردي المحمدي قسم بينهما وأنعم بإقطاع المير جلبان المير آخورّ كان أحأد وتغري
المتجردين على المير علي باي من علم شيخ المؤيدي الدوادارّ الكبير وأنعم المقدمين

 باي المذكورّ على الديوان المفرد. بإقطاع علي

تارّيخه من القاهرة وأنعم بإقطاع المير مقبل الحسامي الدوادارّ الكبير الذي تسحب قبل
جقمق وأنعم بإقطاع إلى الشام على المير جقمق العلئي الخازندارّ وهو الملك الظاهر
قصروه من تمراز المير ألطنبغا المرقبي حأاجب الحجاب أحأد المجردين على المير

أنعم على الظاهري وأنعم بإقطاع قصروه على مغلباي البوبكري المؤيدي الساقي ثم
 المصرية. المير قانباي الحمزاوي ثاني رّأس نوبة بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ



ططر على المراء ثم في يوم الرّبعاء ثاني عشرين شهر رّبيع الول المذكورّ فرق المير
عزم على والمماليك في دفعة واحأدة أرّبعمائة فرس برسم السفر إلى الشام وقد

للمراء المسير إلى البلد الشامية صحبة السلطان الملك المظفر أحأمد بعد أن رّسم
 والمماليك بالتجهيز إلى السفر.

من ذلك وكتب ثم قدم قصاد المراء المجردين إلى مصر بطلب جمالهم وأموالهم فمنعوا
وأنت مخير للمير ألطنبغا القرمشي بأن الجمال فرقها السلطان وقد عزم على السفر

بين أن تحضر على ما كنت عليه وبين أن تستقر في نيابة الشام عوًضا عن جقمق
 الرّغون شاوي.

 ثم أخذ المير ططر في التهيؤ والهتمام إلى السفر.

الدين محمد ابن ثم في يوم الثنين سابع عشرينه خلع المير ططر على المير صلحا
العالية عوًضا عن الصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر الله ناظر الخواص باستقرارّه أستادارّ

الدين المذكورّ بإمرة المير يشبك المؤيدي المعروف بأتالي بعد عزله وأنعم على صلحا
 مائة وتقدمة ألف.

إلى البلد الشامية وفي هذا اليوم والذي قبله نودي بالقاهرة وظواهرها بأن ل يسافر أحأد
 وهدد من وجد مسافًرا إليها بالقتل.

الفعلة وأشباهها وكان القصد بهذه القضية تعمية أخبارّ مصر وأحأوالها عن قلت: ولهذه
غالب كان يعجبني أفعال المير ططر فإنه كان يسير على طريق ملوك السلف في

حأركاته لكثرة اطلعه لخبارّهم وأمورّهم ومن تعمية الخبارّ على العدو والتورّي في
ًنا فيورّ بآخر.  السفارّ من أن يقصد مكا

الكل علي باي ومن مخادعة أعدائه والترقق لهم فإنه بلغه - لما استفحل أمره عن
كفاية له - إن استقام المؤيدي الدوادارّ أنه يقول لخجداشيته المؤيدية: ل تكترثوا بأمره

الرّض وأيش هو ططر. فهو على حأاله وإن تعوج أخذته بيدي وألقيته من أعلى القصر إلى

المذكورّ وإظهارّه فلما سمع ذلك أمر القائل له بالكتمان - وأخذ في اللمام على علي باي
الشام حأسبما على سره وهو مع ذلك في قلبه منه أمورّ وحأزازات وأيضا لما وصل إلى

 نذكره.

المراء وقدم عليه خجداشيته من عند قرا يوسف على أقبح حأال من الفقر أعني عن
الذين هربوا من الملك المؤيد في وقعة قاني باي نائب الشام وهم سودون من عبد

الرحأمن نائب طرابلس وتنبك البجاسي نائب حأماة وطرباي نائب غزه وجاني بك
ويشبك الجكمي الدوادارّ الثاني الذي كان فر من الحجاز إلى العراق وغيرهم الحمزاوي

إلى دمشق وتمثلوا بين يدي ططر ورّآهم علي باي الدوادارّ المذكورّ وتغري فلما وصلوا
أمير آخورّ كبير قال للمير ططر - لما أتوا -: هؤلء يريدون العود إلى بردي المؤيدي

عليه وهم أعداء أستاذنا فقال لهما ططر: أعوذ بالله هؤلء ما بقي فيهم بقية ماكانوا
ما ذكرتموه مما قاسوه من الغربة والتشتت وإنما قصد كل واحأد منهم ما يقوم لطلب

إقطاع حألقة ويقيم بالقدس أو مرتب ويقيم بدمياط أو شيء على الجوالي بأوده مثل
أنهم خشداشيتنا ل يمكننا إل النظر في أحأوالهم بنحو ما ذكرناه فلما سمع وأنتم تعرفون

ًئا وأما غير ذلك فل فقال لهم ططر: وما تم المؤيدية ذلك قالوا: " هذا ما نقول فيه شي
غير ما قلته فانخدعوا وسكتوا على ما سنذكره من أمرهم عند قدومهم على المير ططر

 بدمشق.



 انتهى.

 السفر. ثم أخذ المير ططر - بعد المناداة - في تجهيز أمره وأمر السلطان الى

الملك من قلعة الجبل يوم الثنين رّابم شهر رّبيع الخر رّكب المير ططر نظام فلما كان
النصر ثم عاد ودخل ومعه المراء والخاصكية والمماليك السلطانية وسارّ إلى جهة قبة

في موكب سلطاني القاهرة من باب النصر وخرج من باب زويلة إلى أن طلع إلى القلعة
المير ططر من يوم لم يفقد فيه إل الجاوشية والعصابة السلطانية وهذا أول موكب رّكبه

 تحكمه في الديارّ المصرية وهو من يوم موت الملك المؤيد شيخ.

نفقة سفر في ثم في سادسه نودي فى المماليك السلطانية بالطلوع إلى القلعة لخذ
 يوم الخميس.

وأنفق في فلما كان يوم الخميس المذكورّ جلس المير ططر نظام الملك بقلعة الجبل
 المماليك السلطانية نفقة السفر لكل واحأد مائة دينارّ إفرنتية.

تنبك ميق خمسة ثم في تاسعه أنفق على المراء والمماليك أيًضا فحمل للمير الكبير
 آلف دينارّ ولمن عداه أرّبعة آلف دينارّ وثلثة آلف دينارّ.

ووجههما إلى وفي عاشره أخرج المير ططر ولدي الملك الناصر فرج من قلعة الجبل
 سجن السكندية كما كانا أوًل به.

السلطان وكان سبب قدومهما من السكندرّية إلى مصر أن عمتهما خوند زينب بنت
في الملك الظاهر برقوق وزوجة الملك المؤيد شيخ كانت سألت زوجها الملك المؤيد

قدومهما بسبب ختانهما فقدما إلى القلعة وختنا وهما محمد وخليل فأقاما عند عمتهما
 إلى أن مات الملك المؤيد.

السكندرّية وسجنهما فلما عزم ططر على التوجه إلى البلد الشامية أمر بعودتهما إلى
 بها كما كانا أوًل.

القاهرة فقدم ثم في رّابع شهر رّبيع الخر خرجت مدورّة السلطان إلى الريدانية خارّج
المير ططر الخبر على المير ططر بأن عساكر دمشق برزت منها إلى اللجون فركب

أحأمد والمراء في يوم الثلثاء تاسع عشرة من قلعة الجبل ومعه السلطان الملك المظفر
أم السلطان وسائر أرّباب الدولة ونزل من قلعة الجبل إلى الريدانية بمخيمه وسافرت

 الملك المظفر أحأمد خوند سعادات في محفة صحبة ولدها.

الريدانية ثم استقل وأصبح من الغد في يوم الرّبعاء رّحأل المير الكبير تنبك ميق من
العساكر في يوم المير ططر بالسفر ومعه السلطان والخليفة والقضاة الرّبعة وبقية

أن جعل المير الجمعة ثاني عشرين شهر رّبيع الخر المذكورّ والموكب جميعه لططر بعد
الصعيد وأن ينوب قاني باي الحمزاوي نائب الغيبة بالديارّ المصرية وهو يومئذ غائب ببلد

يحضر قاني باي وجعل عنه في نيابة الغيبة المير جقمق العلئي جارّكس المصارّع إلى أن
والمير قرا مراد خجا معهما أيًضا في القاهرة لمراء المقدمين المير آقبغا التمرازي

 الشعباني.

الثنين جمادى سارّ المير ططر من الريدانية بالسلطان إلى أن وصل مدينة غزة في يوم
 الولى.



دمشق منهم وفي مدة إقامته بغزة قدم عليه جماعة من المراء ممن خرج من عسكر
المؤيد والمير المير جلبان أمير آخورّ وكان أحأد المراء المجردين إلى حألب في أيا الملك

كان خرج معهم إينال النورّوزي نائب حأماة وغيرهما فسر المير ططر وفر منهم - ممن
المير من دمشق - المير مقبل الحسامي الدوادارّ كان - في طائفة يريد دمشق إلى

 جقمق.

بيسان في ثم سارّ المير ططر من غزة بالسلطان والعساكر يريد دمشق حأتى وصل إلى
الدوادارّ لما وصل يوم الثلثاء عاشر جمادى الولى فورّد عليه الخبر من دمشق بأن المير

النورّزوي في طاعة المير إلى دمشق وأخبر المراء بدخول المير جلبان والمير إينال
المير الكبير ألطنبغا ططر شق ذلك على المير جقمق الرّغون شاوي نائب الشام وعلى
في المصلحة فلم القرمشي ومن معه من المراء المصريين واضطرب أمرهم وتكلموا

رّأي ألطنبغا ينتظر لهم أمر واختلفا - أعني القرمشي وجقمق نائب الشام - فاقتضى
وامتنع جقمق القرمشي ومن معه الدخول في طاعة المير ططر والتسليم له فيما يفعل

 نائب الشام من ذلك وأبى قتال ططر.

جمادى الولى المذكورّة وافترقا من يومئذ وصارّا في تباين إلى أن كان يوم الثلثاء ثالث
معه من المراء فطلب بلغ المير ألطنبغا القرمشي عن جقمق أنه يريد عليه وعلى من

 أصحابه وشاورّهم فيما يفعل فاقتضى رّأيهم محارّبته.

وعليهم السلحا فبادرّ القرمشي إلى محارّبة جقمق ورّكب بمماليكه وأصحابه بآلة الحرب
السلطان فأتاه ووقف بهم تجاه قلعة دمشق وقد رّفع الصنجق السلطاني وأعلن بطاعة

 جماعه كبيرة من أمراء دمشق وغيرها رّاغبين في الطاعة.

بهم المير وبلغ جقمق ذلك فتهيأ لقتاله ولبس السلحا ونزل بمماليكه وأصحابه وصدم
النهارّ إلى أن ألطنبغا القرمشي ومن معه وقاتلهم فكان بينه وبينهم وقعة هائلة طول
الحسامي الدوادارّ انكسر المير جقمق وتوجه هو والمير طوغان أمير آخورّ والمير مقبل
استولى على في نحو الخمسين فارًّسا إلى جهة صرخد وأن المير ألطنبغا القرمشي

 والمير ططر. مدينة دمشق وتقدم إلى القضاة والعيان أن يتوجهوا إلى ملقاة السلطان

ثبات أمره فسر المير ططر بذلك غاية السرورّ وعلم أن المر قد هان وتحقق كل أحأد
 وأنه سيصير أمره إلى ما سنذكره.

اللوف بالديارّ وكان الذي قدم عليه بهذا الخبر المير أزدمر الناصري أحأد مقدمي
 المصرية ممن كان صحبة القرمشي بالبلد الحلبية.

عليه المير ططر ثم قدم على المير ططر أيًضا المير قطلوبغا التنمي نائب صفد وخلع
 باستقرارّه على نيابة صفد.

غير ممانع ثم رّكب المير ططر ومعه السلطان والعساكر إلى نحو دمشق حأتى دخلها من
ألطنبغا بكرة الحأد خامس عشر جمادى الولى المذكورّة بعد أن تلقاه المير الكبير

جرباش القرمشي ومعه المير ألطنبغا المرقبي حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية والمير
الكريمي المعروف بقاشق أحأد مقدمي اللوف بديارّ مصر والمير سودون اللكاشي أحأد

 مقدمي اللوف أيًضا والمير آق بلط الدمرداش أحأد مقدمي اللوف أيًضا.

بمن معه ولما دخل القرمشي على السلطان الملك المظفر أحأمد نزل وقبل الرّض له
نظام وسلم على المير ططر ثم رّكب وسارّ في خدمة السلطان فتأدب معه المير ططر
إل الملك بأن يسير في ميمنة السلطان الملك المظفر فامتنع من ذلك وألح عليه فأبى



سيره في ميسرة السلطان كل ذلك بعد أن خلع السلطان علي القرمشي وسارّ
أن طلع إلى قلعة دمشق ومعه فأؤل ما بدأ به المير ططر أن قبض على السلطان إلى
ألطنبغا القرمشي وعلى المير جرباش الكريمي وعلى المير ألطنبغا المير الكبير

المير أرّدبغا من أمراء اللوف بدمشق وعلى المير بدرّ الدين حأسن بن المرقبي وعلى
 الطرابلسي أستادارّ المؤيد شيخ وعلى جماعة أخر. محب الدين

تنبك ميق وأصبح يوم الثنين سادس عشرة جلس للخدمة بقلعة دمشق وخلع على المير
وخلع على العلئي باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا عن جقمق الرّغون شاوي الدوادارّ

المير ألطنبغا المير إينال الجكمي رّأس نوية النوب واستقر به في نيابة حألب عوًضا عن
أتابك دمشق من عبد الواحأد المعروف بالصغير وعلى المير يونس الركني العورّ

 باستقرارّه في نيابة غزة عوًضا عن أرّكماس الجلباني.

العساكر لديارّ المصرية ثم خلع على المير جاني بك الصوفي أمير سلحا باستقرارّه أتابك
 عوًضا عن تنبك ميق.

بيبغا ثم أخذ المير ططر في العمل على مسك جقمق الدوادارّ فبعث إليه المير
عن المظفري أمير مجلس والمير إينال الشيخي الرّغزي والمير يشبك أنالي المعزول
فسارّوا الستادارّية والمير سودون اللكاشي ومعهم مائتا مملوك من المماليك السلطانية

 إلى صرخد.

وبالقبض وأرّسل المير ططر المبشر إلى الديارّ المصرية بقدوم السلطان إلى دمشق
على المير ثم تزوج المير الكبير ططر بأم السلطان الملك المظفر أحأمد صاحأب

الترجمة وهي خوند سعادات بنت المير صرغتمش وبنى بها فصارّ عم السلطان زوج أمه
ملكه مع ما تمهد له من المر من مسك المير ألطنبغا القرمشي ورّفقته ومن ونظام
الخبر عليه بمجيء خجداشيته المراء الذين كانوا فروا من الملك المؤيد في وقعة ورّودود

 المير قاني باي المحمدي نائب الشام المقدم ذكرهم.

من عند قرا يوسف فلما كان يوم الثلثاء ثامن جمادى الخرة قدم المراء المقدم ذكرهم
وهم المير بعد موته وكانوا عند قرا يوسف من يوم فروا من وقعة المير قاني باي

كان سودون من عبد الرحأمن نائب طرابلس كان والمير تنبك البجاسي نائب حأماة
وهو والمير طرباي الظاهري نائب غزة كان والمير يشبك الجكمي الدوادارّ الثاني كان

الذي فر من المدينة الشريفة لما كان أمير الحاج وتوجه إلى العراق في سنة إحأدى
وعشرين وثمانمائة والمير جاني بك الحمزاوي والمير موسى الكركري بمن كان معهم

ًدا منهم فخلع عليهم المير ططر وأنعم عليهم بالمال والخيل والسلحا غير أنه لم يعط أحأ
ًعا ول إمرة خوًفا من المماليك المؤيدية وكذلك المير برسباي الدقماقي نائب إقطا
طرابلس كان أعني الملك الشرف لما أطلقه من سجن قلعة دمشق لم ينعم عليه

من خبره أن الملك المؤيد جعله بعد إطلقه من سجن المرقب ثم أمر بإقطاع وكان
الدين الستادارّ - كان - فصودرّ وعوقب أشد عقوبة وأجرى عليه المير ططر بابن محب
مستكثرة ول زال في العقوبة إلى أن مات في سابع عشرين العذاب وأخذ منه جمًل

 المير ألطنبغا القرمشي. جمادى الخرة كل ذلك بعد قتل

العسكر وخبره أن المير ططر لما طلع إلى قلعة دمشق وقبض عليه في الحال ارّتج
لمسكه وعظم ذلك على جماعة كبيرة من المماليك السلطانية الظاهرية وطلبوا من

المير ططر إبقاءه فرأى ططر لنه ل يتم له أمر مع بقائه وأرّسل القرمشي أيًضا يترقق
له فلم يلتفت ططر إلى هذا كله وتمثل لسان حأاله بقول المتنبي: الكامل ل يخدعنك من

عدوك دمعه وارّحأم شبابك من عدو ترحأم ل يسلم الشرف الرفيع من الذى حأتى يراق
 جوانبه الدم وجسر عليه وقتله بعد أيام فلم ينتطح في ذلك عنزان. على



ًدا وكان المير ألطنبغا القرمشي حأسنة من حأسنات الدهر عقًل وحأشمة ورّياسة وسؤد
وعشرين وكرًما مع اللين والدب والتواضع كما سيأتي ذكره في حأوادث سنة أرّبع

 وثمانمائة إن شاء الله تعالى.

على التوجه ولما أن مهد المير ططر أمورّ دمشق وقوي جانبه بخشداشيته وأصحابه عزم
ططر من إلى فلما كان يوم الجمعة خامس عشرين جمادى الخرة المذكورّ رّكب المير

الحلبية قلعة دمشق ومعه السلطان الملك المظفر وجميع عساكره وتوجه إلى جهة البلد
الصغير وسارّ حأتى وصلها في العشر الول من شهر رّجب بعد أن فر منها المير ألطنبغا

 النواب. قبل قدومه بمدة وملكها المير إينال الجكمي وسكن بدارّ السعادة على عادة

والعربان وأقام المير ططر بحلب وأخذ في إصلحا أمرها وخلع على أمراء التركمان
 وبعث رّسله إلى البلد.

أصحاب جقمق وبينما هو في ذلك قدم عليه المير مقبل الحسامي الدوادارّ كان أحأد
المظفري طائًعا وقد فارّق المير جقمق من صرخد بعد أن حأوصر جقمق من المير بيبغا

عنه وفي المقدم ذكره ورّفقته أياًما فخلع المير ططر على المير مقبل المذكورّ وعفا
 النفس من ذلك شيء.

آخورّ الكبير ثم خلع المير ططر على المير تغري بردي من آقبغا المؤيدي المير
الجكمي وخلع المعروف بأخي قصروه باستقرارّه في نيابة حألب عوًضا عن المير إينال

بحكم على المير إينال الجكمي باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن جاني بك الصوفي
المؤيدي المشد انتقاله إلى أتابكية العساكر بديارّ مصر وخلع على المير تمرباي اليوسفي

ليتجهز إلى سفر باستقرارّه أمير حأاج المحمل فخرج من حألب وسارّ إلى الديارّ المصرية
 الحجاز.

الدقماقي نائب ثم أبطأ على المير ططر أمر جقمق بصرخد فندب له المير برسباي
كاتب السر طرابلس كان ومعه القاضي بدرّ الدين محمد بن مزهر ناظر السطبل ونائب
ًنا لجقمق المذكورّ ولمن معه وحألف له أنه ل يمسه بسوء إن سلم إليه وأرّسل معه أما

 صرخد وقدم إلى طاعته.

 فركب برسباي وتوجه إلى صرخد.

ونزلوا من وما زال برسباي بالمير جقمق ومن عنده حأتى أذعنوا لطاعة المير ططر
جقمق نائب قلعة صرخد وتوجهوا صحبة المير برسباي الدقماقي إلى دمشق وهم: المير

 الشام والمير طوغان أمير آخورّ الملك المؤيد وغيرهم.

يلتفت إلى كلم فلما قدموا إلى دمشق قبض عليهم المير تنبك ميق نائب الشام ولم
بقلعة دمشق المير برسباي الدقماقي وحأبس المير جقمق والمير طوغان أمير آخورّ

فاحأتد المير وقال: " إذا جاء المير الكبير ططر إن شاء يطلقهما وإن شاء يقتلهما
 برسباي لذلك قليًل ثم سكن ما به لما علم المصلحة في قبضهما.

ميق: أنا قد حألفت لهما وقيل إن المير برسباي لما قدم بهما إلى دمشق قال للمير تنبك
 الثاني. فاقبض عليهما أنت ففعل تنبك ذلك والصواب عندي هو القول

الثنين حأادي عشر وأما المير ططر فإنه أقام بحلب هو والسلطان والعساكر إلى يوم
البلد الحلبية وخلع شعبان فبرز فيه من مدينة حألب يريد مدينة دمشق بعد أن مهد أمورّ

حألب وكان المير باك على مملوكه - ورّأس نوبة - المير باك باستقرارّه في نيابة قلعة



المظفر أحأمد في من أخصاء وسارّ المير ططر إلى أن دخل دمشق هو والسلطان الملك
المراء بين يوم السبت ثالث عشرين شعبان فارّتجت دمشق لدخوله وعبر دمشق وجميع

تنبك ميق يديه والسلطان معه كاللة على عادته وطلع إلى قلعة دمشق وشكر المير
 على قبضه على جقمق ثم أمر بجقمق فعؤيب على المال ثم قتل بقلعة دمشق.

القدس بطاًل ثم أخرج المير طوغان المير آخورّ من حأبس قلعة دمشق وأرّسله إلى
ثم بقتل المير فخف المر كثيًرا على المير ططر بقتل المير الكبير ألطنبغا القرمشي

 جقمق نائب الشام.

المماليك ولم يبق عليه إل المراء المؤيدي وكانت لهم شوكة وسطوة بخشداشيتهم
 المؤيدية فأخذ المير ططر عند ذلك يدبر على قبضهم وجبن عن ذلك.

في القبض وتكلم مع خشداشيته المماليك الظاهرية برقوق في ذلك فاختلفت آرّاؤهم
المصلحة أن عليهم فمنهم من رّأى أن القبض عليهم بالبلد الشامية أصلح ومنهم من قال

الجبل فمال المير الكبير ططر يعود إلى مصر ثم يفعل ما بدا له بعد أن يصير بقلعة
 ططر إلى القول الثاني من أنه يعود إلى مصر ثم يقبض عليهم ثم يتسلطن.

ذلك وهون أمر فلم يرض المير قصروه من تمراز بذلك وقام في القبض عليهم وبالغ في
في أمرهم وأنا المؤيدية شيخ على المير ططر إلى الغاية حأتى قال له: ل تتكلم أنث
نفس قصروه من والمير بيبغا المظفري نكفيك أمر هؤلء الجلب كل ذلك لما كان فى

لما أخرج الملك أستاذهم الملك المؤيد فإنه حأدثني بعض أعيان المماليك الظاهرية قال:
عند باب المؤيد قصروه من السجن وأنعم عليه بإمرة عشرة صادفته في بعض اليام
تنظر ما زويلة فسلمت عليه ورّجعت معه فقال لي: يا أخي فلن فقلت له: نعم قال:
أفعل يفعل بنا هذا الرجل وبخشداشيتنا قلت: نعم نظرت قال: الله ل يميتني حأتى

 بمماليكه ما فعل بخشداشيتنا من الحبس والقتل والتشتت.

 فقلت له: هل قلت هذا الكلم لحأد غيري قال: ل.

الكلم عنك فقلت له عند ذلك: أمسك ما معك لن غريمك صعب ومتى ما سمع بعض هذا
 ل يبقيك ساعة واحأدة.

 فقال:.

 أعرف هذا فاكتم أنت أيًضا ما سمعته مني.

من أمر المير وتفارّقنا فلم يكن إل بعد مدة يسيرة ومات الملك المؤيد ووقع ما وقع
أيام رّآني ططر إلى أن قام قصروه في مسك المؤئدية ومسكوا عن آخرهم فلما كان بعد

 وفيت وزيادة. وقال: أخي فلن فقلت: نعم قال: هل وفيت بما قلت أم ل فقلت: نعم

 انتهى.

 وقد خرجنا عن المقصود ولنعد لما كنا فيه.

المير تغري ولما سمع المير ططر كلم قصروه هان عليه أمر المؤيدية ووافق قصروه
الجكمي بردي المحمودي الناصردي والمير بيبغا المظفري أمير مجلس والمير يشبك

بالمير القادم من عند قرا يوسف والمير أزدمر شايا ووالمير أيتمش الخضري ول زالوا



المير ططر حأتى وافقهم على القبض عليهم بعد أن قال لهم: اصبروا حأتى نكتب بقتل
 قجقارّ القردمي أمير سلحا.

في شعبان وكتب إلى مصر ثم إلى نائب إسكندرّية المير قشتم المؤيدي بقتله فقتل
 المذكورّ.

عشرين وصارّ ططر يتردد في القبض على المؤيدية إلى أن كان يوم الخميس ثامن
شعبان من سنة أرّبع وعشرين المذكورّة وحأضر المراء الخدمة على العادة وقرىء

الجيش وفرغت العلمة وقبل أن يحضر السماط مدت المراء الظاهرية أيديهم فقبضوا
المراء المؤيدية في الحال الذين حأضروا الخدمة والذين تأخروا عن الخدمة فكان على
قبض عليه منهم سبعة من مقدمي اللوف من مشتروات الملك المؤيد وممن أنشأه ممن
 المير إينال الجكمي أمير سلحا. وهم:

 ورّقاه. أصله من مماليك جكم من عوض نائب حألب إل أن المؤبد هو الذي أنشأه

المير شيخ والمير إينال الشيخي الرّغزي حأاجب الحجاب وكان أصله من مماليك
قديًما الصفوي أمير مجلس في دولة الملك الظاهر برقوق غير أنه جدم للملك المؤيد

 واختص به أيام تلك الفتن فلما تسلطن رّقاه وقربه إلى الغاية.

المير ألطنبغا والمير سودون اللكاش الظاهري أحأد المراء المجردين إلى حألب صحبة
 القرمشي.

قديًما فلما ملك وكان أصله من مماليك المير آقبغا اللكاش الظاهري وخدم الملك المؤيد
 مصر أنعم عليه ورّقاه حأتى جعله أمير مائة ومقدم ألف بديارّ مصر.

 والمير جلبان أمير آخورّ كان.

ًدا صحبة القرمشي.  وهو أيًضا من جملة من كان مجر

 وفي معتقه أقوال كثيرة.

بعده إينال حأطب ثم وأصله من مماليك المير تنبك أمير آخورّ اليحياوي الظاهري ثم أخذه
قبل سلطنته فلما جارّكس المصارّع ثم اتصل بخدمة الملك المؤيد شيخ وصارّ أمير آخورّ

 تسلطن رّقاه حأتى صارّ من جملة اللوف بالقاهرة.

 ثم على المير أزدمر الناصري.

 وكان

 القرمشي من جملة المراء المجردين مع ألطنبغا

 خواًجا ناصر الدين. وأصله من مماليك الملك الظاهر برقوق ونسبته بالناصري إلى تاجره

 الرمح. وهو ممن أنشأه الملك المؤيد من خشداشيته ورّقاه وكان رّأًسا في لعب

الستادارّية في دولة وعلى المير يشبك أنالي المؤيدي رّأس نوبة النواب الذي كان ولي
 له أم. أستاذه المؤيد كان من أكابر المماليك المؤيدية ونسبته أنالي أي
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المؤيد يوم ذاك. وعلى المير علي باي من علم شيخ المؤيدي الدوادارّ وهو أعظم مماليك

 وهؤلء من أمراء اللوف.

المير مغلباي البو وأما الذين قبض عليهم من أمراء الطبلخانات والعشرات فكثير منهم:
المؤيدي رّأس نوبة بكري الساقي وعلى المير مبارّك شاه الرماحا وعلى المير مامش

 وعلى جماعة أخر.

 ثم قبض على الطواشي مرجان المسلمي الهندي الخازندارّ ثم أطلقه.

منازع فيما يرومه فإنه وبعد مسك هؤلء المراء خل الجو للمير ططر وعلم أنه لم يبق له
عظيم بحيث إنه كان كان في قلق كبير من علي باي الدوادارّ وخشداشيته وفي تخوف

تحت ثيابه حأتى في غالب سفره منذ خرج من الديارّ المصرية ل يفارّق لبس الزرّدية من
شيء إلى أورّث له ذلك مرًضا في باطنه من شدة برد الزرّدية وتسلسل فيه ذلك من

 شيء حأتى مات حأسبما نذكره.

أحأمد من فلما قبض المير ططر على هؤلء عزم على خلع السلطان الملك المظفر
 السلطنة ووافقه على ذلك جميع المراء والخاصكية.

ويقربهم ويدنيهم هذا وقد صارّ ططر يأخذ بخاطر من بقي من صغارّ المماليك المؤيدية
 ويسكن رّوعهم.

المفلولة على أن كل واحأد منهم انتمى لشخص من حأواشي ططر كما هي عادة العساكر
 ممن زالت دولتهم وذهبت شوكتهم.

إلى أن أعيدوا وتخفف منهم جماعة بالبلد الشامية وانحط قدرّهم وخدموا المراء سنين
.في دولة الملك الظاهر جقمق إلى بيت السلطان

السلطان ولما كان يوم تاسع عشرين شعبان من سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة خيم
أمه الملك المظفر أحأمد بن المؤيد بالسلطان الملك الظاهر ططر وأدخل المظفر إلى

خوند سعادات وكان ططر قد تزوجها حأسبما ذكرناه فمن يوم خلع ابنها المظفر لم يدخل
 إليها ططر ثم طلقها بعد ذلك.

 وكان

 مدة سلطنة الملك المظفر

أن خلع في من يوم جلوسه على تخت الملك وهو يوم موت أبيه الملك المؤيد شيخ إلى
 هذا اليوم سبعة أشهر وعشرين يوًما.

الجبل مدة ثم وعاد المظفر صحبة الملك الظاهر ططر إلى الديارّ المصرية وأقام بقلعة
إلى أن مات أخرج هو وأخوه إبراهيم ابن الملك المؤيد إلى سجن السكندرّية فسجنا بها
جمادى الملك المظفر أحأمد هذا في الثغر المذكورّ بالطاعون في ليلة الخميس آخر

الولى سنة ثلث وثلثين وثمانمائة في سلطنة الملك الشرف برسباي ومات أخوه
وذفنا إبراهيم بعده بمدة يسيرة بالطاعون أيًضا ودفنا بالسكندرّية ثم نقل إلى القاهرة

 بالقبة من الجامع المؤيدي داخل باب زويلة.
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تحكمه في الدولة ولم يكن للملك المظفر أمر في السلطنة لتشكر أفعاله أو تذم لعدم
 وأيًضا لصغر سنه فإنه مات بعد خلعه بسنين وهو لم يبلغ الحلم.

قطلباي تزوجها وأما أخوه إبراهيم فإنه كان أصغر منه وكانت أمه أم ولد جركسية تسمى
 المير إينال الجكمي بعد موت الملك المؤيد وماتت عنده.

 انتهى والله أعلم.

 السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو الفتح ططر.

يوم الجمعة تسلطن بعد خلع السلطان الملك المظفر أحأمد ابن الملك المؤيد شيخ في
لهذا اليوم تاسع عشرين شعبان سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة بقلعة دمشق وكان الموافق

يوم نورّوز القبط بمصر ولبس خلعة السلطنة من قصر قلعة دمشق ورّكب بشعارّ
 السلطنة وأبهة الملك ولقب بالملك الظاهر ططر وذلك بعد أن ثبت خلع الملك المظفر.

بالسلطنة بحضرة المل وحأضر الخليفة المعتضد بالله داود والقضاة بقلعة دمشق وبايعوه
السلطنة فقالوا الجميع: نحن من المراء والخاصكية بعد أن سألهم الخليفة في قيامه في

 رّاضون بالمير القبير ططر.

والطير على رّأسه وتم أمره في السلطنة وقبلت المراء الرّض بين يديه وحأملت القبة
 وخطب له على منابر دمشق من يومه.

المصرية والسادس من والملك الظاهر هذا هو السلطان الثلثون من ملوك الترك بالديارّ
 الجراكسة وأولدهم.

ططر رّباه بعض قال المقريزي رّحأمه الله: كان جارّكسي الجنس يعني عن الملك الظاهر
ًئا من القرآن وفقه الحنفية وقدم به إلى القاهرة في سنة إحأدى التجارّ وعلمه شي

الملك الظاهر وثمانمائة وهو صبي فدل عليه المير قاني باي لقرابته به وسأل السلطان
 برقوق فيه حأتى أخذه من تاجره.

عشر ألف ومات السلطان قبل أن يصرف ثمنه فوزن المير الكبير أيتمس ثمنه اثني
 درّهم ونزله في جملة مماليك الملك الظاهر في الطباق ونشأ بينهم.

السلطان الملك وكان الملك الناصر أعتقه فلم يزل في جملة مماليك الطباق حأتى عاد
ًعا في الناصر فرج إلى الملك بعد أخيه المنصورّ عبد العزيز فأخرج له الخيل وأعطاه إقطا
انتهى كلم الحلقة فانضم على المير نورّوز الحافظي وتقلب معه في تلك الفتن

 المقريزي باختصارّ.

موته ولم أسمعه قلت: هذا هو الخباط بعينه ولم أقف على هذا النقل إل من خطه بعد
الظاهر برقوق من من لفظه فإن هذا القول يستحيا من ذكره فأما قوله اشتراه الملك
 فيمكن. تاجره فمسلم غير أنه قبل سنة إحأدى وثمانمائة وأنه لم يعط ثمنه

وبإجماع المماليك وأما قوله وأعتقه الملك الناصر فرج فهذا القول لم يقله أحأد غيره
عدة كبيرة من الظاهرية أن الملك الظاهر برقوق أعتقه وأخرج له الخيل والقماش في

 المماليك منهم جماعة كبرة في قيد الحياة إلى يومنا هذا.



جملتهم الملك ثم أخرج الملك الظاهر خرًجا آخر من المماليك بعد ذلك قبل موته من
 الشرف برسباي الدقماقي والملك الظاهر جقمق العلئي وغيره.

إقامتهم في الطباق مدة وكانت عادة برقوق أنه ل يخرج لمماليكه الجلبان خيًل إل بعد
مدة طويلة خرًجا من سنين وأنه ل يخرج في سنة واحأدة خرجين وإنما كان يجرج في كل
السلف فعلى هذا مماليكه ثم يتبعه بعد ذلك بمدة طويلة آخر وهذه كانت عادة ملوك

 يكون مشترى ططرهذا قبل سنة إحأدى وثمانماثة بسنين.

مماليك ولما أرّاد الملك الظاهر عتق ططر المذكورّ عرضه قي جملة من عرض من
الطبقة فيمن الطباق الكتابية وكان ططر قصير القامة فاعتقد الظاهر أنه صغير فرده إلى

ًفا فمسك رّد من صغارّالمماليك وكان المير جرباش الشيخي الظاهري رّأس نوبة واق
فأمر ططر من كتفه وقال: يا مولنا السلطان هذا فقيه طالب علم قرناص يستأهل الخير
له الملك الظاهر بالخيل وكتب عتاقته أمام السلطان الملك الظاهر سويدان المقري

فكان ططر في أيام إمرته وبعد سلطنته كلما رّأى الناصر محمد ابن جرباش الشيخي
على والده ويقول: لم يعتقني الملك الظاهر برقوق إل بسفارّة المير جرباش يترحأم

 رّحأمه الله وأحأسن إلى ولد المذكورّ. الشيخي

أخيه المنصورّ وأما قوله وأقام ططر في الطبقة حأتى عاد الملك الناصر إلى ملكه بعد
معناها فإن ططر عبد العزيز فهذا يكون فى سنة ثمان وثمانمائة وهذه مجازفة ل يدرّي

ذلك في واقعة كان يوم ذاك من رّؤوس الفتن مرشًحا للمرة وولية العمال بل كان قبل
الشيخ لجين تيمورّلنك في سنة ثلث وثمانمائة من أعيان القوم الذين أرّادوا سلطنة

 الجارّكسي بالقاهرة وعادوا إلى مصر وهو يوم ذاك يخشى شره.

الشرف صارّ من وأيًضا إنه في سنة ثمان المذكورّة كان برسباي الدقماقي أعني الملك
ممن ينتمي جملة الخاصكية السقاة الخاص العيان وكان من جملة أصحاب ططر الصغارّ
أن شفع إليه وبسفارّته آتصل إلى ما ذكرناه من الوظيفة وغيرها ول زال على ذلك إلى

فيه ططر بعد أن حأبسه الملك المؤيد بالمرقب وأخرجه إلى دمشق كل ذلك وططر
عليه وعلى غيره من أعيان الظاهرية ويسمونه أغاة من تلك اليام فلو كان كما مقدم
المقريزي من أن الملك الناصر فرج أعتقه في سنة ثمان لكان ططر من أصاغر قاله

الناصرية فإن الذين أعتقهم الملك الناصر ممن ورّثهم من أبيه وهم أول خرج المماليك
كبيرة مثل الملك الشرف إينال العلئي سلطان زماننا والمير طوخ من أخرجه جماعة

زماننا والمير يونس العلئي أحأد مقدمي اللوف في زماننا فيكون تمراز أمير مجلس
ططر قرانيص وأكابر وقدماء هجرة فهذا القول ل يقوله إل من ليس له هؤلء بالنسبة إلى

 السلطين ول يعرف ما الملوك عليه بالكلية. خبرة بقواعد

أتعرض إلى ولول أن المقريزي ذكر هذه المقالة في عدة كتب من مصنفاته ما كنت
 جواب ذلك فإن هذا شيء ل يشك فيه أحأد ولم يختلف فيه اثنان.

التراك عن الحأاد فكان غير أني أعذرّه فيما نقل فإنه كان بمعزل عن الدولة وينقل أخبارّ
ًدا على قولي وها يقع له من هذا وأشباهه أوهام كثيرة نبهته على كثير منها فأصلحها معتم

 ووقائعهم. هي مصلوحأة بخطه في مظنات التراك وأسمائهم

 انتهى.

يوم الثنين واستمر الملك الظاهر ططر بقلعة دمشق وعمل الخدمة السلطانية بها في
المراء على ثالث شهر رّمضان وخلع على الخليفة والقضاة باستمرارّهم وعلى أعيان

 عادتهم.



بعد قدومه من ثم خلع على المير طرباي الظاهري نائب غزة كان في دولة الملك المؤيد
الرّغزي عند قرا يوسف باستقرارّه حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية عوًضا عن إينال

بدمشق المقدم ذكره وعلى المير برسباي الدقماقي نائب طرابلس كان وكان بطاًل
 عليه. باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن المير علي باي المؤيدي بحكم القبض

بلد الشرق وأنعم المير يشبك الجكمي الدوادارّ الثاني كان وهو أيًضا ممن قدم من
 نيابة حألب. بآستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا عوًضا عن تغري بردي المؤيدي المنتقل إلى

باستقرارّه أمير سلحا ثم خلع بعد ذلك على المير بيبغا المظفري الظاهري أمير مجلس
 عوًضا عن المير إينال الجكمي بحكم القبض عليه.

المؤيدية وأنعم على المير قجق العيساوي الظاهري حأاجب الحجاب كان في الدولة
 باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن بيبغا المظفري.

عوًضا عن وخلع على المير قصروه من تمراز الظاهري باستقرارّه رّأس نوبة النوب
ألوف يشبك أنالي المؤيدي بحكم القبض عليه أيًضا ثم أنعم على جماعة كبيرة بتقادم
المير بالديارّ المصرية مثل المير أزبك المحمدي الظاهري إني برسبغا الدوادارّ ومثل
 تغري بردي المحمودي الناصري ومثل المير قرمش العورّ الظاهري وغيرهم.

صهره البدرّي وأنعم على جماعة من مماليكه وحأواشيه بإمرة طبلخانات وعشرات منهم:
المؤيدي حأسن بن سودون الفقيه أنعم عليه بأمرة طبلخاناه عوًضا عن مغلباي الساقي

واستقر بحكم القبض عليه وأنعم على المير قرقماس الشعباني الناصري بإمرة طبلخاناه
ًيا وعلى المير قانصوه النورّوزي أيًضا بإمرة طبلخاناه وجعله من جملة به دوادارًّا ثان

بإمرة رّؤوس النوب وعلى رّأس نوبته الثاني قاني باي البو بكري الناصري البهلوان
طبلخاناه وجعله أيًضا من جملة رّؤوس النوب وعلى فارّس دوادارّه الثاني بإمرة

 طبلخاناه.

آخورّة وأنعم على مشده يشبك السودوني باستقرارّه شاد الشراب خاناه وعلى أمير
ًيا وعلى جماعة أخر من حأواشيه بردبك السيفي يشبك بن أزدمر باستقرارّه أمير آخورّ ثان

 ومماليكه.

بعضهم بعدة وجعل جميع مماليكه الذين كانوا بخدمته قبل سلطنته خاصكية وأنعم على
 وظائف.

البلد الحلبية ثم أمر السلطان الملك الظاهر فكتب بسلطنته إلى مصر وأعمالها وإلى
بوليتهم على والسواحأل والثغورّ وإلى نواب القطارّ وحأملت إليهم التشارّيف والتقاليد

والمير تنبك عادتهم وهم: المير تغري بردي المؤيدي المعروف بأخي قصروه نائب حألب
قطلوبغا التنمي البجاسي نائب طرابلس والمير جارّقطلو الظاهري نائب حأماة والمير

 نائب صفد والمير يونس الركني نائب غزة.

المير برسباي ثم خلع على المير تنبك ميق نائب الشام باستمرارّه على كفالته وعلى
الظاهري ثم الحمزاوي الناصري باستقرارّه حأاجب حأجاب دمشق وعلى المير أرّكماس

فبرز من أخذ الملك الظاهر في تمهيد أمورّ دمشق والبلد الشامية إلى أن تم له ذلك
وعشرين دمشق بأمرائه وعساكره في يوم الثنين سابع عشر شهر رّمضان من سنة أرّبع

 وثمانمائة يريد الديارّ المصرية.

 هذا ما كان من أمر الملك الظاهر ططر بالبلد الشامية.



بالسلطان الملك المظفر وأما أخبارّ الديارّ المصرية في غيبته فإنه لما سافر المير ططر
العلئي إلى أن حأضر وعساكره من الريدانية استقل بالحكم بين الناس المير جقمق

عشرين جمادى الولى المير قاني باي الحمزاوي من بلد الصعيد في يوم السبت حأادي
الناس وخاشنه في وحأكم في نيابة الغيبة وأرّسل إلى المير جقمق بالكف عن الحكم بين

سيرته جيدة في الكلم فانكفت يد المير جقمق أخي جارّكس المصارّع عن الحكم وكانت
 أحأكامه.

المظفر إلى ثم قدم الخبر على المير قاني باي الحمزاوي بدخول السلطان الملك
وزينت دمشق وقبضه على القرمشي وغيره فدقت البشائر لذلك بالقاهرة ثلثة أيام

 عشرة أيام.

على القاضي ثم في يوم الرّبعاء خامس شهر رّمضان خلع المير قاني باي الحمزاوي
جمال الدين يوسف البساطى باستقرارّه في حأسبة القاهرة عوًضا عن القاضي صدرّ

 الدين بن العجمي.

لقاني ثم في وكان سبب وليته أنه طالت عطلته سنين فتذكر المير ططر صحبته فكتب
الملك ثامن شهر رّمضان قدم الخبر إلى الديارّ المصرية بخلع الملك المظفر وسلطنة

 الظاهر ططر.

المصرية إلى أن وأما السلطان الملك الظاهر ططر فإنه سارّ بعساكره إلى جهة الديارّ
وقد تزايد سرورّ نزل بمنزلة الصالحية في يوم الثنين أول شوال فخرج الناس إلى لقائه

 الناس بقدومه.

رّابع شوال ثم رّكب من الصالحية وسارّ إلى أن طلع إلى قلعة الجبل في يوم الخميس
 وحأملت القبة والطير على رّأسه.

 حأملها المير جاني بك الصوفي أتابك العساكر.

بالقاعة المعلقة ولما طلع إلى القلعة أنزل الملك الظاهر ططر الملك المظفر أحأمد وأمه
 من دورّ القلعة.

مرجان ثم في يوم خامس شوال خلع السلطان الملك الظاهر ططر على الطواشي
الهندي الخازندارّ باستقرارّه زماًما عوًضا عن الطواشي كافورّ الرومي الشبلي

 الصرغتمشي بحكم عزله.

وأنزل منهم جماعة ثم في يوم الثنين ثامن شوال ابتدأ السلطان بعرض مماليك الطباق
 كثيرة إلى إصطبلتهم من القاهرة.

ابن الحافظ ثم في يوم الثنين خامس عشره استدعى السلطان الشيخ ولي الدين أحأمد
الشافعية زين الدين عبد الرحأيم العراقي الشافعي وخلع عليه باستقرارّه قاضي قضاة

العراقي بالديارّ المصرية بعد موت قاضي القضاة جلل الدين عبد الرحأمن البلقيني فنزل
إلى دارّه في موكب جليل بعد أن اشترط على السلطان أنه ل يقبل شفاعة أمير في

 حأكم فسر الناس بوليته.

مرض موته وفي يوم الثنين ثاني عشرين شوال ابتدأ بالسلطان الملك الظاهر ططر
 وأصبح ملزًما للفراش.



المورّ ويعلم واستمر في مرضه والخدمة تعمل بالدورّ السلطانية ويجلس السلطان وينفذ
 على المناشير وغيرها.

حأجوبية الحجاب وأنعم في هذه اليام على المير كزل العجمي الجرود الذي كان ولي
المؤيد رّأس في الدولة الناصرية وعلى المير سودون الشقر الذي كان ولي في دولة
بحكم أنه يكون نوبة النوب ثم أمير مجلس كانا منفيين بقرية الميمون من الوجه القبلي

فى كل يوم كل واحأد منهم أمير عشرين فارًّسا فدخل إلى الخدمة السلطانية بعد ذلك
يدي وصارّا يقفان من جملة أمراء الطبلخانات والعشرات ومقدمو اللوف جلوس بين

 السلطان.

السلطان من واستمر السلطان على فراشه إلى يوم الثلثاء أول ذي القعدة فنصل
وتخلقت الناس مرضه ودخل الحمام وخلع على الطباء وأنعم عليهم ودقت البشائر لذلك

 بالزعفران.

باستقرارّه في نيابة ثم في ثالث ذي القعدة خلع السلطان على دوادارّه المير فارّس
قشتم المذكورّ إلى السكندرّية عوًضا عن المير قشتم المؤيدي بحكم عزله وقد حأضر

المذكورّ وعلى القاهرة وطلع إلى الخدمة ثم أمر السلطان فقبض على المير قشتم
السكندرّية فسجنا المير قاني باي الحمزاوي نائب الغيبة وقيدا في الحال وحأمل إلى ثغر

 بها.

خليل بن إبراهيم ثم في يوم الثنين سابع ذي القعدة خلع السلطان على عبد الباسط بن
القاضي كمال الدمشقي ناظر الخزانة باستقرارّه ناظر الجيوش المنصورّة بعد عزل

 الدين بن البارّزي ولزومه دارّه.

الدين عبد وخلع السلطان أيًضا على موقعه القاضي شرف الدين محمد ابن القاضي تاج
الخزانة الوهاب بن نصر الله باستقرارّه في نظر أوقاف الشراف ونظر الكسوة ونظر

 عوًضا عن عبد الباسط المذكورّ.

فسعى عبد وكان الملك الظاهر أرّاد تولية شرف الدين المذكورّ وظيفة نظر الجيش
ًدا حأتى وليها. ًيا زائ  الباسط فيها سع

 ودخل السلطان في هذه اليام إلى القصر السلطاني وعمل الخدمة به.

ًيا وانقطع بالدورّ ثم انتكس السلطان في يوم الخميس عاشر ذي القعدة ولزم الفراش ثان
 السلطانية وعملت الخدمة غير مرة.

عن العراقي نفسه فلما كان يوم الجمعة خامس عشرينه عزل القاضي ولي الدين
 القضاء لمعارّضة بعض المراء له في ولية القضاء بالعمال.

المستعين ثم في سادس عشرين ذي القعدة رّسم السلطان بالفراج عن أمير المؤمنين
ويخرج بالله العباس من سجنه بثغر السكندرّية وأن يسكن بقاعة في الثغر المذكورّ

لصلة الجمعة بالجامع الذي بالثغر ويركب حأيث يشاء وأرّسل إليه فرًسا بسرج ذهب
وكنبوش زرّكش وبقجة قماش ورّتب له على الثغر في كل يوم ثمانمائة درّهم لمصارّف

 فوقع ذلك من الناس الموقع الحسن. نفقته

والقوال واستهل ذو الحجة يوم الخميس والسلطان في زيادة ألم من مرضه ونموه
 مختلفة في أمره والرّجاف بمرضه يقوى.



والمراء وأعيان فلما كان يوم الجمعة ثاني ذي الحجة استدعى السلطان الخليفة والقضاة
اجتمعوا عند السلطان الدولة إلى القلعة وقد اجتمع بها غالب المماليك السلطانية فلما
إلى ذلك فعهد إلى ابنه كلم الخليفة والمراء في إقامة ابنه في السلطنة بعده فأجابوه

ومدبر مملكته وأن محمد بالملك وأن يكون المير جاني بك الصوفي هو القائم بأمره
المراء على ذلك كما يكون المير برسباي الدقماقي لل الملطان والمتكفل بتربيته وحألف

 حألفوا لبن الملك المؤيد شيخ.

 القضاء. ثم أذن السلطان لقاضي القضاة ولي الدين العراقي أن يحكم وأعيد إلى

وأخذ وانفض الموكب ونزل الناس إلى دورّهم وقد كثر الكلم بسبب ضعف السلطان
الناس وأعيان وثقل السلطان في الضعف وأخذ من أواخر يوم السبت ثالثه في بوادرّ
النزع إلى أن توفي ضحوة نهارّ الحأد رّابع ذي الحجة من سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة

فاضطرب الناس ساعة ثم سكنوا عندما تسلطن ولده الملك الصالح محمد حأسبما يأتي
 ذكرة.

وأخرج من باب ثم أخذ المراء في تجهيز الملك الطاهر ططر فغسل وكفن وصلي عليه
 السلسلة وليس معه إل نحو عشرين رّجًل لشغل الناس بسلطنة ولده.

 الله عنه. وسارّوا به حأتى دفن بالقرافة من يومه بجوارّ المام الليث بن سعد رّضي

 ومات وهو في مبادئ الكهولية.

تنقص وكانت مدة تحكمه منذ مات الملك المؤيد شيخ إلى أن مات أحأد عشر شهًرا
 خمسة أيام منها مدة سلطنته أرّبعة وتسعون يوًما وباقي ذلك أيام أتابكيته.

وفيه لين قال المقريزي في تارّيخه عن الملك الظاهر ططر: وكان يميل إلى تدين
 وإغضاء وكرم مع طيش وخفة.

 الحنفية. وكان شديد التعصب لمذهب الحنفية يريد أن ل يدع من الفقهاء غير

ًفا كثيرة أتعب  بها من بعده. وأتلف في مدته مع قلتها أمواًل عظيمة وحأمل الدولة كل

 ولم تطل أيامه لتشكر أفعاله أو تذم.

 انتهى كلم المقريزي.

سنذكره قلت ولعل الصواب في حأق الملك الظاهر ططر بخلف ما قاله المقريزي مما
مع عدم التعصب له فإنه كان يغض من الوالد كونه قبض على بعض أقارّبه وخشداشيته

ًكا عظيًما جليًل عالي كريًما عالي الهمة جيد الحدس حأسن بأمر الملك كان ططر مل
 التدبير سيوًسا.

ًنا ومع عظم شوكة المماليك المؤيدية توثب على المورّ مع من كان أكبر منه قدرًّا وس
 شيخ وقوة بأسهم مع فقر كان به وإملق.

وثبت قدمه فل زال يحسن سياسته ويدبر أمورّه ويخادع أعداءه إلى أن استفحل أمره
 وأقلب دولة بدولة غيرها في أيسر مدة وأهون طريقة.



أسرارّه الخفية كان تارّة يملق هذا وتارّة يغدق على هذا وتارّة يقرب هذا ويظهره على
حأاله مع من كل ذلك وهو في إصلحا شأنه في الباطن مع من ل يقربه في الظاهرة فكان

ممن يخافه كالطبيب الحافق الذي يلطف عدة مرضى قد اختلف داؤهم فينظر كل واحأد
يخشى شره فإن كان شهًما رّقاه إلى المراتب العلية وأوعده بأضعاف ذلك وإن كان

ًعا أبذل إليه الموال وأشبعه حأتى إنه دفع لبعض المماليك المؤيدية الجناد في دفعات طما
وله متفرقة في مدة يسيرة نحو عشرة آلف دينارّ وإن كان شهًما رّغبته المر والنهي
المعروف أعظم الوظائف كما فعل بالمير علي باي المؤيدي والمير تغري بردي المؤيدي

الكبرى بأخي قصروه ولى كل منهما أجل وظيفة بديارّ مصر فأقر علي باي في الدوادارّية
ومع دفعة واحأدة من إمرة عشرة وأقر تغري بردي في المير آخورّية الكبرى دفعة واحأدة

ًدا بل صارّ معهما فيما أرّاداه يعطي من أحأبا ويمنع من أبغضا حأتى هذا لم يتجن عليهما أب
ظلًما لما إن تغري بردي المذكورّ وسط المير رّاشد بن أحأمد ابن بقر خارّج باب النصر

ولم كان في نفسه منه فلم يسأله ططر عن ذنبه كل ذلك لكثرة دهائه وعظيم احأتماله
 يكن فعله هذا مع علي باي وتغري بردي فقط بل مع غالب أشرارّ المؤيدية.

ًدا بعد واحأد يقصد بذلك تقوية أمره في هذا وهو يقرب خشداشيته الظاهرية برقوق واحأ
 العيساوي. الباطن فأطلق مثل جانبك الصوفي ومثل بيبغا المظفري ومثل قجق

كلمه بعض كل ذلك وهو مستمر في بذل الموال والقطاعات لمن تقدم ذكرهم حأتى إنه
أن الذي أصحابه سًرا بعد عوده من دمشق فيما أتلفه من الموال فقال: يا فلن أتظن

للفقهاء فرقته رّاحا من حأاصلي جميعه في قبضتي أسترجعه في أيسر مدة إل ما أعطيته
 والصلحاء فمن يكن فيه طيش وخفة ل يطيق هذا الصبر ولو تلفت رّوحأه.

ًئا على المورّ بعدما يحسب عواقبها شهًما يحب التجمل كانت مماليكه وكان مقداًما جري
الناصرية والجمكية أيام إمرته مع فاقته أجل من جميع مماليك رّفقته من المراء فيهم

 والنورّوزية وغيرهم.

وحأاشية من ولما حأصل له ما أرّاد وصفا له الوقت ووثب على ملك مصر أقام له شوكة
بعده أن خشداشيته ومماليكه في هذه اليام القليلة لم ينهض بمثلها من جاء قبله ول

ينشىء مثلها في طول مملكته وهو أنه أعطى لصهره البدرّي حأسن بن سودون الفقيه
إمرة طبلخاناه ثم نقله إلى تقدمة ألف بالديارّ المصرية ولم يكن قبلها من جملة مماليك

ًيا وكذا السلطان ول من أولد الملوك فإن والده سودون الفقيه مات بعد سنة ثلثين جند
جماعة فعل مع فارّس داوادارّه أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف ونيابة السكندرّية ومع

كله أخر قد تقدم ذكرهم فهذا مما يدل على قوة جنانه وإقدامه وشجاعته فإنه أنشأ هذا
 في مدة سلطنته وهي ثلثة أشهر وأرّبعة أيام.

بمصر وباقي ذلك وأنا أقول: إن مدة سلطنته كانت ثمانية عشر يوًما وهي مدة إقامته
 مضى في سفره ومرض موته.

اطلع جيد ونظر وكان يحب مجالسة العلماء والفقهاء وأرّباب الفضائل من كل فن وله
والتواضع في فروع مذهبه ويسأل في مجالسه السئلة المفحمة المشكلة مع النصاف

 ولين الجانب مع جلسائه وأعوانه وخدمه.

ًظا له وكان يحب إنشاد الشعر بين يديه ل سيما الشعر الذي باللغة التركية فإنه كان حأاف
المنكرات قديًما ولنظامه ويميل إلى الصوت الحسن ولسماع الوتر مع عفته عن سائر

ًثا من المشارّب.  وحأدي

 وأما الفروج فإنه كان يرمى بمحبة الشباب على ما قيل.



 والله أعلم بحاله.

ما طالت يده ومع قصر مدته انتفع بسلطنته سائر أصحابه وحأواشيه ومماليكه فإن أول
 رّقاهم وأنعم عليهم بالموال والقطاعات والوظائف والرواتب.

ًدا الحنفي في دفعة واحأدة عشرة آلف دينارّ قيل إنه أعطى الشيخ شمس الدين محم
ًعا هائًل.  وأوقف على زاويته إقطا

 وكرمه. وتنوعت عطاياه لصحابه على أنواع كثيرة وأحأبه غالب الناس لبشاشته

 عطائه. وأظنه لو طالت مدته أظهر في أيامه محاسن ودام ملكه سنين كثيرة لكثرة

يكن ذاهبة فدعه فإنه يقال في المثال وهو من الجناس الملفق: المتقارّب إذا ملك لم
في العلوم فدولته ذاهبة قلت: وهو ثاني سلطان ملك الديارّ المصرية ممن له ذوق

مسهم الرق: والفنون والداب ومعاشرة الفضلء والدباء والظرفاء من المماليك الذين
 الول الملك المؤيد شيخ والثاني ططر هذا.

الظاهر هذا قصرت غير أن الملك المؤيد طالت مدته فعلم حأاله الناس أجمعون والملك
 مدته فخفي أمره على آخرين.

 انتهت ترجمة الظاهر رّحأمه الله.

محمد ابن سلطنة الملك الصالح محمد ابن ططر السلطان الملك الصالح ناصر الدين
 السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبي الفتح ططر بن عبد الله الظاهري.

أرّبع وعشرين تسلطن بعد موت أبيه بعهد منه إليه في يوم الحأد رّابع ذي الحجة سنة
 وثمانمائة.

والقضاة والمراء وهو أنه لما مات أبوه حأضر الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح داود
ًدا هذا من الدورّ السلطانية فحضر إليهم وجلسوا بباب الستارّة من القلعة وطلبوا محم

 فلما رّآه الخليفة قام له وأجلسه بجانبه وبايعه بالسلطنة.

الستارّة ورّكب فرس ثم ألبسوه خلعة السلطنة الجبة السوداء الخليفية من مجلسه بباب
والمراء وجميع أرّباب النوبة بشعارّ الملك وأبهة السلطنة وسارّ إلى القصر السلطاني

وجلس على تخت الدولة مشاة بين يديه حأتى دخل إلى القصر السلطاني بقلعة الجبل
المير الكبير الملك وقبل المراء الرّض بين يديه على العادة وخلع على الخليفة وعلى

 الصالح. جاني بك الصوفي كونه حأمل القبة والطير على رّأسه ولقب بالملك

نحو العشر وفي الحال دقت البشائر ونودي بالقاهرة ومصر بسلطنته وسنه يوم تسلطن
ًنا.  سنين تخمي

من وأمه خوند بنت سودون الفقيه الظاهري وهي إلى الن في قيد الحياة وهي
 الصالحات الخيرات لم تتزوج بعد الملك الظاهر ططر.

والسابع من والملك الصالح محمد هذا هو السلطان الحادي والثلثون من ملوك الترك
 الجراكسة وأولدهم.

 وتم أمر الملك الصالح في السلطنة.



السطبل السلطاني واستقر التابك جاني بك الصوفي مدبر مملكته وسكن بالحراقة من
 بباب السلسلة وانضم عليه معظم المراء والمماليك السلطانية.

الشرفية بالقلعة في عدة أيًضا وأقام المير برسباي الدقماقي الدوادارّ واللل أيًضا بطبقة
الحجاب والمير قصروه من تمراز من المراء المقدمين أعظمهم المير طرباي حأاجب

الجبل وأحأد مقدمي اللوف المعروفة رّأس نوبة النوب والمير جقمق العلئي نائب قلعة
 بأخي جركس المصارّع والمير تغري بردي المحمودي.

سودون من عبد وأما المير بيبغا المظفري أمير سلحا والمير قجق أمير مجلس والمير
ًبا وتشاورّوا إلى من يذهبون إلى أن تكلم الرحأمن وغيرهم من المراء فقد صارّوا حأز

ل المير سودون من عبد الرحأمن مع التابك جاني بك الصوفي فرد عليه الجواب بما
يرضى فعند ذلك تحول سودون من عبد الرحأمن ورّفقته وصارّوا من حأزب برسباي

 ما سنذكر مقالتهما فيما بعد. وطرباي على

 ساكن. وباتوا الجميع بالقلعة وباب السلسلة مستعدين للقتال فلم يتحرك

يطلبون النفقة وأصبحوا يوم الثنين خامس ذي الحجة وقد تجمع المماليك بسوق الخيل
كادت الفتنة أن عليهم على العادة والضحية وأغلظوا في القول وأفحشوا في الكلم حأتى

الملك الصالح حأتى تقوم فل زال المراء بهم يترضونهم وقد اجتمع الجميع عند السلطان
 رّضوا وتفرق جمعهم.

على جماعة وهو ولما كانت الخدمة بت التابك الصوفي بعض المورّ وقرىء الجيش وخلع
 كالخائف الوجل من رّفقته المير برسباي والمير طرباي وغيرهما.

الطائفتين وظهر في اليوم المذكورّ أن المر ل يسكن إل بوقوع فتنة وبذهاب بعض
ًفا لختلف الرّاء واضطراب الدولة وعدم اجتماع الناس على واحأد بعينه يكون المر متوق

 على ما يرسم به وعلى ما يفعله.

وامتثل على أن المير برسباي جلس في اليوم المذكورّ بين يدي جاني بك الصوفي
 أوامره في وقت قراءة الجيش.

في قضاء أشغال ثم بعد انتهاء قراءة الجيش والعلمة قام بين يديه على قدميه وشاورّه
والبواطن الناس على عادة ما يفعله الدوادارّ مع السلطان غير أن القلوب متنافرة

 مشغولة لما سيكون.

 ثم اثفض الموكب وبات كل أحأد على أهبة القتال.

 من الضأن. وأصبحوا يوم الثلثاء سادسه في تفرقة الضاحأي فأخذ كل مملوك رّأسين

عادتهم وترددت ثم تجمعوا أيًضا تحت القلعة لطلب النفقة وأفحشوا في الكلم على
تراضوا على أن الرسل بينهم وبين التابك جاني بك الصوفي وطال النزاع بينهم حأتى

فانفضوا على ذلك ينفق فيهم بعد عشرة أيام من غير أن يعين لهم مقدارّ ما ينفقه فيهم
 وسكن المر من جهة المماليك السلطانية.

الدقماقي الدودارّ وانفض الموكب من عند التابك جاني بك الصوفي وطلع المير برسباي
 واللل إلى طبقة الشرفية هو والمير طرباي والمير قصروه.



عظم في وبعد طلوعهم تكلم بعض أصحاب جاني بك الصوفي معه لما رّأوا أمره قد
وقالوا له: نزول المراء من القلعة إلى دورّهم حأتى يتم أمره وتنفذ كلمته وحأسنوا له ذلك

كلمهم وكان إن لم يقع ذلك وإل فأمرك غير منتظم فمال التابك جاني بك الصوفي إلى
القلعة هو فيه طيش وخفة فبعث في الحال إلى المير برسباي الدقماقي أن ينزل من
بدورّهم من والمير طرباي حأاجب الحجاب والمير قصروه رّأس نوبة النوب وأن يسكنوا

 القاهرة ويقيم المير جقمق العلئي عند السلطان ل غير.

المير طرباي فلما بلغ المراء ذلك أرّاد المير برسباي الفحاش في الجواب فنهره
 وأسكته.

 وأجاب برسباي بالسمع والطاعة وأنهم ينزلون بعد ثلثة أيام.

عن ذلك وعاد الرسول إلى التابك جاني بك الصوفي بذلك فسكت ولم تسكت حأواشيه
وغيرهما وهم المير يشبك الجكمي المير آخورّ الكبير والمير قرمش العورّ الظاهري

في وعرفوه أنهم يريدون بذلك إبرام أمرهم وألحوا عليه في أن يرسل إليهم بنزولهم
اليوم المذكورّ قبل أن يستفحل أمرهم فلم يسمع لكون أن المير طرباي نزل في الحال

من القلعة مظهًرا أنه في طاعة المير الكبير جاني بك الصوفي وأن برسباي وقصروه
 وغيرهما في تجهيز أمرهم بعده إلى النزول فمشى عليه ذلك.

أخذ في تدبير وكان أمر المير طرباي في الباطن بخلف ما ظنه جاني بك الصوفي فإنه
 أمره وإحأكام المر للمير برسباي الدقماقي ولنفسه.

وساعده في ذلك واستمال طرباي في ذلك اليوم كثيًرا من المراء والمماليك السلطانية
أمر سودون قلة سعد جاني بك الصوفي من نفورّ المراء عنه وهو ما وعدنا بذكره من

 من عبد الرحأمن مع جاني بك الصوفي.

ًبا يحضر كل وقد تقدم أن سودون من عبد الرحأمن وغيره ممن تقدم ذكرهم صارّوا حأز
 واحأد منهم الخدمة ثم ينزل إلى دارّه ليرى ما يكون بعد ذلك.

ومرشًحا إلى ثم بدا لهم أن يكونوا من حأزب جاني بك الصوفي كونه أتابك العساكر
مالوا إلى برسباي السلطنة بعد أن يكلموه في أمر فإن قبله كانوا من حأزبه وإن لم يفعل

فإنهم لما كانوا عند وطرباي والذي يكلموه بسببه هو المير يشبك الجكمي المير آخورّ
ًفا من الملك قرا يوسف بالشرق ثم جاءهم أمير يشبك المذكورّ أيًضا فارًّا من الحجاز خو

ًفا من الله والذين كانوا قبله عند قرا المؤيد أكرمه قرا يوسف زيادة على هؤلء وتعط
بك الحمزاوي يوسف هم سودون من عبد الرحأمن وطرباي وتنبك البجاسي وجاني

مملوك وموسى الكركري وغيرهم وكل منهم ينظر يشبك المذكورّ في مقام مملوكه كونه
خشداشهم جكم فشق عليهم خصوصيته عند قرا يوسف وانفراده عنهم ووقعت المباينة

 بينهم ولم يسعهم يوم ذاك إل السكات لوقته.

ططروهم في فلما مات قرا يوسف وبعده بقليل توفي الملك المؤيد قدموا الجميع على
بحيث أسوأ حأال فقربهم ططر وأكرمهم واختص أيًضا بيشبك المذكورّ اختصاًصا عظيًما

الملك إنه وله المير آخورّية الكبرى وعقد عقده على ابنته خوند فاطمة التي تزوجها
 الشرف برسباي فلم يسعهم أيًضا إل السكات لعظم ميل ططر إليه.

الرحأمن والمير فلما مات ططر انضم يشبك المذكورّ على ورّكب المير سودون من عبد
المظفري قرمش العورّ وهو من أصحاب جاني بك الصوفي وشخص آخر وأظنه بيبغا

يشبك ودخلوا على جاني بك الصوفي بالحراقة من باب السلسلة ومروا في دخولهم على



من المير آخورّ وهو في أمره ونهيه بباب السلسلة فقام إليهم فلم يسلم عليه سودون
 عبد الرحأمن وسلم عليه قرمش والخر.

متكلم القوم وعندما دخلوا على التابك جاني بك الصوفي وسلموا عليه وجلسوا كان
أنت كبيرنا سودون من عبد الرحأمن فبدأ بأن قال: أنا والمراء نسلم عليك ونقول لك
مملوك ورّأسنا وأغاتنا ونحن رّاضون بك فيما تفعل وتريد غير أن هذا الصبي يشبك

يوسف خشداشنا جكم ليس هو منا وقد وقع عنه قلة أدب في حأقنا ببلد الشرق عند قرا
 ثم هو الن أمير آخورّ كبير منزلته أكبر من منازلنا ونحن ل نرضى بذلك.

غير أننا نريد إبعاده عنا ثم إننا ل نريد من المير الكبير مسكه ول حأبسه لكونه انتمى إليه
ًعا تحت طاعة فيوليه المير الكبير بعض العمال بالبلد الشامية ثم نكون بعد ذلك جمي

خدمته لننا قد مللنا من المير الكبير ونقول قد عاش الملك الظاهر ططر ونحن في
ووطنه فلما سمع جاني بك الشتات والغربة والحروب فيطمئن كل أحأد على نفسه وماله

وأغلظ في الجواب الصوفي كلم سودون من عبد الرحأمن وفهمه حأنق منه واشتد غضبه
 خواطركم. بكلم متحصله: رّجل ملك رّكن إلي وانضم علي كيف يمكنني إبعاده لجل

والشرورّ ثم أخذ في الحط على خشداشيته الظاهرية برقوق ومجيئهم لثارّة الفتن
 فسكت عند ذلك سودون.

من حأواشيه وهو وأخذ قرمش يراجعه في ذلك ويحذرّه المخالفة غير مرة مدًل عليه كونه
 ل يلتفت إلى كلمه.

الرحأمن فلما أعياه أمره سكت فأرّاد الخر أن يتكلم فأشارّ عليه سودون من عبد
 بالسكات فأمسك عن الكلم.

الكلم إل نظن أن المير فتكلم سودون عند ذلك بباطن بأن قال: يا خوند نحن ما قلنا هذا
الكبير وأخصائه فنسكت عن ذلك الكبير ليس له ميل إليه فلما تحققنا أنه من ألزام المير

واحأدة بحيث إننا نصير في خدمته ونأخذ في إصلحا المر بينه وبين المراء لتكون الكلمة
لكلمه وظنه على جليته وقال: نعم أما كما نكون في خدمة المير الكبير فانخدع جاني بك

 هذا فيكون.

رّفقته وقاموا عنه ورّجع قرمش إلى حأال سبيله وعاد سودون من عبد الرحأمن إلى
جميعكم المراء وذكر لهم الحكاية برمتها وعظم عليهم المر إلى أن قال لهم: تيقنوا

بأنكم تكونون في خدمة يشبك الجكمي إن أطعتم جاني بك الصوفي فإن يشبك عنده
 مقام رّوحأه ورّبما إن تم له المر يعهد بالملك إليه من بعده.

برسباي الدقماقي فلما سمع المراء ذلك قامت قيامتهم ومالوا بأجمعهم إلى المير
ونحن خشداشيته لجل الدوادارّ الكبير والمير طرباي حأاجب الحجاب وقالوا: هذا تركنا
ولو ذهبت ولقد سمعت يشبك فما عساه يفعل معنا إن صارّ المر إليه ل والله ل نطيعه

ضمنه: كان جاني بك هذا القول من المير سودون من عبد الرحأمن وهو يقول لي في
ًنا أقول له: نحن بأجمعنا في طاعتك وقد مات الملك المؤيد بحسرة أن الصوفي مجنو

شوكة ول نكون في طاعته فيتركنا ويميل إلى يشبك الجكمي وهو رّجل غريب ليس له
 حأاشية ".

 انتهى.



الصوفي ولما خرج سودون من عبد الرحأمن من عند جاني بك الصوفي طلب جاني بك
يشبك المير آخورّ المذكورّ وعرفه قول سودون من عبد الرحأمن واستشارّه فيما يفعل

المراء معهم وقد بلغه أن المراء تغيروا عليه فاتفق رّأيهما على أنه يتمارّض فإذا نزل
 لعيادته قبض عليهم وافترقوا على ذلك.

السلطانية ولم وباتوا تلك الليلة وقد عظم جمع طرباي وبرسباي من المراء والمماليك
أعظمهم دولت ينضم على جانبي بك الصوفي غير جماعة من المماليك المؤيدية الصغارّ

 باي المحمودي الساقي.

بك الصوفي متوعك ولما أصبح يوم الرّبعاء ثامن ذي الحجة أشيع أن المير الكبير جاني
فيقبض عليه فلم ينزل فتكلم الناس في الحال بأنها مكيدة حأتى ينزل إليه المير برسباي
 النحر. إليه برسباي وتمادى الحال إلى يوم الجمعة عاشره وهو يوم عيد

لصلة العيد فلم يحضر فلما أصبح نهارّ الجمعة انتظر المير برسباي طلوع المير الكبير
به إلى الجامع ومعه ولم يطلع فتقدم المير برسباي وأخرج السلطان من الحريم وتوجه

العيد وخطب على سائر المراء والمماليك فصلى بهم قاضي القضاة الشافعي صلة
 العادة.

السلطان هناك ثم مضى الميران برسباي وطرباي بالسلطان إلى باب الستارّة فنحر
 السلطان. ضحاياه من الغنم وذبح المير برسباي ما هناك من البقر نيابة عن

ضحاياهم وتوجه ثم انفض الموكب ونزل المير طرباي إلى بيته هو وجميع المراء وذبحوا
 المير برسباي إلى طبقة الشرفية.

السلحا وألبس وبينما هو ينحر ضحاياه بلغه أن المير الكبير جاني بك الصوفي لبس
باب مماليكه ولبس معه جماعة كبيرة من المؤيدية وغيرهم فاضطرب الناس وأغلق

ًيا.  القلعة ودقت الكؤوسات حأرب

أرّاد مسكه وكان من خبر جاني بك الصوفي أنه لما تمارّض لم يأت إليه أحأد ممن كان
المماليك فأجمع رّأيه حأينئذ على الركوب وجمع له المير يشبك جماعة من إنياته من

 المؤيدية ومن أصحابهم.

يشبك حأدثني السيفي جاني بك من سيدي بك البجمقدارّ المؤيدي وهو أعظم إنيات
يشبك الجكمي المذكورّ قال: لبسنا ودخلنا على التابك جاني بك الصوفي وعنده المير
صلة أمير آخورّ وكلمناه في أنه يقوم يصلي العيد ثم يلبس السلحا بعد الصلة فقال:

 العيد ما هي فرض علينا.

 نتركها ونركب الن قبل أن يبدأونا بالقتال.

 قال: قلت في نفسي: بعيد أن ينجح أمر هذا.

صل وارّكب ما قلت: وقد وافق رّأي جاني بك البجمقدارّ في هذا القول قول من قال:
يصل ورّكب تنكب على أنه كان غتيًما ل يعرف ما قلته فوقع لجاني بك الصوفي أنه لم

 فنكب.

وحأاشيته آلة الحرب ولما بلغ المير برسباي رّكوب جاني بك الصوفي لبس المير برسباي
 وتوجه إلى القصر السلطاني.



طرباي من دارّه وترامت الطائفتان بالنشاب ساعة فلم يكن غير قليل حأتى خرج المير
يجدوا بباب في عسكر كبير من المراء وعليهم السلحا ووقفوا تجاه باب السلسلة فلم

 السلسلة ما يهولهم من كثرة العساكر.

وطلعوا إلى باب فأوقف المير طرباي بقية المراء وسارّ هو والمير قجق أمير مجلس
ودخل عليه وهو السلسلة إلى المير الكبير جاني بك الصوفي على أن طرباي في طاعته

 لبس وعنده المير يشبك المير آخورّ.

لبس السلحا فأخذ طرباي يلومه على تأخره عن صلة العيد مع السلطان وما فعله من
 وأنه يقاتل من فإن الجميع في طاعة السلطان وطاعة المير الكبير.

معه في أمورّ فشكا المير الكبير جاني بك من المير برسباي الدقماقي من عدم تأدبه
ًدا في بلد واحأد.  المملكة وأنه ل يمكن اجتماعنا أب

 فقال له طرباي: السمع والطاعة.

 كلم المراء في ذلك فإنهم في طاعتك.

والمير يشبك إلى فقال: وأين المراء فقال: ها هم وقوف تجاه باب السلسلة انزل أنت
عندك وكلمهم فيما بيت المير بيبغا المظفري أمير السلحا واجلس به واطلب المراء إلى

 تختارّ.

معنا فنهره فأخذ يشبك يقول له: كيف تنزل من باب السلسلة إلى بيت من ليس هو
 المير طرباي فانقمع.

والمير يشبك ول زال يخادع المير جاني بك الصوفي حأتى انخدع له وقام معه هو
المظفري وهو تجاه المذكورّ ورّكبا ونزل من باب السلسلة وسارّا إلى بيت المير بيبغا

العزيز فمشى وقد مصلة المؤمني المعرف ببيت المير نورّوز وبه الن جكم خال الملك
 تحاوطه القوم.

 قلت: ما يفعل العداء في جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه.

صاحا المير فلما وصل المير جاني بك الصوفي إلى باب الدارّ المذكورّة ودخله بفرسه
 عليه. أزبك المحمدي الظاهري: هذا غريم السلطان قد دخل إلى عندكم احأترصوا

 وقبل أن يتكامل دخولهم أغلق الباب على جاني بك الصوفي ومن معه.

افعلوا معنا ما فعند ذلك زاغ بصر جاني بك الصوفي وشرع يترقق لهم ويقول: المروءة
 أنتم أهله.

أبيض ورّأسه مكشوف ودخلوا إلى الدارّ المذكورّة وإذا بالمير بيبغا المظفري عليه قميص
بوائك الخيل وقد أخرج يده اليمنى من طوق قميصه وهو جالس على دكة صغيرة عند

رّكبته قوس تتري وبين يديه منقل نارّ عليه أسياخ من الفحم تشوى وبكل فيها بوًزا وعلى
 وعدة سهام.



المير أزدمر فعندما رّأى المراء قام إليهم على هيئته وقبل أن يصلوا إلى عنده رّكس
فدمعت عينا شايا ثاني رّأس نوبة وأخذ خوذة المير يشبك المير آخورّ من على رّأسه

 يشبك.

ليقتله فهرب فشق ذلك على المير بيبغا وأخذ قوسه بيده واستوفى عليه بفردة نشاب
والتوبيخ وهو يقول: أزدمر ودخل إلى بوائك الخيل بعد أن أوسعه بيبغا المذكورّ من السب

 غضبه. الملك إذا نكب تروحا حأرمته ولو مات حأرمته باقية حأتى سكن

الحال وأخذا وأنزل جاني بك الصوفي ويشبك المير آخورّ فتقدم المراء وقيدوهما في
 أسيرين إلى القلعة.

الكبير جاني بك وملك المير برسباي باب السلسلة من غير قتال ول مانع فإن المير
النزول مع طرباي الصوفي تركه ونزل من غير أمر أوجب نزوله على أنه لما رّكب وأرّاد

تروحا عليه الرّواحا أين قال له بعض مماليكه أو حأواشيه: يا خوند هذا باب السلسلة الذي
المصلحة بنزولك والله ل تعود إليه تنزل وتخليه فقال له: لمصلحة نراها " فقال له: فاتتك

ًدا فلم يلتفت إليه جاني بك وتمادى في غيه لقلة سعادته ولمر سبق ولمقاساة نالته بعد أب
خلئق بسبب هروبه من سجن السكندرّية على هروبه من سجن السكندرّية ونالت أيًضا

.برسباي إن شاء الله تعالى ما يأتي ذكر ذلك في ترجمة الملك الشرف

السلطان ولما كان يوم تاسع عشرين شعبان من سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة خيم
أمه الملك المظفر أحأمد بن المؤيد بالسلطان الملك الظاهر ططر وأدخل المظفر إلى

خوند سعادات وكان ططر قد تزوجها حأسبما ذكرناه فمن يوم خلع ابنها المظفر لم يدخل
 إليها ططر ثم طلقها بعد ذلك.

 وكان

 مدة سلطنة الملك المظفر

أن خلع في من يوم جلوسه على تخت الملك وهو يوم موت أبيه الملك المؤيد شيخ إلى
 هذا اليوم سبعة أشهر وعشرين يوًما.

الجبل مدة ثم وعاد المظفر صحبة الملك الظاهر ططر إلى الديارّ المصرية وأقام بقلعة
إلى أن مات أخرج هو وأخوه إبراهيم ابن الملك المؤيد إلى سجن السكندرّية فسجنا بها
جمادى الملك المظفر أحأمد هذا في الثغر المذكورّ بالطاعون في ليلة الخميس آخر

الولى سنة ثلث وثلثين وثمانمائة في سلطنة الملك الشرف برسباي ومات أخوه
وذفنا إبراهيم بعده بمدة يسيرة بالطاعون أيًضا ودفنا بالسكندرّية ثم نقل إلى القاهرة

 بالقبة من الجامع المؤيدي داخل باب زويلة.

تحكمه في الدولة ولم يكن للملك المظفر أمر في السلطنة لتشكر أفعاله أو تذم لعدم
 وأيًضا لصغر سنه فإنه مات بعد خلعه بسنين وهو لم يبلغ الحلم.

قطلباي تزوجها وأما أخوه إبراهيم فإنه كان أصغر منه وكانت أمه أم ولد جركسية تسمى
 المير إينال الجكمي بعد موت الملك المؤيد وماتت عنده.

 انتهى والله أعلم.

 السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو الفتح ططر.

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=181&CID=214#TOP%23TOP


يوم الجمعة تسلطن بعد خلع السلطان الملك المظفر أحأمد ابن الملك المؤيد شيخ في
لهذا اليوم تاسع عشرين شعبان سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة بقلعة دمشق وكان الموافق

يوم نورّوز القبط بمصر ولبس خلعة السلطنة من قصر قلعة دمشق ورّكب بشعارّ
 السلطنة وأبهة الملك ولقب بالملك الظاهر ططر وذلك بعد أن ثبت خلع الملك المظفر.

بالسلطنة بحضرة المل وحأضر الخليفة المعتضد بالله داود والقضاة بقلعة دمشق وبايعوه
السلطنة فقالوا الجميع: نحن من المراء والخاصكية بعد أن سألهم الخليفة في قيامه في

 رّاضون بالمير القبير ططر.

والطير على رّأسه وتم أمره في السلطنة وقبلت المراء الرّض بين يديه وحأملت القبة
 وخطب له على منابر دمشق من يومه.

المصرية والسادس من والملك الظاهر هذا هو السلطان الثلثون من ملوك الترك بالديارّ
 الجراكسة وأولدهم.

ططر رّباه بعض قال المقريزي رّحأمه الله: كان جارّكسي الجنس يعني عن الملك الظاهر
ًئا من القرآن وفقه الحنفية وقدم به إلى القاهرة في سنة إحأدى التجارّ وعلمه شي

الملك الظاهر وثمانمائة وهو صبي فدل عليه المير قاني باي لقرابته به وسأل السلطان
 برقوق فيه حأتى أخذه من تاجره.

عشر ألف ومات السلطان قبل أن يصرف ثمنه فوزن المير الكبير أيتمس ثمنه اثني
 درّهم ونزله في جملة مماليك الملك الظاهر في الطباق ونشأ بينهم.

السلطان الملك وكان الملك الناصر أعتقه فلم يزل في جملة مماليك الطباق حأتى عاد
ًعا في الناصر فرج إلى الملك بعد أخيه المنصورّ عبد العزيز فأخرج له الخيل وأعطاه إقطا
انتهى كلم الحلقة فانضم على المير نورّوز الحافظي وتقلب معه في تلك الفتن

 المقريزي باختصارّ.

موته ولم أسمعه قلت: هذا هو الخباط بعينه ولم أقف على هذا النقل إل من خطه بعد
الظاهر برقوق من من لفظه فإن هذا القول يستحيا من ذكره فأما قوله اشتراه الملك
 فيمكن. تاجره فمسلم غير أنه قبل سنة إحأدى وثمانمائة وأنه لم يعط ثمنه

وبإجماع المماليك وأما قوله وأعتقه الملك الناصر فرج فهذا القول لم يقله أحأد غيره
عدة كبيرة من الظاهرية أن الملك الظاهر برقوق أعتقه وأخرج له الخيل والقماش في

 المماليك منهم جماعة كبرة في قيد الحياة إلى يومنا هذا.

جملتهم الملك ثم أخرج الملك الظاهر خرًجا آخر من المماليك بعد ذلك قبل موته من
 الشرف برسباي الدقماقي والملك الظاهر جقمق العلئي وغيره.

إقامتهم في الطباق مدة وكانت عادة برقوق أنه ل يخرج لمماليكه الجلبان خيًل إل بعد
مدة طويلة خرًجا من سنين وأنه ل يخرج في سنة واحأدة خرجين وإنما كان يجرج في كل
السلف فعلى هذا مماليكه ثم يتبعه بعد ذلك بمدة طويلة آخر وهذه كانت عادة ملوك

 يكون مشترى ططرهذا قبل سنة إحأدى وثمانماثة بسنين.

مماليك ولما أرّاد الملك الظاهر عتق ططر المذكورّ عرضه قي جملة من عرض من
الطبقة فيمن الطباق الكتابية وكان ططر قصير القامة فاعتقد الظاهر أنه صغير فرده إلى

ًفا فمسك رّد من صغارّالمماليك وكان المير جرباش الشيخي الظاهري رّأس نوبة واق



فأمر ططر من كتفه وقال: يا مولنا السلطان هذا فقيه طالب علم قرناص يستأهل الخير
له الملك الظاهر بالخيل وكتب عتاقته أمام السلطان الملك الظاهر سويدان المقري

فكان ططر في أيام إمرته وبعد سلطنته كلما رّأى الناصر محمد ابن جرباش الشيخي
على والده ويقول: لم يعتقني الملك الظاهر برقوق إل بسفارّة المير جرباش يترحأم

 رّحأمه الله وأحأسن إلى ولد المذكورّ. الشيخي

أخيه المنصورّ وأما قوله وأقام ططر في الطبقة حأتى عاد الملك الناصر إلى ملكه بعد
معناها فإن ططر عبد العزيز فهذا يكون فى سنة ثمان وثمانمائة وهذه مجازفة ل يدرّي

ذلك في واقعة كان يوم ذاك من رّؤوس الفتن مرشًحا للمرة وولية العمال بل كان قبل
الشيخ لجين تيمورّلنك في سنة ثلث وثمانمائة من أعيان القوم الذين أرّادوا سلطنة

 الجارّكسي بالقاهرة وعادوا إلى مصر وهو يوم ذاك يخشى شره.

الشرف صارّ من وأيًضا إنه في سنة ثمان المذكورّة كان برسباي الدقماقي أعني الملك
ممن ينتمي جملة الخاصكية السقاة الخاص العيان وكان من جملة أصحاب ططر الصغارّ
أن شفع إليه وبسفارّته آتصل إلى ما ذكرناه من الوظيفة وغيرها ول زال على ذلك إلى

فيه ططر بعد أن حأبسه الملك المؤيد بالمرقب وأخرجه إلى دمشق كل ذلك وططر
عليه وعلى غيره من أعيان الظاهرية ويسمونه أغاة من تلك اليام فلو كان كما مقدم
المقريزي من أن الملك الناصر فرج أعتقه في سنة ثمان لكان ططر من أصاغر قاله

الناصرية فإن الذين أعتقهم الملك الناصر ممن ورّثهم من أبيه وهم أول خرج المماليك
كبيرة مثل الملك الشرف إينال العلئي سلطان زماننا والمير طوخ من أخرجه جماعة

زماننا والمير يونس العلئي أحأد مقدمي اللوف في زماننا فيكون تمراز أمير مجلس
ططر قرانيص وأكابر وقدماء هجرة فهذا القول ل يقوله إل من ليس له هؤلء بالنسبة إلى

 السلطين ول يعرف ما الملوك عليه بالكلية. خبرة بقواعد

أتعرض إلى ولول أن المقريزي ذكر هذه المقالة في عدة كتب من مصنفاته ما كنت
 جواب ذلك فإن هذا شيء ل يشك فيه أحأد ولم يختلف فيه اثنان.

التراك عن الحأاد فكان غير أني أعذرّه فيما نقل فإنه كان بمعزل عن الدولة وينقل أخبارّ
ًدا على قولي وها يقع له من هذا وأشباهه أوهام كثيرة نبهته على كثير منها فأصلحها معتم

 ووقائعهم. هي مصلوحأة بخطه في مظنات التراك وأسمائهم

 انتهى.

يوم الثنين واستمر الملك الظاهر ططر بقلعة دمشق وعمل الخدمة السلطانية بها في
المراء على ثالث شهر رّمضان وخلع على الخليفة والقضاة باستمرارّهم وعلى أعيان

 عادتهم.

بعد قدومه من ثم خلع على المير طرباي الظاهري نائب غزة كان في دولة الملك المؤيد
الرّغزي عند قرا يوسف باستقرارّه حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية عوًضا عن إينال

بدمشق المقدم ذكره وعلى المير برسباي الدقماقي نائب طرابلس كان وكان بطاًل
 عليه. باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن المير علي باي المؤيدي بحكم القبض

بلد الشرق وأنعم المير يشبك الجكمي الدوادارّ الثاني كان وهو أيًضا ممن قدم من
 نيابة حألب. بآستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا عوًضا عن تغري بردي المؤيدي المنتقل إلى

باستقرارّه أمير سلحا ثم خلع بعد ذلك على المير بيبغا المظفري الظاهري أمير مجلس
 عوًضا عن المير إينال الجكمي بحكم القبض عليه.



المؤيدية وأنعم على المير قجق العيساوي الظاهري حأاجب الحجاب كان في الدولة
 باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن بيبغا المظفري.

عوًضا عن وخلع على المير قصروه من تمراز الظاهري باستقرارّه رّأس نوبة النوب
ألوف يشبك أنالي المؤيدي بحكم القبض عليه أيًضا ثم أنعم على جماعة كبيرة بتقادم
المير بالديارّ المصرية مثل المير أزبك المحمدي الظاهري إني برسبغا الدوادارّ ومثل
 تغري بردي المحمودي الناصري ومثل المير قرمش العورّ الظاهري وغيرهم.

صهره البدرّي وأنعم على جماعة من مماليكه وحأواشيه بإمرة طبلخانات وعشرات منهم:
المؤيدي حأسن بن سودون الفقيه أنعم عليه بأمرة طبلخاناه عوًضا عن مغلباي الساقي

واستقر بحكم القبض عليه وأنعم على المير قرقماس الشعباني الناصري بإمرة طبلخاناه
ًيا وعلى المير قانصوه النورّوزي أيًضا بإمرة طبلخاناه وجعله من جملة به دوادارًّا ثان

بإمرة رّؤوس النوب وعلى رّأس نوبته الثاني قاني باي البو بكري الناصري البهلوان
طبلخاناه وجعله أيًضا من جملة رّؤوس النوب وعلى فارّس دوادارّه الثاني بإمرة

 طبلخاناه.

آخورّة وأنعم على مشده يشبك السودوني باستقرارّه شاد الشراب خاناه وعلى أمير
ًيا وعلى جماعة أخر من حأواشيه بردبك السيفي يشبك بن أزدمر باستقرارّه أمير آخورّ ثان

 ومماليكه.

بعضهم بعدة وجعل جميع مماليكه الذين كانوا بخدمته قبل سلطنته خاصكية وأنعم على
 وظائف.

البلد الحلبية ثم أمر السلطان الملك الظاهر فكتب بسلطنته إلى مصر وأعمالها وإلى
بوليتهم على والسواحأل والثغورّ وإلى نواب القطارّ وحأملت إليهم التشارّيف والتقاليد

والمير تنبك عادتهم وهم: المير تغري بردي المؤيدي المعروف بأخي قصروه نائب حألب
قطلوبغا التنمي البجاسي نائب طرابلس والمير جارّقطلو الظاهري نائب حأماة والمير

 نائب صفد والمير يونس الركني نائب غزة.

المير برسباي ثم خلع على المير تنبك ميق نائب الشام باستمرارّه على كفالته وعلى
الظاهري ثم الحمزاوي الناصري باستقرارّه حأاجب حأجاب دمشق وعلى المير أرّكماس

فبرز من أخذ الملك الظاهر في تمهيد أمورّ دمشق والبلد الشامية إلى أن تم له ذلك
وعشرين دمشق بأمرائه وعساكره في يوم الثنين سابع عشر شهر رّمضان من سنة أرّبع

 وثمانمائة يريد الديارّ المصرية.

 هذا ما كان من أمر الملك الظاهر ططر بالبلد الشامية.

بالسلطان الملك المظفر وأما أخبارّ الديارّ المصرية في غيبته فإنه لما سافر المير ططر
العلئي إلى أن حأضر وعساكره من الريدانية استقل بالحكم بين الناس المير جقمق

عشرين جمادى الولى المير قاني باي الحمزاوي من بلد الصعيد في يوم السبت حأادي
الناس وخاشنه في وحأكم في نيابة الغيبة وأرّسل إلى المير جقمق بالكف عن الحكم بين

سيرته جيدة في الكلم فانكفت يد المير جقمق أخي جارّكس المصارّع عن الحكم وكانت
 أحأكامه.

المظفر إلى ثم قدم الخبر على المير قاني باي الحمزاوي بدخول السلطان الملك
وزينت دمشق وقبضه على القرمشي وغيره فدقت البشائر لذلك بالقاهرة ثلثة أيام

 عشرة أيام.



على القاضي ثم في يوم الرّبعاء خامس شهر رّمضان خلع المير قاني باي الحمزاوي
جمال الدين يوسف البساطى باستقرارّه في حأسبة القاهرة عوًضا عن القاضي صدرّ

 الدين بن العجمي.

لقاني ثم في وكان سبب وليته أنه طالت عطلته سنين فتذكر المير ططر صحبته فكتب
الملك ثامن شهر رّمضان قدم الخبر إلى الديارّ المصرية بخلع الملك المظفر وسلطنة

 الظاهر ططر.

المصرية إلى أن وأما السلطان الملك الظاهر ططر فإنه سارّ بعساكره إلى جهة الديارّ
وقد تزايد سرورّ نزل بمنزلة الصالحية في يوم الثنين أول شوال فخرج الناس إلى لقائه

 الناس بقدومه.

رّابع شوال ثم رّكب من الصالحية وسارّ إلى أن طلع إلى قلعة الجبل في يوم الخميس
 وحأملت القبة والطير على رّأسه.

 حأملها المير جاني بك الصوفي أتابك العساكر.

بالقاعة المعلقة ولما طلع إلى القلعة أنزل الملك الظاهر ططر الملك المظفر أحأمد وأمه
 من دورّ القلعة.

مرجان ثم في يوم خامس شوال خلع السلطان الملك الظاهر ططر على الطواشي
الهندي الخازندارّ باستقرارّه زماًما عوًضا عن الطواشي كافورّ الرومي الشبلي

 الصرغتمشي بحكم عزله.

وأنزل منهم جماعة ثم في يوم الثنين ثامن شوال ابتدأ السلطان بعرض مماليك الطباق
 كثيرة إلى إصطبلتهم من القاهرة.

ابن الحافظ ثم في يوم الثنين خامس عشره استدعى السلطان الشيخ ولي الدين أحأمد
الشافعية زين الدين عبد الرحأيم العراقي الشافعي وخلع عليه باستقرارّه قاضي قضاة

العراقي بالديارّ المصرية بعد موت قاضي القضاة جلل الدين عبد الرحأمن البلقيني فنزل
إلى دارّه في موكب جليل بعد أن اشترط على السلطان أنه ل يقبل شفاعة أمير في

 حأكم فسر الناس بوليته.

مرض موته وفي يوم الثنين ثاني عشرين شوال ابتدأ بالسلطان الملك الظاهر ططر
 وأصبح ملزًما للفراش.

المورّ ويعلم واستمر في مرضه والخدمة تعمل بالدورّ السلطانية ويجلس السلطان وينفذ
 على المناشير وغيرها.

حأجوبية الحجاب وأنعم في هذه اليام على المير كزل العجمي الجرود الذي كان ولي
المؤيد رّأس في الدولة الناصرية وعلى المير سودون الشقر الذي كان ولي في دولة
بحكم أنه يكون نوبة النوب ثم أمير مجلس كانا منفيين بقرية الميمون من الوجه القبلي

فى كل يوم كل واحأد منهم أمير عشرين فارًّسا فدخل إلى الخدمة السلطانية بعد ذلك
يدي وصارّا يقفان من جملة أمراء الطبلخانات والعشرات ومقدمو اللوف جلوس بين

 السلطان.



السلطان من واستمر السلطان على فراشه إلى يوم الثلثاء أول ذي القعدة فنصل
وتخلقت الناس مرضه ودخل الحمام وخلع على الطباء وأنعم عليهم ودقت البشائر لذلك

 بالزعفران.

باستقرارّه في نيابة ثم في ثالث ذي القعدة خلع السلطان على دوادارّه المير فارّس
قشتم المذكورّ إلى السكندرّية عوًضا عن المير قشتم المؤيدي بحكم عزله وقد حأضر

المذكورّ وعلى القاهرة وطلع إلى الخدمة ثم أمر السلطان فقبض على المير قشتم
السكندرّية فسجنا المير قاني باي الحمزاوي نائب الغيبة وقيدا في الحال وحأمل إلى ثغر

 بها.

خليل بن إبراهيم ثم في يوم الثنين سابع ذي القعدة خلع السلطان على عبد الباسط بن
القاضي كمال الدمشقي ناظر الخزانة باستقرارّه ناظر الجيوش المنصورّة بعد عزل

 الدين بن البارّزي ولزومه دارّه.

الدين عبد وخلع السلطان أيًضا على موقعه القاضي شرف الدين محمد ابن القاضي تاج
الخزانة الوهاب بن نصر الله باستقرارّه في نظر أوقاف الشراف ونظر الكسوة ونظر

 عوًضا عن عبد الباسط المذكورّ.

فسعى عبد وكان الملك الظاهر أرّاد تولية شرف الدين المذكورّ وظيفة نظر الجيش
ًدا حأتى وليها. ًيا زائ  الباسط فيها سع

 ودخل السلطان في هذه اليام إلى القصر السلطاني وعمل الخدمة به.

ًيا وانقطع بالدورّ ثم انتكس السلطان في يوم الخميس عاشر ذي القعدة ولزم الفراش ثان
 السلطانية وعملت الخدمة غير مرة.

عن العراقي نفسه فلما كان يوم الجمعة خامس عشرينه عزل القاضي ولي الدين
 القضاء لمعارّضة بعض المراء له في ولية القضاء بالعمال.

المستعين ثم في سادس عشرين ذي القعدة رّسم السلطان بالفراج عن أمير المؤمنين
ويخرج بالله العباس من سجنه بثغر السكندرّية وأن يسكن بقاعة في الثغر المذكورّ

لصلة الجمعة بالجامع الذي بالثغر ويركب حأيث يشاء وأرّسل إليه فرًسا بسرج ذهب
وكنبوش زرّكش وبقجة قماش ورّتب له على الثغر في كل يوم ثمانمائة درّهم لمصارّف

 فوقع ذلك من الناس الموقع الحسن. نفقته

والقوال واستهل ذو الحجة يوم الخميس والسلطان في زيادة ألم من مرضه ونموه
 مختلفة في أمره والرّجاف بمرضه يقوى.

والمراء وأعيان فلما كان يوم الجمعة ثاني ذي الحجة استدعى السلطان الخليفة والقضاة
اجتمعوا عند السلطان الدولة إلى القلعة وقد اجتمع بها غالب المماليك السلطانية فلما
إلى ذلك فعهد إلى ابنه كلم الخليفة والمراء في إقامة ابنه في السلطنة بعده فأجابوه

ومدبر مملكته وأن محمد بالملك وأن يكون المير جاني بك الصوفي هو القائم بأمره
المراء على ذلك كما يكون المير برسباي الدقماقي لل الملطان والمتكفل بتربيته وحألف

 حألفوا لبن الملك المؤيد شيخ.

 القضاء. ثم أذن السلطان لقاضي القضاة ولي الدين العراقي أن يحكم وأعيد إلى



وأخذ وانفض الموكب ونزل الناس إلى دورّهم وقد كثر الكلم بسبب ضعف السلطان
الناس وأعيان وثقل السلطان في الضعف وأخذ من أواخر يوم السبت ثالثه في بوادرّ
النزع إلى أن توفي ضحوة نهارّ الحأد رّابع ذي الحجة من سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة

فاضطرب الناس ساعة ثم سكنوا عندما تسلطن ولده الملك الصالح محمد حأسبما يأتي
 ذكرة.

وأخرج من باب ثم أخذ المراء في تجهيز الملك الطاهر ططر فغسل وكفن وصلي عليه
 السلسلة وليس معه إل نحو عشرين رّجًل لشغل الناس بسلطنة ولده.

 الله عنه. وسارّوا به حأتى دفن بالقرافة من يومه بجوارّ المام الليث بن سعد رّضي

 ومات وهو في مبادئ الكهولية.

تنقص وكانت مدة تحكمه منذ مات الملك المؤيد شيخ إلى أن مات أحأد عشر شهًرا
 خمسة أيام منها مدة سلطنته أرّبعة وتسعون يوًما وباقي ذلك أيام أتابكيته.

وفيه لين قال المقريزي في تارّيخه عن الملك الظاهر ططر: وكان يميل إلى تدين
 وإغضاء وكرم مع طيش وخفة.

 الحنفية. وكان شديد التعصب لمذهب الحنفية يريد أن ل يدع من الفقهاء غير

ًفا كثيرة أتعب  بها من بعده. وأتلف في مدته مع قلتها أمواًل عظيمة وحأمل الدولة كل

 ولم تطل أيامه لتشكر أفعاله أو تذم.

 انتهى كلم المقريزي.

سنذكره قلت ولعل الصواب في حأق الملك الظاهر ططر بخلف ما قاله المقريزي مما
مع عدم التعصب له فإنه كان يغض من الوالد كونه قبض على بعض أقارّبه وخشداشيته

ًكا عظيًما جليًل عالي كريًما عالي الهمة جيد الحدس حأسن بأمر الملك كان ططر مل
 التدبير سيوًسا.

ًنا ومع عظم شوكة المماليك المؤيدية توثب على المورّ مع من كان أكبر منه قدرًّا وس
 شيخ وقوة بأسهم مع فقر كان به وإملق.

وثبت قدمه فل زال يحسن سياسته ويدبر أمورّه ويخادع أعداءه إلى أن استفحل أمره
 وأقلب دولة بدولة غيرها في أيسر مدة وأهون طريقة.

أسرارّه الخفية كان تارّة يملق هذا وتارّة يغدق على هذا وتارّة يقرب هذا ويظهره على
حأاله مع من كل ذلك وهو في إصلحا شأنه في الباطن مع من ل يقربه في الظاهرة فكان

ممن يخافه كالطبيب الحافق الذي يلطف عدة مرضى قد اختلف داؤهم فينظر كل واحأد
يخشى شره فإن كان شهًما رّقاه إلى المراتب العلية وأوعده بأضعاف ذلك وإن كان

ًعا أبذل إليه الموال وأشبعه حأتى إنه دفع لبعض المماليك المؤيدية الجناد في دفعات طما
وله متفرقة في مدة يسيرة نحو عشرة آلف دينارّ وإن كان شهًما رّغبته المر والنهي
المعروف أعظم الوظائف كما فعل بالمير علي باي المؤيدي والمير تغري بردي المؤيدي

الكبرى بأخي قصروه ولى كل منهما أجل وظيفة بديارّ مصر فأقر علي باي في الدوادارّية
ومع دفعة واحأدة من إمرة عشرة وأقر تغري بردي في المير آخورّية الكبرى دفعة واحأدة



ًدا بل صارّ معهما فيما أرّاداه يعطي من أحأبا ويمنع من أبغضا حأتى هذا لم يتجن عليهما أب
ظلًما لما إن تغري بردي المذكورّ وسط المير رّاشد بن أحأمد ابن بقر خارّج باب النصر

ولم كان في نفسه منه فلم يسأله ططر عن ذنبه كل ذلك لكثرة دهائه وعظيم احأتماله
 يكن فعله هذا مع علي باي وتغري بردي فقط بل مع غالب أشرارّ المؤيدية.

ًدا بعد واحأد يقصد بذلك تقوية أمره في هذا وهو يقرب خشداشيته الظاهرية برقوق واحأ
 العيساوي. الباطن فأطلق مثل جانبك الصوفي ومثل بيبغا المظفري ومثل قجق

كلمه بعض كل ذلك وهو مستمر في بذل الموال والقطاعات لمن تقدم ذكرهم حأتى إنه
أن الذي أصحابه سًرا بعد عوده من دمشق فيما أتلفه من الموال فقال: يا فلن أتظن

للفقهاء فرقته رّاحا من حأاصلي جميعه في قبضتي أسترجعه في أيسر مدة إل ما أعطيته
 والصلحاء فمن يكن فيه طيش وخفة ل يطيق هذا الصبر ولو تلفت رّوحأه.

ًئا على المورّ بعدما يحسب عواقبها شهًما يحب التجمل كانت مماليكه وكان مقداًما جري
الناصرية والجمكية أيام إمرته مع فاقته أجل من جميع مماليك رّفقته من المراء فيهم

 والنورّوزية وغيرهم.

وحأاشية من ولما حأصل له ما أرّاد وصفا له الوقت ووثب على ملك مصر أقام له شوكة
بعده أن خشداشيته ومماليكه في هذه اليام القليلة لم ينهض بمثلها من جاء قبله ول

ينشىء مثلها في طول مملكته وهو أنه أعطى لصهره البدرّي حأسن بن سودون الفقيه
إمرة طبلخاناه ثم نقله إلى تقدمة ألف بالديارّ المصرية ولم يكن قبلها من جملة مماليك

ًيا وكذا السلطان ول من أولد الملوك فإن والده سودون الفقيه مات بعد سنة ثلثين جند
جماعة فعل مع فارّس داوادارّه أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف ونيابة السكندرّية ومع

كله أخر قد تقدم ذكرهم فهذا مما يدل على قوة جنانه وإقدامه وشجاعته فإنه أنشأ هذا
 في مدة سلطنته وهي ثلثة أشهر وأرّبعة أيام.

بمصر وباقي ذلك وأنا أقول: إن مدة سلطنته كانت ثمانية عشر يوًما وهي مدة إقامته
 مضى في سفره ومرض موته.

اطلع جيد ونظر وكان يحب مجالسة العلماء والفقهاء وأرّباب الفضائل من كل فن وله
والتواضع في فروع مذهبه ويسأل في مجالسه السئلة المفحمة المشكلة مع النصاف

 ولين الجانب مع جلسائه وأعوانه وخدمه.

ًظا له وكان يحب إنشاد الشعر بين يديه ل سيما الشعر الذي باللغة التركية فإنه كان حأاف
المنكرات قديًما ولنظامه ويميل إلى الصوت الحسن ولسماع الوتر مع عفته عن سائر

ًثا من المشارّب.  وحأدي

 وأما الفروج فإنه كان يرمى بمحبة الشباب على ما قيل.

 والله أعلم بحاله.

ما طالت يده ومع قصر مدته انتفع بسلطنته سائر أصحابه وحأواشيه ومماليكه فإن أول
 رّقاهم وأنعم عليهم بالموال والقطاعات والوظائف والرواتب.

ًدا الحنفي في دفعة واحأدة عشرة آلف دينارّ قيل إنه أعطى الشيخ شمس الدين محم
ًعا هائًل.  وأوقف على زاويته إقطا



 وكرمه. وتنوعت عطاياه لصحابه على أنواع كثيرة وأحأبه غالب الناس لبشاشته

 عطائه. وأظنه لو طالت مدته أظهر في أيامه محاسن ودام ملكه سنين كثيرة لكثرة

يكن ذاهبة فدعه فإنه يقال في المثال وهو من الجناس الملفق: المتقارّب إذا ملك لم
في العلوم فدولته ذاهبة قلت: وهو ثاني سلطان ملك الديارّ المصرية ممن له ذوق

مسهم الرق: والفنون والداب ومعاشرة الفضلء والدباء والظرفاء من المماليك الذين
 الول الملك المؤيد شيخ والثاني ططر هذا.

الظاهر هذا قصرت غير أن الملك المؤيد طالت مدته فعلم حأاله الناس أجمعون والملك
 مدته فخفي أمره على آخرين.

 انتهت ترجمة الظاهر رّحأمه الله.

محمد ابن سلطنة الملك الصالح محمد ابن ططر السلطان الملك الصالح ناصر الدين
 السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبي الفتح ططر بن عبد الله الظاهري.

أرّبع وعشرين تسلطن بعد موت أبيه بعهد منه إليه في يوم الحأد رّابع ذي الحجة سنة
 وثمانمائة.

والقضاة والمراء وهو أنه لما مات أبوه حأضر الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح داود
ًدا هذا من الدورّ السلطانية فحضر إليهم وجلسوا بباب الستارّة من القلعة وطلبوا محم

 فلما رّآه الخليفة قام له وأجلسه بجانبه وبايعه بالسلطنة.

الستارّة ورّكب فرس ثم ألبسوه خلعة السلطنة الجبة السوداء الخليفية من مجلسه بباب
والمراء وجميع أرّباب النوبة بشعارّ الملك وأبهة السلطنة وسارّ إلى القصر السلطاني

وجلس على تخت الدولة مشاة بين يديه حأتى دخل إلى القصر السلطاني بقلعة الجبل
المير الكبير الملك وقبل المراء الرّض بين يديه على العادة وخلع على الخليفة وعلى

 الصالح. جاني بك الصوفي كونه حأمل القبة والطير على رّأسه ولقب بالملك

نحو العشر وفي الحال دقت البشائر ونودي بالقاهرة ومصر بسلطنته وسنه يوم تسلطن
ًنا.  سنين تخمي

من وأمه خوند بنت سودون الفقيه الظاهري وهي إلى الن في قيد الحياة وهي
 الصالحات الخيرات لم تتزوج بعد الملك الظاهر ططر.

والسابع من والملك الصالح محمد هذا هو السلطان الحادي والثلثون من ملوك الترك
 الجراكسة وأولدهم.

 وتم أمر الملك الصالح في السلطنة.

السطبل السلطاني واستقر التابك جاني بك الصوفي مدبر مملكته وسكن بالحراقة من
 بباب السلسلة وانضم عليه معظم المراء والمماليك السلطانية.

الشرفية بالقلعة في عدة أيًضا وأقام المير برسباي الدقماقي الدوادارّ واللل أيًضا بطبقة
الحجاب والمير قصروه من تمراز من المراء المقدمين أعظمهم المير طرباي حأاجب



الجبل وأحأد مقدمي اللوف المعروفة رّأس نوبة النوب والمير جقمق العلئي نائب قلعة
 بأخي جركس المصارّع والمير تغري بردي المحمودي.

سودون من عبد وأما المير بيبغا المظفري أمير سلحا والمير قجق أمير مجلس والمير
ًبا وتشاورّوا إلى من يذهبون إلى أن تكلم الرحأمن وغيرهم من المراء فقد صارّوا حأز

ل المير سودون من عبد الرحأمن مع التابك جاني بك الصوفي فرد عليه الجواب بما
يرضى فعند ذلك تحول سودون من عبد الرحأمن ورّفقته وصارّوا من حأزب برسباي

 ما سنذكر مقالتهما فيما بعد. وطرباي على

 ساكن. وباتوا الجميع بالقلعة وباب السلسلة مستعدين للقتال فلم يتحرك

يطلبون النفقة وأصبحوا يوم الثنين خامس ذي الحجة وقد تجمع المماليك بسوق الخيل
كادت الفتنة أن عليهم على العادة والضحية وأغلظوا في القول وأفحشوا في الكلم حأتى

الملك الصالح حأتى تقوم فل زال المراء بهم يترضونهم وقد اجتمع الجميع عند السلطان
 رّضوا وتفرق جمعهم.

على جماعة وهو ولما كانت الخدمة بت التابك الصوفي بعض المورّ وقرىء الجيش وخلع
 كالخائف الوجل من رّفقته المير برسباي والمير طرباي وغيرهما.

الطائفتين وظهر في اليوم المذكورّ أن المر ل يسكن إل بوقوع فتنة وبذهاب بعض
ًفا لختلف الرّاء واضطراب الدولة وعدم اجتماع الناس على واحأد بعينه يكون المر متوق

 على ما يرسم به وعلى ما يفعله.

وامتثل على أن المير برسباي جلس في اليوم المذكورّ بين يدي جاني بك الصوفي
 أوامره في وقت قراءة الجيش.

في قضاء أشغال ثم بعد انتهاء قراءة الجيش والعلمة قام بين يديه على قدميه وشاورّه
والبواطن الناس على عادة ما يفعله الدوادارّ مع السلطان غير أن القلوب متنافرة

 مشغولة لما سيكون.

 ثم اثفض الموكب وبات كل أحأد على أهبة القتال.

 من الضأن. وأصبحوا يوم الثلثاء سادسه في تفرقة الضاحأي فأخذ كل مملوك رّأسين

عادتهم وترددت ثم تجمعوا أيًضا تحت القلعة لطلب النفقة وأفحشوا في الكلم على
تراضوا على أن الرسل بينهم وبين التابك جاني بك الصوفي وطال النزاع بينهم حأتى

فانفضوا على ذلك ينفق فيهم بعد عشرة أيام من غير أن يعين لهم مقدارّ ما ينفقه فيهم
 وسكن المر من جهة المماليك السلطانية.

الدقماقي الدودارّ وانفض الموكب من عند التابك جاني بك الصوفي وطلع المير برسباي
 واللل إلى طبقة الشرفية هو والمير طرباي والمير قصروه.

عظم في وبعد طلوعهم تكلم بعض أصحاب جاني بك الصوفي معه لما رّأوا أمره قد
وقالوا له: نزول المراء من القلعة إلى دورّهم حأتى يتم أمره وتنفذ كلمته وحأسنوا له ذلك

كلمهم وكان إن لم يقع ذلك وإل فأمرك غير منتظم فمال التابك جاني بك الصوفي إلى
القلعة هو فيه طيش وخفة فبعث في الحال إلى المير برسباي الدقماقي أن ينزل من



بدورّهم من والمير طرباي حأاجب الحجاب والمير قصروه رّأس نوبة النوب وأن يسكنوا
 القاهرة ويقيم المير جقمق العلئي عند السلطان ل غير.

المير طرباي فلما بلغ المراء ذلك أرّاد المير برسباي الفحاش في الجواب فنهره
 وأسكته.

 وأجاب برسباي بالسمع والطاعة وأنهم ينزلون بعد ثلثة أيام.

عن ذلك وعاد الرسول إلى التابك جاني بك الصوفي بذلك فسكت ولم تسكت حأواشيه
وغيرهما وهم المير يشبك الجكمي المير آخورّ الكبير والمير قرمش العورّ الظاهري

في وعرفوه أنهم يريدون بذلك إبرام أمرهم وألحوا عليه في أن يرسل إليهم بنزولهم
اليوم المذكورّ قبل أن يستفحل أمرهم فلم يسمع لكون أن المير طرباي نزل في الحال

من القلعة مظهًرا أنه في طاعة المير الكبير جاني بك الصوفي وأن برسباي وقصروه
 وغيرهما في تجهيز أمرهم بعده إلى النزول فمشى عليه ذلك.

أخذ في تدبير وكان أمر المير طرباي في الباطن بخلف ما ظنه جاني بك الصوفي فإنه
 أمره وإحأكام المر للمير برسباي الدقماقي ولنفسه.

وساعده في ذلك واستمال طرباي في ذلك اليوم كثيًرا من المراء والمماليك السلطانية
أمر سودون قلة سعد جاني بك الصوفي من نفورّ المراء عنه وهو ما وعدنا بذكره من

 من عبد الرحأمن مع جاني بك الصوفي.

ًبا يحضر كل وقد تقدم أن سودون من عبد الرحأمن وغيره ممن تقدم ذكرهم صارّوا حأز
 واحأد منهم الخدمة ثم ينزل إلى دارّه ليرى ما يكون بعد ذلك.

ومرشًحا إلى ثم بدا لهم أن يكونوا من حأزب جاني بك الصوفي كونه أتابك العساكر
مالوا إلى برسباي السلطنة بعد أن يكلموه في أمر فإن قبله كانوا من حأزبه وإن لم يفعل

فإنهم لما كانوا عند وطرباي والذي يكلموه بسببه هو المير يشبك الجكمي المير آخورّ
ًفا من الملك قرا يوسف بالشرق ثم جاءهم أمير يشبك المذكورّ أيًضا فارًّا من الحجاز خو

ًفا من الله والذين كانوا قبله عند قرا المؤيد أكرمه قرا يوسف زيادة على هؤلء وتعط
بك الحمزاوي يوسف هم سودون من عبد الرحأمن وطرباي وتنبك البجاسي وجاني

مملوك وموسى الكركري وغيرهم وكل منهم ينظر يشبك المذكورّ في مقام مملوكه كونه
خشداشهم جكم فشق عليهم خصوصيته عند قرا يوسف وانفراده عنهم ووقعت المباينة

 بينهم ولم يسعهم يوم ذاك إل السكات لوقته.

ططروهم في فلما مات قرا يوسف وبعده بقليل توفي الملك المؤيد قدموا الجميع على
بحيث أسوأ حأال فقربهم ططر وأكرمهم واختص أيًضا بيشبك المذكورّ اختصاًصا عظيًما

الملك إنه وله المير آخورّية الكبرى وعقد عقده على ابنته خوند فاطمة التي تزوجها
 الشرف برسباي فلم يسعهم أيًضا إل السكات لعظم ميل ططر إليه.

الرحأمن والمير فلما مات ططر انضم يشبك المذكورّ على ورّكب المير سودون من عبد
المظفري قرمش العورّ وهو من أصحاب جاني بك الصوفي وشخص آخر وأظنه بيبغا

يشبك ودخلوا على جاني بك الصوفي بالحراقة من باب السلسلة ومروا في دخولهم على
من المير آخورّ وهو في أمره ونهيه بباب السلسلة فقام إليهم فلم يسلم عليه سودون

 عبد الرحأمن وسلم عليه قرمش والخر.



متكلم القوم وعندما دخلوا على التابك جاني بك الصوفي وسلموا عليه وجلسوا كان
أنت كبيرنا سودون من عبد الرحأمن فبدأ بأن قال: أنا والمراء نسلم عليك ونقول لك
مملوك ورّأسنا وأغاتنا ونحن رّاضون بك فيما تفعل وتريد غير أن هذا الصبي يشبك

يوسف خشداشنا جكم ليس هو منا وقد وقع عنه قلة أدب في حأقنا ببلد الشرق عند قرا
 ثم هو الن أمير آخورّ كبير منزلته أكبر من منازلنا ونحن ل نرضى بذلك.

غير أننا نريد إبعاده عنا ثم إننا ل نريد من المير الكبير مسكه ول حأبسه لكونه انتمى إليه
ًعا تحت طاعة فيوليه المير الكبير بعض العمال بالبلد الشامية ثم نكون بعد ذلك جمي

خدمته لننا قد مللنا من المير الكبير ونقول قد عاش الملك الظاهر ططر ونحن في
ووطنه فلما سمع جاني بك الشتات والغربة والحروب فيطمئن كل أحأد على نفسه وماله

وأغلظ في الجواب الصوفي كلم سودون من عبد الرحأمن وفهمه حأنق منه واشتد غضبه
 خواطركم. بكلم متحصله: رّجل ملك رّكن إلي وانضم علي كيف يمكنني إبعاده لجل

والشرورّ ثم أخذ في الحط على خشداشيته الظاهرية برقوق ومجيئهم لثارّة الفتن
 فسكت عند ذلك سودون.

من حأواشيه وهو وأخذ قرمش يراجعه في ذلك ويحذرّه المخالفة غير مرة مدًل عليه كونه
 ل يلتفت إلى كلمه.

الرحأمن فلما أعياه أمره سكت فأرّاد الخر أن يتكلم فأشارّ عليه سودون من عبد
 بالسكات فأمسك عن الكلم.

الكلم إل نظن أن المير فتكلم سودون عند ذلك بباطن بأن قال: يا خوند نحن ما قلنا هذا
الكبير وأخصائه فنسكت عن ذلك الكبير ليس له ميل إليه فلما تحققنا أنه من ألزام المير

واحأدة بحيث إننا نصير في خدمته ونأخذ في إصلحا المر بينه وبين المراء لتكون الكلمة
لكلمه وظنه على جليته وقال: نعم أما كما نكون في خدمة المير الكبير فانخدع جاني بك

 هذا فيكون.

رّفقته وقاموا عنه ورّجع قرمش إلى حأال سبيله وعاد سودون من عبد الرحأمن إلى
جميعكم المراء وذكر لهم الحكاية برمتها وعظم عليهم المر إلى أن قال لهم: تيقنوا

بأنكم تكونون في خدمة يشبك الجكمي إن أطعتم جاني بك الصوفي فإن يشبك عنده
 مقام رّوحأه ورّبما إن تم له المر يعهد بالملك إليه من بعده.

برسباي الدقماقي فلما سمع المراء ذلك قامت قيامتهم ومالوا بأجمعهم إلى المير
ونحن خشداشيته لجل الدوادارّ الكبير والمير طرباي حأاجب الحجاب وقالوا: هذا تركنا
ولو ذهبت ولقد سمعت يشبك فما عساه يفعل معنا إن صارّ المر إليه ل والله ل نطيعه

ضمنه: كان جاني بك هذا القول من المير سودون من عبد الرحأمن وهو يقول لي في
ًنا أقول له: نحن بأجمعنا في طاعتك وقد مات الملك المؤيد بحسرة أن الصوفي مجنو

شوكة ول نكون في طاعته فيتركنا ويميل إلى يشبك الجكمي وهو رّجل غريب ليس له
 حأاشية ".

 انتهى.

الصوفي ولما خرج سودون من عبد الرحأمن من عند جاني بك الصوفي طلب جاني بك
يشبك المير آخورّ المذكورّ وعرفه قول سودون من عبد الرحأمن واستشارّه فيما يفعل

المراء معهم وقد بلغه أن المراء تغيروا عليه فاتفق رّأيهما على أنه يتمارّض فإذا نزل
 لعيادته قبض عليهم وافترقوا على ذلك.



السلطانية ولم وباتوا تلك الليلة وقد عظم جمع طرباي وبرسباي من المراء والمماليك
أعظمهم دولت ينضم على جانبي بك الصوفي غير جماعة من المماليك المؤيدية الصغارّ

 باي المحمودي الساقي.

بك الصوفي متوعك ولما أصبح يوم الرّبعاء ثامن ذي الحجة أشيع أن المير الكبير جاني
فيقبض عليه فلم ينزل فتكلم الناس في الحال بأنها مكيدة حأتى ينزل إليه المير برسباي
 النحر. إليه برسباي وتمادى الحال إلى يوم الجمعة عاشره وهو يوم عيد

لصلة العيد فلم يحضر فلما أصبح نهارّ الجمعة انتظر المير برسباي طلوع المير الكبير
به إلى الجامع ومعه ولم يطلع فتقدم المير برسباي وأخرج السلطان من الحريم وتوجه

العيد وخطب على سائر المراء والمماليك فصلى بهم قاضي القضاة الشافعي صلة
 العادة.

السلطان هناك ثم مضى الميران برسباي وطرباي بالسلطان إلى باب الستارّة فنحر
 السلطان. ضحاياه من الغنم وذبح المير برسباي ما هناك من البقر نيابة عن

ضحاياهم وتوجه ثم انفض الموكب ونزل المير طرباي إلى بيته هو وجميع المراء وذبحوا
 المير برسباي إلى طبقة الشرفية.

السلحا وألبس وبينما هو ينحر ضحاياه بلغه أن المير الكبير جاني بك الصوفي لبس
باب مماليكه ولبس معه جماعة كبيرة من المؤيدية وغيرهم فاضطرب الناس وأغلق

ًيا.  القلعة ودقت الكؤوسات حأرب

أرّاد مسكه وكان من خبر جاني بك الصوفي أنه لما تمارّض لم يأت إليه أحأد ممن كان
المماليك فأجمع رّأيه حأينئذ على الركوب وجمع له المير يشبك جماعة من إنياته من

 المؤيدية ومن أصحابهم.

يشبك حأدثني السيفي جاني بك من سيدي بك البجمقدارّ المؤيدي وهو أعظم إنيات
يشبك الجكمي المذكورّ قال: لبسنا ودخلنا على التابك جاني بك الصوفي وعنده المير
صلة أمير آخورّ وكلمناه في أنه يقوم يصلي العيد ثم يلبس السلحا بعد الصلة فقال:

 العيد ما هي فرض علينا.

 نتركها ونركب الن قبل أن يبدأونا بالقتال.

 قال: قلت في نفسي: بعيد أن ينجح أمر هذا.

صل وارّكب ما قلت: وقد وافق رّأي جاني بك البجمقدارّ في هذا القول قول من قال:
يصل ورّكب تنكب على أنه كان غتيًما ل يعرف ما قلته فوقع لجاني بك الصوفي أنه لم

 فنكب.

وحأاشيته آلة الحرب ولما بلغ المير برسباي رّكوب جاني بك الصوفي لبس المير برسباي
 وتوجه إلى القصر السلطاني.

طرباي من دارّه وترامت الطائفتان بالنشاب ساعة فلم يكن غير قليل حأتى خرج المير
يجدوا بباب في عسكر كبير من المراء وعليهم السلحا ووقفوا تجاه باب السلسلة فلم

 السلسلة ما يهولهم من كثرة العساكر.



وطلعوا إلى باب فأوقف المير طرباي بقية المراء وسارّ هو والمير قجق أمير مجلس
ودخل عليه وهو السلسلة إلى المير الكبير جاني بك الصوفي على أن طرباي في طاعته

 لبس وعنده المير يشبك المير آخورّ.

لبس السلحا فأخذ طرباي يلومه على تأخره عن صلة العيد مع السلطان وما فعله من
 وأنه يقاتل من فإن الجميع في طاعة السلطان وطاعة المير الكبير.

معه في أمورّ فشكا المير الكبير جاني بك من المير برسباي الدقماقي من عدم تأدبه
ًدا في بلد واحأد.  المملكة وأنه ل يمكن اجتماعنا أب

 فقال له طرباي: السمع والطاعة.

 كلم المراء في ذلك فإنهم في طاعتك.

والمير يشبك إلى فقال: وأين المراء فقال: ها هم وقوف تجاه باب السلسلة انزل أنت
عندك وكلمهم فيما بيت المير بيبغا المظفري أمير السلحا واجلس به واطلب المراء إلى

 تختارّ.

معنا فنهره فأخذ يشبك يقول له: كيف تنزل من باب السلسلة إلى بيت من ليس هو
 المير طرباي فانقمع.

والمير يشبك ول زال يخادع المير جاني بك الصوفي حأتى انخدع له وقام معه هو
المظفري وهو تجاه المذكورّ ورّكبا ونزل من باب السلسلة وسارّا إلى بيت المير بيبغا

العزيز فمشى وقد مصلة المؤمني المعرف ببيت المير نورّوز وبه الن جكم خال الملك
 تحاوطه القوم.

 قلت: ما يفعل العداء في جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه.

صاحا المير فلما وصل المير جاني بك الصوفي إلى باب الدارّ المذكورّة ودخله بفرسه
 عليه. أزبك المحمدي الظاهري: هذا غريم السلطان قد دخل إلى عندكم احأترصوا

 وقبل أن يتكامل دخولهم أغلق الباب على جاني بك الصوفي ومن معه.

افعلوا معنا ما فعند ذلك زاغ بصر جاني بك الصوفي وشرع يترقق لهم ويقول: المروءة
 أنتم أهله.

أبيض ورّأسه مكشوف ودخلوا إلى الدارّ المذكورّة وإذا بالمير بيبغا المظفري عليه قميص
بوائك الخيل وقد أخرج يده اليمنى من طوق قميصه وهو جالس على دكة صغيرة عند

رّكبته قوس تتري وبين يديه منقل نارّ عليه أسياخ من الفحم تشوى وبكل فيها بوًزا وعلى
 وعدة سهام.

المير أزدمر فعندما رّأى المراء قام إليهم على هيئته وقبل أن يصلوا إلى عنده رّكس
فدمعت عينا شايا ثاني رّأس نوبة وأخذ خوذة المير يشبك المير آخورّ من على رّأسه

 يشبك.



ليقتله فهرب فشق ذلك على المير بيبغا وأخذ قوسه بيده واستوفى عليه بفردة نشاب
والتوبيخ وهو يقول: أزدمر ودخل إلى بوائك الخيل بعد أن أوسعه بيبغا المذكورّ من السب

 غضبه. الملك إذا نكب تروحا حأرمته ولو مات حأرمته باقية حأتى سكن

الحال وأخذا وأنزل جاني بك الصوفي ويشبك المير آخورّ فتقدم المراء وقيدوهما في
 أسيرين إلى القلعة.

الكبير جاني بك وملك المير برسباي باب السلسلة من غير قتال ول مانع فإن المير
النزول مع طرباي الصوفي تركه ونزل من غير أمر أوجب نزوله على أنه لما رّكب وأرّاد

تروحا عليه الرّواحا أين قال له بعض مماليكه أو حأواشيه: يا خوند هذا باب السلسلة الذي
المصلحة بنزولك والله ل تعود إليه تنزل وتخليه فقال له: لمصلحة نراها " فقال له: فاتتك

ًدا فلم يلتفت إليه جاني بك وتمادى في غيه لقلة سعادته ولمر سبق ولمقاساة نالته بعد أب
خلئق بسبب هروبه من سجن السكندرّية على هروبه من سجن السكندرّية ونالت أيًضا

 برسباي إن شاء الله تعالى. ما يأتي ذكر ذلك في ترجمة الملك الشرف

بالقاهرة بنفقة ولما ملك المير برسباي والمير طرباي باب السلسلة في الحال نودي
 المماليك السلطانية.

 دارّه. فلما سمع المماليك هذه المناداة سكنوا بإذن الله وذهب كل واحأد إلى

أن الفتنة وفتحت السواق وشرع الناس في بيعهم وشرائهم بعدما كان في ظن الناس
ومع كل تطول بين هؤلء أياًما كثيرة لن كل واحأد منهم مالك جهة من جهات القلعة
 أرّاد. طائفة خلئق ل تحصى فجاء المر بخلف ما كان في ظنهم ويأبى الله إل ما

المير طرباي له في واستبد من يومئذ المير برسباي بالمر وبتدبير المملكة مع مشارّكة
 ذلك.

شاه فلما كان يوم السبت حأادي عشر ذي الحجة استدعى برسباي المير أرّغون
بن النورّوزي العورّ وخلع عليه باستقرارّه استادارًّا بعد عزل المير صلحا الدين محمد

 نصر الله.

 من دمشق. وكان أرّغون شاه المذكورّ قد قدم إلى القاهرة صحبة الملك الظاهر ططر

إلى ثغر وفيه رّسم يحمل الميرين جاني بك الصوفي ويشبك الجكمي المير آخورّ
 السكندرّية وسجنا بها.

الثاني ثم في يوم الثنين ثالث عشر ذي الحجة خلع على المير آق خجا الحاجب
 باستقرارّه في كشف الوجه القبلي.

وحأضر ثم عملت الخدمة السلطانية في يوم الخميس سادس عشرة بالقصر السلطاني
واللل الخليفة والقضاة الموكب فخلع على المير برسباي الدقماقي الدوادارّ الكبير

الملك باستقرارّه نظام المللك ومدبر المملكة كما كان المالك الظاهر ططر في دولة
المظفر أحأمد بن المؤيد شيخ عوًضا عن جاني بك الصوفي وخلع على المير سودون من

عبد الرحأمن باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن برسباي الدقماقي وخلع على المير
قصروه من تمراز رّأس نوبة النوب باستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا عوًضا عن يشبك الجكمي
وخلع على المير جقمق العلئي نائب القلعة باستقرارّه حأاجب الحجاب عوًضا عن طرباي

 وعلى المير أزبك المحمدي باستقرارّه رّأس نوبة النوب عوًضا عن قصروه.



أمورّ الدولة بأسرها ثم فوض الخليفة المعتضد بالله للمير برسباي الدقماقي نظام الملك
بصحة ذلك قاضي ليقوم بتدبير ذلك عن السلطان الصالح محمد إلى أن يبلغ رّشده وحأكم

على أن يكون القضاة زين الدين عبد الرحأمن التفهني الحنفي ومع هذا كله تقررّ الحال
وأن يسكن المير تدبير الدولة وسائر أمورّ المملكة بين المير برسباي وبين المير طرباي
تجاه باب برسباي بطبقة الشرفية على عادته ويسكن المير طرباي التابك بدارّه

 بالشرفية. السلسلة وهو بيت قوصون وأن طرباي يحضر الخدمة عند المير برسباي

السلطانية بالقصر وانفض الموكب وخرج جميع المراء وسائر أرّباب الدولة من الخدمة
صارّت سكنه من مشاة في خدمة المير برسباي نظام الملك حأتى دخل الشرفية التي

ًيا بين يديه.  يوم مات الملك الظاهر ططر وعملت بها الخدمة ثان

هذا فعند وصرف برسباي أمورّ الدولة على حأسب اختيارّه ومقتضى رّأيه واستمر على
 ذلك كثر تردد الناس إلى بابه لقضاء حأوائجهم وعظم وضخم.

بردي المؤيدي ولما كان يوم ثامن عشر ذي الحجة المذكورّة ورّد الخبر بأن المير تغري
التركمان نائب حألب خرج عن طاعة السلطان وقبض على المراء الحلبيين واستدعى

 والعربان وأكثر من استخدام المماليك.

في نيابة وسبب خروجه عن الطاعة أنه بلغه أن الملك الطاهر ططر عزله وأقر عوضه
حألب المير تنبك البجاسي نائب طرابلس فلما تحقق ذلك خرج عن الطاعة وفعل ما

 فعل.

المير تنبك البجاسي فشاورّ المير برسباي المراء في أمره فوقع التفاق على أن يكتب
وباستقرارّه في نيابتها كما كان بالتوجه إليه وصحبته لعساكر وقتاله وأخذ مدينة حألب عنه

 الملك الظاهر ططر أقرة وكتب له بذلك.

الدين أحأمد بن ثم في يوم ثالث عشرين ذي الحجة خلع المير برسباي على القاضي صدرّ
جمال الدين العجمي باستقرارّه في حأسبة القاهرة على عادته بعد عزل قاضي القضاة

 يوسف البساطي.

المماليك السلطانية ثم في يوم سابع عشرينه ابتدأ المير برسباي نظام الملك في نفقة
أخذها وذلك أنهم وعدوا وهو والمراء على تخوف من المماليك السلطانية أن يمتنعوا من

بمائة دينارّ فلم يصر لكل المماليك في نوبة المير الكبير جاني بك الصوفي لكل واحأد
ططر فرق الموال التي واحأد سوى خمسين دينارًّا من أجل قلة المال فإن الملك الظاهر

السلطانية غير ستين ألف خلفها الملك المؤيد شيخ جميعها حأتى إنه لم يبق منها بالخزانة
بالديوان المفرد في كل شهر ما دينارّ ومع ما فررّقه من الموال زاد في جوامك المماليك

نصر الله من وظيفة ينيف على عشرة آلف دينإرّ ولذلك استعفى صلحا الدين بن
الله ناظر الخواص الستدارّية بعد أن قام هو وأبوه الصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر
مساعدة في نفقة الشريفة بعشرة آلف دينارّ في ثمن الضحية وبعشرين ألف دينارّ

حأتى جمع من المماليك السلطانية ثم تقررّ على كل من مباشري الدولة شيء من الذهب
 ذلك كله من نفقة المماليك.

الملك الصرة من ولما جلس السلطان والمراء لنفقة المماليك أخذ المير برسباي نظام
لم يدع في بيت النفقة بيده وكلم المماليك السلطانية بما معناه أن الملك الظاهر ططر

النفقة ولم المال من الذهب سوى ما هوت وكيت وأنهم عجزوا في تحصيل المال لتكملة
 يقدرّوا إل على هذا الذي تحصل معهم ثم وعدهم بكل خير.



المماليك قبل أن وأمر كاتب المماليك فاستدعى اسم أول من هو بطبقة الرفرف وكانت
اسم أحأد فل يخرج يدخلوا الحوش السلطاني اتفقوا على أنه إذا استدعى كاتب المماليك

بالقتل والخراق فلما إليه يأخذ النفقة إل إن كانت مائة دينارّ وتوعدوا من أخذ ذلك
 استدعى كاتب المماليك اسم ذلك الرجل خرج.

إن أعطانا السلطان أن سمع كلم المير برسباي نظام الملك من العذرّ الذي أبداه وقال:
وقبل الرّض كف تراب أخذناه فشكره نظام الملك على ذلك ورّمى له الصرة فأخذها

 والوعيد. وخرج ولم يجسر أحأد على أن يكلمه الكلمة الواحأدة بعد ذلك التهديد

استدعي اسمه ثم صاحا كاتب المماليك باسم غيره فخرج وأخذ وتداول ذلك منه وكل من
 خرج وأخذ إلى آخرهم فأخذ الجميع النفقة انفضوا بغير شر.

أخذ النفقة في قلت: وهذه عادة المماليك يطلعون من ألف ويزلون إلى درّهم وكان الذي
 هذه النوبة ثلثة آلف ومائتي مملوك والمبلغ مائة وستين ألف دينارّ.

الحاج وأن ثم في يوم الخميس تاسع عشرين ذي الحجة قدم مبشر الحاج وأخبر بسلمة
 الوقفة كانت يوم الجمعة.

إلى الديارّ ثم في يوم الحأد ثالث المحرم من سنة خمس وعشرين وثمانمائة ورّد الخبر
منها بعد المصرية بفرارّ المير تغري بردي المؤيدي المعروف بأخي قصروه نائب حألب

 البشائر لذلك. وقعة كانت بينه وبين تنبك البجاسي المنتقل عوضه إلى نيابة حألب فدقت

من بلد وكان من خبر تنبك البجاسي المذكورّ أنه لما قدم على الملك الظاهر ططر
كما الشرق مع من قدم من المراء وقد تقدم ذكرهم في عدة مواضع وله نيابة حأماة
كان أوًل في دولة المؤيد شيخ ثم خرج الملك الظاهر ططر من دمشق يريد الديارّ

 المصرية بعدما رّسم بانتقاله من نيابة حأماة إلى نيابة طرابلس.

الملك الظاهر فلما بلغ تنبك البجاسي ذلك وهو بحماة رّكب الهجن من وقته وساق خلف
بنيابة طرابلس ططر إلى أن أدرّكه بالغورّ فنزل وقبل الرّض بين يديه ولبس التشريف

 عوًضا عن المير أرّكماس الجلباني ثم خرج وسارّ إلى جهة وليته.

الدوادارّ الكبير بأن وقبل أن يسافر المير تنبك المذكورّ أسر له المير برسباي الدقماقي
المؤيدي وكان بينهما الملك الظاهر ططر يريد توليته نيابة حألب عوًضا عن تغري بردي
برسباي أن يكتم ذلك صداقة أعني بين برسباي الدقماقي وبين تنبك البجاسي ثم أمره

 لوقته وكان ذلك في شهر رّمضان.

شريف من فاستمر تنبك في نيابة طرابلس إلى يوم عرفة من السنة فورّد عليه مرسوم
قصروه الملك الظاهر ططر بنيابة حألب عوًضا عن تغري بردي المؤيدي المعروف بأخي

 بحكم عصيانه وبالتوجه لقتال تغري بردي المذكورّ.

وعشرين فخرج تنبك من طرابلس بالعساكر في رّابع عشر ذي الحجة من سنة أرّبع
الحجة. وثمانمائة إلى ظاهر طرابلس وأقام يتجهز بالمكان المذكورّ إلى سادس عشر ذي

ذلك المير وبينما هو في ذلك ورّد عليه الخبر بموت الملك الظاهر ططر فأمسك عند
ابن الله تنبك البجاسي عن المسير إلى حألب حأتى ورّد عليه مرسوم الملك الصالح محمد

بنيابة الملك الظاهر ططر باستمرارّه على نيابة حألب وصحبة المرسوم الخلعة والتشريف
 حألب وبالمسير إلى حألب فسارّ إليها لخراج تغري بردي منها.



بعسكرها وتوجه وعند مسيره إلى جهة حألب وافاه المير إينال النورّوزي نائب صفد
 الجميع إلى حألب.

بلد الروم وقيل فلما سمع تغري بردي بقدومهم فر من حألب قبل أن يقاتلهم وتوجه نحو
 قاتلهم وانكسر.

ورّجع إلى حألب وسارّ المير تنبك البجاسي خلفه من ظاهر حألب إلى الباب فلم يدرّكه
 وأقام بها إلى ما يأتي ذكره.

تمرباي اليوسفي وفي رّابع عشرين المحرم قدم أمير حأاج المحمل بالمحمل وهو المير
وقد كثر ثناء المؤيدي المشد كان وهو يومئذ من جملة أمراء اللوف بالديارّ المصرية

 الناس عليه بحسن سيرته فيهم فخلع عليه ونزل إلى دارّه.

السلطانية فقبض فلما كان يوم الخميس ثامن عشرين المحرم طلع المذكورّ إلى الخدمة
قرمش أحأد عليه وعلى المير قرمش العورّ الظاهري برقوق أحأد مقدمي اللوف وكان

المير أعيان أصحاب جاني بك الصوفي وأخرج هو وتمرباي إلى ثغر دمياط وأنعم على
 يشبك الساقي الظاهري العرج بإمرته دفعة واحأدة من الجندية.

جاني بك الصوفي وكان من خبر قرمش هذا مع المير برسباي الدقماقي أن المير الكبير
بباب الستارّة لما صارّ أمر المملكة إليه بعد موت الملك الظاهر ططر أمره بالجلوس
ًنا على المير برسباي الدقماقي فأخذ المير برسباي الدقماقي يستميله بكل ما ليكون عي

رّباه في بلد وصلت القدرّة إليه فلم يقدرّ يحوله عن جاني بك الصوفي واعتذرّ بأنه
فلما وقع من الجركس وأنه كان يحمل جاني بك الصوفي على كتفه فكيف يمكنه مفارّقته
قرمش وأخرج أمر جاني بك الصوفي ما وقع وتم أمر المير برسباي الدقماقي التفت إلى

 إقطاعه ونفاه إلى دمياط لما كان في نفسه منه.

الخضري ثم في يوم الثنين ثاني صفر أمسك المير الكبير برسباي المير أيتمش
 الظاهري أحأد أمراء العشرات ونفاه إلى القدس بطاًل.

الصيارّف ثم في يوم الرّبعاء ثامن عشر صفر جمع المير الكبير برسباي الدقماقي
ومعنى بالصطبل السلطاني للنظر في الدرّاهم المؤيدية فإنه كثر هرش الدرّاهم منها

الهرش أن يبرد من الدرّهم الذي زنته نصف حأتى يخص ويصير وزنه رّبع درّهم فأضر ذلك
ًنا ًدا بحال الناس فأمر المير الكبير بإبطال المعاملة بالعدد واستقرت المعاملة بها وز ل عد

الفرنتي ورّسم بأن يكون وزن الدرّهم منها بعشرين درّهًما فلوًسا وأن يكون الدينارّ
على بمائتين وعشرين درّهًما فلوًسا وبأحأد عشر درّهًما من الفضة الموازنة فشق ذلك

أن الناس كونهم كانوا يتعاملون بالفضة معاددة فصارّت الن بالميزان واحأتاج كل بائع
ًنا.  يأخذ عنده ميزا

 الحال. وتشكوا من ذلك فلم يلتفت المير برسباي إلى كلمهم وهددهم فمشى

وبين المير وفي هذا الشهر ابتدأت الوحأشة بين المير برسباي الدقماقي نظام الملك
 الكبير طرباي أتابك العساكر وتنكر الحال بينهما في الباطن.

بأمورّ المملكة وحأده وسببه أن المير طرباي شق عليه استبداد المير برسباي الدقماقي
 ما أشاعه الناس. وتردد الناس إلى بابه وخاف إن دام ذلك رّبما يصير من أمر برسباي



على قبض جاني بك وكان طرباي يقول في نفسه: إنه هو الذي مهد الديارّ المصرية ودبر
الصوفي ول الصوفي حأتى كان من أمره ما كان ولوله لم يقدرّ برسباي على جاني بك

 غيره.

يختص أحأدهما عن وكان التفاق بينهما أن يكون أمر المملكة بينهما نصفين بالسوية ل
 الخر بأمر من المورّ.

على برسباي وكان المير طرباي في الصل من يوم مات الملك الظاهر ططر متميًزا
المنزلة من ويرى أنه هو الكبر والعظم في النفوس وأنه هو الذي أقام برسباي في هذه

الصوفي حأتى كونه استمال المماليك السلطانية إليه ونفرهم عن المير الكبير جاني بك
وقام مع تم له ذلك وأنه هو الذي خدع جاني بك الصوفي حأتى أنزله من باب السلسلة

برسباي تحت المير برسباي إلى أن رّضيه الناس بأن يكون مدبر المملكة كل ذلك ليكون
ًئا إل بمشاورّته.  أوامره ول يفعل شي

حأق جاني بك فلما رّأى طرباي أن المر بخلف ما أمله ندم على ما كان من أمره في
وكان له الصوفي حأيث ل ينفعه الندم وتكلم مع حأواشيه فيما يفعله مع المير برسباي

ينقطع شوكة كبيرة من خشداشيته المماليك الظاهرية برقوق وغيرهم فأشارّوا عليه أن
 عن طلوع الخدمة أياًما لينظروا فيما يفعلونه.

ًعا في خشداشيته ولهم فيه محبة زائدة وتعصب عظيم له على برسباي وكان طرباي مطا
الربيع فاغتر طرباي بكلمهم وعدى بمماليكه إلى بر الجيزة حأيث هو مربط خيوله على

 كالمتنزه وأقام به بقية صفر.

أنه ل يتم له أمر مع وأما المير برسباي لما علم أن المير طرباي توغر خاطره منه وعلم
 يفعل ما بدا له. وجوده أخذ يدبرعليه فيما يفعله معه حأتى يمكنه القبض عليه ثم

من عبد هذا وقد انضم عليه جماعة كبيرة من أمراء اللوف أعظمهم المير سودون
الساقي الرحأمن الدوادارّ الكبير والمير قصروه من تمراز رّأس نوبة النوب والمير يشبك

المحمودي العرج وكان أعظمهم دهاء ومعرفة وله درّبة بالمورّ والمير تغري بردي
 الناصري وغيرهم.

في الباطن جميعهم وباقي المراء هم أيًضا في خدمة المير برسباي في الظاهر غير أنهم
له: أنت خشداشنا مع طرباي ولكنهم حأيثما ما أمكنهم الكلم مع برسباي أو طرباي قالوا

 وأغاتنا لن كليهما من مماليك برقوق.

الظاهرية ول من بهذا المقتضى صارّ المير برسباي ليعرف من هو معه من خشداشيته
برسباي ظاهًرا هو عليه غير من ذكرنا من المراء فإنهم باينوا طرباي وانضموا على

ًنا.  وباط

مقاليد أمر طرباي فلما علم برسباي أن هؤلء المراء معه حأقيقة قوي قلبه بهم وألقى
طلوعه إلى الخدمة في رّقبة المير يشبك الساقي العرج أن ينزل إليه ويعمل جهده في

 السلطانية.

 الربيع. ثم سلط أيًضا جماعة أخر على المير طرباي يحسنون له الحضورّ من

 رّبيع الول. هذا مع ما يقوي جأشه المير تغري بردي يجبن عن ذلك حأتى استهل شهر



ونزل بدارّه تجاه باب فلما كان يوم الثلثاء ثانيه قدم المير الكبير طرباي من الربيع
 السلسلة.

إن كل خشداشيته وتردد إليه المير يشبك الساقي العرج وحأسن له الطلوع بأن قال له:
ًدا وأنه بطلوعه يستفحل أمره وبعدم من الظاهرية برقوق معه وأنهم ل يؤثرون عليه أحأ

أنت تلشى أمر طلوعه رّبما يجبن ويضمحل أمره فإن الناس مع القائم أو إذا حأضرت
 برسباي وهون كليه أمر برسباي.

 ول زال به حأتى انخدع له وأذعن بالطلوع.

الحموي أحأد أمراء فلما أصبح يوم الرّبعاء ثالثه أمسك المير برسباي المير سودون
وكانا من جملة أصحاب الطلبخانات والمير قانصوه النورّوزي أحأد أمراء الطبلخانات أيًضا

في غده فإنه طرباي فعظم ذلك على طرباي وقامت قيامة أصحابه وحأذرّوه عن الطلوع
 رّابعه. كان قررّ مع المير يشبك العرج الطلوع إلى الخدمة في يوم الخميس

مع المير برسباي فلما وقع مسك هؤلء نهاه أصحابه عن الطلوع فأبى إل الطلوع ليتكلم
 بسبب مسكه لهؤلء ويطلقهما منه.

وفي ظنه أن فألحوا عليه في عدم الطلوع وأكثروا من ذلك وهو ل يصغي إلى قولهم
عليه من اليادي المير برسباي لينهض بأمر يفعله في حأقه وأيًضا ل يقابله بسوء لماله

ًثا.  قديًما وحأدي

من دارّه ومعه فلما أصبح نهارّ الخميس رّابع شهر رّبيع الول رّكب المير الكبير طرباي
من جماعة كبيرة من حأواشيه وطلع إلى القلعة وكان لقلة سعده غالب من هو معه

 خشداشيته رّؤوس نوب ليس في أوساطهم سيوف.

الجيش على فما هو إل أن دخل إلى الخدمة واستقر به الجلوس في منزلته وقرىء
المير الكبير السلطان وانتهت العلمة وأحأضر السماط وقام الجميع على أقدامهم ابتدأ

وأحأوال الناس برسباي الدقماقي نظام الملك بأن قال: الحال ضائع والكلمة متفرقة
للناس من كبير متوقفة لعدم اجتماع الناس على كبير يرجع إليه فيما يرسم به ول بد

قصروه رّأس يرجع إليه في أمورّ الرعية فأجابه في الحال قبل أن يتكلم طرباي المير
 نوبة النوب وقال: أنت كبيرنا ومع وجودك من يكون خلفك افعل ما شئت.

 طرباي. فقال المير برسباي عند ذلك: اقبضوا على هذا وعنى المير الكبير

المير برسباي فلما سمع طرباي ذلك جذب سيفه ليدفع عن نفسه وأرّاد القيام فسبقه
كله حأيث نظام الملك وضربه بالسيف ضربة جاءت في يده كادت تبينها وهي على ظاهر

وتقدم إليه كان قابًضا بها على سيفه ثم بادرّه المير قصروه وأعاقه عن تمام القيام
إلى المير تغري بردي المحمودي وقبض عليه من خلفه كالمعانق له وحأمل من وقته

 أعلى القصر وقيد في الحال وقد تضمخ بدمه.

وقد ووقعت الهجة بالقصر وتسللت السيوف من حأواشي طرباي بعد أن فات المر
خطف المير برسباي الترس الفولذ من يد السلطان الملك الصالح محمد وتترس به

وأعطى ظهره إلى الشباك وسيفه مسلول بيده فلم يجسر أحأد على التقدم إليه لكثرة
 ولقوة شوكته. حأاشيته



عندما رّأوا ثم سكتت الهجة في الحال ورّد كل واحأد من أصحاب طرباي سيفه إلى غمده
ًدا أن المر فاتهم وقالوا: نحن من أصحاب برسباي فعرف برسباي الجميع ولم يؤاخذ أحأ

 منهم بعد ذلك.

الحركة وتكسر بعض صيني مما كان فيه الطعام للسماط السلطاني لضيق المكان فإن
 المذكورّة كانت بالقصر الصغير الوسطاني حأيث فيه الشرابخاناه.

بعدما قيده ثم وطلب المير برسباي في الحال المزين وأرّسله إلى طرباي فخاط جراحأه
سلطنته حأسبما أصبح من الغد حأمله إلى السكندرّية فسجن بها إلى أن أطلقه في أيام
 نذكره في محله في ترجمة الملك الشرف برسباي إن شاء الله تعالى.

 وخل الجو للمير برسباي بمسك المير طرباي هذا.

لزال بجاني بك قلت: وكان في أمر المير طرباي هذا عبرة لمن اعتبر وهو أن طرباي
عليه حأتى الصوفي حأتى خدعه وغدرّ به عندما أنزله من الحراقة بباب السلسلة وتحيل

ًدا إلى سجن السكندرّية وسجن بها وقد ظن أن المر صفا له وأنه ل قبضه وحأملة مقي
وعمل يعدل عنه إلى غيره لستخفافه بالمير برسباي فأتاه الله من حأيث لم يحتسب

الجيزة عليه المير برسباي حأتى خدعه وأطلعه إلى القلعة وصارّ في يده بعدما امتنع ببر
أياًما والناس تترقب حأركته ليكونوا في خدمته وفي قتال عدوه إلى أن عدى من بر

الجيزة ومشى لحتفه بقدميه فكان حأاله في ذلك كقول المام أبي الفتح البستي حأيث
 رّحأمه الله تعالى: أرّى قدمي أرّاق دمي. قال

إلى السكندرّية وإن كان طرباي لم يهلك في هذه الموتة المكتوبة فقد مات معنى وحأمل
 فأدخل به عند أخصامه المير الكبير جاني بك الصوفي وغيره.

 قلت: لتجزى كل نفس بما كسبت.

والستبداد بالمر ولما تم أمر المير برسباي فيما أرّاد من القبض على المير طرباي
ًيا إلى ثغر دمياط.  أخرج المير سودون الحموي منف

يمنعه من ذلك ثم أخذ في إبرام أمره ليترقى إلى أعلى المراتب فلم يلق في طريقه من
هذا في وساعده في ذلك موت المير حأسن بن سودون الفقيه خال الملك الصالح محمد
الصالح يوم الجمعة ثالث عشر صفر فإنه كان أحأد مقدمي اللوف وخال السلطان الملك
المير وسكناه بقلعة الجبل وكان جميع حأواشي الملك الظاهر ططر يميلون إليه فكفي

 برسباي همه أيًضا بموته.

المصرية خشي عاقبة فلما رّأى برسباي أنه ما ثم عنده مانع يمنعه من بلوغ غرضه بالديارّ
فيما نريد نفعله فندب المير تنبك ميق نائب الشام وقال: إل بد من حأضورّه ومشورّته

ًدا ابن المير إبراهيم ابن المير منجك اليوسفي فحضر لحأضارّه المير ناصر الدين محم
ًعا من الديارّ المصرية إلى دمشق لحأضارّ  المير تنبك المذكورّ. وخرج المذكورّ مسر

فرسم بإحأضارّ وأخذ المير برسباي فيما هو فيه من عمل مصالح الناس وتنفيذ المورّ
 المير أيتمش الخضري من القدس.

مرجان الهندي ثم في يوم الثنين ثاني عشرين شهر رّبيع الول أمسك المير الطواشي
الستادارّ ليصادرّه الزمام المعروف بالخازندارّ وسلمه للمير أرّغون شاه النورّوزي العورّ

 ويستخلص منه الموال.



زماًما على وطلب المير الطواشي كافورّ الرومي الصرغتمشي وخلع عليه باستقرارّه
 عادته أوًل.

 بطاًل. ثم قدم أيتمش الخضري إلى القاهرة فرسم له المير برسباي بلزوم دارّه

عشرين ألف دينارّ واستمر مرجان عند المير أرّغون شاه المذكورّ إلى أن قررّ عليه حأمل
الرّبعاء فحملها وضمنه جماعة أخر في حأمل عشرة آلف دينارّ أخرى وأطلق في يوم

 ثامن عشر شهر رّبيع الخر.

الشام إلى الديارّ ثم في سادس عشر شهر رّبيع الخر المذكورّ قدم المير تنبك ميق نائب
المير الكبير برسباي المصرية بعد أن تلقاه جميع أعيان الدولة وطلع إلى القلعة فخرج

والفضة وعاد معه إلى لتلقيه خارّج باب القصر السلطاني ونثر على رّأسه خفايف الذهب
المماليك الجلب فقبل داخل القصر بعد أن اعتذرّ له عن عدم نزوله إلى تلقيه مخافة من

 المير تنبك عذرّه.

الستمرارّ له ثم قدمت خلعة جليلة فلبسها المير تنبك نائب الشام المذكورّ وهي خلعة
 على نيابة دمشق على عادته.

الديارّ المصرية ل ثم خل به المير برسباي وتكلم معه واستشارّه فيمن يكون سلطانا لن
بد فيكون أنت فإنك بد لها من سلطان تجتمع الناس على طاعته ثم قال له: وإن كان ول

الحال وقبل الرّض بين أغاتنا وكبيرنا وأقدمنا هجرة فاستعاذ المير تنبك من ذلك وقام في
 يديه وقال: ليس لها غيرك فشكر له المير برسباي على ذلك.

فوقع ذلك ثم اتفق جميع المراء على سلطنته وخلع الملك الصالح محمد من السلطنة
يأتي في يوم الرّبعاء ثامن شهر رّبيع الخر من سنة خمس وعشرين وثمانمائة حأسبما

 ذكره في أول ترجمة الملك الشرف برسباي.

بابن الملك قلت: وكما تدين تدان جوزي الملك الظاهر ططر في ولده كما فعل هو
ابن الملك المؤيد شيخ الملك المظفر أحأمد غير أن المير ططر كانت له مندوحأة بصغر

هذا فكان المؤيد شيخ من أنه كان بقي لبلوغه الحلم سنين طويلة وأما الملك الصالح
ًقا غير أنهم احأتجوا أيًضا بأنه كان في عقله شيء شبه الخلل.  مراه

ويكون ذلك حأجة قلت: وإن توقف المر على أن كل واحأد من هؤلء يخلع بأمر من المورّ
ًدا ليس لبدائها هنا لمن خلعه فيلزم الخالع من ذلك أمورّ كثيرة ل يطيق التخلص منها أب

 محل.

يد ساقيه كما وقد دارّ هذا الدورّ على أناس أخر بعدهما والكأس ممزوج لمن يشربه من
 جرت به العادة والعادة لها حأكم وهي تثبت عند الشافعية بمرة واحأدة.

 انتهى.

 ولما

 خلع الملك الصالح من السلطنة

سنين عديدة من أدخل إلى أمه خوند بنت سودون الفقيه ببعض الدورّ السلطانية ودام بها
محمد ابن غير ترسيم ول حأرج حأتى إنه بعد سنين صارّ يركب وينزل صحبة الناصري
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مرة السلطان الملك الشرف برسباي إلى القاهرة من غير أن يحتفظ به أحأد وحأضر معه
مأتم والدته خوند زوجة الملك الشرف بالمدرّسة الشرفية بخط العنبريين وجلسا في

المل بصدرّ المدرّسة فتعجب الناس من ذلك غاية العجب كون الملك الصالح المذكورّ كان
ًنا ثم خلع من الملك وبعد مدة يسيرة صارّ يركب وينزل إلى القاهرة.  سلطا

الشرف ودام الملك الصالح محمد بقلعة الجبل سنين حأتى بلغ الحلم وزوجه الملك
برسباي بابنة التابك يشبك الساقي العرج ودامت معه حأتى مات عنها في الطاعون

بقلعة الجبل في ليلة الخميس ثان عشرين جمادى الخرة من سنة ثلث وثلثين وثمانمائة
ًنا.  وهو في حأدود العشرين سنة من العمر تخمي

تجمل وكان أهوج وعنده بعض بله وسذاجة مع خفة وسرعة حأركة وسلمة باطن وعدم
 في ملبسه.

ًدا.  ولم يكن عنده شيء من الكبر والترفع ولم يتأسف س الملك أب

ويصيحون له وكان غالب حأواشي الملك الشرف برسباي يسمونه في وجهه سيدي محمد
 بذلك.

ًيا فقال: هاتوا فرسي ومما ينسب إليه من السذاجة أنه رّكب مرة فرًسا ثم طلبه ثان
أتي بعد ذلك بمشروب البيض فنهره بعض حأواشيه وقال له: لم ل تقول فرسي البوز ثم

الرجل بعينه وقال له: لم من السكر فقال: ما أشرب إل في سلطانيتي البوز فنهره ذلك
تارّة تقولون ل تقل أبيض وقل بوز ل تقول سلطانيتي البيضاء فقال: والله تحيرت بينكم

 وتارّة تقولون بالعكس كيف يكون عملي معكم.

الجارّكسي ولبلوهيته ويعرف بلسان وله أشياء من ذلك كثيرة على أنه كان يحفظ القرآن
 حألوة وطلوة مع خفة رّوحا انتهى والله تعالى أعلم.

 السنة التي حأكم فيها أرّبعة سلطين وهي سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة.

الملك المظفر حأكم في أولها إلى يوم الثنين ثامن المحرم الملك المؤيد شيخ ثم ابنه
ابنه الملك أحأمد إلى تاسع عشرين شعبان ثم الملك الظاهر ططر إلى رّابع ذي الحجة ثم

 وثمانمائة. الصالح محمد إلى آخرها وإلى شهر رّبيع الخر من سنة خمس وعشرين

ابن المير سكزباي وفيها أعني سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة توفي المير زين الدين فرج
بعد مرض الظاهري أحأد أمراء العشرات وخواص الملك المؤيد شيخ في رّابع صفر

 طويل.

ًبا مليح الشكل بهي المنظر متجمًل في ملبسه ومركبه ولم يبلغ من العمر خمًسا وكان شا
 وعشرين سنة فيما أظن.

 وكان الملك المؤيد شيخ رّباه واختص به فلما تسلطن رّقاه وأمره.

بالبرجي في وتوفي القاضي بهاء الدين محمد بن بدرّ الدين حأسن بن عبد الله المعروف
مرة يوم الخميس عاشر صفر عن ثلث وسبعين سنة بعد أن ولي حأسبة القاهرة غير

 ووكالة بيت المال ونظر الكسوة وباشر عمارّة الجامع المؤيدي.

 وكان من أصحاب الملك الظاهر ططر.



وقد أناف وتوفي علم الدين سليمان بن جنيبة رّئيس الطباء في سادس عشرين صفر
 على ثمانين سنة.

ًيا ثم أسلم ونشأ سليمان هذا مسلًما.  وكان أبوه يهود

واقعة كانت بينه وفيها قتل المير يشبك بن عبد الله اليوسفي المؤيدي نائب حألب في
 ثالث عشرين المحرم. وبين المير ألطنبغا القرمشي التابك بظاهر حألب في يوم الثلثاء

ًفا مع كبر وجبروت  فأرّاحا الله منه. قال المقريزي: وكان غير مشكورّ السيرة ظالًما عسو

الظاهري أتابك وفيها قتل المير الكبير سيف الدين ألطنبغا بن عبد الله القرمشي
المير العساكر بالديارّ المصرية في خامس عشرين جمادى الولى بقلعة دمشق بسيف

 ططر حأسبما تقدم ذكر القبض عليه.

 وكان القرمشي من محاسن الدنيا لما اشتمل عليه من السؤدد.

إلى أن صارّ من وكان أصله من مماليك الظاهر برقوق وترقى في الدولة الناصرية أفرج
السراء والضراء جملة أمراء البلد الشامية ثم انضم على المير شيخ ولم يبرحا عنه في
ثم نقله إلى إلى أن ملك الديارّ المصرية فوله نيابة صفد ثم المير آخورّية الكبرى
خروج قاني باي التابكية بديارّ مصر بعد انتقال ألطنبغا العثماني إلى نيابة دمشق بعد

البلد الشامية المحمدي عن الطاعة فدام على ذلك إلى أن جرده الملك المؤيد شيخ إلى
الملك وصحبته جماعة من مقدمي اللوف تقدم ذكرهم في عدة مواضع من ترجمة

 المظفر أحأمد والملك الظاهر ططر.

القرمشي هذا ولما أشرف الملك المؤيد شيخ على الموت عهد لولده أحأمد بالملك وجعل
مع أولد أتابكه لثقته به من أنه يفعل مع ولده كما كان فعل التابك يلبغا العمري

ًدا فإنه كا من جنس يلبغا أعني أنه كان تركي الجنس فوثب السلطين ولم يتسلطن أب
المير ططر على المر حأسبما حأكيناه وخرج بالملك المظفر أحأمد إلى دمشق فأطاعه

القرمشي المذكورّ وقد قنع بأن يكون في نيابة دمشق فلم يكذب ططر الخبر وقبض
 وقته وحأبسه بقلعة دمشق ثم قتله. عليه من

له في عذرًّا فإنه كان قلت: أما القبض عليه فيمكن ططر العتذارّ عنه وأما قتله فل أقبل
ًنا عديم الشر يمكنه حأبسه إلى البد كما فعل ذلك بعدة من الملوك فإنه كان عاقًل ساك

ًعا كريًما حأشيًما ولم يكن فيه ما يعاب غير أنه كان من غير جنس القوم لين الجانب متواض
 ل غير.

الطرابلسي تحت وتوفي المير الوزير المشير بدرّ الدين حأسن بن محب الدين عبد الله
 العقوبة في سابع عشر جماد الخر بدمشق بأمر المير الكبير ططر.

هذا ونشأ وتعاني وكان أبو بدرّ الدين هذا من مسالمة نصارّى طرابلس وبها ولد بدرّ الدين
ثم تعلق بخدمة قلم الديونة وتولى شد الدواوين بها ثم غير زيه وولي كابة سر طرابلس

زيه ولبس زي الملك المؤيد شيخ المحودي لما ولي نيابة طرابلس وعمل أستادارّه وغير
السكندرّية ثم المراء ودام في خدمته إلى تسلطن ووله الستادارّية ثم الوزرّ ثم نيابة

 وعاقبه. الكشف بالوجه القبلي ثم أعيد إلى الستادارّية ثم أمسكه وصادرّه



الظلم في أخذ قال المقريزي: وكان يكتب الخط المنسوب ويتظاهر بالمعاصي وينوع
عليه ططر وصادرّه الموال فعاقبه الله بيد ناصره الملك المؤيد شيخ أشد عقوبة ثم قبض

ًتا فأرّاحا الله منه عباده.  وعاقبه حأتى هلك تحت الضرب وعاقبه مي

شيخ السلم وتوفي قاضي القضاة شيخ السلم جلل الدين أبو الفضل عبد الرحأمن ابن
المصرية سراج الدين عمر بن رّسلن بن نصير بن صالح البلقني الشافعي قاضي الديارّ

وعالمها في ليله الخميس حأادي عشر شوال عن ثلث وستين سنة بعد مرض طويل
تمادى به في دمشق لما كان مسافًرا صحبة السلطان إلى مصر وصلي عليه بالجامع

وأعيد إلى حأارّة بهاء الدين ودفن على أبيه بمدرّسته التي أنشأها تجاه دارّه وهو الحاكمي
 زوج كريمتي والذي تولى تربيتي رّحأمه الله تعالى. صهري

 السوء. ومات ولم يخلف بعده مثله في كثرة علومه وعفته عما يرمى به قضاة

وهكذا سمعته من وكان مولده بالقاهرة في جمادى الولى سنة اثنتين وستين وسبعمائة
 النحوي. لفظه غير مرة وأمه بنت قاضي القضاة بهاء الدين بن عقيل الشافعي

إلى أن برع في ونشأ بالقاهرة وحأفظ القرآن العزيز وعدة متون وتفقه بوالده وبغيره
في حأياة والده الفقه والصول والعربية والتفسير وعلمي المعاني والبيان وأفتى ودرّس
الجمادتين من وولي قضاء العسكر بالديارّ المصرية ثم ولي قضاء القضاة بها في إحأدى
محمد الصالحي سنة أرّبع وثمانمائة في حأياة والده عوًضا عن قاضي القضاة ناصر الدين

الصافي وذلك أول وليته وعزل ثم ولي غير مرة حأررّنا ذلك في تارّيخنا المنهل
 والمستوفى بعد الوافي.

ًيا مستحضًرا وكانت جنازته مشهورّة إلى الغاية وحأمل نعشه على رّؤوس الصابع وكان ذك
ًظا فصيًحا ًغا جهورّي الصوت مليح عارًّفا بالفقه ودقائقه مستقيم الذهن جيد التصورّ حأاف بلي
ًبا بحمرة صغير اللحية مدورّها منورّ الشيبة جميًل وسيًما الشكل للطول أقرب أبيض مشر

ًبا جليًل معظًما عند الملوك والسلطين ًفا مها ًنا عفي حألو المحاضرة رّقيق القلب سريع دي
 الدمعة.

ويأتي بعد ذلك من على أنه كان فيه بادرّة وحأدة مزاج غير أنها كانت تزول عنه بسرعة
 محاسنه ماينسى معه كل شيء.

ًبا للرعية متجمًل في ملبسه ومركبه.  وكان محب

 ومدحأه خلئق من العلماء والشعراء.

وعالمها أنشدني قاضي القضاة جلل الدين أبو السعادات محمد بن ظهيرة قاضي مكة
سنة من لفظه لنفسه بمكة المشرفة مديًحا في قاضي القضاة جلل الدين المذكورّ في

 اثنتين وخمسين وثمانمائة قال رّحأمه الله: الطويل

ًئا لكم يا أهل مصر جللكم ** عزيز فكم من شبهة قد جل لكم  هني

 ولول اتقاء الله جل جلله ** لقلت لفرط الحب جل جــــللكم

أرّخان بن وتوفي السلطان غياث الدين محمد المعروف بكرشجي بن يزيد بن مراد بن
عثمان متملك بلد الروم في شهر رّجب وملك بعده ابنه مراد بك صاحأب الفتوحأات

 والغزوات المشهورّة التي ذكره في محله.



يوتر به وتفسير كرشجي أي صاحأب الوترة لن كرش باللغة التركية هو الوتر الذي
 القوس وكان قبل سلطنته خنق بوتر ثم أطلق فسمي بذلك.

 وهو بكسر الكاف والراء المهملة وسكون الشين المعجمة وكسر الجيم.

بالصغير رّأس وفيها قتل المير علء الدين ألطنبغا من عبد الواحأد الظاهري المعروف
التركمان في نوبة النوب ثم نائب حألب بعد انهزامه من حألب في واقعة كانت بينه وبين

 تاسع شعبان.

ًيا في دولة الناصر فرج ثم ترقى في وكان أصله من مماليك الطاهر برقوق وصارّ خاصك
ثم أخرجه الدولة المؤيدية شيخ إلى أن صارّ أمير مائة ومقدم ألف ثم رّأس نوبة النوب

ًدا لصحبة المير الكبير ألطنبغا القرمشي فلما الملك المؤيد شيخ إلى البلد الشامية مجر
أن قبض قتل يشبك نائب حألب المقدم ذكره وله القرمشي نيابة حألب فدام بها إلى

 المير ططر على القرمشي فخرج هو عن الطاعة ووقع له ما حأكيناه إلى أن قتل.

ًبا ًعا محب  للناس. وكان أميًرا جليًل مليح الشكل لين الجانب كريًما شجا

 رّحأمه الله تعالى.

بثغر السكندرّية في وفيها قتل المير سيف الدين قجقارّ بن عبد الله القردمي أمير سلحا
َقردم الحسني سادس عشرين شعبان بأمر المير ططر وكان أصله من مماليك المير

َبْرُقوق ثم انضم على الملك ّنَوب في دولة الملك الظاهر  ّؤيد شيخ وهو رّأس نوبة ال الم
َقاه ّؤيد إلى من ُجملة أمراء العشرات ول زال معه إلى أن تسلطن فعند ذلك رّ الملك الم

َلب ُمدة يسيرة ثم عزله وأعاده إلى وظيفته إلى أن مات أن وله إْمَرة سلحا ثم نيابة حَأ
ِده فقبَض عليه َول ّيد وجعله من ُجْملة أوصيائه على  َطر وحأبسه بثغر المؤ َط الميُر 

ِلسكندرّية إلى أن قتله بها.  ا

َوْجه مشهورًّا ًنا له شعرات بحنكه كبير ال بالَشَجاعة والقدام وكان فَي الجنس قصيًرا بطي
 مع الكرم والتجُمل في مركبه ومماليكه وسماطه.

َيالي َل ِرًفا على نفسه فكان في غالب ال ّذات مس َل ًكا في ال َباحا وكان منهم َكُر إلى الص َيْس
ّنْوم فينام عن الخدَمة السلطانية فلما يقوم من نومه يتأَسف على عدم ويغلب عليه ال

ًكا فينزل إليه وجوه ّع َو َت ّدْولة لعيادته فيجدونه طلوعه إلى الخدمة فيجعل نفسه ُم ال
 مخمورًّا ل يكاد يتكلم.

بعضهم للخر: كيف فلما تكّررّ منه ذلك علم السلطان والناس حأاله فصارّ أمُره مثل يقول
 حأال فلن.

َقردمي. َقارّ ال َقْج  فيقول: مريض فيقول: ل يكون مثل مرض 

 وتداول ذلك بين الناس.

ُغون شاوي ْقَمق بن عبد الله الرّْ ِتَل الميُر سيف الدين َج ُق َدارّ ثم نائب الشام وفيها  َوا َد ال
ُقوبة شديدة لجل المال في ليلة الرّبعاء سادس ُع ْود المير بعد  َع عشرين شعبان بعد 

َلب. َطر ِمن حَأ  َط



َذ ِمن بلده والدته وهو ابن ّيأ أِخ ْقَمق هذا جارّكس َبا إلى ِمصر وكان أصُل َج ِل ثلث سنين وُج
ًة ُهما بعُض أمراء مصر فأقاما عنده ُمدة يسير ِبَض على المير المذكورّ فاشترا ُق و

ْلِك ِه إلى ِم ِك ْل ُهَما من فاشتراهما أميٌر آخر ثم انتقل من ِم َع َتا ْب َغا الرجبي ثم ا ُب ْن ُط ْل َأ المير 
َغا الّرحأبّي المذكورّ ُطنبئ ْل ِته َأ ْوَج ّنَوب وأنعم بوالدته على َز المير قردم الحسني رّأس نوبة ال

ِإلى أن وأنعم بولدها جقَمق هذا على ابنه صاحأبنا العلئي علي بن َقردم فاستمرا عندهما 
ُوفَي ُغون شاه ت ْلِك المير أرّْ ْقَمق هذا إلى ِم َدة انتقل َج َقْردم وبعده بم الظاهري الميُر 

ِتَل في سنة اثنتين ُق َله بخدمته إلى أن  َع وثمانمائة أمير مجلس فأعتقه أرّغون شاه وج
نوبة فاتصل بعده بخدمة الملك المؤيد شيخ وهو من جملة المراء وصارّ عنده رّأس

ّؤيد شيخ فأنعم ًيا إلى أن تسلطن الملك الم َدارًّا ثان َوا عليه بإمرة الَجَمدارّية ثم جعله د
ِلية فقبض عليه ْورُّوز الحافظّي في الرْس َن ْورُّوز وحأبسه إلى أن عشرة وأرّسله إلى المير  َن

ِدَمْشق ْقَمق هذا من قلعة  ْورُّوز وأطلق َج َن وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه وجعله َظِفر المؤيد ب
َدارّية َوا َد ًيا ثم نقله إلى ال َدارًّا ثان َوا ّي إلى َد َباي المؤيد ْق ُكبرى بعد سنين بحكم انتقال آ ال

َلب فباشر َولَي نيابة دَمْشق بعد نيابة حَأ َدارّية بُحْرَمة وافرة ونالته السعادة إلى أن  َوا َد ال
ِدَمْشق إلى أن مات َعْزل َبك ِميق في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة فدام ب ِن َت المير 

َغا ُب ْن ُط ْل َأ َطر واتفق مع المير الكبير  َط الملك المؤيد شيخ فخرج عن طاعة المير 
ْقَمق وتوجه إلى َصْرَخد ول ِزم َج ُه َبا ف َقْرَمِشّي ثم وقع بينهما خلٌف وتحارَّ زال به حأتى ال

ِفَن بمدرّسته التي ُد ْنها بالمان وقبض عليه وقتله و َطر ِم َط ِدَمْشق. استقدمه  َنها ب  َب

ًيا عن العلوم والفضيلة وفنون َياه عارّ ْن ُد ًفا بأمورّ   الفروسية. وكان أميًرا عارّ

ْكٌر وشيطنة وخديعة وانهماك في َلذات وإسراف وكان فصيًحا باللغة العربية وعنده َم ال
َوَسفه ووقاحأة.  على نفسه مع بادرّة وحأدة 

ِقَصر أقرب وعنده سمن مدورّ اللحية أسودها ِلل وعنده فصاحأة في ورّأيته غير َمرة: كان 
 حأديثه على طريق عوام مصر ل على طريق الفقهاء.

 انتهى.

 أمر النيل في هذه السنة

ًعا.  : الماء القديم أرّبعة أذرّع وعشرون إصب

ًعا وإصبع واحأد والله سلطنة الملك الشرف برسباي السلطان مبلغ الزيادة تسع عشر ذرّا
الديارّ الملك الشرف سيف الدين أبو النصر برسباي الدقماقي الظاهري سلطان

 المصرية.

في يوم جلس على تخت الملك يوم خلع الملك الصالح محمد ابن الملك الظاهر ططر
الرّبعاء ثامن شهر رّبيع الخر سنة خمس وعشرين وثمانمائة بعد أن حأضر الخليفة

 والقضاة وجميع المراء والمير تنبك ميق نائب الشام.

الشرفية بقلعة الجبل وبويع بالسلطنة ولبس الخلعة الخليفتية السوداء ورّكب من طبقة
على تخت الملك والمراء مشاة بين يديه إلى أن نزل على باب القصر ودخل وجلس

وعلى من له عادة وقبلت المراء الرّض بين يديه وخلع على الخليفة المعتضد بالله داود
 بالخلع في مثل هذا اليوم.
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للمماليك السلطانية وتم أمره ونودي باسمه وسلطنته بالقاهرة ومصر من غير أن يأمر
ًدا من الملوك بنفقة كما هي عادة الملوك وهذا كان من أوائل سعد ناله فإننا لم نعلم أحأ

 التركية تسلطن ولم ينفق إل برسباي هذا.

 انتهى.

وأولدهم بالديارّ قلت: والشرف هذا هو السلطان الثاني والثلثون من ملوك الترك
 المصرية والثامن من الجراكسة وأولدهم.

دقماق وأصل الملك الشرف هذا جارّكسي الجنس وجلب من البلد فاشتراه المير
في المحمدي الظاهري نائب ملطية وأقام عنده مدة ثم قدمه إلى الملك الظاهر برقوق

بلغه أن عدة مماليك أخر ولتقدمته سبب وهو أن المير تنبك اليحياوي المير آخورّ الكبير
تيبك المير دقماق آشترى أخاه من بعض التجارّ وكان أخوه يسمى طيبرس فوقف المير

إلى الملك الظاهر برقوق وطلب منه أن يرسل يطلب أخاه من دقماق فرسم السلطان
ًفا بإحأضارّ طيبرس المذكورّ.  بذلك وكتب لدقماق مرسوًما شري

الخازندارّ صاحأب وقبل أن يخرج القاصد إلى دقماق وقف المير علي باي الظاهري
فكتب السلطان الوقعة أيًضا إلى السلطان وذكر له أن أخته أيًضا عند المير دقماق

 بإحأضارّها أيًضا.

وأرّاد إرّسال وسارّ البريدي من مصر إلى دقماق بذلك فامتثل دقماق المرسوم الشريف
الذي طلبه طيبرس المذكورّ فقال لى دوادارّه: ما تريد تفعل فقال: أرّسل المملوك
وتقدمة هائلة أستاذي إليه فقال دودارّه: ل يمكن إرّساله وحأده جهز معه عدة مماليك

ًكا صحبة وابعث بالمطلوب في ضمنها فأعجب دقماق ذلك وجهز نحو ثمانية عشر مملو
طيبرس المذكورّ من جملتهم برسباي هذا وتمراز القرمشي أمير سلحا وأشياء أخر من

أنواع الفرو والقماش والخيل والجمال ثم اعتذرّ دقماق عن إرّسال الجارّية أنها حأامل منه
والجارّية هي الست أرّدباي أم ولد دقماق وزوجة المير تمراز القرمشي أمير سلحا في

دولة الملك الظاهر جقمق المتوفى سنة ثلث وخمسين وثمانمائة وتوفيت هي أيًضا بعده
 بأيام وكلهما بالطاعون.

فوصلها بعد موت المير فسارّ البريدي بالمماليك والتقدمة من ملطية إلى الديارّ المصرية
المير نورّوز الحافظي فقبل تنبك اليحياوي المذكورّ وقد استقر عوضه في المير آخورّية
فوقع برسباي هذا بطبقة الملك الظاهر برقوق التقدمة وفرق المماليك على الطباق

ًيا للمير جارّكس القاسمي المصارّع وتمراز القرمشي ًيا ليلبغا الناصري فدام الزمامية إن إن
في عدة كبيرة من المماليك برسباي بالطبقة مدة يسيرة وأعتقه السلطان وأخرج له خيًل

 السلطانية.

الله نسبه أنه وسبب سياقنا لهذه الحكاية أن قاضي القضاة شهاب الدين بن حأجر رّحأمه
معرفة اللغة عتيق دقماق وليس المر على ما نقله وهو معذورّ فيما نقله لبعده عن

ولم يعلم أن التركية ومداخلة التراك وقد اشتهر أيًضا بالدقماقي فظن أنه عتيق دقماق
المؤيد شيخ نسبته بالدقماقي كما أن نسبة الوالد رّحأمه الله بالبشبغاوي والملك

وغيرهم بالمحمودي ونورّوز بالحافظي وجكم نائب حألب بالعوضي ودمرداش بالمحمدي
 إنما هي من باب نسبتهم إلى مالكيهم وليس إلى معتقيهم.

فإنه كان وقد وقفت على هذه المقالة في حأياته على خطه ولم أعلم أن الخط خطه
ًنا وكتبت على حأاشية الكتاب وبينت خطأه وأنا أظن أن الخط خط رّحأمه الله يكتب ألوا

 ابن قاضي شهبة.



وعرفه واعترف وعاد الكتاب إلى أن وقع في يد قاضي القضاة ابن حأجر فنظر إلى خطي
 بأنه وهم في ذلك.

فركبت في وكان صاحأبنا الحافظ قطب الدين محمد الخيضري حأاضًرا فذكر لي ما وقع
دقماق الحال وهو معي وتوجهنا إلى السيفي طوغان الدقماقي وهو من أكابر مماليك

وقدمه وسألته عن الملك الشرف سؤال استفهام فقال: هو عتيق الملك الظاهر برقوق
 أستاذنا إليه ثم حأكى له ما حأكيته من سبب إرّساله.

عند الوالد ثم عدنا وأرّسلت أيًضا خلف جماعة من مماليك دقماق لن أغلبهم كان خدم
 بعد موت دقماق فالجميع قالوا مثل قول طوغان الدقماقي.

 عنده. فتوجه قطب الدين المذكورّ وعرفه هذا كله فأنصف غاية النصاف وأصلح ما

أوائل أمره ثم ذاكرت أنا قاضي القضاة المذكورّ فيما بعد وعرفته أن دقماق قدمه في
ًدا من ًيا في دولة الملك المنصورّ عبد العزيز معدو أعيان الدولة وأن برسباي صارّ ساق
الناصر فرج مع يتقاضى حأوائج دقماق بالديارّ المصرية ثم خرج برسباي عن طاعة الملك

كل ذلك ودقماق المير إينال باي بن قجماس إلى البلد الشامية وبقي من أعيان القوم
 في قيد الحياة بعد سنة ثمان وثمانمائة.

يخاطبه تارّة يا وكان لما قدم دقماق إلى مصر نزل عند برسباي هذا وبرسباي المذكورّ
 خوند وتارّة يا أغاة.

ًدا من جملة أصحابي وأن والدته الست أرّدباي ثم عرفته بأن ولد دقماق الناصري محم
 زوجة المير تمراز القرمشي أمير سلحا.

في الملك قلت: وعلى كل حأال إن هذا الوهم هو أقرب للعقل من مقالة المقريزي
وأيضا الظاهر ططر إن الملك الناصر فرًجا أعتقه بعد سنة ثمان في سلطنته الثانية

أحأسن مما قاله المقريزي في حأق الملك الشرف برسباي هذا بعد وفاته في تارّيخه
السلوك في وفيات سنة إحأدى وأرّبعين وثمانمائة وقد رّأيت أن السكات عن ذكر ما قاله

حأقه أليق والضراب عنه أجمل لما وصفه به من اللفاظ الشنيعة القبيحة التي في
 ذكرها في حأق كائن من كان. يستحى من

 انتهى.

برسباي وقد خرجنا عن المقصود ولنعد إلى ما نحن بصدده من ذكر الملك الشرف
ًيا ثم فنقول: واستمر الملك الشرف من جملة المماليك السلطانية إلى أن صارّ خاصك

ًيا في سلطنة الملك المنصورّ عبد العزيز ابن الملك الظاهر برقوق ثم خرج مع صارّ ساق
ًنا للملك الناصر فرج إلى البلد المير إينال باي بن قجماس من الديارّ المصرية مباي

ول زال الشامية ثم انضم مع الميرين شيخ ونورّوز وتقلب معهما في أيام تلك الفتن
شيخ معهما إلى أن قتل الملك الناصر فرج وقدم إلى القاهرة صحبة المير الكبير

بعد المحمودي فأنعم عليه المير شيخ المذكورّ بإمرة عشرة ثم نقله إلى إمرة طبلخاناه
المصرية ثم سلطنته فدام على ذلك سنين إلى أن نقله إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بالديارّ

شيخ ووله نيابة وله كشف التراب بالغربية من أعمال القاهرة إلى أن طلبه الملك المؤيد
الثنين ثالث عشرين طرابلس بعد عزل المير بردبك قصقا الخليلي عنها وذلك في يوم

 شهر رّبيع الخر سنة إحأدى وعشرين وثمانمائة.



الله من جملتهم ولما ولي نيابة طرابلس كان في خدمته جماعة من مماليك الوالد رّحأمه
أخلي شخص يسمى سودون فطلبه أن يتوجه معه إلى طرابلس فقال سودون: أنا ما

 جامع طولون وأتوجه إلى طرابلس فتوجه معه خشداشاه أزدمر وجرباش.

ًيا وندم سودون على فلما تسلطن الشرف بعد أمورّ نذكرها جعل أزدمر المذكورّ ساق
 مفارّقته.

 انتهى.

استقر أتابك وتوجه برسباي المذكورّ إلى نيابة طرابلس ومعه سودون السندمري وقد
 طرابلس.

والوشرية على صافيتا من وأقام بطرابلس مدة إلى أن واقع التركمان الينالية والبياضية
قرا يوسف وأفسدوا عمل طرابلس وكانوا حأضروا إلى الناحأية المذكورّة جافلين من
وقاتلهم في يوم الثلثاء بالبلد فنهاهم المير برسباي المذكورّ فلم ينتهوا فركب عليهم

خلق كبير منهم: سادس عشرين شعبان من سنة إحأدى وعشرين المذكورّة فقتل بينهم
الملك المؤيد المير سودون السندمري أتابك طرابلس وانهزم باقيهم عراة فغضب

نيابة ورّسم بعزله عن نيابة طرإبلس واعتقاله بقلعة المرقب وولى سودون القاضي
 طرابلس عوضه.

عنه في فدام برسباي في سجن المرقب مدة إلى أن كتب الملك المؤيد بالفراج
ألف العشرين من المحرم سنة ثلث وعشرين وثمانمائة وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة
بدمشق كل ذلك بسعي المير ططر في أمره فاستمر بدمشق إلى أن مات الملك

 المؤيد.

إلى أن وخرج جقمق عن طاعة ططر وقبض على برسباي المذكورّ وسجنه بقلعة دمشق
 أطلقه التابك ألطنبغا القرمشي.

عليه ططر وخرج إلى ملقاة المير ططر لما قدم دمشق وانضم عليه إلى أن خلع
 الدوادارّية. باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا بعد المير على باي المؤيدي فلم تطل أيامه في

الصوفي التابك ومات ططر بعد أن جعله لل لولده الملك الصالح محمد وجعل جاني بك
الصالح من واقعته مدبر مملكة ولده الصالح المذكورّ ووقع ما حأكيناه في ترجمة الملك

 وسلطنته. مع جاني بك الصوفي ثم مع طرباي ثم من خلعه الملك الصالح

تاسع شهر ولما تم أمر الملك الشرف برسباي هذا في السلطنة وأصبح يوم الخميس
العساكر بالديارّ رّبيع الخر خلع على المير بيبغا المظفري أمير سلحا باستقرارّه أتابك

على المير المصرية عوًضا عن المير طرباي وكانت شاغرة من يوم أمسك طرباي وخلع
وخلع على قجق العيساوي أمير مجلس باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن بيبغا المظفري

 المير آقبغا التمرازي باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن المير قجق.

بين يديه وأول ما بدأ به الشرف في سلطنته أنه منع الناس كافة من تقبيل الرّض
 فامتنعوا من ذلك.

المعز معد أول وكانت هذه العادة أعني عن تقبيل الرّض جرت بالديارّ المصرية من أيام
وكان ل يعفي خلفاء بني عبيد بمصر المقدم ذكره في هذا الكتاب وبقيت إلى يوم تارّيخه

ًدا عن تقبيل الرّض والكل يقبل الرّض: الوزير والمير والمملوك وصاحأب القلم ورّسل أحأ



مرسوم ملوك القطارّ إل قضاة الشرع وأهل العلم وأشراف الحجاز حأتى لو ورّد
السلطان على ملك من نواب السلطان قام على قدميه وخر إلى الرّض وقبلها قبل أن

 يقرأ المرسوم فأبطل الملك الشرف ذلك وجعل بدله تقبيل اليد.

الولى كان فمشى ذلك أياًما بطل وعاد تقبيل الرّض لكن بطريق أحأسن من الولى فإن
ويضع الشخص يخر إلى الرّض حأتى يقبلها كالساجد والن صارّ الرجل ينحني كالراكع

ًدا بل ول يصل أطراف أصابع يده على الرّض كالمقبل ثم يقوم ول يقبل الرّض بفمه أب
من بوجهه إلى قريب الرّض فهذا على كل حأال أحأسن مما كان أوًل بل مدافعة فعد ذلك

 حأسنات الملك الشرف برسباي.

الملك الشرف على ثم في يوم الثلثاء رّابع عشر شهر رّبيع الخر المذكورّ خلع السلطان
 كفالته. المير تنبك العلئي ميق نائب الشام خلعة السفر وتوجه إلى محل

على ومن خرق العادات أيًضا في سلطنة الملك الشرف أنه لما تسلطن لم ينفق
 المماليك السلطانية وأعجب من ذلك أنه ما طولب بها وهذا أغرب وأعجب.

بذلك في ثم رّسم السلطان الملك الشرف في يوم الخميس ثامن جمادى الولى ونودي
السلطان القاهرة بأن ل يستخدم أحأد من اليهود ول من النصارّى في ديوان من دواوين

والمراء وصمم الشرف على ذلك فلم يسلم من بعض عظماء القباط من مباشري
 الدولة ولم يتم ذلك.

جمادى ثم قدم الخبر على السلطان بكثرة الوباء ببلد حألب وحأماة وحأمص في عشر
 الخرة.

بذلك ورّسم السلطان فنودي بسفر الناس إلى مكة في شهر رّجب فكثرت المسرات
 لبعد العهد بسفر الرجبية.

يحكم في ثم جلس السلطان للحكم بين الناس كما كان الملك المؤيد ومن قبله وصارّ
 يومي السبت والثلثاء بالمقعد من السطبل السلطاني.

بهسنا لحصارّ تغري ثم كتب السلطان إلى المير تنبك البجاسي نائب حألب أن يتوجه إلى
 بردي المؤيدي المعزول عن نيابة حألب.

 عن الطاعة. ثم في شهر رّجب ورّد الخبر على السلطان بخروج المير إينال نائب صفد

رّباه صغير وكان سبب خروجه عن الطاعة أنه كان من جملة مماليك الملك الظاهر ططر
الظاهر ططر ثم وله نيابة قلعة صفد بعد سلطنته فلما قام الملك الشرف بعد الملك
محمد من بالمر ولى إينال المذكورّ نيابة صفد وبلغه خلع ابن أستاذه الملك الصالح

عن السلطنة فشق عليه ذلك وأخذ في تدبير أمره واتفق مع جماعة على العصيان وخرج
الستادارّ الطاعة وأفرج عمن كان محبوًسا بقلعة صفد وهم: المير يشبك أنالي المؤيدي

جلبان أمير ثم رّأس نوبة النوب والمير إينال الجكمي أمير سلحا ثم نائب حألب والمير
 آخورّ أحأد مقدمي اللوف وقبض على من خالفه من أمراء صفد وأعيانها.

حأاجب حأجاب ففي الحال كتب السلطان الملك الشرف للمير مقبل الحسامي الدوادارّ
صفد ثم دمشق باستقرارّه في نيابة صفد وأن يستمر إقطاع الحجوبية بيده حأتى يتسلم

 المذكورّ. كتب إلى المير تنبك ميق نائب الشام أن يخرج بعسكر دمشق لقتال إينال



الركني نائب غزة وبينما السلطان في ذلك ورّد عليه الخبر بوقعة كانت بين المير يونس
 وبين عرب جرم وأن يونس المذكورّ انهزم وقتل عدة من عسكره.

 ثم ورّدت الخبارّ بكثرة الفتن في بلد الصعيد.

إينال الجكمي ثم ورّد على السلطان كتاب المير تنبك ميق نائب الشام بمجيء المير
 البشائر لذلك. ويشبك أنالي وجلبان أمير آخورّ إليه من صفد طائعين للسلطان فدقت

القاهرة بطلب وفي سابع عشرين شهر رّجب قدم المير فارّس نائب السكندرّية إلى
 المصرية. وخلع عليه باستمرارّه على إمرته وإقطاعه بمصر وهي تقدمه ألف بالديارّ

باستقرارّه في نيابة وخلع على المير أسندمر النورّي الظاهري برقوق أحأد أمراء اللوف
 السكندرّية عوًضا عن فارّس المذكورّ.

النيل ستة عشر ولما كان يوم الخميس رّابع شعبان الموافق لتاسع عشرين أبيب أوفى
ًعا ثم في يوم الثلثاء سادس عشر شعبان المذكورّ أخرج الملك المظفر أحأمد الملك ذرّا

 السكندرّية. المؤيد شيخ وأخوه من قلعة الجبل نهارًّا وحأمل في النيل إلى

ًبا للتجارّ ميناء وفي هذا الشهر كثر عبث الفرنج بسواحأل المسلمين وأخذوا مرك
إلى الغاية مع السكندرّية فيها بضائع بنحو مائة ألف دينارّ فشق ذلك على الملك الشرف

 شغله بنائب صفد.

الظاهري ثم في حأادي عشرين شهر رّمضان خلع السلطان على المير أيتمش الحضري
 باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن أرّغون شاه النورّزي العورّ.

مستمر على وقدم عليه الخبير بتوجه عسكر الشام مع المير مقبل إلى جهة صفد وأنه
 حأصارّ صفد فسر السلطان بذلك.

وجلبان وحأبسهم وكتب إلى نائب الشام بالقبض على المير إينال الجكمي ويشبك أنالي
 بقلعة دمشق.

 ثم في سابع عشرين شوال قدم الخبر على السلطان بأخذ صفد.

صفد فرسم وقدم من صفد ثلثون رّجًل في الحديد ممن أسر من أصحاب إينال نائب
ًدا منهم فإنه وسط.  السلطان بقطع أيديهم فقطعوا الجميع إل واحأ

فمات عدة منهم وأخرج الذين قطعت أيديهم من القاهرة من يومهم إلى البلد الشامية
 بالرمل ولم يشكر الملك الشرف على ما فعله من قطع أيدي هؤلء.

الدوادارّ بعساكر وكان من خبر هؤلء وإينال نائب صفد أنه لما قدم عليه المير مقبل
إينال بمن معه بعد أن دمشق انهزم إلى قلعة صفد إلى يوم الثنين رّابع شوال فنزل إليه

 في الحال. ترددت الرسل بينهم أياًما كثيرة فتسلم أعوان السلطان قلعة صفد

أميًرا بطرابلس وعندما نزل إينال أمر المير مقبل أن تفاض عليه خلعة السلطان ليتوجه
المر على أن يكون وكان قد وعد ذلك لما ترددت الرسل بينهم وبينه مرارًّا حأتى استقر

ًنا ونسخة يمين فانخدع إينال المذكورّ من جملة أمراء طرابلس وكتب له السلطان أما
أحأاطوا به وقيدوه الخمول ونزل من القلعة فما هو إل أن قام بلبس الخلعة وإذا هم



ممن كان معه ثم قتلوه وقتلوا معه مائة رّجل وعاقبوه أشد عقوبة على إظهارّ المال
 بالقلعة وعلقوهم بأعلها ثم أرّسلوا بهذه الثلثين الذين قطعت أيديهم.

بهسنا ونزل بالمان ثم بعد ذلك بأيام ورّد الخبر بأن المير تغري بردي المؤيدي سلم قلعة
 فأخذه تنبك البجاسي وقيده وحأمله إلى قلعة حألب فسجنه بها.

 خاطره. وزال ماكان بالملك الشرف من جهة صفد وبهسنا وهدأ سره واطمأن

مطعم الطيورّ ثم في يوم الثنين ثاني ذي القعدة رّكب السلطان من قلعة الجبل إلى
 الملوك. بالريدانية خارّج القاهرة ولبس به قماش الصوف برسم الشتاء على عادة

باب زويلة ثم عاد إلى القاهرة من باب النصر ورّأى عمارّته بالركن المخلق وخرج من
 تسلطن. إلى القلعة ونثر عليه الدنانير والدرّاهم وهذه أول رّكبة رّكبها من يوم

الستادارّية ثم في يوم الخميس خامس ذي القعدة عزل السلطان أيتمش الخضري عن
عن وأعيد إليها أرّغون شاه النورّوزي ولم تشكر سيرة أيتمش لشدة ظلمه مع عجزه

 القيام بالكلف السلطانية.

ابن كاتب المناخ ثم في يوم الخميس رّابع ذي الحجة اختفى الوزير تاج الدين عبد الرزاق
الثنين ثامن ذي فخلع السلطان على أرّغون شاه الستادارّ وأضيف إليه الوزرّ في يوم

 الحجة.

البلقيني ثم خلع السلطان على القاضي علم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين عمر
زرّعة باستقرارّه قاضي قضاة الشافعية بالديارّ المصرية عوًضا عن ولي الدين أبو

 العراقي بحكم عزله.

طبلخاناه من جملة ثم في المحرم أنعم السطان على مملوكه جانبك الخازندارّ بإمرة
 إقطاع المير فارّس المعزول عن نيابة السكندرّية بعد موته.

القاهرة في يوم ثم رّسم السلطان بطلب المير إينال النورّوزي نائب طرابس فحضر إلى
فأكرمه الثنين سادس عشرين صفر من سنة ست وعشرين وثمانمائة وطلع إلى القلعة

 السلطان.

نيابة طرابلس وخلع على المير قصروه من تمراز المير آخورّ الكبير باستقرارّه في
بإقطاع المير عوًضا عن إينال النورّوزي المقدم ذكره وأنعم على المير إينال المذكورّ

 قصروه وإينال المذكورّ هو صهري زوج كريمتي.

السفر في يوم وأخذ المير قصروه في إصلحا شأنه إلى أن خلع السلطان عليه خلعة
ثاني عشر صفر وخرج من يومه ولم يستقر أحأد في المير آخورّية الكبرى.

رّيح مريسية ثم في يوم الثلثاء خامس عشرين شهر رّبيع الول سنة ست وعشرين ثارّت
غروب طول النهارّ فلما كان قبل الغروب بنحو ساعة ظهر في السماء صفرة من عند

الشمس كست الجو والجدرّان والرّض بالصفرة ثم أظلم الجو حأتى صارّ النهارّ مثل وقت
 العتمة فما بقي أحأد إل واشتد فزعه ولهجت العامة بأن القيامة تقوم.

ويعقبه رّيح عاصف فلما كان بعد ساعة وهو وقت الغروب أخذ الظلم ينجلي قليًل قليًل
 حأتى كادت المباني تتساقط منه.



شدة هبوب الرياحا وتمادى ذلك طول ليلة الرّبعاء فرأى الناس أمًرا مهوًل مزعًجا من
 والظلمة التي كانت في النهارّ.

البحري وعمت هذه الظلمة أرّض مصر حأتى وصلت دمياط والسكندرّية وجميع الوجه
يقول له: وبعض بلد الصعيد ورّأى بعض من يظن به الخير والصلحا في منامه كأن قائًل

الناس ولكنه لول شفاعة رّسول الله صلى الله عليه وسلم لهل مصر لهلكت هذه الريح
 شفع فيهم فحصل اللطف.

 قلت: لم أرّ قبلها مثلها ول بعدها مثلها.

 في السن انتهى. وكان هذا اليوم من اليام المهولة التي لم يدرّكها أحأد من الطاعنين

وعدى النيل إلى ثم في يوم الثنين ثاني شهر رّبيع الخر رّكب السلطان من قلعة الجبل
ومماليكه يتنزه بر الجيزة وأقام بناحأية وسيم حأيث مربط الخيول على الربيع بأمرائه

بالقلعة إلى يوم وأقام به سبعة أيام والخدمة تعمل هناك إلى أن عاد في تاسعه وأقام
البجاسي نائب الخميس سادس عشرين شهر رّبيع الخر المذكورّ فوصل فيه المير تنبك

الملك حألب إلى القاهرة وطلع إلى السلطان وقبل الرّض بين يديه على ما قررّه
له الشرف في أول سلطنته ثم خلع السلطان عليه خلعة الستمرارّ وأنزله بمكان ورّتب

 ما يليق به.

خلعة السفر وخرج وأقام تنبك إلى يوم الخميس ثالث جمادى الولى وخلع السلطان عليه
 من يومه إلى محل كفالته بحلب.

المير جقمق ثم في يوم الثنين رّابع عشر جمادى الولى المذكورّة خلع السلطان على
المنتقل إلى نيابة العلئي حأاجب الحجاب باستقرارّه أمير آخورّ كبيًرا عوًضا عن قصروه

 هذا. طرابلس وكانت شاغرة من يوم ولي قصروه نيابة طرابلس إلى يومنا

 غزة. ثم ورّد الخبر في جمادى الخرة بعظم الوباء بدمشق وأنه وصل إلى

كان يوم واستمر السلطان ولم يكن عنده ما يشوش عليه في جميع أشيائه إلى أن
فر من الجمعة سابع شعبان ورّد الخبر على السلطان بأن المير الكبير جاني بك الصوفي
ًنا به وخرج من الثغر المذكورّ ولم يفطن به  أحأد. السكندرّية من البرج الذي كان مسجو

يومئذ حأل فلما سمع السلطان هذا الخبر كادت نفسه أن تزهق وقامت قيامته ومن
 بالناس من البلء والعقوبات والهجم على البيوت ماسنذكره في طول سلطنته.

أمرائه وتنغص عيش الشرف من يوم بلغه الخبر واستوحأش من جماعة كبيرة من
 وأمسكهم ونفى منهم آخرين حأسبما نذكر ذلك كله في وقته.

الكريمي ثم في يوم الخميس العشرين من شعبان خلع السلطان على المير جرباش
العلئي المعروف بقاشق باستقرارّه حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية عوًضا عن جقمق

ولي بحكم انتقال جقمق أمير آخورّ كبيًرا وكانت الحجوبية شاغرة عن جقمق من يوم
 المير آخورّية.

دمشق عوًضا عن وفيه رّسم السلطان بانتقال المير تنبك البجاسي نائب حألب إلى نيابة
في نيابة حألب المير تنبك ميق بحكم وفاته واستقر المير جارّقطلو الظاهري نائب حأماة

 عوًضا عن تنبك البجاسي.



وكذا وقع أيًضا في وكان جارّقطلو أيًضا ولي نيابة حأماة عن تنبك البجاسي كما تقدم ذكره
الشام وتوجهه إلى بلد الدولة المؤيدية أنه بعد عصيان تنبك البجاسي مع قاني باي نائب

 الشرق ولي جارّقطلو نيابة حأماة بعده أيًضا.

سلطاني ل يجلس والعجب أن جارّقطلو كان أغاة تنبك البجاسي فكانا إذا اجتمعا في مهم
 تنبك البجاسي من ناحأية جارّقطلو لئل يجلس فوقه حأياء منه.

 انتهى.

بدمشق نيابة وتولى المير جلبان أمير آخورّ المؤيد وهو يوم ذاك أحأد مقدمي اللوف
 حأماة عوًضا عن جارّقطلو.

المذكورّ بتقاليد وتوجه المير جاني بك الخازندارّ الشرفي في ثامن عشرين شعبان
 المذكورّين وتشارّيفهم الجميع.

ذلك لجاني بك وكان هذا المر يتوجه فيه ثلثة من أعيان المراء فأضاف الشرف جميع
الموال جملة كونه كان خصيًصا عنده رّباه من أيام إمرته فعاد إلى مصر ومعه من

 مستكثرة.

النيل ستة ثم في يوم الثنين ثاني شهر رّمضان الموافق لسادس عشر مسري أوفى
ًعا فنزل المقام الناصري محمد ابن السلطان برسباي في وجوه المراء وأعيان عشرة ذرّا

 إلى ذلك. الدولة حأتى خلق المقياس وفتح خليج السد على العادة وهو أول نزوله

 وكان في العام الماضي توئى ذلك المير الكبير بيبغا المظفري.

في دولة وفيه أخرج السلطان المير سودون الشقر الظاهري رّأس نوبة النوب كان
ًيا الملك الناصر ثم أمير مجلس فى دولة الملك المؤيد وهو يومئذ أمير عشرين بمصر منف
على إلى القدس ثم شفع فيه فأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق وأنعم بإمرته

شريكه المير كزل العجمي الجرود الذي كان حأاجب الحجاب في الدولة الناصرية فرج
 فصارّ من جملة الطبلخانات والقطاع المذكورّ هو ناحأية ميمون بالوجه القبلي.

فتكامل خروجهم وفيه ندب السلطان عدة أمراء إلى السواحأل لورّود الخبر بحركة الفرنج
 في ثامن عشرين شهر رّمضان المذكورّ.

آقبغا التمرازي أمير وكان الذي توجه منهم من مقدمي اللوف إلى ثغر السكندرّية المير
 مجلس.

الصفي ثم في يوم الخميس عاشر شوال خلع السلطان علي جمال الدين يوسف بن
الكركي واستقر كاتب السر الشريف بالديارّ المصرية بعد موت علم الدين داود بن

 الكويز.

بعد ابن الكويز قول قال الشيخ تقي الدين المقريزي رّحأمه الله تعالى: فأذكرتني وليته
لباديس بن حأبوس أبي القاسم خلف اللبيري المعروف بالسميسر وقد هلك وزير يهودي

ًيا فقال: الحميري أمير غرناطة من بلد الندلس فاستوزرّ بعد اليهودي وزيًرا نصران
ًنا ًنا تهودا وزما تنصرا وسيصبو إلى المجو الخفيف كل يوم إلى ورّا بدل البول بالخرا فزما
الكرك وتظاهر بالسلم في س إذا الشيخ عمرا قال: وقد كان أبو الجمال هذا من نصارّى

ًبا عند قاضي الكرك واقعة كانت للنصارّى هو وأبو علم الدين داود بن الكويز وخدم كات



القاهرة وصل أبو جمال الدين هذا عماد الدين أحأمد المقيري فلما قدم عماد الدين إلى
دنس الثياب مغتم الشكل وابنه في خدمته وأقام ببابه حأتى مات وهو بائس فقير لم يزل

 جمال الدين هذا معه في مثل حأاله.

الدين إبراهيم ثم خدم جمال الدين هذا بعد موت القاضي عماد الدين عند التاجر برهان
ًبا لدخله وخرجه فحسنت حأاله ورّكب الحمارّ.  المحلي كات

الملك المؤيد شيخ ثم سارّ بعد المحلي إلى بلد الشام وخدم بالكتابة هناك حأتى كانت أيام
 فوله علم الدين بن الكويز نظر الجيش بطرابلس فكثر ماله بها.

بمال كبير حأتى ثم قدم في آخر أيام ابن الكويز إلى القاهرة فلما مات ابن الكويز وعد
انتهى كلم المقريزي ولي كتابة السر بالديارّ المصرية فكانت وليته من أقبح حأادثة رّأيناها

 برمته.

الملك الشرف وقبح قلت: وعد ولية هذا الجاهل لمثل هذه الوظيفة العظيمة من غلطات
عليه كتاب من جهله فإنه لو كان عند الملك الشرف معرفة وفضيلة لنتظر حأتى يرد

كاتب سره بعض ملوك القطارّ يشتمل على نثر ونظم وفصاحأة وبلغة وأرّاد الشرف من
قلوون أن يجيب عن ذلك بأحأسن منه أو بمثله كما كان يفعله الملك الناصر محمد بن

الحال وغيره من عظماء الملوك لعلم تقصير من وله لهذه الوظيفة ولحأتاج لعزله في
المثال ولولية غيره ممن يصلح لئل يظهر في ملكه بعض تقصير ووهن لنه يقال في

له تعرف شهامة الملك وعظمته من ثلث: كتابه ورّسله وهديته فهذا شأن من يكون
 شهامة وعلو همة من الملوك.

 مقات. وأما الذي بخلف ذلك فسد بمن شئت وول من كان بالبذل ولو كان حأارّس

حأيث ولهذا المقتضى ذهبت الفنون واضمحلت الفضائل وسعى الناس في جمع المال
علموا أن الرتب صارّت معذوقة بالباذل ل بالفاضل وهذا على مذهب من قال: الكامل

المال يستر كل عيب في الفتى والمال يرفع كل وغد ساقط فعليك بالموال فاقصد
 واضرب بكتب الفضل بطن الحائط انتهى. جمعها

السكندرّية عوًضا ثم كتب السلطان باستقرارّ المير آقبغا التمرازي أمير مجلس في نيابة
السكندرّية إلى عن المير أسندمر النورّي الظاهري برقوق وقدم أسندمر المذكورّ من

مائة وتقدمة القاهرة في رّابع عشر شوال وقبل الرّض ونزل إلى دارّه وكان بيده إمرة
 ألف زيادة على نيابة السكندرّية.

وأمره أن وبعد نزوله أرّسل السلطان خلف السيفي يلخجا من مامش الساقي الناصري
المذكورّ يأخذ المير أسندمر هذا ويتوجه به إلى ثغر دمياط بطاًل وكان ذنب أسندمر

من تفريطه في أمر جاني بك الصوفي حأتى فر من سجنه ولول أن أسندمر المذكورّ كان
أغوات الملك الشرف المذكورّ ومن أكابر إنيات المير جارّكس القاسمي المصارّع لكان

 له معه شأن آخر.

الدين ثم في تاسع عشر شوال خرج محمل الحاج صحبة أمير الحاج الطواشي إفتخارّ
ياقوت الرّغون شاوي الحبشي مقدم المماليك السلطانية وهذه ثاني سفرة سافرها
بالمحمل وكان أمير حأاج الول المير إينال الششماني الناصري أحأد أمراء العشرات

 نوبة وحأججت أنا أيًضا في هذه السنة. ورّأس



الستادارّ ثم في سابع عشرين شوال أمسك السلطان المير أرّغون شاه النورّوزي
 والوزير لعجزه عن القيام بجوامك المماليك السلطانية مع ظلمه وعسفه.

محمد بن شمس ثم أصبح السلطان في يوم الثنين ثامن عشرينه خلع على ناصر الدين
تسميه ابن الدين محمد بن موسى المعروف بابن المرداوي والمعروف بابن بولي والعامة

شاه بين أبي والي باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن أرّغون شاه المذكورّ وعوقب أرّغون
 يدي السلطان.

وسكن القدس وخبر ابن بولي هذا وأصله أنه كان أبوه من حأجة ومردة من أعمال الشام
الجناد البلصية وصارّ من جملة التجارّ وولد له ابنه هذا فتزيا بزي الجند وخدم من جملة

أن صارّ أستادارّ المير عند المير أرّغون شاه المذكورّ أيام أستادارّيته لنورّوز ثم تنقل إلى
 جقمق الدوادارّ وصادرّه جقمق وصرفه بعد أن كثر ماله.

ألف دينارّ ثم خدم بعد ذلك في عدة جهات إلى أن طلب إلى مصر وألزم بحمل عشرين
 فوعد أنه يحمل منها ثلثة آلف دينارّ ويمهل فيما بقي عدة أيام.

شيطانه أن يكون فلما قبض السلطان على أرّغون شاه المذكورّ سولت له نفسه وزين له
خلف ما أمل ونزل أستادارًّا ويسد المبلغ الذي ألزم بحمله من وظيفة الستادارّية فكان

وأدخله إلى بالخلعة إلى بيت أرّغون شاه المذكورّ وعليه قماشه ثم تسلم أرّغون شاه
جلس على دارّه المذكورّة وهو في الحديد فرأى أرّغون شاه من كان من جملة غلمانه قد

حأل به مقعده وفي بيته وتحكم فيه وأخذ يعاقبه بحضرة من كان يخدمه بها فلما رّأى ما
 دمعت عيناه وبكى فكان في هذا المر عبرة لمن اعتبر.

المعزول عن نيابة وفي هذا اليوم المذكورّ خلع السلطان على المير إينال النورّوزي
وكلهما صهري طرابلس قبل تارّيخه باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن آقبغا التمرازي

 وزوج إحأدى أخواتي.

الدين عبد الرزاق بن وفيه أيًضا خلع السلطان على كريم الدين عبد الكريم ابن الوزير تاج
 كاتب المناخ باستقرارّه وزيًرا وذلك في حأياة والده.

لي: يا عبد الكريم حأكى الصاحأب كريم الدين قال: دخلت بخلعة الوزارّة على والدي فقال
تسد أنت من أين أنا وليت هذه الوظيفة ومعي خمسون ألف دينارّ ذهبت فيها ولم أسد

 قال فقلت: من أضلع المسلمين فضحك وحأول وجهه عني.

السلطان وأقارّبه ثم في يوم الخميس أول ذي القعدة قدم إلى القاهرة جماعة من إخوة
والمير أرّكماس من بلد وفيه خرج من القاهرة المير قجق العيساوي أمير سلحا

إلى مكة الظاهري أحأد مقدمي اللوف وزين الدين عبد الباسط بن خليل ناظر الجيش
 على الرواحأل حأاجين.

الخازندارّ من ثم في سادس عشر ذي القعدة المذكورّة قدم المير جاني بك الشرفي
ًيا الشام بعد تقليد نائبها المير تنبك البجاسي فخلع السلطان عليه باستقرارّه دوادارًّا ثان

استقرارّه أمير مائة ومقدم ألف عوًضا عن المير قرقماس الشعباني الناصري فرج بحكم
 وتوجهه أمير مكة.

وحألها ومن يومئذ عظم أمر جاني بك المذكورّ في الدولة حأتى صارّ هو صاحأب عقدها
من بعده ونال من السعادة والوجاهة والحرمة في الدولة ما لم ينله دوادارّ في عصره ول

 إلى يومنا هذا.



المماليك وفي هذه اليام اشتد طلب السلطان على جاني بك الصوفي وقبض على بعض
 بسببه وعوقب بعضهم حأتى هلك.

بعض ثم أمسك السلطان أصهارّ جاني بك الصوفي أولد قطلوبك الستادارّ وعاقب
حأواشيهم هذا بعد الهجم على بيوت جماعة كبيرة ممن يغمز عليهم بعض أعدائهم فيحل
على صاحأب البيت المذكورّ من البلء والرجيف ما ل مزيد عليه وتداول ذلك سنين وهذا

 أوله حأسبما يأتي ذكره.

وكثرة المطارّ ثم في ثامن عشرين ذي الحجة قدم مبشر الحاج وأخبر بالمن والرخاء
أشيع أن غير أن الشريف حأسن بن عجلن لم يقابل أمير الحاج ونزحا عن مكة لما

البطالين السلطان يريد القبض عليه فغضب السلطان لذلك ورّسم فنودي على المماليك
 ليجهزوا إلى التجريدة لقتال أشراف مكة.

كبس البيوت ثم اشتغل السلطان عن ذلك بأمر جاني بك الصوفي وأخذ فيما هو فيه من
بن داود بن وإرّداع الناس وأيًضا لما ورّد عليه أن متملك الحبشة وهو أبرم ويقال إسحاق

من سيف أرّعد قد غضب بسبب غلق كنيسة قمامة بالقدس وقتل عامة من كان في بلده
ًبا شديدا وهم ما في مملكته من رّجال المسلمين واسترق نساءهم وأولدهم وعذبهم عذا

المساجد ورّكب إلى بلد جبرت فقاتلهم حأتى هزمهم وقتل عامة من كان بها وسبى
وهم مساجدهم فكانت في المسلمين ملحمة عظيمة في هذه السنة ل يحصى نساءهم

ًبا وأرّاد قتل بطرك النصارّى وجميع ما فيها من قتل من المسلمين فاشتاط السلطان غض
 النصارّى ثم رّجع عن ذلك. في مملكته من

المير مقبل ثم في يوم الثنين ثاني المحرم من سنة سبع وعشرين وثمانمائة قدم
فخلع عليه الحسامي الدوادارّ نائب صفد إلى القاهرة وقبل الرّض بين يدي السلطان

 باستقرارّ على عادته.

الحج وتأخر وفي ثامن المحرم قدم المير قجق وأرّكماس الظاهري وعبد الباسط من
بن المير قرقماش الشعباني بالينبع وأرّسل يطلب عسكًرا ليقاتل به الشريف حأسن

عجلن صاحأب مكة ويستقر عوضه في إمرة مكة فنودي على المماليك البطالة وعين
 جماعة مع حأسين الكردي الكاشف ليتوجه بهم إلى مكة. منهم

نائب دمشق هذا وقد اشتغل سر السلطان بما أشيع من عصيان المير تنبك البجاسي
أمره وصارّ خبر الشاعة عنده هو الهم وأخذ يدبر في القبض عليه قبل أن يستفحل

وكتب عدة ملطفات لمراء دمشق بالقبض عليه هذا وقد قوي عند الملك الشرف خروجه
عن الطاعة وبادرّ وخلع على المير سودون من عبد الرحأمن الدوادارّ في يوم الثنين ثالث
عشرين المحرم باستقرارّه في نيابة دمشق عوًضا عن تنبك البجاسي فلبس سودون من

الرحأمن الخلعة ونزل من القلعة سائًرا إلى دمشق على جرائد الخيل ولم يدخل إلى عبد
 دارّه.

تنبك وسارّ سودون من عبد الرحأمن إلى جهة دمشق وقد تقدمته الملطفات بمسك
 المذكورّ.

وأتوا دارّ السعادة فلما وقف أمراء دمشق على الملطفات اتفق الجميع ورّكبوا بمن معهم
ليقرأ كتاب السلطان في ليلة الجمعة رّابع صفر واستدعوا المير تنبك البجاسي المذكورّ

 مماليكه وحأواشيه. فعلم بما هو القصد وخرج من باب السر وعليه السلحا في جميع



انهزموا منه فأقبل عليه المراء وقاتلوه حأتى مضى صدرّ من نهارّ الجمعة المذكورّ ثم
المير أقبح هزيمة وتشتت شملهم فتحصن منهم طائفة بقلعة دمشق ومضى منهم إلى

 سودون من عبد الرحأمن فوافوه وهو نازل على صفد.

 واستولى تنبك المذكورّ على دمشق وقوي بأسه.

أصحاب جاني وكان انضم عليه من أمراء دمشق المير قرمش العورّ المقدم ذكره من
 بك الصوفي والمير تمراز المؤيدي الخازندارّ وغيرهما من أمراء دمشق.

الرحأمن وخرج من ثم تجهز تنبك البجاسي هو وأصحابه لما بلغهم قدوم سودون من عبد
وهو دمشق بجموعه في أسرع وقت وسارّ حأتى وافى المير سودون من عبد الرحأمن

نازل على جسر يعقوب في يوم الجمعة حأادي عشر صفر وقد قطع سودون من عبد
 الجسر لئل يصل إليه تنبك المذكورّ. الرحأمن

صفد وكان سودون لما خرج من مصر بمماليكه وسارّ إلى جهة دمشق حأتى نزل على
ًعا حأتى نزل جسر يعقوب.  وافاه المير مقبل الحسامي نائب صفد وسارّا م

فلم يجد سبيًل فلما بلغ سودون مجيء تنبك إليه جبن عن قتاله وقطع الجسر فقدم تنبك
فباتوا يتحارّسون لقتال سودون فبات كل منهما من جهة وكلهما ل يصل إلى الخر بسوء

 إلى الصباحا.

حأتى حأجز فلما أصبح يوم السبت ثاني عشر ضفر شرعوا يترامون بالنشاب نهارّهم كله
 الليل بينهم فباتوا ليلة الحأد على تعبئتهم وقد قوي أمر تنبك.

في انتظارّ ابن وأصبح المير تنبك في يوم الحأد ثالث عشرة رّاحأًل إلى جهة الصبيبة
فكتب بشارّة ن يأتيه بجموعه وقد أرّصد جماعة لسودون من عبد الرحأمن بوطاقه

 سودون من عبد الرحأمن بذلك إلى السلطان.

في ثم رّكب سودون بمن معه على جرائد الخيل وقصد مدينة دمشق وترك الثقال
مواضعها مع نائب القدس يوهم عسكر تنبك البجاسي أنه مقيم بمكانه وساق حأتى دخل

دمشق في يوم الرّبعاء سادس عشر صفر المذكورّ وملك المدينة وتمكن من قلعة
 دمشق.

عبد وبلغ المير تنبك البجاسي ذلك فركب من وقته وساق حأتى وافى سودون من
 الرحأمن بدمشق من يومه.

الجابية وقاتلوه وبلغ سودون قدومه فخرج إليه وتلقاه بمن معه من عساكر دمشق بباب
قتال والرمي فثبت لهم تنبك البجاسي مع قلة عسكره وكثرة عساكرهم وقاتلهم أشد

له ينزل عليه من قلعة دمشق وهو مع ذلك يظهر التجلد إلى أن حأرك فرسه في غرض
أسييًرا فأصابته ضربة على كتفه حألته فتقنطر عند ذلك عن فرسه فتكاثروا عليه وأخذوه

إلى قلعة دمشق ومعه نحو عشرين من أصحابه وفر من كان معه من المراء إلى حأال
 سبيلهم وكتب المير سودون من عبد الرحأمن في الحال بجميع ذلك إلى السلطان.

يرد عليه من وأما الملك الشرف فإنه بعد خروج سودون من عبد الرحأمن أخذ ينتظر ما
أوًل في الخبارّ في أمر تنبك فقدم عليه كتاب سودون من عبد الرحأمن من جسر يعقوب

 يوم الحأد عشرين صفر فعظم عليه هذا الخبر وعزم على سفر الشام.



مرابطها من واضطرب الناس ووقع الشروع في حأركة السفر وأحأضرت خيول كثيرة من
 الربيع.

يتضمن وبينما الناس في ذلك قدم كتاب سودون من عبد الرحأمن الثاني من دمشق
النصر على تنبك البجاسي والقبض عليه وحأبسه بقلعة دمشق فسر السلطان بذلك غاية
السرورّ ودقت البشائر وكتب بقتل تيبك البجاسي وحأمل رّأسه إلى مصر وبالحوطة على

 وتتبع حأواشيه ومن كان معه من أمراء دمشق. موجوده

عليه أوًل وهدأ سر السلطان من جهة دمشق وبطلت حأركة السفر والتفت إلى ما كان
 من الفحص على جاني بك الصوفي.

الصوفي ووعد فلما كان سابع عشرين صفر المذكورّ نودي بالقاهرة ومصر على جاني بك
ًيا بإمرة عشرة وهدد من أخفاه وظهر من أحأضره إلى السلطان بألف دينارّ وإن كان جند

مما ذكرنا عنده بعد ذلك بإحأراق الحارّة التي هو ساكن بها وحألف المنادي على كل واحأدة
ًنا عن السلطان.  يمي

بالقاهرة ولو هذا بعد أن قوي عند السلطان الملك الشرف أن جاني بك الصوفي مختف
 كان بالبلد الشامية لظهر وانضم مع تنبك البجاسي وهو قياس صحيح.

 ثم التفت السلطان أيًضا إلى أمر مكة.

حأرب مكة فلما كان يوم الجمعة ثاني شهر رّبيع الول نودي بالقاهرة بالخروج إلى
 المشرفة فاستشنع الناس هذه العبارّة.

أرّبعين ثم عين السلطان جماعة من المماليك السلطانية وأنفق على كل واحأد منهم
 دينارًّا.

القاهرة فطيف ثم في حأادي عشرين شهر رّبيع الول قدم رّأس المير تنبك البجاسي إلى
المحمدي الظاهري بها وفي سابع عشري شهر رّبيع الول خلع السلطان على المير أزبك
الرحأمن المنتقل إلى رّأس نوبة النوب باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن سودون من عبد

 نيابة الشام.

النوب عوًضا عن وخلع على المير تغري بردي المحمودي الناصري باستقرارّه رّأس نوبة
 أزبك المذكورّ.

الدين محمد ثم في يوم السبت تاسع شهر رّبيع الخر خلع السلطان على القاضي شمس
يوسف الهروي باستقرارّه كاتب السر الشريف بالديارّ المصرية عوًضا عن جمال الدين

بن الصفي الكركي ونزل في موكب جليل وكان الهروي علمة في فنون كثيرة من
 العلوم.

بخط ثم في يوم الجمعة سابع جمادى الولى أقيمت الخطبة بالمدرّسة الشرفية
 العنبريين من القاهرة ولم يكمل منها سوى اليوان القبلي.

الدين محمد ابن وفي يوم الثنين ثاني جمادى الخرة خلع السلطان على المير صلحا
الدين محمد بن الصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر الله باستقرارّه أستادارًّا بعد عزل ناصر

 بولي والقبض عليه وهذه ولية صلحا الدين الثانية للستادارّية.



واستقر ثم في ثاني عشرة خلع السلطان على الصاحأب كريم الدين بن كاتب المناخ
ًفا على الوزرّ عوًضا عن القاضي كريم الدين بن كاتب  جكم. ناظر ديوان المفرد مضا

الشرف وفي يوم الحأد خامس عشر جمادى المذكورّ توفيت زوجة السلطان الملك
 ودفنت بالقبة بالمدرّسة الشرفية.

ختم عند قبرها في قال المقريزي: واتفق في موتها نادرّة وهي أنها لما ماتت عمل لها
لحضورّ الختم وقد رّكب الجامع الشرفي ونزل ابنها المير ناصر الدين محمد من القلعة

وهو في خدمة ابن في خدمته الملك الصالح محمد بن ططر فشق القاهرة من باب زويلة
ًنا وصارّ جالًسا بجانبه في ذلك الجمع وقائًما بخدمته السلطان بعدما كالن بالمس سلطا

 إذا قام فكان في ذلك موعظة لمن اتعظ.

 انتهى.

فهو كما قال قلت: حأضرت أنا هذه الختم المذكورّة وشاهدت ما نقله المقريزي بعيني
ًعا بل كان الصالح متميًزا عليه في غير أنه لم يكن في خدمته وإنما جلسا في الصدرّ م

 الجلوس وكذلك في مسيره من القلعة إلى الجامع المذكورّ.

المذكورّ غير أنه كما وقد ذكرنا طرًفا من هذه المقالة في أواخر ترجمة الملك الصالح
 قاله المقريزي: إنه من النوادرّ.

القضاة نجم ثم في يوم السبت حأادي عشرين جمادى الخرة خلع السلطان على قاضي
قاضي الدين عمر بن حأجي باستقرارّه كاتب السر الشريف بالديارّ المصريه بعد عزل

القضاة شمس الدين الهروي ونزل ابن حأجي على فرس بسرج ذهب وكنبوش زرّكش
جليل إلى قال المقريزي: وقد ظهر نقص الهروي وعجزه فقد باشر بتعاظم في موكب

شديد وجهل بما وسد إليه بحيث كان ل يحسن قراءة القصص ول الكتب زائد مع طمع
قراءة ذلك بدرّ الدين محمد بن مزهر نائب كاتب السر وصارّ يحضر الوارّدة فتولى

 وابن مزهر هو الذي يتولى القراءة على السلطان. الخدمة ويقف على قدميه

 انتهى كلم المقريزي برمته.

ًدا فكان أهًل لذلك قلت ل يسمع قول المقريزي في الهروي فأما قوله باشر بتعاظم زائ
 بالديارّ المصرية. لغزير علمه ولما تقدم له من الوليات الجليلة بممالك العجم ثم

الصطلحا وقوله وعجزه بما وسد إليه يعني عن وظيفة كتابة السر نعم كان ل يدرّي
 المصري ولم يكن فيه طلقة لسان بالكلم العربي كما هي عادة العاجم.

أهل لهذه الرتبة وأما علمه وفضله وتبحره في العلوم العقلية فل يشك فيه إل جاهل وهو
نجم الدين بن حأجي وزيادة غير أنه صرف عن الوظيفة بمن هو أهل لها أيًضا وهو القاضي

العلماء وقدماء قاضي قضاة دمشق ورّئيسهم وكلهما أعني المتولي والمعزول من أعيان
 الرؤساء والتعصب في غير محله مردود من كل أحأد على كائن من كان.

 انتهى.

 ثم فى سلخ الشهر المذكورّ

 الشراف خلع السلطان على القاضي الشريف شهاب الدين نقيب
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المقدم بدمشق باستقرارّه قاضي قضاة دمشق عوًضا عن القاضي نجم الدين بن حأجي
 ذكره.

علي الرومي ثم في يوم الخميس رّابع شهر رّجب خلع السلطان على العلمة علء الدين
العنبريين الحنفي باستقرارّه شيخ الصوفية ومدرّس الحنفية بالمدرّسة الشرفية بخط

 بالقاهرة وكان له مدة يسيرة من يوم قدم من بلد الروم.

ًبا من ثغر ثم قدم الخبر على السلطان بأخذ الفرنج مركبين من مراكب المسلمين قري
بإيقاع دمياط فيهما بضائع كثيرة وعدة أناس يزيدون على مائة رّجل فكتب السلطان
عليها الحوطة على أموال تجارّ الفرنج التي ببلد الشام والسكندرّية ودمياط والختم

وتعويقهم عن السفر إلى بلدهم حأتى ترد الفرنج ما أخذوه من المسلمين فكلمه أهل
 الدولة في إطلقهم فلم يقبل وأخذ في تجهيز غزوهم.

العنبريين المقدم ثم رّكب السلطان من قلعة الجبل ونزل إلى جامعه الذي أنشأه بخط
 ذكره وجلس به ساعة ثم عاد إلى القلعة بغير قماش الموكب.

 السلطان. ثم في يوم الرّبعاء أول شعبان ابتدىء بقراءة صحيح البخارّي بين يدي

محمد بن قال المقريزي: وحأضر القضاة ومشايخ العلم والهروي والشيخ شمس الدين
مزهر الجزرّي بعد قدومه بأيام وكاتب السر نجم الدين بن حأجي ونائبه بدرّ الدين ابن

وزين الدين عبد الباسط ناظر الجيش والفقهاء الذين رّتبهم المؤيد فاستجد في هذه
 السنة حأضورّ المباشرين.

في أول يوم من وكانت العادة من أيام الشرف شعبان بن حأسين أن تبدأ قراءة البخارّي
وطائفة شهر رّمضان ويحضر قاضي القضاة الشافعي والشيخ سراج الدين عمر البلقيني
ويركب قليلة العدد لسماع البخارّي ويختم في سابع عشرينه ويخلع على قاضي القضاة

 بغلة بزنارّي تخرج له من السطبل السلطاني.

شعبان إلى ولم يزل المر على هذا حأتى تسلطن المؤيد شيخ فابتدأ بالقراءة من أول
سابع عشرين شهر رّمضان وطلب قضاة القضاة الرّبعة ومشايخ العلم وقررّ عدة من
الطلبة يحضرون أيًضا فكانت تقع بينهم أبحاث يسيء بعضهم على بعض فيها إساءات

فجرى السلطان برسباي على هذا واستجد كما ذكرنا حأضورّ المباشرين وكثر منكرة
 المجلس جميعه صياحًأا. الجمع وصارّ

 انتهى.

شهر قلت: ليس في هذا شيء منكر وكما جدد الشرف شعبان قراءة البخارّي في
 رّمضان جعله غيره من أول شعبان وكل ممن فعل ذلك سلطان يتصرف كيف شاء.

الحديث ليفهمه كل أحأد ول يشد أحأد أن التأني في القراءة أفضل من الدرّاج لسيما كتب
 والثواب. من مبتدىء أو منته وأيًضا كلما كثر الجمع عظم الجر

منهم ما عسى أن وأما الصياحا فلم تبرحا مجالس العلم فيها البحوث والمشاحأنة ولو وقع
 يقع فهم في أجر وثواب وليس للعتراض هنا محل بالجمة.

 انتهى.



النورّوزي والمير ثم في يوم الحأد رّابع شهر رّمضان أخرج السلطان المير أرّغون شاه
كليهما قد ولي ناصر الدين محمد بن بولي من القاهرة إلى دمشق بطالين وقد تقدم أن

 الستادارّية بالديارّ المصرية.

 وفي هذه اليام

 للغزاة ندب السلطان جماعة من المماليك السلطانية

. 

القاهرة في ولما كان يوم الجمعة تاسع شهر رّمضان سارّ غرابان من ساحأل بولق ظاهر
السلطانية ثمانون بحر النيل بعد أن أشحنا بالمقاتلة والسلحة وكان فيهما من المماليك

طرابلس ويأخذوا أيًضا نفًرا غير المطوعة ورّسم السلطان لهم أن يسيروا في البحر إلى
المالح لعلهم يجدون من سواحأل الشام عدة أغربة أخر فيها المقاتلة ويسيروا في البحر

الشرف برسباي من يتجرم في البحر من الفر ج وهذه أول غزوة جهزها السلطان الملك
 رّحأمه الله.

الزهر ثم في يوم الثلثاء رّابع شوال أمر السلطان بحفر صهريج بوسط صحن جامع
فسقية فابتدأوا فيه من هذا اليوم وحأفروا بوسط صحن الجامع المذكورّ فوجدوا فيه آثارّ

قديمة وبها عدة أموات ثم شرعوا في بنائها حأتى كملت وعمر فوقها مقعد لطيف على
صفة السبيل وانتفع أهل الجامع به ودام سنين إلى أن أمر السلطان الملك الظاهر جقمق

 بهدمه فهدم ورّدم.

السلطانية على ثم في يوم السبت تاسع عشرين شوال المذكورّ حأضر المراء الخدمة
المظفري أتابك العادة ونزلوا إلى دورّهم فاستدعى السلطان بعد نزولهم المير بيبغا

 السكندرّية من يومه. العساكر إلى القلعة فلما صارّ إليها قبض عليه وقيد وحأمل إلى

العيساوي أمير سلحا ثم في يوم الخميس رّابع ذي القعدة خلع السلطان على المير قجق
المظفري بحكم القبض عليه باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية عوًضا عن بيبغا

عوًضا عن قجق المذكورّ وخلع على إينال النورّوزي أمير مجلس باستقرارّه أمير سلحا
أحأد المراء البطالين وأنعم السلطان بإقطاع بيبغا المذكورّ على المير إينال الجكمي

برمش البهنسي بالقدس وكتب بإحأضارّه وعلى المير حأسين بن أحأمد المدعو تغري
 القليوبية. التركماني نائب قلعة الجبل نصفين بالسوية بعد أن أخرج منه بلدة

الدين محمد ثم في يوم الثنين ثامن ذي القعدة خلع السلطان على قاضي القضاة شمس
الشافعية الهروي المعزول عن وظيفة كتابة السر قبل تارّيخه باستقرارّه قاضي قضاة

وهذه بالديارّ المصرية عوًضا عن قاضي القضاة شهاب الدين أحأمد بن حأجر بحكم عزله
 ولية القاضي الهروي الثانية للقضاء.

السلطان عليه وقدم المير إينال الجكمي من القدس في يوم الثنين خامس عشرة وخلع
 باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن إينال النورّوزي.

أمراء العشرات وفي هذه اليام أنعم السلطان على المير تنبك من بردبك الظاهري أحأد
عوضه في ورّأس نوبة بإمرة طبلخاناه عوًضا عن تغري برمش البهنسي واستقر أيًضا

 نيابة قلعة الجبل.

 وتنبك المذكورّ هو أتابك العساكر بديارّ مصر في زماننا هذا.
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بالغنائم ثم في يوم السبت العشرين من ذي القعدة وصلت الغزاة المقدم ذكرهم
 والسرى.

في سلورّة وكان من خبرهم أنهم لما خرجوا من ثغر دمياط تبعهم خلئق من المطوعة
فأضافهم وسارّوا إلى طرابلس وسارّ معهم أيًضا غرابان وتوجهوا الجميع إلى الماغوصة

جزيرة متملكها وأكرمهم فلم يتعرضوا لبلده ومضوا عنه إلى بلد يقال لها اللمسون من
سبعين قبرص فوجدوا أهلها قد استعدوا لقتالهم وأخرجوا أهاليهم وعيالهم وخرجوا في
ًبا وثلثين رّاجًل فقاتلهم مسلمون حأتى هزموهم وقتلوا منهم فارًّسا ًدا فارًّسا تقري واحأ

وعدة رّجال وغرقوا بعض أغربة وأحأرقوا بعضها ونهبوا ما وجدوه من ظروف السمن
والعسل وغير ذلك وأسروا ثلثة وعشرين رّجًل وأخذوا قطع جوخ كثيرة فسر الناس

 وسلمتهم وتشوق كل أحأد للجهاد. بعودهم

 انتهى.

قاضي ثم في ثامن عشرين ذي الحجة خلع السلطان على الشيخ سعد الدين سعد ابن
القضاة شيخ السلم شمس الدين محمد الديري الحنفي باستقرارّه في مشيخة صوفية

الجامع المؤيدي ثم في تاسع عشرين المحرم من سنة ثمان وعشرين وثمانمائة رّكب
ًفا من قلعة الجبل ونزل إلى جامعه بخط العنبريين وكشف عمائره. السلطان  مخ

 ثم رّكب وسارّ إلى جامع الزهر لرؤية الصهريج الذي عمره.

ًدا وهما من المغارّبة لهما بالجامع الزهر مدة ثم تقدم وزارّ الشيخ خليفة والشيخ سعي
 سنين وشهرا بالخير والصلحا.

فيه الخير ثم خرج من الجامع إلى دارّ الشيخ محمد بن سلطان وهو أيًضا أحأد من يظن
 والصلحا فزارّه أيًضا وعاد إلى القلعة.

الفرنج واستمر ثم في هذا الشهر أيًضا وقع الشروع في عمل عدة مراكب لغزو بلد
من سنة العمل فيهم كل يوم إلى أن نزل السلطان في يوم الثلثاء حأادي عشر صفر

ثمان وعشرين المذكورّة وكشف عمل المراكب المذكورّة ثم عاد من على جزيرة الفيل
إلى جهة مناظر الخمس وجوه المعروفة بالتاج التي كان الملك المؤيد جددها فأقام بها

 ساعة هينة وعاد من على الخندق من جهة خليج الزعفران إلى أن طلع إلى القلعة.

يكذب في أمره هذا كله والسلطان ل يفتر عن الفحص على أخبارّ جاني بك الصوفي ول
 خبر مخبر.

أحأمد بن ثم في يوم الثنين رّابع عشرين صفر خلع السلطان على الشيخ محب الدين
قضاة نصر الله بن أحأمد بن محمد بن عمر الششتري البغدادي الحنبلي باستقرارّه قاضي

مغلي الحنابلة بالديارّ المصرية بعد موت قاضي القضاة علء الدين علي بن محمود بن
 وكل منهما كان أعجوبة زمانه في الحفظ وسعة العلم.

بالحوش ثم في ليلة الجمعة خامس شهر رّبيع الول عمل السلطان المولد النبوي
 السلطاني من قلعة الجبل كعادة عمله في كل سنة.

العشرات ورّأس ثم فى يوم الحأد سابعه سارّ المير أرّنبغا اليونسي الناصري أحأد أمراء
سعد الدين نوبة تجريدة إلى مكة ومعه مائة مملوك من المماليك السلطانية وتوجه معه



جدة من بلد إبراهيم المعروف بابن المرة أحأد الكتاب لخذ مكس المراكب الوارّدة ببندرّ
 الهند وهذا أول ظهورّ أمر جدة.

شيخ إلى مكة فأقام وكان ذلك بتدبير المير يشبك الساقي العرج فإنه نفاه الملك المؤيد
الستيلء على بندرّ بها سنين وعلم أحأوال أشراف مكة وما هم عليه فحسن للسلطان

 جدة ول زال به حأتى وقع ذلك وصارّ أمر جدة كما هي عليه الن.

الرحأمن ثم في يوم الخميس سابع عشر شهر رّبيع الخر قدم المير سودون من عبد
الرّض وخلع نائب الشام إلى القاهرة وطلع إلى القلعة بعد أن تلقاه أكابر الدولة وقبل

وعاد إلى عليه باستمرارّه وأنزل بمكان يليق به إلى أن خلع السلطان عليه خلعة السفر
 محل وليته في سادس عشر شهر رّبيع الخر المذكورّ.

الملح وجاء وفي هذا الشهر كمل عمارّة البرج الذي عمر بالقرب من الطينة على بحر
ًعا وشحن بالسلحة وأقيم فيه خمسة مربع الشكل مساحأة كل رّبع منه ثلثون ذرّا

وعشرون مقاتًل فيهم عشرة فرسان وأنزل حأوله جماعة من عرب الطينة فانتفع به
 المسلمون غاية النفع.

بها وتتخطف الناس وذلك أن الفرنج كانت تقبل في مراكبها نهارًّا إلى بر الطينة وتنزل
يمنعهم من من المسلمين من هناك في مرورّهم من قطيا إلى جهة العريش من غير أن

 ذلك أحأد لخلو هذا المحل من الناس.

عبد الغني بن أبي وتولى عمارّة هذا البرج المذكورّ الزيني عبد القادرّ بن فخر الدين بن
الفرما وأحأرق أيًضا الفرج وأخذ الجر والحجر الذي بني هذا البرج به من خراب مدينة

 الجير من حأجارّتها.

 الكتاب. وقد تقدم ذكر غزو الفرما في مجيء عمرو بن العاص إلى مصر في أول هذا

الدين حأسن بن ثم في يوم السبت عاشر جمادى الولى خلع السلطان على الصاحأب بدرّ
 الدين محمد. نصر الله ناظر الخواص الشريفة باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن ولده صلحا

القاضي كريم ثم في يوم الثنين ثاني عشر جمادى الولى المذكورّة خلع السلطان على
في وظيفته الدين عبد الكريم بن سعد الدين بركة المعروف بابن كاتب جكم باستقرارّه

 نظر الخاص الشريف عوًضا عن بدرّ الدين بن نصر الله المذكورّ.

باستقرارّه ناظر وخلع على أمين الدين إبراهيم بن مجد الدين عبد الغني بن الهيصم
 الدولة عوًضا عن كريم الدين بن كاتب جكم المذكورّ.

كاتب ثم في عاشر جمادى الخرة أمسك السلطان القاضي نجم الدين عمر بن حأجي
الجبل السر وسلم إلى المير جاني بك الشرفي الدوادارّ الثاني فسجنه بالبرج من قلعة

وأحأيط بدارّه وكان سبب مسك ابن حأجي أنه التزم عن وليته كتابة السر بعشرة آلف
ًيا في إقطاع ابن السلطان من حأمايات علم الدين داود بن دينارّ ثم تسلم ما كان جارّ
الكويز ومستأجراته على أن يقوم لديوان ابن السلطان في كل سنة بألف وخمسمائة

فحمل في مدة وليته لكتابة السر إلى الخزانة الشريفة خمسة آلف دينارّ في دينارّ
متفرقة فلما كان هذه اليام طلب السلطان منه حأمل ما تأخر وهو ستة آلف دفعات
خمسمائة دينارّ فسأل السلطان مشافهة أن ينعم عليه باللف وخمسمائة دينارّ دينارّ أو

الحمايات والمستأجرات وتشكى من قلة متحصلها معه فلم يجب السلطان المقررّة من
 سؤاله.



كتابة السر إلى فنزل إلى دارّه وكتب ورّقة إلى السلطان تتضمن أنه غرم من حأين ولي
دينارّ ولمن ل يوم تارّيخه اثني عشر ألف دينارّ منها الحمل إلى الخزانة خمسة آلف
 آلف دينارّ. يسمى مبلغ الذي دينارّ وللمراء أرّبعة الف دينارّ وذكر تفصيل الرّبعة

 الدوادارّ. فلما قرئت على السلطان فهم أنه أرّاد بمن ل يذكر أنه المير جاني بك

وإليه من ابن وأخذ السلطان يسأل من جاني بك عندما حأضر هو والمراء عما وصل إليهم
القلعة حأجي فأجابوه بما ل يليق في حأق ابن حأجي فما هو إل أن طلع ابن حأجي إلى

حأصل بينهما مفاحأشات وله سبب آخر خفي وهو أن السلطان استدعى المير سودون من
عبد الرحأمن نائب الشام بكتاب عبد الباسط فلما وقعت بطاقة سودون من عبد الرحأمن

ابن حأجي: لم جاء نائب الشام فقيل له: بطلب من السلطان فقال: أنا لم أكتب له سأل
 عن السلطان بالمجيء فقال عبد الباسط: أنا كتبت له.

له: اعمل أنت فحنق نجم الدين لما سمع هذا الكلم وخاشن عبد الباسط باللفظ وقال
ًعا.  كاتب السر ونظر الجيش م

ًدا من ثم أخذ يخاشنه بالكلم استخفاًفا به لمعرفته به قديًما لن ابن حأجي كان معدو
 أعيان دمشق وعبد الباسط يوم ذاك بخدمة ابن الشهاب محمود.

حأقه ما يكره فأسرها عبد الباسط في نفسه وعلم أنه متى طالت يده رّبما يقع منه في
بينهما ووقع ما فأخذ يدبر عليه حأتى غير خاطر المير جاني بك عليه وتأكدت العداوة

 حأكيناه.

جمادى الخرة واستمر ابن حأجي في البرج من قلعة الجبل إلى ليلة الثلثاء ثالث عشر
حأتى من سنة ثمان وعشرين المذكورّة وأخرج من البرج في الحديد وحأمل إلى دمشق

يكشف بها عن سيرته ويأخذ ابن حأجي في تجهيزما بقي عليه من المال وكتب في حأقه
 لنائب الشام ولقضاة دمشق بعظائم مستشنعة هو بريء عن غالبها.

ابن مزهر ثم في يوم الثنين ثامن عشرة خلع السلطان على القاضي بدرّ الدين محمد
بالخطير نائب كاتب وخلع السلطان أيًضا على تاج الدين عبد الوهاب السلمي المعروف

 باستقرارّه في نظر السطبل السلطاني عوًضا عن ابن مزهر.

وكان يباشر عند وكان الخطير المذكورّ قريب عهد بالسلم وله قدم في دين النصرانية
يخاطب بالشيخ الملك الشرف في أيام إمرته فرقاه إلى هذه الوظيفة وبعد أن كان

وقد الخطير صارّ ينعت بالقاضي فيشترك هو وقضاة الشرع الشريف في هذا السم
ًثا.  تداول هذا البلء بالمملكة قديًما وحأدي

لنواع المباشرة غير وأنا ل ألوم الملوك في تقديم هؤلء لنهم محتاجون إليهم لمعرفتهم
ًدا من هؤلء إلى رّتبة من الرتب ل ينعته أنني أقول: كان يمكن الملك أنه إذا رّقى واحأ
الدولة وما أشبه ذلك ويدع بالقاضي وينعته بالرئيس أو بالكاتب أو مثل ولي الدولة وسعد

المسلمين ليعطي كل لفظة قاض لقضاة الشرع ولكاتب السر وناظر الجيش ولفضلء
 واحأد حأقه في شهرته والتعريف به.

ًثا فقال بعضهم: قاضيها مسلماني وشيخها نصراني وقد عيب هذا على مصر قديًما وحأدي
 وحأجها غواني.

 نحن فيه. قلت: فإن كانت ألفاظ هذه الحكاية خالية من البلغة فهي قريبة مما



الوزرّ بديارّ مصر ثم والخطير هذا إلى الن في قيد الحياة وقد كبر سنه وهرم بعدما ولي
الحشمة وقلة الطلوة ما نظر الدولة وهو مع ذلك عليه من الغلسة وعدم النورّانية وفقد

 ليعبر عنه.

قدرّه فعد وقد تخومل ولزم دارّه سنين طويلة من يوم صادرّه الملك الظاهر جقمق وحأط
وفي هذا الشهر أخذ السلطان في تجهيز الغزاة وعين جماعة كبيرة من المماليك

السلطانية والمراء وألزم كل أمير أيًضا أن يجهز عشرة مماليك من مماليكه ونجز عمل
 الطرائد والغربة.

الدين أحأمد ثم في يوم الثنين ثالث شهر رّجب خلع السلطان على قاضي القضاة شهاب
 الهروي. بن حأجر وأعيد إلى قضاء الديارّ المصرية بعد عزل قاضي القضاة شمس الدين

الينبغ والشريف ثم في يوم الثلثاء رّابع شهر رّجب المذكورّ حأمل الشريف مقبل أمير
 رّميثة بن عجلن إلى السكندرّية وسجنا بها.

دينارًّا لكل ثم في ثالث عشرة أنفق السلطان في ستمائة رّجل من الغزاة مبلغ عشرين
فليحضر لخذ واحأد منهم وجهز المراء أيًضا ثلثمائة رّجل ثم نودي: من أرّاد الجهاد

 النفقة.

 وقام السلطان في الجهاد أتم قيام وقد شرحا الله صدرّه له.

طرابلس ثم في عشرينه سارّت خيول المراء والعيان من المجاهدين في البر إلى
 القصد. وعدتها نحو ثلثمائة فرس لتحمل من طرابلس صحبة غزاتها في البحر لحيث هو

الجمعة ونزل ثم رّكب السلطان في يوم الجمعة من القلعة بغير قماش الخدمة بعد صلة
أشحنوا إلى ساحأل بولق حأتى شاهد الغربة والطرائد التي عملت برسم الجهاد وقد

 بالسلحا والرجال ثم عاد إلى القلعة.

القلعة ونزل ثم رّكب من الغد المقام الناصري محمد ابن السلطان الملك الشرف من
الدين عبد ومعه للته المير جاني بك الشرفي الدوادارّ الثاني وتوجه إلى بيت زين

أغربة الباسط المطل على النيل ببولق حأتى شاهد الغربة عند سفرهم فانحدرّ أرّبعة
المعروف بكل غراب أمير وتقدم الرّبعة المير جرباش الكريمي الظاهري حأاجب الحجاب

 بقاشق فكان لسفر هذه المراكب ببولق يوم مشهود.

مقدم من أعيان ثم انحدرّ بعد هذه الغربة الرّبعة أرّبعة أغربة أخر في كل واحأد منهم
ثالث شعبان وهذه المماليك السلطانية وكان آخرهم سفًرا الغراب الثامن في يوم الرّبعاء

 الغزوة الثانية من غزوات الملك الشرف برسباي.

بالسكندرّية ونقل ثم في هذا الشهر أفرج السلطان عن المير الكبير طرباي من سجنه
 بألف دينارّ. إلى القدس الشريف بطاًل ليقيم به غير مضيق عليه بعد أن أنعم عليه

الملك وكان الفراج عن طرباي بخلف ما كان في ظن الناس وعد ذلك من محاسن
وأكابر الشرف كون طرباي المذكورّ كان عانده في الملك وكونه أيًضا من عظماء الملوك
عنه المماليك الظاهرية برقوق ممن يخاف منه فلم يلتفت الشرف إلى هذا كله وأفرج

 لما كان بينهما من الود القديم والصحبة من مبدئ أمرهما.



الدين حأسن ثم في يوم الثلثاء ثامن شهر رّمضان المذكورّ أمسك السلطان الصاحأب بدرّ
بن نصر الله الستادارّ وأمسك معه ولده المير صلحا الدين محمد المعزول عن

بنفقة الستادارّية بأبيه المذكورّ وعوقا بالقلعة أرّبعة أيام ثم نزل على أنهما يقومان
 الجامكية شهًرا وعليقه وكانت الجامكية يوم ذاك كل شهر ثلثين ألف دينارّ.

فخر الدين ثم في يوم الخميس عاشره خلع السلطان على زين الدين عبد القادرّ بن
 حأسن بن نصر الله.

المعزول ثم في رّابع عشرة خلع السلطان على جمال الدين يوسف بن الصفي الكركي
 عن كتابة سر دمشق عوًضا عن بدرّ الدين حأسين.

في النيل ستة وفي يوم الثلثاء ثاني عشرين شهر رّمضان الموافق لرابع عشر مسرى أو
ًعا ونزل المقام الناصري محمد ابن السلطان لتخليق المقياس وفتح خليج السد عشر ذرّا

على العادة ونزل معه الملك الصالح محمد ابن الملك الظاهر ططر وحأضر تخليق
المقياس وفتح الخليج فتعجب الناس لنزوله مع ابن السلطان بعد خلعه من ملك مصر

 تقدم. حأسبما

انبساط قلت: وكان قصد الشرف برسباي بركوب الملك الصالح محمد هذا مع ولده
يريد الصالح كونه كان كالمحجورّ عليه بقلعة الجبل وتنزهه ل كما زعم بعض الناس أنه

 بذلك مشيه في خدمة ولده وازدرّاءه.

غير أن كل ذلك وخاطر السلطان مشغول بأمر جاني بك الصوفي والفحص عنه مستمر
السلطان يتشاغل بشيء بعد شيء وهو الن مشغول الفكرة في أمر المجاهدين ليبرحا

يترقب أخبارّهم إلى أن كان يوم الخميس تاسع شوال ورّد عليه الخبر من طرابلس
المسلمين على الفرنج فدقت البشائر لذلك بقلعة الجبل وغيرها وجمع القضاة بنصرة
الديارّ المصرية بالجامع الشرفي بخط العنبريين وقرىء عليهم الكتاب الوارّد من وأعيان

بنصرة المسلمين فضج الناس وأعلنوا بالتكبير والتهليل ونودي بزينة القاهرة طرابلس
 ومصر.

 ثم قرئ الكتاب المذكورّ من الغد بجامع عمرو بن العاص بمصر.

قدم الخبر في وبينما الناس مستبشرون في غاية ما يكون من السرورّ والفرحا بنصر الله
فقلق يوم الثنين ثالث عشر شوال المذكورّ بوصول الغزاة المذكورّين إلى الطينة

 السلطان من ذلك وتنغص فرحا الناس وكثر الكلم في أمر عودهم.

منه في البحر وكان من خبرهم: أنهم لما توجهوا من ساحأل بولق إلى دمياط سارّوا
المماليك والعساكر المالح إلى مدينة طرابلس فطلعوا إليها فانضم عليهم بها خلئق من

ًبا الشامية وجماعة كبيرة من المطوعة إلى أن رّحألوا عن طرابلس في بضع وأرّبعين مرك
الغربي وقد أظهر وسارّوا إلى جهة الماغوصة فنزلوا عليها بأجمعهم وخيموا في برها

لقتالهم متملك الماغوصة طاعة السلطان وعرفهم تهيؤ صاحأب قبرس واستعداده
وحأربهم فاستعدوا وأخذوا حأذرّهم وباتوا بمخيمهم على الماغوصة وهي ليلة الحأد

 العشرين من شهر رّمضان.

ونهبوا وأسروا وقتلوا وأصبحوا يوم الثنين شنوا الغارّات على ما بغربي قبرس من الضياع
الملحأة وتركوا في البر وأحأرقوا وعادوا بغنائم كثيرة ثم سارّوا ليله الرّبعاء يريدون

ونهبوها وأسروا وأحأرقوا أرّبعمائة من الرجالة يسيرون بالقرب منهم إلى أن وصلوا إليها
 يًضا.



أغربة وقرقورّة ثم رّكبوا البحر جميًعا وأصبحوا باكر النهارّ فوافاهم الفرنج في عشرة
بساحأل الملحأة كبيرة فلم يثبتوا للمسلمين وانهزموا من غير حأرب واستمر المسلمون

 وقد أرّست مراكبهم عليها.

الفرنج بعودهم أن وبينما هم فيما هم فيه كرت أغربة الفرنج رّاجعة إليهم وكان قصد
 يخرج المسلمون إليهم فيقاتلوهم في وسط البحر.

المسلمون فلما أرّست المسلمون على ساحأل الملحأة كرت الفرنج عليهم فبرزت إليهم
ًدا إلى أن هزمهم الله تعالى وعادوا بالخزي وبات المسلمون ليلة وقاتلوهم قتاًل شدي

 الجمعة خامس عشرين شهر رّمضان.

على المسلمين فلما كان بكرة نهارّ الجمعة أقبل عسكر قبرس وعليهم أخو الملك ومشى
الملك بمن فقاتله مقدارّ نصف العسكر السلمي أشد قتال حأتى كسروهم وانهزم أخو

والمنة كان معه من العساكر بعد أن كان المسلمون أشرفوا على الهلك ولله الحمد
 وقتل المسلمون من الفرنج مقتلة عظيمة.

المراكب إلى البر في ثم أمر المير جرباش بإخراج الخيول إلى البر فأخرجوا الخيول من
 ليلة السبت وتجهزوا للمسير ليغيروا على نواحأي قبرس من الغد.

وافوها فأخذوا فلما كان بكرة يوم السبت المذكورّ رّكبوا وسارّوا إلى المغارّات حأتر
السرى يقتلون ويأسرون ويحرقون وينهبون القرى حأتى ضاقت مراكبها عن حأمل

 وامتلت أيديهم بالغنائم وألقى كثير منهم ما أخذه إلى الرّض.

ًبا إلى المير قصروه من تمراز فعند ذلك كتب المير جرباش مقدم العساكر المجاهدة كتا
قصروه مع نائب طرابلس بهذا الفتح العظيم والنصر المبين صحبة قاصد بعثه المير

 المجاهدين ليأتيه بأخبارّهم.

طي كتابه فعندما وصل الخبر للمير قصروه كتب في الحال إلى السلطان بذلك وفي
بجامع عمرو كتاب المير جرباش المذكورّ وهو الكتاب الذي قرىء بالشرفية بالقاهرة ثم

 بن العاص.

ظهر له بعض ثم إن المير جرباش لما رّأى أن المر أخذ حأده وأن السلمة غنيمة ثم
تخوف عسكره فإنه بلغهم أن صاحأب قبرس قد جمع عساكر كثيرة واستعد لقتال

المسلمين فشاورّ من كان معه من المراء والعيان فأجمع رّأي الجميع على العود إلى
الديارّ المصرية مخافة من ضجر العسكر السلمي إن طال القتال بينهم وبين أهل جهة

 إذا صارّوا في مقابله. قبرس

على أجمل وجه فعند ذلك أجمع رّأي المير جرباش المذكورّ أن يعود بالعساكر السلمية
ًبا ًدا حأتى أرّسى على الطينة قري من قطيا وثغر فحل القلع بعد أن تهيأ للسفر وسارّ عائ

 دمياط ثم توجهوا إلى الديارّ المصرية.

عاد سرورّهم ولما بلغ الناس ذلك وتحقق كل أحأد ما حأصل للمسلمين من النصر والظفر
لخذ النفقة لن السلطان كان لما بلغه عودهم نادى في الناس: من أرّاد الجهاد فليحضر

 فكثر قلق الناس لذلك وظنوا كل هذا ما كان من أمر الغزاة.



الكبير بيبغا وأما السلطان فإنه أفرج في يوم الثنين ثالث عشر شوال عن المير
ذهب المظفري من سجن السكندرّية ونقله إلى ثغر دمياط وأنعم عليه بفرس بقماش

 ليركبه بدمياط إلى حأيث يشاء.

عشرين شوال ثم أخذ السلطان ينتظر الغزاة إلى أن قدموا عليه يوم السبت خامس
 المقدم ذكره ومعهم ألف وستون أسيًرا ممن أسروا في هذه الغزوة.

عشرينه إلى القلعة وباتوا تلك الليلة بساحأل بولق وصعدوا في بكرة يوم الحأد سادس
بغًل وعشرة جمال ما وبين أيديهم السرى والغنائم وهي على مائة وسبعين حأماًل وأرّبعين

شارّع القاهرة بين جوخ وصوف وصناديق وحأديد وآلت حأربية وأوان وسارّ الجميم من
ل يكاد وقد جلس الناس بالحوانيت والبيوت والسطحة والشوارّع بحيث إن الشخص كان

 أتى. أن يمر إلى طريقه إل بعد مشقة كبيرة ورّبما ل يستطيع السير ويرجع إلى حأيث

ًدا لم يعهد مثله في الدولة التركية.  وبالجملة فإنه كان يوًما مشهو

السرى وتقويم ولما طلع ذلك كله إلى القلعة وعرض على السلطان رّسم السلطان ببيع
 الصناف فقومت الصناف.

السلسلة بحضرة ثم بتددىء بالبيع في يوم الثنين سابع عشرين شوال بالحراقة من باب
إينال الششماني المير جقمق العلئي أمير آخورّ الكبير وتولى البيع عن السلطان المير

طبقاتهم من الناصري أحأد أمراء العشرات ورّأس نوبة فاشتراهم الناس على اختلف
 أمير وجندي وقاض وفقيه وتاجر وعامي.

فكانوا يشترونهم ورّسم السلطان أن ل يفرق بين الباء وأولدهم ول بين قريب وقريبه
 جميًعا والذي كان وحأده أبيع وحأده.

ذلك على واستمر البيع فيهم أياًما وجمع ما تحصل من أثمانهم فأنفق السلطان من
ًفا ًفا ولطائفة ثلثة دنانير ونص وانقضى أمر المجاهدين فأعطى لطائفة سبعة دنانير ونص

 المجاهدين في هذه السنة.

أن الخبز قل قال المقريزي: في يوم الجمعة سابع ذي الحجة اتفقت حأادثة شنيعة وهي
دارّه وجوده في السواق فعندما خرج بدرّ الدين محمود العيني محتسب القاهرة من
فعرج سائًرا إلى القلعة صاحأت عليه العامة واستغاثوا بالمراء وشكوا إليهم المحتسب

عن الشارّع وطلع إلى القلعة وهو خائف من رّجم العامة له وشكاهم إلى السلطان وكان
يختص به ويقرأ له في الليل توارّيخ الملوك ويترجمها له بالتركية فحنق السلطان وبعث
طائفة من المراء إلى باب زويلة فأخذوا أفواه السكك ليقبضوا على الناس فرجم بعض

العبيد بعض المراء بحجر أصابه فقبض عليه وضرب ثم قبض على جماعة كبيرة من
وأحأضروا بين يدي السلطان فرسم بتوسيطهم ثم أسلمهم إلى الوالي فضربهم الناس

 وآذانهم وسجنهم ليلة السبت. وقطع آنافهم

من ثم عرضوا من الغد على السلطان فأفرج عنهم وعدتهم اثنان وعشرون رّجًل
المستورّين ما بين شريف وتاجر فتنكرت القلوب من أجل ذلك وانطلقت اللسنة بالدعاء

 وغيره.

 انتهى كلم المقريزي برمته.



تقوية الشناعة وهو كما قال غير أنه سكت عن رّجم العامة للعينتابي المذكورّ يريد بذلك
ًثا.  على العيني لبغض كان بينهما قديًما وحأدي

المحمل من مكة ثم قدم كتاب المير تغري بردي المحمودي رّأس نوبة النوب وأمير حأاج
ًدا إلى في يوم الجمعة حأادي عشرين ذي الحجة يتضمن أنه لما نزل عقبة أيلة بعث قاص

فقدم عليه الشريف حأسن بن عجلن أمير مكة يرغبه في الطاعة ويحذرّه عاقبة المخالفة
ابنه بركات بن حأسن بن عجلن وقد نزل بطن مر في ثامن عشرين ذي القعدة فسر

بقدومه ودخل معه مكة في أول ذي الحجة وحألف له بين الحجر السود والملتزم أن أباه
يناله مكروه من قبله ول من قبل السلطان فعاد إلى أبيه وقدم به مكة في يوم الثنين ل

ًيا وألبسه التشريف السلطاني وقررّه في إمرة مكة على ثالث ذي الحجة وأنه حألف له ثان
عادته وأنه عزم على حأضورّه إلى السلطان صحبة الركب واستخلف ولده بركات على

 مكة.

 انتهى.

السلطان ثم في يوم الثنين خامس عشرين المحرم سنة تسع وعشرين وثمانمائة خلع
على المير إينال الششماني أحأد أمراء العشرات ورّأس نوبة باستقرارّه في حأسبة

القاهرة عوًضا عن قاضي ثم في رّابع عشرين المحرم قدم المير تغري بردي المحمودي
نوبة النوب وأمير حأاج المحمل بالمحمل وقدم معه المير الشريف حأسن بن عجلن رّأس

 السلطان وأنزله بمكان يليق به. فأكرمه

بعد أن ألتزم ثم خلع عليه في يوم سابع عشرينه باستقرارّه في إمرة مكة على عادته
وأقام هو بالقاهرة بحمل ثلنين ألف دينارّ وأرّسل قاصده إلى مكة ليحضر المبلغ المذكورّ

 رّهينة.

اللوف بعد أن أقام وقدم أيًضا مع الحاج المير قرقماش الشعباني الناصري أحأد مقدمي
ًكا لمير مكة في هذه المدة ومهد أمورّها وأقمع عبيد مكة بمكة نحو السنتين شري

 ومفسديها وأبادهم.

أكابر التجارّ ثم في يوم الرّبعاء نصف صفر جمع السلطان المراء والقضاة كثيًرا من
وهو من وتحدث معهم في إبطال المعاملة بالذهب المشخص الذي يقال له الفرنتي

ضرب الفرنج وعليه شعارّ كفرهم الذي ل تجيزه الشريعة المحمدية وأن يضرب عوضه
ًبا عليه السكة السلمية فصوب من حأضر رّأي السلطان في إبطاله.  ذه

ثمانمائة في أكثر وهذا الفرنتي المذكورّ قد كثرت المعاملة به في زماننا من حأمود سنة
الروم وبلد الشرق والحجاز مدائن الدنيا مثل: القاهرة ومصر والبلد الشامية وكثر بلد

 المعاملت. واليمن حأتى صارّ هو النقد الرائج والمطلوب في

 ذلك. وانفض المجلس على ذلك وقد كثر ثناء الناس على السلطان بسبب إبطال

الشرفي ولما كان الغد طلب السلطان صناع دارّ الضرب وشرع في ضرب الذهب
وأن وتطلب من ثم في سادس عشرينه نودي بالقاهرة بإبطال المعاملة بالذهب الفرنتي

السلطان الناس يتعامل الناس بالدنانير الشرفية زنة الدينارّ منها زنة الفرنتي ثم ألزم
.بحمل ما عندهم من الفرنتية إلى دارّ الضرب



تمراز نائب ثم في يوم الخميس رّابع عشر شهر رّبيع الول قدم المير قصروه من
بوليته على طرابلس وطلع إلى القلعة وقبل الرّض وخلع السلطان عليه خلعة الستمرارّ

 عادته.

 ثم في يوم السبت قدم هديته إلى السلطان وكانت تشتمل على شيء كثير.

أمراء العشرات وفي يوم الخميس المذكورّ وصل إلى القاهرة المير يربغا التنمي أحأد
ًدا من بلد اليمن بغير طائل.  عائ

وهو كما وسببه أن السلطان كان أطمعه بعض الناس في أخد اليمن وهون عليه أمرها
ًبا للقائل له فأرّسل المير قيل غير أن الملك الشرف لم يلتفت إلى ذلك بالكلية تكذي
دمياط يربغا هذا بهدية لصاحأب اليمن وصحبته السيفي ألطنبغا فرنج الدمرداشي والي
ًكا من المماليك السلطانية فسارّوا إلى جدة ثم رّكبوا كان ومعهما أيًضا خمسون مملو

التنمي منها البحر وتوجهوا إلى جهة اليمن إلى أن وصلوا حألي بني يعقوب فسارّ منه يربغا
يتضمن ومعه من المماليك خمسة نفر ل غير ومعه الهدية والكتاب لصاحأب اليمن وهو

 طلب مال للعانة على الجهاد.

يربغا المذكورّ وأخذ وأقام ألطنبغا فرنج ببقية المماليك في المراكب فأكرم صاحأب اليمن
 تجهيز هدية عظيمة.

وقتل أرّبعة رّجال وبينما هو في ذلك قدم عليه الخبر بأن ألطنبغا فرنج نهب بعض الضياع
خير فإن العادة ل فأنكر صاحأب اليمن أمرهم وتنبه لهم وقال للمير يربغا: ما هذا خبر

يحضر إلي منكم إل يحضر إلينا في الرسالة إل واحأد وأنتم حأضرتم في خمسين رّجًل ولم
من غير أن يجهز أنت في خمسة نفر وتأخر باقيكم وقتلوا من رّجالي أرّبعة ثم طرده عنه

بأنفسهم وعادوا إلى هدية ول وصله بشيء ولول خشية العاقبة لقتله فنجا يربغا بمن معه
ًفا.  مكة وقدم يربغا إلى القاهرة مخ

شغله بغزو فلما بلغ السلطان ذلك أرّاد أن يجهز إلى اليمن عسكًرا فمنعه من ذلك
 الفرنج.

خلعة السفر ثم في يوم السبت أول شهر رّبيع الخر خلع السلطان على المير قصروه
 وخرج من يومه إلى محل كفالته بطرابلس.

واستقر أمير ئم في يوم السبت ثامنه خلع السلطان على المير يشبك الساقي العرج
 سلحا عوًضا عن إينال النورّوزي بحكم موته.

محمد ابن ثم في خامس عشرين شهر رّبيع الخر المذكورّ استقر العلمة كمال الدين
همام الدين محمد السيواسي الصل الحنفي في مشيخة التصوف بالمدرّسة الشرفية

 وتدرّيسها عوًضا عن العلمة علء الدين علي الرومي بحكم رّغبته وعوده إلى بلده.

محمود ثم في يوم الخميس سابع عشرينه خلع السلطان على القاضي بدرّ الدين
عبد العينتابي باستقرارّه قاضي قضاة الحنفية بالديارّ المصرية عوًضا عن زين الدين

الرحأمن التفهني واستقر التفهني المذكورّ في مشيخة صوفية خانقاه شيخون بعد موت
 شيخ السلم سراج الدين عمر قارّىء الهداية.

 وفي



 يوم الجمعة ثامن عشرين شهر رّبيع الخر

متقلدون بسيوفهم حأتى المذكورّ نزل من القلعة جماعة كبيرة من المراء والمماليك وهم
وكبسوا على دورّها طرقوا الجودرّية إحأدى حأارّات القاهرة فأحأاطوا بها مع جميع جهاتها

بك الصوفي في وفتشوها تفتيًشا عظيًما وقد وشى بعض الناس إلى السلطان بأن جاني
 دارّ بها فلم يقعوا له على خبر.

السر ونظر وقبضوا على القاضي فخر الدين ماجد بن المزوق الذي كان ولي كتابة
جاني الجيش في دولة الملك الناصر فرج وأحأضروه بين يدي السلطان فسأله عن المير

 بك الصوفي وحألف له إن دله على مكانه ل يمسه بسوء.

أمسك وحأبس فحلف فخر الدين المذكورّ أنه ل يعرف مكانه ول وقع بصره عليه من يوم
وصحبة فلم يحمله السلطان على الصدق لمصاهرة كانت بينه وبين جاني بك الصوفي

 قديمة وأمر به فضرب بين يديه بالمقارّع وأمر بنفيه.

جاني بك الصوفي ثم نودي من الغد أن ليسكن أحأذ بالجودرّية لما ثبت عند السلطان أن
 مختف بها.

ًيا بها كان على والظاهر أن الذي كان ثبت عند الشرف أن جاني بك الصوفي كان مختف
يعثروا عليه حأقيقته فيما بلغنا بعد موت الملك الشرف غير أن الستارّ ستره وحأماه فلم

بها وكل من حأتى قيل إنه كان بالدارّ المهجوم عليها ولم ينهض للهروب فالتف بحصيرة
كل شيء دخل الدارّ رّأى الحصيرة المذكورّة فلم يجدها أحأد بيده لتعلم أن الله على

 قدير.

ًنا ولما نودي أن ل يسكن أحأد بالجودرّية انتقل منها جماعة كبيرة واستمرت خالية زما
ويعاقبهم طويًل هذا والسلطان في كل قليل يقبض على جماعة من المماليك السلطانية

 ليقروا على جاني بك الصوفي فلم يقع له عبر خبر.

 كل ذلك والسلطان في شغل بتجهيز المجاهدين لغزو قبرس.

وهي وورّد عليه في يوم السبت سابع عشرين جمادى الولى رّسول صاحأب إستانبول
القسطنطينية بهدية وشفع في أهل قبرس أن ل يغزوا فلم يلتفت السلطان إلى شفاعته

 وأخذ فيما هو فيه من تجهيز العساكر.

المذكورّة قدم من ثم في يوم الثنين ثالث عشر جمادى الخرة من سنة تسع وعشرين
وطائفة كبيرة من عساكر البلد الشامية عدة كبيرة من المراء والمماليك والعشير

 المطوعة ليسيروا إلى الجهاد فأنزلوا بالميدان الكبير.

العز قاضي وفيه خلع السلطان على قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن علي بن
مصر قضاة الحنابلة بدمشق زمن المؤيد شيخ باستقرارّه قاضي قضاة الحنابلة بديارّ

 عوًضا عن قاضي القضاة محب الدين أحأمد بن نصر الله البغدادي بحكم صرفه عنها.

 وكان عزل قاضي القضاة محب الدين لسوء سيرة أخيه وابنه.

لعرض ثم في ثالث عشرين جمادى الخرة جلس السلطان بالحوش من قلعة الجبل
فيه من بذل المجاهدين وأنفق فيهم ماًل كبيًرا فكان يوًما من أجل اليام وأحأسنها لما وقع

المال بل كان السطان الموال على من تعين للجهاد وعلى عدم التفات المجاهدين لخذ
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الشخص إذا وقف في مجلس السلطان ينظر رّؤوس النوب تتهارّب من المماليك
السلطانية الذين يريدون أخذ الدستورّ من السلطان للتوجه إلى الجهاد والسلطان يأمرهم

بعدم السفر ويعتذرّ أنه لم تبق مراكب تحملهم وهم يتساعون في ذلك مرة بعد أخرى
تكررّ وقوف بعضهم الرّبع مرات والخمسة وأيًضا من عظم ازدحأام الناس على ورّبما

ليكتبوهم في جملة المجاهدين في المراكب المعينة حأتى إنه سافر في كتاب المماليك
 أعيان الفقهاء. هذه الغزوة عدة من

سافر جماعة من ولما أن صارّ السلطان ل ينعم لحأد بالتوجه بعد أن استكفت العساكر
يعرفه قبل أن غير دستورّ وأعجب من هذا أنه كان الرجل ينظر في وجه المسافر للجهاد

لم يعين يسأله لما بوجهه من السرورّ والبشر الظاهر بفرحأه للسفر وبعكس ذلك فيمن
 للجهاد هذا مع كثرة من تعين للسفر من المماليك السلطانية وغيرهم.

الغزو وقتال العدو وما أرّى هذا إل أن الله تعالى قد شرحا صدورّهم للجهاد وحأببهم في
 قبلها ول بعدها. ليقضي الله أمًرا كان مفعوًل ولم أنظر ذلك في غزوة من الغزوات

 انتهى.

في كل ثم في يوم الخميس أول شهر رّجب أدير المحمل بالقاهرة ومصر على العادة
 سنة وعجل عن وقته لسفر المجاهدين للغزاة.

المجاهدون ثم في يوم الجمعة ثاني شهر رّجب من سنة تسع وعشرين المذكورّة خرجت
العساكر من القاهرة وسافروا من ساحأل بولق إلى جهة السكندرّية ودمياط ومقدمو
الخاصكية جماعة كبيرة من أمراء اللوف وأمراء الطبلخانات وأمراء العشرات وأعيان

المير وجماعة كبيرة من أعيان أمراء دمشق وغيرها فالذي كان من مقدمي اللوف:
قرامراد إينال الجكمي أمير مجلس وهو مقدم العساكر في المراكب بالبحر ومعه المير

السلطانية خجا الشعباني أمير جاندارّ وأحأد مقدمي اللوف وعدة من المراء والمماليك
الناصري رّأس وغيرهم والذي كان مقدم العساكر في البر المير تغري بردي المحمودي

وهو يوم نوبة النوب ومعه المير حأسين بن أحأمد المدعو تغري برمش نائب القلعة كان
 ذاك أحأد مقدمي اللوف فهؤلء الرّبعة من أمراء اللوف.

السودوني والذي كان من أمراء الطبلخانات المير قانصوه النورّوزي والمير يشبك
ثالث رّأس المشد الذي صارّ أتابك في دولة الملك الظاهر جقمق والمير إينال العلئي

يحضرني الن نوبة أعني عن السلطان الملك الشرف إينال سلطان زماننا وأمير آخر ل
 اسمه.

 والذي توجه من أمراء العشرات فعدة كبيرة.

مقدمي اللوف والذي كان من أمراء دمشق: المير طوغان السيفي تغري بردي أحأد
الرتبة من بدمشق وهو دوادارّ الوالد رّحأمه الله ومملوكه وجماعة كبيرة أخر دونه في

النيل أمراء دمشق وخرجت المراء في هذا اليوم وتبعهم المجاهدون في السفر في
 أرّساًل حأتى كان آخرهم سفًرا في يوم السبت حأادي عشر شهر رّجب المذكورّ.

فيه للفرجة وكان ليوم خروج المجاهدين بساحأل بولق نهارّ يجل عن الوصف تجمع الناس
الرجل أن على المسافرين من القطارّ والبلد والنواحأي حأتى صارّ ساحأل بولق ليستطيع

 يمر فيه لحاجته إل بعد تعب ومشقة زائدة.

 الخيم والخصاص. وعدى الناس إلى البر الغربي ببر منبابة وبولق التكرورّ ونصبوا بها



فلم يقدرّ على بيت هذا وقد انتشر البحر بالمراكب التي فيها المتنزهون وأما بيوت بولق
سرورّ وفرحا وابتهال منها إل من يكون له جاه عريض أو مال كبير وتقضى للناس بها أيام

 إلى الله تعالى بنصر المسلمين وعودهم بالسلمة والغنيمة.

متشوف لما يرد وسارّ الجميع إلى ثغر دمياط وثغر السكندرّية وتهيأوا لسفر والسلطان
شهر رّجب المذكورّ عليه وبينما هم في ذلك ورّد عليه الخبر في يوم الثلثاء ثامن عشرين

عشرينه وسارّوا إلى بأن الغزاة مروا في طريقهم إلى رّشيد وأقلعوا من هناك يوم رّابع
العشرة أنفس وكانوا أن كان يوم الثنين انكسر منهم نحو أرّبعة مراكب غرق فيها نحو

 بالقرب من ساحأل السلم بثغورّ أعمال مصر.

بكاء كثيًرا وصارّ في ولما بلغ السلطان ذلك انزعج غاية النزعاج حأتى إنه كاد يهلك وبكى
 المذكورّين. قلق عظيم بحيث إن القلعة ضاقت عليه وعزم على عدم سفر الغزاة

خبرهم ثم قوي عنده أنه يرسل المير جرباش الكريمي قاشق حأاجب الحجاب لكشف
 ولعمل مصالحهم وللمشورّة مع المراء في أمر السفر.

وكذلك جميع وخرج المير جرباش المذكورّ مسافًرا إليهم وترك السلطان في أمر مريج
وكذا وقع فيما يأتي الناس إل أنا تباشرت بالنصر من يومئذ وقلت: ما بعد الكسر إل الجبر

 ذكره إن شاء الله تعالى.

ترميمه سهل وقد وسارّ المير جرباش إلى العسكر فوجد الذي حأصل بالمراكب المذكورّة
فعند ذلك جمع شرعت الصناع في إصلحأه فتشاورّ مع المراء فأجمع الجميع على السفر

أمرهم فركبوا المير جرباش الصناع وأصلح جميع ما كان بالمراكب من الخلل إلى أن
فسكن ما كان وسارّوا على بركة الله وعونه وعاد المير جرباش وأخبر السلطان بذلك

 به.

الخبر على وكان قبل قدوم خرباش أو بعد قدومه في يوم الثلثاء خامس شعبان ورّد
رّشيد إلى السلطان بأن طائفة من غزاة المسلمين من العسكر السلطاني لما سارّوا من
السكندرّية صدفوا في مسيرهم أرّبع قطع من مراكب الفرنج وهي قاصدة ثغر

ًدا السكندرّية فكتب المسلمون لمن في رّشيد من بقية الغزاة بسرعة إلحاقهم ليكونوا ي
 واحأدة على قتال الفرنج المذكورّين.

وباتوا يتمارّسون وتقارّبوا من مراكب الفرنج وتراموا معهم يومهم كله بالنشاب إلى الليل
بقية الغزاة من رّشيد إلى الصباحا فاقتتلوا أيًضا باكر النهارّ وبينما هم في القتال وصل

 نفر. فلما رّآهم الفرنج ولوا الدبارّ بعدما استشهد من المسلمين عشر

ًعا وسارّوا حأتى اجتمعوا بمن تقدمهم من الغزاة من ثغر السكندرّية وسافر الجميع م
اللمسون يريدون قبرس في يوم الرّبعاء العشرين من شعبان إلى أن وصلوا إلى قلعة

في أخريات شعبان المقدم ذكره فبلغهم أن صاحأب جزيرة قبرس قد استعد لقتالهم
ًعا كثيرة وأنه أقام بمدينة الفقسية وهي مدينة قبرس وعزم على لقاء وجمع جمو

المسلمين فأرّسلوا بهذا الخبر إلى السلطان ثم انقطعت أخبارّهم عن السلطان إلى
 ذكره. مايأتي

الساقي العرج وفي يوم السبت رّابع عشر شهر رّمضان خلع السلطان على المير يشبك
قجق العيساوي أمير سلحا باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية عوًضا عن المير
الشعباني الناصري بحكم وفاته وأنعم بإقطاع يشبك العرج المذكورّ على المير قرقماس

بردبك السيفي القادم من مكة قبل تارّيخه وأنعم بإقطاع قرقماس المذكورّ على المير



بإقطاع بردبك يشبك بن أزدمر المير آخورّ الثاني وصارّ من جملة مقدمي اللوف وأنعم
بمدة يسيرة على المير يشبك أخي السلطان الملك الشرف برسباي القادم قبل تارّيخه

باستقرارّه من بلد الجارّكس والقطاع إمرة طبلخاناه وخلع على سودون ميق رّأس نوبة
ًيا عوًضا عن بردبك المقدم ذكره.  أمير آخورّ ثان

الخبر على غزوة قبرس على حأدتها ولما كان يوم الثنين ثالث عشرين شهر رّمضان ورّد
لهذا السلطان بأخذ مدينة قبرس وأسر ملكها جينوس بن جاك فدقت البشائر بالقلعة

 الفتح ثلثة أيام.

قبرس وصلوا إلى وكان من خبر ذلك أن الغزاة لما سارّوا من الثغورّ المذكورّة إلى جهة
قبرس جاءه مدينة اللمسون مجتمعين ومتفرقين فبلغهم من أهل اللمسون أن متملك

 نجدة كبيرة من ملوك الفرنج وأنه استعد لقتالهم كما تقدم ذكره.

عنوة في يوم الرّبعاء ولما وصلوا إلى اللمسون نازلوا قلعتها وقاتلوا من بها حأتى أخذوها
كان بها من الفرنج سادس عشرين شعبان ونهبوها وسبوا أهلها وقتلوا جماعة كبيرة ممن

سنة تسع ثم هدموها عن آخرها وسارّوا منها في يوم الحأد أول شهر رّمضان من
فرقة في البر وعشرين المقدم ذكرها بعد أن أقاموا عليها نحو ستة أيام وسارّوا فرقتين:
برمش أحأد وعليهم المير تغري بردي المحمودي والمير حأسين بن أحأمد المدعو تغري

المصرية مقدمي اللوف ومن انضاف إليهم من أمراء الطبلخانات والعشرات والعساكر
أمير والشامية من الخيالة والرجالة وفرقة في البحر ومقدمهم المير إينال الجكمي

مجلس والمير قرامراد خجا الشعباني أحأد مقدمي اللوف بمن انضاف إليهم من
 العساكر المصرية والشامية.

البحر ويأخذوها وكان سبب مسير هؤلء في البحر مخافة أن يطرق الفرنج المراكب من
 المصالح. ويصير المسلمون ببلدهم يقاتلونهم على هيئتهم وكان ذلك من أكبر

من غير تعبئة ثم سارّ الذين فى البر متفرقين حأتى صارّوا بين اللمسون والملحأة وهم
لشدة الحر لقتال بل على صفة السفارّ غير أن على بعضهم السلحا وأكثرهم بل سلحا

أن وصارّ كل واحأد من القوم يطلب قداًما من غير أن يتربص أحأدهم لخر وفي ظنهم
 صاحأب قبرس ل يلقاهم إل خارّج قبرس.

السير إلى وتأخر المراء ساقة العسكر كما هي عادة مقدمي العساكر والناس تجد في
الطلب أن يقارّبوا قبرس ثم يقفوا هناك يريدون خيلهم إلى أن تكتمل العساكر وتتهيأ

 للقتال ثم يسيرون جملة واحأدة بعد التعبئة والمصاففة.

إليه من ملوك وبينما هم في السير إذا هم بمتملك قبرس بجيوشه وعساكره ومن انضاف
المسلمين الذين الفرنج وغيرها وقد ملت الفضاء وكان الذين وافاهم صاحأب قبرس من

ًدا وأكثرهم خيالة من أعيان المماليك  السلطانية. سبقوا طائفة قليلة ج

حأتى يصيروا فعندما وقع العين على العين لم يتمالك المسلمون أن يصبروا لمن خلفهم
 الغنيمة. جملة واحأدة بل انتهزوا الفرصة وتعرضوا للشهادة وقال بعضهم لبعض: هذه

الله ثم حأركوا خيولهم وقصدوا القوم بقلب صادق وقد احأتسبوا نفوسهم في سبيل
بعض وحأملوا على الفرنج حأملة عظيمة وصاحأوا: الله أكبر وقاتلوهم أشد قتال وأرّدفهم

جماعة وتخلف عنهم أخر منهم رّجل من أكابر الخاصكية أقام يستظل تحت شجرة كانت
 هناك.



ًدا قتل فيه السيفي تغري بردي المؤيدي الخازندارّ وتقاتل المسلمون مع الفرنج قتاًل شدي
قطلوبغا المؤيدي وكان من محاسن الدنيا لم تر عيني أكمل منه في أبناء جنسه والسيفي

الشجاعة البهلوان وكان رّأًسا في الصراع ومن مقولة تغري بردي المقدم ذكره في
من والفروسية والسيفي إينال طاز البهلوان والسيفي نانق اليشبكي وهؤلء الرّبعة

العيان والبطال المعدودة عوض الله شبابهم الجنة بمنه وكرمه ثم قتل من المسلمين
جماعة أخر وهم مع قلتهم ويسير عددهم في ثبات إلى أن نصر الله السلم ووقع على
الكفرة الخذلن وانكسروا وأسر متملك قبرس مع كثرة جموعه وعظم عساكره التي ل

وقلة عسكر المسلمين حأتى إن الذي كان حأضر أوائل الوقعة أقل من سبعين نفًسا تحصر
يصل إليهم المير إينال العلئي الناصري أحأد أمراء الطبلخانات ورّأسه نوبة ثالث قبل أن

الملك الشرف إينال والمير تغري برمش ثم تتابع القوم طائفة بعد طائفة كل ذلك وهو
 أن انكسرت الفرنج وأسر صاحأب قبرس وقتل من قتل من المسلمين. بعد

وأكثروا من القتل ولما ترادفت عساكر السلم رّكبوا أقفية الفرنج ووضعوا في السيف
 والسر وانهزم من بقي من الفرنج إلى مدينة قبر الفقسية.

 ثم وجد المسلمون مع الفرنج طائفة من التركمان.

فقتل المسلمين قد أمد الفرنج بهم علي بك بن قرمان عليه من الله ما يستحقه
 المسلمون كثيًرا منهم.

شهر رّمضان واجتمع عساكر البر والبحر من المسلمين في الملحأة يوم الثنين ثاني
وتسلم المير تغري بردي المحمودي صاحأب قبرس كل ذلك والمسلمون يقتلون

 ويأسرون وينبهون حأتى امتلت أيديهم وتغلبوا عن حأمل الغنائم.

 وأما القتلى من الفرنج فل تحصر ويستحى من ذكرها كثرة.

وجماعة كبيرة من حأدثني بعض مماليك الوالد ممن باشر الواقعة من أولها إلى آخرها
قتلى الفرنج هذا الصحاب الثقات قالوا: كان موضع الواقعة أزيد من الفي قتيل من

والماكن وبطريق قبرس الموضع الذي كان فيه القتال وأما الذي قتل من الفرنج بالضياع
 فل حأد له ول حأساب فإنه استمر القتل فيهم أياًما.

الفقسية واستمروا الملحأة إلى يوم الخميس خامس شهر رّمضان فسارّوا منها يريدون
 مدينة قبرس.

والمماليك ولما سارّوا وافاهم الخبر بعد أن تقدم منهم جماعة كبيرة من المطوعة
ًبا من مراكب الفرنج مشحونة بالسلحا السلطانية إلى مدينة قبرس بأن أرّبعة عشر مرك
فلقاهم والمقاتلة أتت المراكب لقتال المسلمين منها سبعة أغربة وسبعة مربعة القلع
السيفي المير إينال الجكمي أمير مجلس والمير قرامرادخجا الشعباني والمير طوغان

تغري بردي أحأد مقدمي دمشق والمير جاني بك رّأس نوبة السيفي يلبغا الناصري
المعروف بالثورّ وبمن انضاف إليهم من المطوعة وغيرهم وهؤلء المراء الذين كانوا

مقدمي العساكر في البحر بالمراكب واقتتلوا مع الفرنج المذكورّين أشد قتال حأتى
ًبا مربًعا من مراكب الفرنج بعد أن قتلوا منهم عدة كبيرة هزموهم وأخذوا منهم مرك

 ذكرنا ممن قتل بمكان الوقعة الولى وولت الفرنج الدبارّ. تقارّب ما

وغيرهم يقتلون في واستمر الذي توجه من الغزاة إلى الفقسية من المماليك السلطانية
 ونهبوه. طريقهم ويأسرون إلى أن وصلوا إلى المدينة ودخلوا قصر الملك



أحأد من أعيان ثم عادوا ولم يحرقوا بمدينة قبرس إل مواضع يسيرة ولم يدخل المدينة
وإقامتهم العسكر وغالب الذي دخلها من المماليك السلطانية والمطوعة وكان دخولهم

 بها وعودهم منها في يومين وليلة واحأدة.

يقيمون فيها شعائر ثم أقام جميع الغزاة بالملحأة وأرّاحأوا بها أبدانهم سبعة أيام وهم
بهذا الفتح العظيم الذي السلم من الذان والصلة والتسبيح ولله الحمد على هذه المنة
رّضي الله عنه في سنة لم يقع مثله في السلم من يوم غزاهم معاوية بن أبي سفيان

المصرية ومعهم نيف وعشرين من ثم رّكبت الغزاة المراكب عائدين إلى جهة الديارّ
بعد أن السرى والغنائم ومن جملتها متملك قبرس في يوم الخميس ثاني عشر رّمضان

 بعث أهل الماغوصة يطلبون المان.

 هذا ما كان من أمرهم.

 انتهى.

والميل أرّبعة وجزيرة قبرس تسمى باللغة الرومية شبرا والبحر يحيط بها مائتي ميل
ًعا والصبع ست شعيرات مضموم بعضها إلى بعض آلف ذرّاع والذرّاع أرّبعة وعشرون إصب

 والفرسخ بهذا الميل ثلثة أميال والبريد بهذا الفرسخ أرّبعة فراسخ.

أرّاد شبرا: أي وجزيرة قبرس من القليم الرابع من القاليم السبعة وسلطانها يقال له
 سلطان الجزيرة وقبرس مدينة بالجزيرة تسمى الفقسية.

 ومسيرة جزيرة قبرس سبعة أيام.

وقراها من الكنائس وبالجزيرة المذكورّة اثنا عشر ألف قرية كبارًّا وصغارًّا وبمدنها
 والديارّات والقللي والصوامع كثير.

كالخزام والياسمين وبها البساتين المشتملة على الفواكه المختلفة وبها الرياحأين العطرة
 النعمان وغير ذلك. والورّد والسوسن والنرجس والريحان والنسرين والقحوان وشقائق

 العظيمة. وبمدن الجزيرة المذكورّة السواق والخانات والحمامات والمباني

 انتهى.

في يوم الثنين وأما أمر السلطان الملك الشرف برسباي فإنه لما بلغه خبر أخذ قبرس
 ثالث عشرين رّمضان حأسبما تقدم ذكره كاد أن يطير فرحًأا.

الحمد والشكر ولقد رّأيته وهو يبكي من شدة الفرحا وبكى الناس لبكائه وصارّ يكثر من
 لله.

القاهرة وماجت ودقت البشائر بقلعة الجبل وبسائر مدن السلم لما بلغهم ذلك وارّتخت
على الناس الناس من كثرة السرورّ الذي هجم عليهم وقرىء الكتاب الوارّد بهذا النصر

 وحأضر. بالمدرّسة الشرفية بخط العنبريين بالقاهرة حأتى سمعه كل من قصد سماعه

نظمها الشيخ وقالت الشعراء في هذا الفتح عدة قصائد من ذلك القصيدة العظيمة التي
وأنشدها زين الدين عبد الرحأمن بن الخراط أحأد أعيان موقعي الدست بالديارّ المصرية

ًتا أولها: الكامل بين يدي السلطان بحضرة أرّباب الدولة والقصيدة ثلثة وسبعون بي



له بشراك يا ملك المليك الشرفي بفتوحا قبرس بالحسام المشرفي فتح بشهر الصوم تم
فيا لك أشرف في أشرف في أشرف فتح تفتحت السموات العلى من أجله بالنصر

الخفي والله حأف جنوده بملئك عاداتها التأييد وهو بها حأفي ومنها: الشرف واللطف
أشرف مالك لوله أنفس ملكه لم تشرف حأامي حأمى الحرمين بيت الله وال - السلطان

 لزائر ومطوف وكلها على هذا النسق. - قبر الشريف

 انتهى.

وهزيمته قلت: وكل ذلك والنصارّى تكذب هذا الخبر وتستغربه من أسر متملك قبرس
أولها: قلة من على هذا الوجه لن أمر هذا النصر في غاية من العجب من وجوه عديدة:

العقل ل يقبل ذلك إل قاتل الفرنج من المسلمين فإنهم كانوا في غاية من القلة بحيث إن
 بعد وقوعه في هذه المرة.

 وثانيهما: أنه لم تتعب عساكر السلم ول وقع مصاف.

كثيرة من وجوه وثالثها: أنه كان يمكن هزيمة صاحأب قبرس من المسلمين بعد أيام
 عديدة يطول الشرحا في ذكرها ل تخفى على من له ذوق.

أيًضا من وجوه ورّابعها: أنه كان يمكن هزيمة الفرنج ول يمكن مسك الملك وأسره
 عديدة.

مرة على من وخامسها: أن غالب العسكر إذا حأصل لهم هزيمة يتحابون ويرجعون غير
في هزمهم ل سيما كثرة عساكر الفرنج وقلة من حأضر الوقعة من عساكر المسلمين

 هذه المرة فكان على هذا يمكنهم الكر على المسلمين بعد هزيمتهم غير مرة.

الفرنج وسادسها: أن الوقعة والقتال والهزيمة والقبض على الملك وتشتت شمل
الكفر وأهله والستيلء على وما أرّى إل أن الله سبحانه وتعالى أعز السلم وأهله وخذل

ملك من ملوك بهذا النصر العظيم الذي لم يسمع بمثله في سالف العصارّ ول فرحا بمثله
 الترك.

إلى يوم ولقد صارّ للملك الشرف برسباي بهذا الفتح ميزة على جميع ملوك الترك
 القيامه.

 اللهم ل مانع لما أعطيت.

فنودي بالقاهرة ولما بلغ الملك عود الغزاة المذكورّين إلى جهة الديارّ المصرية رّسم
بالتوجه إلى الثغورّ ومصر بالزينة ثم ندب السلطان جماعة كبيرة عن المماليك السلطانية

الفرنج مما يأتي لحفظ مراكب الغزاة بعد خروجهم منها خوًفا من أن يطرقهم طارّق من
 صاحأب قبرس من نجدات الفرنج وكان هذا من أكبر المصالح.

إلى ثغر ثم رّسم السلطان لهم أن يأخذوا جميع المراكب من ثغر دمياط ويأتوا بها
ثغر السكندرّية لتحفظ بها وسبب ذلك أن الغزلة المذكورّين كان منهم من وصل إلى

السكندرّية ومنهم من وصل الى ثغر دمياط ومنهم من وصل إلى الطينة لكثرة المراكب
 ولختلف الرّياحا.

حأسن بن وبينما السلطان في انتظارّ المجاهدين قدم عليه السيد الشريف بركات بن
بإمرة مكة عجلن أمير مكة منها وقد استدير بعد موت أبيه فأكرمه السلطان وخلع عليه



فإن أباه على أنه يقوم بما تأخر على أبيه من الذهب وهو مبلغ خمسة وعشرين ألف دينارّ
موته الشريف حأسن بن عجلن كان قد حأمل من الثلثين ألف دينارّ التي التزم بها قبل

 خمسة آلف دينارّ.

السلطان لما ثم التزم بركات أيًضا بحمل عشرة آلف دينارّ في كل سنة وأن ل يتعرض
يكون ذلك يؤخذ من بندرّ جدة من عشورّ بضائع التجارّ الواصلة من الهند وغيره وأن

 جميعه لبركات المذكورّ.

 انتهى.

 كما خرجوا منها. ولما كان يوم عيد الفطر ابتدأ دخول الغزاة إلى ساحأل بولق أرّساًل

ًعا فتضاعف مسرات الناس  من كل جهة. ووافق في هذه اليام وفاء النيل ستة عشر ذرّا

سابع شوال واستمر دخولهم في كل يوم إلى ساحأل بولق إلى أن تكامل في يوم الحأد
 ونزلوا بالميدان الكبير بالقرب من مورّدة الجبس.

كان يصوم وأصبحوا من الغد في يوم الثنين ثامن شوال وهو يوم فطر السلطان فإنه
والعيان الستة أيام من شوال طلعوا إلى القلعة على كيفية ما يذكر وهم جميع المراء

من المجاهدين والسرى والغنائم بين أيديهم ومتملك قبرس الملك جينوس بن جاك
أمامهم وهو منكس العلم وقد اجتمع لرؤيتهم خلئق ل يعلم عدتهم إل الله تعالى حأتى

 أتت أهل القرى والبلدان من الرّياف للفرجة.

حأتى خرجوا من ورّكبت المراء من الميدان ومعهم غالب الغزاة وسارّوا من أرّض اللوق
الصليبة من المقس ودخلوا من باب القنطرة وشقوا القاهرة إلى باب زويلة وتوجهوا من
المواضع تحت الخانقاه الشيخونية من سويقة منعم إلى الرميلة والخلق في طول هذه

على تزدحأم بحيث إن الرجل ل يسمع كلم رّفيقه من كثرة زغارّيد النساء التي صفت
ومن حأوانيت القاهرة بالشوارّع من غير أن يندبهم أحأد لذلك والعلن بالتكبير والتهليل

 عظم التهاني.

 الزقة. هذا مع تخليق الزعفران والزينة المخترعة بسائر شوارّع القاهرة حأتى في

 بمثلها. وفي الجملة كان هذا اليوم من اليام التي لم نرها قبلها ول سمعنا

ذلك في وسارّوا على هذه الصفة إلى أن طلعوا إلى القلعة من باب المدرّج وهم مع
الجميع ترتيب في مشيهم يذهب العقل وهو أنهم قدموا أوًل الفرسان من الغزاة أمام

البلد ومن خلف الفرسان طوائف الرجالة من المطوعة وعشران البلد الشامية وعربان
ظهورّ وزعر القاهرة ومن خلف هؤلء الجميع الغنائم محمولة على رّؤوس الحمالين وعلى
الجمال والخيول والبغال والحمير والتي كانت على الرؤوس فيها تاج الملك وأعلمه

منكسة وخيله تقاد من ورّاء الغنائم ثم من بعدهم السرى من رّجال الفرنج ثم من بعدهم
ًبا سوى ما ذهب في البلد السبي من النساء والصغارّ وهم أزيد من ألف أسير تقري

مع المطوعة وغيرهم من غير إذن مقدم العساكر وهو أيًضا يقارّب ما ذكر ومن والقرى
جينوس ملك قبرس وهو رّاكب على بغل بقيد حأديد وأرّكب معه اثنان من ورّاء السرى

المير إينال الجكمي أمير مجلس وأمامه قرا مراد خجا الشعباني أحأد خواصه وعن يمينه
أيًضا وعن يسارّ المير تغري بردي المحمودي رّأس نوبة النوب وأمامه مقدمي اللوف

المدعو تغري برمش المحمودي رّأس نوبة ترب وأمامه المير حأسين المير حأسين



مقدمي اللوف أيًضا وأمامهم أمراء الطبلخانات والعشرات على المدعو تغري برمش أحأد
 الشامية. مراتبهم وأمراء البلد

وكشف رّأسه وسارّوا على هذه الصفة حأتى طلعوا إلى القلعة فأنزل جينوس عن البغل
السلمية من عند باب المدرّج وقد احأتاطه الحجاب وأمراء جاندارّ وقد صفت العساكر

 باب المدرّج إلى داخل الحوش السلطاني.

من الغزاة فلما دخل جينوس من باب المدرّج قبل الرّض ثم قام ومشى ومعه المراء
.والحجاب ورّؤوس النوب وهو يرسف في قيوده على مهل لكثرة الزحأام

الحوش هذا وقد جلس الملك الشرف بالمقعد الذي على باب البحرة المقابل لباب
السلطاني في موكب عظيم من المراء والخاصكية وعنده الشريف بركات بن حأسن بن

عجلن أمير مكة وهو جالس فوق المراء ورّسل خوند كارّ مراد بن عثمان متملك بلد
ورّسل صاحأب تويس من بلد المغرب ورّسول المير عذرّا أمير العرب بالبلد الروم

طال جلوس الجميع عند السلطان إلى قريب الظهر والسلطان يرسل إلى الشامية وقد
رّسول باستعجالهم حأتى اجتازوا بتلك الماكن المذكورّة فإنها مسافة الغزاة رّسوًل بعد

 يقدرّون على سرعة المشي من كثرة ازدحأام الناس بالطرقات. طويلة وأيًضا ل

السلطان ثم سارّوا من باب المدرّج إلى أن دخلوا باب الحوش فلما رّأى متملك قبرس
وهو جالس على المقعد المذكورّ في موكبه وأمره من معه بتقبيل الرّض غشي عليه

 وسقط إلى الرّض.

 بعد. ثم أفاق وقبل الرّض وقام على قدميه عند باب الحوش تجاه السلطان على

السرى بأجمعهم وسارّت الغنائم بين يدي السلطان حأتى عرضت عليه بتمامها وكمالها ثم
إلى أن كان حأتى انتهى ذلك كله فتقدمت المراء الغزاة وقبلوا الرّض على مراتبهم

 آخرهم المير إينال الجكمي مقدم العساكر.

مكشوفة وبعد ثم أمر السلطان بإحأضارّ متملك قبرس فتقدم ومشى وهو بقيوده ورّأسه
ًيا بعد خطوات وأخذ يعفر أن مشى خطوات أمر فقبل الرّض ثم قام ثم قبل الرّض ثان

وعز السلم وجهه في التراب ثم قام فلم يتمالك نفسه وقد أذهله ما رّأى من هيبة الملك
ًيا عليه. ًيا مغش  فسقط ثان

يتحقق ثم أفاق من غشوته وقبل الرّض وأوقف ساعة بالقرب من السلطان بحيث إنه
 شكله.

ورّؤوس النوب هذا والجاويشية تصيح والشبابة السلطانية تزعق والزان يضرب على آلته
مع ما والحجاب تهول الناس بالعصي من كثرة العساكر والناس بالحوش المذكورّ هذا

 وغيرها. الناس فيه من التهليل والتكبير بزقاقات القلعة وأطباق المماليك السلطانية

فمروا به في ثم أمر السلطان بجينوس المذكورّ أن يتوجه إلى مكان بالحوش السلطاني
 الحال إلى المكان المذكورّ.

المقدم كل ثم طلب السلطان مقدمي عساكر الغزاة من أمراء مصر والشام والخاصكية
ًدا لن عدة مراكب الغزاة المصريين والشاميين واحأد منهم على مركب وكانوا كثيًرا ج

وزوارّق وغير زادت على مائة قطعة وقيل مائتان وقيل أكثر أو أقل ما بين أغربة وقراقير
 ذلك.



على كل واحأد فأول من بدأ بهم السلطان وخلع عليهم أمراء اللوف بمصر والشام وخلع
أمير مجلس منهم أطلسين متمًرا وقيد له فرًسا بقماش ذهب وهم المير إينال الجكمي

الشعباني والمير تغري بردي المحمودي الناصري رّأس نوية النوب والمير قرامرادخجا
الظاهري برقوق أمير جاندارّ والمير حأسين بن أحأمد المدعو تغري برمش البهسني

التركماني أحأد مقدمي اللوف والمير طوغان السيفي تغري بردي أحأد مقدمي اللوف
ثم أمراء الطبلخانات والعشرات من أمراء مصر والشام على كل واحأد فوقاني بدمشق

وأخضر وبنفسجي بطرز زرّكش على قدرّ مراتبهم وكذلك كل مقدم مركب كمخا أحأمر
وغيرهم فكان هذا اليوم يوًما عظيًما جليًل لم يقع مثله في سالف من الخاصكية والجناد

 تعالى فيه دين السلم وأيده وخذل فيه الكفر وبدده. العصارّ أعز الله

 ثم انفض الموكب ونزل كل واحأد إلى دارّه.

الرجل كان ل وقد كثرت التهاني بحارّات القاهرة وظواهرها لقدوم المجاهدين حأتى إن
من الغد وهو يوم يجتاز بدرّب ول حأارّة إل وجد فيها التخليق بالزعفران ثم أصبح السلطان

 والسرى. الثلثاء تاسع شوال جمع التجارّ لبيع الغنائم من القماش والواني

وهي بيدكم وأنا ثم أرّسل السلطان يطلب من متملك قبرس المال فقال: مالي إل رّوحأي
 رّجل أسير ل أملك الدرّهم الفرد من أين تصل يدي إلى مال أعطيه لكم.

طلبه السلطان وتكررّ الكلم معه بسبب ذلك وهو يجيب بمعنى ما أجاب به أوًل حأتى
وأوقف بالحوش وكان به أسارّى الفرنج فلما حأضر بين يدي السلطان وقبل الرّض

التراب وشاهده السرى من الفرنج في تلك الحالة صرخوا بأجمعهم صرخة واحأدة وحأثوا
 أمسه. على رّؤوسهم والسلطان ينظر إليهم من مجلسه بالمقعد الذي كان جلس به من

أسر وسبب صراخ السرى وعظيم بكائهم أنه كان فيهم من ل يصدق أن ملكهم قد
لكثرتهم وتفرقهم في المراكب والحأتفاظ بهم وعدم اجتماع بعضهم على بعض فكان إذا

المركب قيل لبعضهم: إن ملككم معنا أسير يضحك ثم يقول: أين هو فإذا قيل له: بهذه
 ويشارّ إلى مركب المير تغري بردي المحمودي يهزأ بذلك ويبتسم.

رّجل من فلما عاينوه تحققوا أسره وهالهم ذلك وقيل إن بعض سبي الفرنج سألت من
المسلمين لما كسروا الصليب الكبير الذي يعرف به جبل الصليب ببلدهم وكان هذا
الصليب معظًما عندهم إلى الغاية وقالت: نحن إذا حألف منا رّجل أو امرأة على هذا

الصليب باطًل أوذي في الوقت وأنتم قد كسرتموه وأحأرقتموه ولم يصبكم بأس ما سبب
فقال لها الرجل: أنتم أطعتم الشيطان فصارّ يغويكم ويستخف بعقولكم ونحن قد ذلك

الله للسلم وأنزل علينا القرآن فل سبيل له علينا فعندما كسرناه بعد أن ذكرنا اسم هدانا
وأسلمت الله تعالى عليه فر منه الشيطان وذهب إلى لعنة الله فقالت المرأة: هو ما قلته

 هي وجماعة معها.

 انتهى.

قناصلة ولما أوقف جينوس المذكورّ بالحوش بين يدي السلطان وأوقف معه جماعة من
المال وإل الفرنج ممن كان بمصر وأعمالها وتكلم الترجمان معه فيما يفدي به نفسه من

لفدائه من غير يقتله السلطان صمم هو على مقالته الولى فالتزم القناصلة عنه بالمال
وعادوا بجينوس إلى تعيين قدرّ بعينه ولكنهم أجابوا السلطان بالسمع والطاعة فيما طلبه

المؤيدي مكانه من الحوش والترسيم عليه وكان الذي رّسم عليه السيفي أرّكماس
 الخاصكي المعروف بأرّكماس فرعون.



قماشه وأمر له وأقام جينوس بمكانه إلى يوم الرّبعاء فرسم له السلطان ببدلتين من
حأوائج بعشرين رّطل لحم في كل يوم وستة أطيارّ دجاج وخمسمائة درّهم فلوًسا برسم

الطعام وفسح له في الجتماع بمن يختارّه من الفرنج وغيرهم وأدخل إليه جماعة من
 حأواشيه لخدمته.

وإل يقتله كل ذلك والسلطان مصمم على طلب خمسمائة ألف دينارّ منه يفدي بها نفسه
على أنه يحمل والرسل تتردد بينهم من التراجمين والقناصلة إلى أن تقررّ الصلح بعد أيام

أرّسل بالمائة ألف مائتي ألف دينارّ يقوم منها بمائة ألف دينارّ عاجلة وإذا عاد إلى بلده
 دينارّ جزية. دينارّ الخرى وضمنه جماعة في ذلك وأنه يقوم في كل سنة بعشرين ألف

من الفرنج واشترط جينوس مع السلطان أن يكف عنه طائفة البنادقة وطائفة الكيتلن
في فضمن له السلطان ذلك وانعقد الصلح ثم أطلقه من السجن بعد أيام كما سنذكره

 يومه.

 هذا ما كان من أمر صاحأب قبرس وغزوه.

 انتهى.

سافر الشريف وأما أمورّ المملكة فإنه لما كان يوم الخميس حأادي عشر شوال المذكورّ
 بركات بن حأسن من القاهرة إلى مكة المشرفة أميًرا بها مكان والده حأسن.

أمير مجلس ثم في يوم الثنين خامس عشر شوال خلع السلطان على المير الجكمي
يوم صارّ باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن التابك يشبك العرج وكانت شاغرة عنه من
قاشق حأاجب أتابك العساكر لغيبة إينال هذا في الجهاد وخلع على المير جرباش الكريمي
قرقماش الحجاب باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن إينال الجمكي وخلع على المير

الشعباني الناصري باستقرارّه حأاجب الحجاب بالديارّ المصرية عوًضا عن جرباش
 المذكورّ.

 ثم في ثامن عشرة

 الحسيني خلع السلطان على الشريف خشرم بن دوغان بن جعفر

منصورّ بن جماز على باستقرارّه أمير المدينة النبوية عوًضا عن الشريف عجلن بن نعير
 أنه يقوم بخمسة آلف دينارّ.

المذكورّ لما قدم ووقع بسبب ولية خشرم هذا بالمدينة حأادثة قبيحة وهي أن خشرًما
بلغه عزله فلم المدينة وقد رّحأل عنها المعزول عنها وهو الشريف عجلن بن نعير لما

وقاتل يلبث خى بالمدينة غير ليلة واحأدة وصبحه عجلن بجموعه وقد حأشد العربان
الشريف خشرًما وحأصره ثلثة أيام حأتى كسروه ودخل العرب المدينة ونهبوا دورّها

وشعثوا أسوارّها وأخذوا ما كان للحجاج الشاميين من ودائع وغيرها وقبضوا على خشرم
 المذكورّ ثم أطلقوه بسبب من السباب واستهانوا بحرمة المسجد وارّتكبوا عظائم.

 كل ذلك في أواخر ذي القعدة.

برقوق نائب ثم في يوم الخميس ثاني عشرين ذي الحجة قدم المير جارّقطلو الظاهري
نيابته حألب فطلع إلى القلعة وقبل الرّض وخلع السلطان عليه خلعة الستمرارّ على
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عليه واستمر بالقاهرة إلى يوم السبت أول محرم سنة ثلثين وثمانمائة خلع السلطان
 خلعة السفر وخرج من يومه إلى محل كفالته.

الظاهري ثم في يوم الخميس سادس المحرم خلع السلطان على المير أزدمر علي خان
درّجة أحأد مقدمي اللوف بديارّ مصر المعروف بشايا باستقرارّه في حأجوبية حألب قلت:

إلى أسفل فإنه يستحق ذلك وزيادة لما كان يشتمل عليه من المساوىء والقبائح ل
أعرف في أبناء جنسه أقذرّ منه كان دميم الخلق مذموم الخلق بشع المنظر كريه

بخيًل متكبًرا ظالًما جبارًّا هذا مع الجبن والجهل المفرط وعدم التفات الملوك المعاشرة
في كل دولة من الدول وعد إخراجه من مصر من حأسنات الملك الشرف وأنا أقول إليه

الرجل يرزق على قدرّ معرفته وما يحسنه من الفضائل والفنون لكانت رّتبة أزدمر لو كان
ًيا لبعض أوباش السراباتية. هذا أن  يكون صب

 بعد الوافي. وقد استوعبنا مساوئه في ترجمته في تارّيخنا المنهل الصافي والمستوفي

 انتهى.

 ثم أخذ السلطان في الفحص على جاني بك الصوفي على عادته.

النبوي بالحوش من وأهل شهر رّبيع الول ففي ليلة الجمعة رّابعه عمل السلطان المولد
 قلعة الجبل.

سجنه ثم في يوم السبت حأادي عشرينه أفرج السلطان عن جينوس متملك قبرس من
بقلعة الجبل وخلع عليه وأرّكبه فرًسا بسرج ذهب وكنبوش زرّكش ونزل إلى القاهرة في

موكب وأقام بدارّ أعدت له وقد استقر أرّكماس المؤيدي المعروف بفرعون مسفره
من منزله المذكورّ ويمر بشوارّع القاهرة ويزورّ كنائس النصارّى ومعابدهم وصارّ يركب

اختارّ من غير حأجر عليه بعد أن أجرى السلطان عليه من الرواتب ما ويتوجه إلى حأيث
 خدمته. يقوم به وبمن في

 هذا والخدم تأتيه من النصارّى والكتاب والقناصلة.

ل يعرف وحأضرت أنا معه في مجلس فرأيت له فوًقا ومعرفة عرفت منه بالحدس كونه
 باللغة العربية.

جرباش الكريمي ولما كان يوم الخميس سابع جمادى الولى خلع السلطان على المير
تمراز قاشق أمير مجلس باستقرارّه في نيابة طرابلس عوًضا عن المير قصروه من

بحكم انتقال قصروه إلى نيابة حألب عوًضا عن جارّقطلو بحكم عزل جارّقطلو وقدومه
 إلى القاهرة.

إلى وفيه قدم رّسول صاحأب رّودس الفرنجي فأرّكب فرًسا وفي صدرّه صليب وأطلع
القلعة وقبل الرّض بين يدي السلطان وسأل عن مرسله صاحأب رّودس أنه طلب المان
وأنه يسأل أن يعفى من تجهيز العساكر السلمية إليه وأن يقوم للسلطان بما يطلبه منه

 وكان السلطان تكلم قبل تارّيخه في غزوة رّودس المذكورّة.

متملك ثم في يوم الخميس خامس جمادى الخرة خلع السلطان على جينوس بن جاك
 قبرس خلعة السفر.



تغري بردي ثم في يوم الثلثاء عاشر جمادى الخرة المذكورّة أمسك السلطان المير
على المحمودي رّأس نوبة النوب بعد فراغه من لعب الكرة بالحوش السلطاني فقبض

تغري بردي المذكورّ وهو بقماش لعب الكرة وقيد وأخرج من يومه إلى سجن السكندرّية
فقال: ولم يعلم أحأد ذنبه عند السلطان حأتى ول تغري بردي المذكورّ فإني سألته فيما بعد

 ل أعلم على ماذا أمسكت.

قصة مباشره. غير أن المقريزي ذكر أنه له ذنوب وأسباب في مسكه نذكرها بعد أن نذكر

الشامية كان واتفق في مسكه حأادثة غريبة وهو أن رّجًل من مباشريه س يقال له ابن
عليه فوافى بخدمته فلما بلغه القبض عليه شق عليه ذلك وخرج إلى جهة القلعة ليسلم

ًدا إلى السكندرّية فصارّ يصيح ويبكي ويستغيث وهو ماش معه حأتى نزوله من القلعة مقي
إلى وصل إلى ساحأل النيل ووقف حأتى أحأدرّ أستاذه تغري بردي المحمودي في الحراقة

ًتا فحمل إلى دارّه وغسل جهة السكندرّية فلما عاين سفره اشتد صراخه إلى أن سقط مي
 وكفن ودفن.

عوًضا عن ثم خلع السلطان على المير أرّكماس الظاهري باستقرارّه رّأس نوبة النوب
وتقدمته تغري بردي المذكورّ وأنعم عليه بإقطاعه أيًضا وأنعم بإقطاع أرّكماس المذكورّ

وأنعم على المير قاني باي البوبكري الناصري المعروف بالبهلوان ثاني رّأس نوبة
العلئي بطبلخاناه قاني باي على سودون ميق المير آخورّ الثاني وخلع على المير إينال

وإينال هذا هو الناصري باستقرارّه رّأس نوبة ثانيا عوًضا عن قاني باي البهلوان المذكورّة
 الملك الشرف إينال سلطان زماننا.

قال: وهذا وأما ما وعدنا بذكره من قول المقريزي في سبب مسك تغري بردي المذكورّ
 المحمودي من جملة مماليك الملك الناصر فرج.

فلما قتل فلما قتل فرج خدم عند المير نورّوز الحافظي بدمشق وصارّ له ميزة عنده
على المير نورّوز سجنه الملك المؤيد شيخ بقلعة فما زال محبوًسا بها حأتى تنكر المؤيد

برسباي المير الدقماقي نائب طرابلس وسجنه بالمرقب مع المحمودي وإينال
الششماني فرأى تغري بردي المحمودي في ليلة من الليالي مناًما يدل على أن برسباي

 يتسلطن فأعلمه به فعاهده على أن يقدمه إذا تسلطن ول يعترضه بمكروه.

فيما مضى فلما كان من سلطنة الملك الشرف برسباي ما كان وتقدمته للمحمودي
المماليك ما وتمادى الحال إلى أن بات بالقصر على عادته فقال لبعض من يثق به من
أنه يتسلطن ول تقدم من منامه بالمرقب وأنه وقع كما رّأى وأنه أيًضا رّأى مناًما يدل على

يقول: لما حأججنا بد فوشى ذلك المملوك به للسلطان فحرك منه كوامن منها أنه صارّ
حأتى يقال أحأضرت ابن عجلن ولما مضيت إلى قبرس أسرت ملكها أين كان الشرف

 هذا بسعده والله ما كان هذا إل بسعدي وتنقل كل ذلك إلى السلطان.

 انتهى كلم المقريزي بتمامه.

عبد الله ابن ثم في يوم الثنين أول شهر رّجب قدم الخبر على السلطان بموت المنصورّ
 إسماعيل. الملك الناصر أحأمد صاحأب اليمن وأن أخاه ملك وبعده ولقب بالشرف

نيابة حألب إلى ثم في يوم الثنين ثامن شهر رّجب قدم المير جارّقطلو المعزول عن
أمير مجلس عوًضا القاهرة وطلع إلى القلعة وقبل الرّض فخلع عليه السلطان باستقرارّه

 عن جرباش قاشق بحكم انتقال جرباش إلى طرابلس حأسبما تقدم ذكره.



إلى حألب ثم في تاسع عشر رّجب المذكورّ توجه الزيني عبد الباسط ناظر على الهجن
 بأيام. لعمارّة سورّها ولغير ذلك من المهمات السلطانية بعده عدة خيول قبل ذلك

الشرفي ثم في يوم الخميس أول شهر رّمضان فتح الجامع الذي أنشأه جاني بك
في يوم الدوادارّ الثاني بالشارّع العظم خارّج باب زويلة القربيين وأقيم به الجمعة

 الجمعة ثانيه.

وطلع إلى ثم في سابع عشر شهر رّمضان المذكورّ قدم عبد الباسط إلى القاهرة حألب
 القلعة وخلع السلطان عليه.

مائتا فرس ثم في ثالث عشرينه طلع زين الدين عبد الباسط بهدية إلى السلطان فيها
 وحألي كثير ما بين زرّكش ولؤلؤ وقماش مذهب برسم السلطان صوف وفرو وغيره.

الدين ذي القعدة قدم الخبر على السلطان بأن قاضي قضاة دمشق نجم ثم في عاشر
عمر بن حأجي وجد مذبوحًأا على فراشه ببستانه بالنيرب خارّج دمشق ولم يعرف قاتله
واتهم الناس الشريف كاتب سر دمشق ابن الكشك وعبد الباسط بالممالة على قتله

 على من رّاحأت. ورّاحأت

في وليته ثم وكان ابن حأجي المذكورّ من أهل دمشق وفضلئهم وقد تقدم من ذكره نبذة
مقدمي في رّابع عشر ذي القعدة خلع السلطان على المير قاني باي البهلوان أحأد

بديارّ اللوف يمصر باستقرارّه في نيابة ملطية زيادة على ما بيده من إقطاع تقدمة ألف
أزدمر مصر عوًضا عن أزدمر شايا المقئم ذكره لعجزه عن القيام بقتال التركمان وأعيد

 شايا إلى إقطاعه بحلب كما كان أوًل.

ابن الفاضي نجم ثم في يوم الثنين سلخ ذي القعدة خلع السلطان على بهاء الدين محمد
وفاته وولي الدين عمر بن حأجي باستقرارّه قاضي قضاة دمشق عوًضا عن والده بحكم

 بهاء الدين هذا القضاء قبل أن يستكمل عذارّه.

السعارّ ثم في سابع عشرين ذي الحجة قدم مبشر الحاج وأخبر بسلمة الحاج ورّخاء
البضائع بمكة وأنه قرىء مرسوم السلطان بمكة المشرفة في المل بمنع الباعة من بسط

أيام الموسم في المسجد الحرام ومن ضرب الناس الخيام بللمسجد المذكورّ على
مصاطبه وأمامها ومن تحويل المنبر في يوم الجمعة والعيدين من مكانه إلى جانب الكعبة
ًتا لمقام إبراهيم الخليل عليه السلم ويخطب حأتى يسند إليها فأمر أن يترك مكانه مسام

الخطيب عليه هناك: وأن تسد أبواب المسجد بعد انقضاء الموسم إل أرّبعة أبواب من كل
جهة باب واحأد وأن تسد البواب الشارّعة من البيوت إلى سطح المسجد فامتثل جميع

 ذلك.

سأله رّجل عن دم قال المقريزي: وأشبه هذا قول عبد الله بن عمر رّضي الله عنه وقد
ًبا لكم يا أهل العراق تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن البراغيث البراغيث فقال: عج

والناس بذلك وذلك أن مكة استقرت دارّ مكس حأتى إنه يوم عرفة قام المشاعلي
اشترى الموقف العظيم يسألون الله مغفرة ذنوبهم فنادى معاشر الناس كافة: من

من بضاعة وسافر بها إلى غير القاهرة حأل دمه وماله للسلطان فأخر التجارّ القادمون
القطارّ حأتى سارّوا مع الركب المصري على ما جرت به هذه العادة المستجدة منذ سنين

لتؤخذ منهم مكوس بضائعهم ثم إذا سارّوا من القاهرة إلى بلدهم من البصرة والكوفة
 بإنكارّها. والعراق أخذ منهم المكس ببلد الشام وغيرها فهذا ل ينكر وتلك المورّ بعثنا

 انتهى كلم المقريزي.



 قلت: أنا ل أتابعه على ما أعاب وأبلق خير من أسود.

ًفا وكونه رّسم برد التجارّ إلى الديارّ المصرية لتؤخذ منهم المكوس ليلزم أنه ليفعل معرو
 آخر.

 العتيق. وأما جميع ما أبطله ورّسم بمنعه ففيه غاية الصلحا والتعظيم للبيت

الشخص في أما منع الباعة بالحرم فكان من أكبر المصالح والمعروف فإنه كان يقوم
 الشراة. طوافه وعبادته وأذنه ملى من صياحا الباعة والغوغاء من كثرة ازدحأام

الشرف جميع ذنوبه وأما نصب الخيام فكان من أكبر القبائح ولعل الله تعالى يغفر للملك
خيامه بالمسجد بإبطال ذلك من الحرم الشريف فإنه قيل إن بعض الناس كان إذا نصب

 كفاية. الحرام نصب به أيًضا بيت الراحأة وحأفر له حأفرة بالحرم وفي هذا

الثقل وأنه كلما وأما تحويل المنبر فإنه قيل للسلطان إن المنبر في غاية ما يكون من
يحول إلى ألصق بالبيت الشريف انزعج منه وتصدع فمنع بسبب ذلك وقد صارّ الن

 القرب من البيت غير أنه ل يلصق به فحصلت المصلحة من الجهتين.

ذلك من جاورّه وأما غلق أبواب المسجد في غير أيام الموسم إل أرّبعة فيعرف فائدة
مصلحة بمكة ويطول الشرحا في ذكر ما يتأتى من ذلك من المفاسد وإن كان فيه بعض

 لسكان مكة.

 انتهى.

دوغان بن ثم في رّابع عشرين ذي الحجة قبض بالمدينة على أميرها الشريف خشرم بن
به واستقر جعفر بن هبة الله بن جماز بن منصورّ بن جماز فإنه لم يقم بالمبلغ الذي وعد

شيحة عوضه في إمرة المدينة الشريفة مانع بن علي بن عطية بن منصورّ بن جماز بن
الحسين بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبد الله بن طاهر بن يحيى بن

 بن جعفر بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

من جزيرة ثم في يوم الجمعة ثالث المحرم سنة إحأدى وثلثين وثمانمائة قدم الحمل
قبرس ومبلغه خمسون ألف دينارّ مشخصة فرسم السلطان بضربها دنانير أشرفية

 فضربت بقلعة الجبل والسلطان ينظر إليها إلى أن تمت.

بغير ثم في يوم السبت حأادي عشر المحرم المذكورّ رّكب السلطان من قلعة الجبل
ليعوده قماش الخدمة ونزل إلى دارّ المير جاني بك الشرفي الدوادارّ الثاني بحدرّة البقر

 في مرضه.

المحمل من الغد ثم في يوم الرّبعاء ثاني عشرينه قدم الركب الول من الحاج وقدم
بكتمر السعدي ببقية الحاج ومعهم الشريف خشرم في الحديد وقدم معهم أيًضا المير

 من المدينة وكان له بها من العام الماضي.

على قاضي ثم في يوم الثلثاء ثاني عشر صفر من سنة إحأدى وثلثين خلع السلطان
الحنابلة بالديارّ القضاة محب الدين أحأمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي وأعيد إلى قضاء

 المصرية بعد عزل قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز الحنبلي.



طريق غير ولم يكن عزل عز الدين المذكورّ لسوء سيرته بل إنه سارّ في القضاء على
وإذا رّكب معتادة وهو أنه صارّ يمشي في السواق ويشتري ما يحتاجه بيده من السواق

 أرّدف خلفه على بغلته عبده ويمر على هذه الهيئة بجميع شوارّع القاهرة.

يأتي من وكان كثير التردد إلي في كل وقت لنه كان من جمله أصحاب الوالد فكان
ًيا ويجلس حأيث انتهى به المجلس فلم يحسن ذلك ببال أعيان المدرّسة الصالحية ماش

ًدا ليقال وقالوا للسلطان وكان له إليه ميل زائد: الدولة وحأملوه على أنه يفعل ذلك تعم
 هذا مجنون.

 ول زالوا به حأتى عزله وأعاد القاضي محب الدين.

بغير قماش ثم في يوم الثلثاء تاسع عشر صفر المذكورّ رّكب السلطان من القلعة
سالف الخدمة وقد صارّ رّكوب السلطان بغير قماش الخدمة عادة وكان يقبح ذلك في

 العصارّ وأول من فعل ذلك الملك الناصر فرج ثم المؤيد ثم الشرف هذا.

 انتهى.

الزعفران وسارّ حأتى شق القاهرة ودخل من باب زويلة وخرج من باب النصر إلى خليج
بجوارّ فرأى البستان الذي أنشأه هناك وعاد من خارّج القاهرة على تربته التي عمرها

 تربة الملك الظاهر برقوق بالصحراء ثم سارّ حأتى طلع إلى القلعة.

 ثم في ليلة الجمعة.

الجبل على سابع شهر رّبيع الول قرىء المولد النبوي بالحوش السلطاني من قلعة
 العادة.

بإقطاع المير ثم في يوم الخميس ثالث عشر شهر رّبيع الول المذكورّ أنعم السلطان
بجغتاي بكتمر السعدي على المير قجقارّ السيفي بكتمر جفق الزرّدكاش المعروف

 والقطاع إمرة طبلخاناه بعد موت بكتمر السعدي.

ًدا من أرّباب الكمالت.  وكان بكتمر من محاسن الدهمر معدو

ًفا ًيا عاقًل مقداًما عفي ًيا قو ًعا عالًما هن ًيا شجا ًها جند ًفا ل أعلم في أبناء جنسه كان فقي لطي
 من يدانيه أو يقارّيه في كثرة محاسنه.

 صحبته سنين وانتفعت بفضله ومعرفته وأدبه.

الحوادث من هذا وقد استوعبنا ترجمته في تارّيخنا المنهل الصافي ويأتي ذكره أيًضا في
الول استقر عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم ثم في آخر شهر رّبيع

ًيا بعد موت المير جاني بك الشرفي تمرباي التمربغاوي الدوادارّ الثالث دوادارًّا ثان
 عشرة. الدوادارّ ولم ينعم عليه بإمرة إل بعد مدة طويلة أنعم عليه بإمرة

 وأما جاني بك فيأتي ذكره في الوفيات مطوًل إن شاء الله تعالى.

البضائع التي ثم في شهر رّبيع الخر من هذه السنة تشكى التجارّ الشاميون من حأملهم
عن كل حأمل يشترونها من بندرّ جدة إلى القاهرة فوقع التفاق على أن يؤخذ منهم بمكة



إلى مصر قل ثمنه أو كثر ثلثة دنانير ونصف وأن يعفوا عن حأمل ما يقبضونه من جدة
 فإذا حأملوا ذلك إلى دمشق أخذ مكسها هناك على ما جرت به العادة وتم ذلك.

وثلثين وثمانمائة قال المقريزي: وفي هذا الشهر يعني عن جمادى الولى من سنة إحأدى
إسماعيل ابن الملك كانت الفتنة الكبيره بمدينة تعز من اليمن وذلك أن الملك الشرف
المنصورّ عمر بن علي الفضل عباس بن المجاهد علي بن المؤيد داود المظفر يوسف بن

الشرف إسماعيل بن رّسول صاحأب اليمن لما مات قام بعده ابنه الملك الناصر أحأمد بن
سبع وعشرين وقام بعد الناصر أحأمد الملك المنصورّ عبد الله في جمادى الخرة سنة

الشرف وثمانماثة وفي جمادى الخرة سنة ثلثين وثمانمائة فأقيم بعده أخوه الملك
إسماعيل بن أحأمد الناصر فتغيرت عليه نيات الجند كافة من أجل وزيره شرف الدين

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الرحأمن بن عمر العلوي فإنه أخر صرف جوامكهم
فتغيرت منه القلوب وكثرت حأساده لستبداده على السلطان وانفراده ومرتباتهم

يليه في الرتبة المير شمس الدين علي بن الحسام ثم القاضي نورّ بالتصرف دونهم وكان
 مشد الستيفاء. الدين علي المحالبي

ضاقت عليهم فلما اشتد المر على العسكر وكثرت إهانة الوزير لهم وإطراحأه جانبهم
ًعا فائفق تجهيز خزانة من عدن وبرز المر بتوجه طائفة من الحأوال حأتى كادوا يموتوا جز

واحأد منهم يرتفق بها العبيد والتراك إليها لتلفيها فسألوا أن ينفق فيهم أرّبعة درّاهم لكل
ًبا إن كان غرض في الخدمة وحأين فامتنع الوزير ابن العلوي من ذلك وقال: ليمضوا غص
والسلطان غني عنهم وصول الخزانة يكون خيًرا وإل ففسح الله لهم للدهر بهم حأاجة

بالوزير وإثارّة فتنة فبلغ فهيج هذا القول خفاء بواطنهم وتحالف العبيد والترك على الفتك
ًئا بل نشق كل عشرة في موضع الخبر السلطان فأعلم به الوزير فقال: ما يسووا شي

 وهم أعجز من ذلك.

من العبيد فلما كان يوم الخميس تاسع جمادى الولى هذه قبيل المغرب هجم جماعة
وفرقة دخلت من والترك دارّ العدل بتعز وافترقوا أرّبع فرق: فرقة دخلت من باب الدارّ

 باب السر وفرقة وقفت تحت الدارّ وفرقة أخذت بجانب آخر.

ًيا فخرج إليهم المير سنقر أمير جاندارّ فهبروه بالسيوف حأتى هلك وقتلوا معه عل
نسائه وتزيا المحالبي مشد الدواوين وعدة رّجال ثم طلعوا إلى الشرف وقد اختفى بين

فائدة أنا أنفق على بزيهن فأخذوه ومضوا إلى الوزير العلوي فقال لهم: ما لكم في قتلي
فقبضوا عليه وقد العسكر نفقة شهرين فمضوا إلى المير شمس الدين علي بن الحسام

الوزير وابن اختفى وسجنوا الشرف في طبقة المماليك ووكلوا به وسجنوا ابن العلوي
ًبا من الشرف ووكلوا بهما وقد قيدوا الجميع.  الحسام قري

الملك الظاهر وصارّ كبير هذه الفتنة برقوق من جماعة التراك فصعد هو وجماعة ليخرج
ليًل وبعث يحيى ابن الشرف إسماعيل بن عباس من ثعبات فامتنع أمير البلد من الفتح
والطمئنان الظاهر إلى برقوق أن يمهل إلى الصبح فنزل برقوق ونادى في البلد بالمان

 والبيع والشراء وأن السلطان هو الملك الظاهر يحيى بن الشرف.

وأفحشوا في هذا وقد نهب العسكر عند دخولهم دارّ العدل جميع ما في دارّ السطنة
الدارّ ما قيمته نهبهم فسلبوا الحريم ما عليهن وانتهكوا منهن ما حأرم الله ولم يدع في

الدرّهم الواحأد.

بني زياد وبني فلما أصبح يوم الجمعة عاشره اجتمع بدارّ العدل الترك والعبيد وطلبوا
 السنبلي والخدام وسائر أمراء الدولة والعيان.



وما ثم غير يحيى فلما تكامل جمعهم وقع بينهم الكلم فيمن يقيمونه فقال بنو زياد:
 فاطلعوا له هذه الساعة.

في جماعة من فقام المير زين الدين جياش الكاملي والمير برقوق وطلعا إلى ثعبات
ودخلوا إلى القصر الخدام والجناد فإذا البواب مغلقة فصاحأوا بصاحأب البلد حأتى فتح لهم

العدل فقال: حأتى وسلموا على الظاهر يحيى بالسلطنة وسألوه أن ينزل معهم إلى دارّ
 يصل العسكر أجمع.

معهم بعشرة ففكوا القيد من رّجليه وطلبوا العسكر بأسرهم فطلعوا بأجمعهم وأطلعوا
ل يحدث علينا جنائب فتقدم الترك والعبيد وقالوا للظاهر: ل نبايعك حأتى تحلف لنا أنك

اليمان منك شيء بسبب هذه الفعلة ول ما سبق قبلها فحلف لهم وهم يرددون عليه
وذلك بحضرة قاضي القضاة موفق الدين علي بن الناشري ثم حألفوا له على ما يحب

 ويختارّ.

السلطنة ودخلها بعد فلما انقضى الحلف وتكامل العسكر رّكب ونزل إلى دارّ العدل بأبهة
ًدا.  صلة الجمعة فكان يوًما مشهو

فطلعوا به وعندما استقر بالدارّ أمر بإرّسال ابن أخيه الشرف إسماعيل إلى ثعبات
ًدا به وسجنوه بالدارّ التي كان ًنا وقيدوه بالقيد الذي كان الطاهر يحيى مقي الظاهر مسجو

 بها.

أخيه الملك الفضل ثم حأمل بعد أيام إلى الدملوة ومعه أمه وجارّيته وأنعم السلطان على
الناصر وخمدت عباس بما كان له وخلع عليه وجعله نائب السلطنة كما كان أول دولة

 الفتنة.

الكاملي بأعباء هذه وكان الذي حأرك هذه الفتنة بنو زياد فقام أحأمد بن محمد بن زياد
أخيه جياش وخذل عن الفتنة لحنقه من الوزير ابن العلوي فإنه كان قد مال على قتل

 الخذ بثأرّه وصارّ يمتهن بني زياد.

كعابهما وأصداغهما ثم ألزم الوزير ابن العلوي وابن الحسام بحمل المال وعصرا على
يورّدان المال فأخذ ورّبطا من تحت أبطيهما وعلقا منكسين وضربا بالشيب والعصي وهما
مبلغ ثلثين ألف من ابن العلوي مابين نقد وعروض ثمانون ألف دينارّ ومن ابن الحسام

 دينارّ.

 واستقر المير برقوق أمير جاندارّ.

 واستقر المير بدرّ الدين محمد الشمسي أتابك العساكر.

 واستقر ابنه العفيف أمير آخورّ.

 العسكر. ثم استقر المير بدرّ الدين المذكورّ أستادارًّا وشرع في النفقة على

له قوة وظهر من السلطان نبل وكرم وشهامة بحيث أطاعته العساكر بأجمعهم فإن
 وشجاعة حأتى قيل إن قوسه يعجز من عندهم من الترك عن جره.

اليماني بلغنا ما نريد ومدحأه الفقيه يحيى بن رّويك بقصيدة أولها: الوافر بدولة ملكنا يحيى
ًتا وأجيز عليها  بألف دينارّ. من الماني وعدة القصيدة واحأد وأرّبعون بي



 وبهذه الكائنة اختل ملك بني رّسول من اليمن.

 انتهى كلم المقريزي.

ًعا من الخبارّ قلت: وقد خرجنا عن المقصود بطول هذه الحكاية غير أن في ذكرها نو
 والتعريف بالممالك.

 الترجمة. ولنرجع الى ما نحن بصدده من أحأوال الملك الشرف برسباي صاحأب

جارّقطلو أمير ولما كان يوم الثنين خامس جمادى الخرة خلع السلطان على المير
يشبك الساقي مجلس باستقرارّه أتابك العساكر بالديارّ المصرية بعد موت المير الكبير

 العرج.

الملوك من أهل وكان يشبك الساقي المذكورّ من أفراد العالم وهو أحأد من أدرّكناه من
هذا الكتاب إن المعرفة والذوق والفضل والرأي والتدبير كما سنبينه في ترجمة وفاته من

 شاء الله.

جرباش ثم في يوم السبت عاشر جمادى الخرة المذكورّة كتب السلطان بإحأضارّ
عن الكريمي المعروف بقاشق نائب طرابلس ليستقر أمير مجلس على عادته أوًل عوًضا

بطاًل المير الكبير جارّقطلو وكتب إلى المير الكبير طرباي الظاهري المقيم بالقدس
 باستقرارّه في نيابة طرابلس.

العدل من القلعة ثم في يوم السبت أول شهر رّجب عمل السلطان الخدمة باليوان بدارّ
ممالك الروم وأحأضرت رّسل مراد بك بن عثمان متملك برصا وأدرّنابولي وغيرهما من

ًبا جليًل أرّكب فيه المراء والمماليك السلطانية وأجناد الحلقة وغيرهم على فكان موك
 عادة هيئة خدمة اليوان من تلك الشياء المهولة.

ترتيبه حأتى لو وقد بطل خدم اليوان من أيام الملك الظاهر جقمق وذهب من كان يعرف
 أرّاد أحأد من الملوك أن يفعله ل يمكنه ذلك.

البارّزي المعزول ثم في سابع شهر رّجب المذكورّ خلع السلطان على القاضي الدين بن
باستقرارّه في كتابة سر قبل تارّيخه عن كتابة السر ثم عن نظر السر بالديارّ المصرية

بل طلبه دمشق عوًضا عن بدرّ الدين حأسين بحكم وفاته من غير سعي في ذلك
 السلطان ووله.

كتابة السر وكان القاضي كمال الدين المذكورّ من يوم عزل من وظيفة نظر الجيش بعد
وهو هيئة ملزًما على أجمل حأالة وأحأسن طريقة من الشتغال بالعلم والوقارّ والسكينة

والفضلء عمله من الحشم والخدم وبسط يديه بالحأسان لكل أحأد وترداد الكابر والعيان
 إلى بابه.

 وسافر في ثاني عشرينه.

 ثم في حأادي عشره أدير محمل الحاج على العادة في كل سنة.

طرابلس فخلع ثم في ثالث عشرينه قدم المير جرباش الكريمي معزوًل عن نيابة
 السلطان عليه باستقرارّه أمير مجلس على عادته أوًل.



 كل ذلك والسلطان في قلق من جهة جاني بك الصوفي.

الطبلخانات ثم في عشرين شعبان خلع السلطان على المير قانصوه النورّوزي أمراء
الثلثاء باستقرارّه في نيابة طرسوس وأضيف إقطاعه إلى الديوان المفرد ثم في يوم

بالديارّ ثامن عشرين شوال أمسك السلطان المير قطج من تمراز أحأد مقدمي اللوف
قطج في الحديد إلى المصرية ثم المير جرباش الكريمي قاشق أمير مجلس فحمل

 السكندرّية فسجن بها وأخرج جرباش الكريمي بغير قيد إلى ثغر دمياط بطاًل.

السلطان على كل ذلك بسبب جاني بك الصوفي ولما تحدث السلطان نفسه بما ثم خلع
عوًضا عن تمراز المير إينال العلئي الناصري رّأس نوبة ثاني باستقرارّه في نيابة غزة

 القرمشي بحكم قدوم تمراز للديارّ المصرية.

 الدوادارّ الثاني. وأنعم السلطان بإقطاع إينال المذكورّ على المير تمرباي التمر بغاوي

دمياط من ثم كتب بإحأضارّ المير بيبغا المظفري من القدس وكان نقل إلى القدس من
القعدة نحو شهر واحأد فقدم من القدس إلى القاهرة في يوم الخميس حأادي عشرين ذي
وطلع إلى القلعة وخلع السلطان عليه باستقرارّه أمير مجلس عوًضا عن جرباش

 الكريمي قاشق.

المير الكبير ومنزلة أمير مجلس في الجلوس عند السلطان يكون ثاني الميمنة تحت
إينال فلما ولي بيبغا هذا إمرة مجلس أجلسه السلطان على الميسرة فوق المير

تارّيخه الجكمي أمير سلحا لما سبق له من وليته أتابكية العساكر بالديارّ المصرية قبل
سلحا فصارّ في الحقيقة رّتبته أعظم من رّتبة المير الكبير جارّقطلو بجلوسه فوق أمير

 لن المير الكبير ل يمكنه الجلوس فوق أمير سلحا إل لضرورّة.

متحصًل من إقطاعه وصارّ بيبغا هذا دائًما جلوسه فوقه غير أن إقطاع المير الكبير أكثر
السلطاني معه في كل وأيًضا للتفات السلطان إليه فإنه كان أكثر كلمه في الموكب

 اتقاء فحشه. تعلقات المملكة وليس ذلك لمحبته فيه غير أنه كان يدارّيه بذلك

كاشف التراب وكان سبب القبض عليه أوًل أن السلطان شكا له بعض الجناد من ظلم
وقال له: أنت ما فقال الملك الشرف: الكاشف ماله منفعة فبادرّه بيبغا هذا في المل

عليه وكذا عملت كاشف ما تعرف فعظم ذلك على الشرف وأسرها في نفسه ثم قبض
 كان وقع لبيبغا المذكورّ مع الملك المؤيد حأتى قبض عليه أيًضا وحأبسه.

ًنا وكان هذا شأنه المغالظة مع الملوك في الكلم غير أنه كان مناصًحا للملوك ظاهًرا وباط
 باطنه. ولهذا كانت الملوك لتبرحا تغضب عليه ثم ترضى لعلمهم بسلمة

بأن يزدرّي وكان الملك الشرف يمازحأه في بعض الحأيان ويسلط عليه بعض الجراكسة
في جنس التتارّ ويعظم الجراكسة فإذا سمع بيبغا ذلك سب القائل وهجر عليه وأخذ

تفضيل التراك على طائفة الجراكسة في الشجاعة والكرم والعظمة فيشير عليه بعض
أمراء التراك بالكف عن ذلك فل يلتفت ويمعن والملك الشرف يضحك من ذلك

 غرضه حأتى يسكت. ويساعده على

تعظيم ملك وقيل إنه جلس مرة في مجلس أنس مع جماعة من المراء فأخذ بيبغا في
الظاهري التتارّ جنكزخان وزاد وأمعن واخترق اختراقات عجيبة فقال له المير طقز

حأقيقة الجركسي: وأيش هو جنكزخان فلما سمع بيبغا ذلك أخذ الطبر وأرّاد قتل طقز
 سبيله. وقال له: كفرت فأعاقه المراء عنه حأتى قام طقز من المجلس ورّاحا إلى حأال



 وقيل إنه لم يجتمع به بعد ذلك.

الملوك ومع هذا كله كان لجنونه طلوة ولنحرافه حألوة على أنه كان من عظماء
 وأحأسنها طريقة.

السلطان ثم في يوم الخميس سادس ذي الحجة من سنة إحأدى وثلثين المذكورّة أمسك
أن قبض المير أزبك المحمدي الدوادارّ الكبير وأخرجه من ليلته بطاًل إلى القدس بعد

 السلطان على عدة من خاصكيته.

أواخر ذي القعدة ولذلك أسباب أعظمها أمر جاني بك الصوفي وأشياء أخر منها: أن في
ليًل فقبض على بلغ السلطان أن جماعة من مماليكه وخاصكيته يريدون الفتك به وقتله

منهم إلى جماعة منهم السيفي سنطباي الشرفي وغيره في أيام متفرقة ونفى جماعة
 الشام وقوص بعد أن عاقب جماعة منهم فكثرت القالة في ذلك.

السلطنة فقالوا: قيل إنه سأل بعضهم بأن قال: لو قتلتموني من الذي تنصبونه بعدي في
 المير أزبك وقيل غير ذلك.

من أطباق وأخذ السلطان في الستعداد والحذرّ وسقط عليه أيًضا مرارًّا سهام نشاب
 المماليك السلطانية فهذا كان السبب لقبض أزبك وغيره.

بالمقارّع ونفي وأنا أقول: إن جميع ماوقع من مسك المراء وضرب جماعة من الخاصكية
 بعضهم إنما هو لسبب جاني بك الصوفي لغير.

نوبة النوب ثم في يوم السبت ثامنه خلع السلطان على المير أرّكماس الظاهري رّأس
 باستقرارّه دوادارًّا كبيًرا عوًضا عن أزبك المذكورّ.

نوبة وأنعم وخلع على المير تمراز القرمشي المعزول عن نيابة غزة باستقرارّه رّأس
 عليه بإقطاع أرّكماس المذكورّ.

وهو تقدمة ألف وأنعم بإقطاع تمراز الذي كان السلطان أنعم عليه به بعد مجيئه من غرة
 أيًضا على المير يشبك السودوني شاد الشراب خاناه.

 الخازندارّ. وأنعم بطبلخاناه يشبك السودوني على المير قرانجا الشرفي

اللل باستقرارّه وخلع السلطان في هذه اليام على صفي الدين جوهر السيفي قنقباي
زماًما عوًضا عن المير خازندارًّا عوًضا عن المير خشقدم الظاهري الرومي بحكم انتقاله

 الماضية. كافورّ الشبلي الصرغتمشي الرومي بعد وفاته في السنة

يوليه من الخدام وكانت وظيفة الخازندارّية شاغرة في يوم تارّيخه والسلطان ينظر فيمن
بأسه وحأولوا من قدماء خدام الملوك فرشح مرجان خادم الوالد فخافه الخدام من شدة

 الشرف عنه.

قديمة بجوهر وكان الطواشي جوهر الجلباني الحبشي لل ابن السلطان له حأنو وصحبة
بالسلطان حأتى هذا فكلم السلطان بسببه ونعته بالدين والعفة والعقل والتدبير ول زال

له رّئاسة قبل طلبه ووله الخازندارّية دفعة واحأدة فإنه كان من أصاغر الخدام لم تسبق
والوجاهة ذلك وإنما كان يعرف بين الخدام بأخي اللل فنال جوهر هذا من الحرمة

 والختصاص بالملك الشرف ما لم ينله خادم قبله.



 انتهى.

الحاج ثم في سابع عشرين ذي الحجة من سنة إحأدى وثلثين المذكورّة قدم مبشر
السلطان العراقي وأخبر بسلمة الحاج وأنه قدم محمل العراق في أرّبعمائة جمل جهزه

 حأسين بن علي ابن السلطان أحأمد بن أويس من الحلة.

بأسه بهم وكان السلطان حأسين هذا قد استولى على ششتر والحلة وصاهر العرب فقوي
وجهز وقاتل شاه محمد بن قرا يوسف صاحأب بغداد وتم أسره بهذه البلد المذكورّة

الحاج وكان له سنين قد انقطع لستيلء هذا الزنديق شاه محمد بن قرا يوسف على
أسباب العراق فإنه كان محلول العقيمة ل يتدين بدين وقتل العلماء وأباد الناس وهو أحأد

الكتاب عند خراب بغداد والعراق هو وأخوته كما سيأتي ذكره وذكر أقارّبه في وفيات هذا
 وفاتهم وذهاب رّوحأهم الخبيثة اللعينة إلى جهنم وبئس المصير.

حأدث مع غروب ثم في يوم الثنين خامس عشر المحرم سنة اثنتين وثلنين وثمانمائة
أثناء الشمس برق ورّعد شديد متوال ثم مطر غزير خارّج عن الحد وكان الوقت في

 فصل الخريف.

ملك الحبشة إلى قتلة الخواجا نورّ الدين علي التبريزي العجمي المتوجه برسالة الحطي
اثنتين وثلثين ملوك الفرنج ولما كان يوم الثلثاء رّابع عشرين جمادى الولى من سنة

 فاجتمعوا. وثمانمائة استدعى السلطان قضاة الشرع الشريف إلى بين يديه

ًدا البساطي المالكي للكشف عن أمره وندب السلطان قاضي القضاة شمس الدين محم
ًنا فى سجن السلطان فنقله القاضي من وإمضاء حأكم الله فيه وكان التبريزي مسجو

سجن السلطان إلى سجنه وادعى عليه بالكفر وبأمورّ شنيعة وقامت عليه بينة معتبرة
 فحكم بإرّاقة دمه. بذلك

بالقاهرة فشهر في يوم الرّبعاء خامس عشرين جمادى الولى المذكورّة على جمل
بالدينين ومصر وبولق ونودي عليه: هذا جزاء من يجلب السلحا إلى بلد العدو ويلعب
السلم وصارّ وهو رّاكب الجمل يتشاهد ويقرأ القرآن ويشهد الناس أنه باق على دين

 والخلق صحبته أفواًجا ومن الناس من يبكي لبكائه وهم العامة الجهلة.

ًفا بدين ًقا ضاًل مستخ  السلم. والذي أقوله في حأقه: إنه كان زندي

تحت شباك ول زالوا به إلى أن وصلوا إلى بين القصرين فأنزل عن الجمل وأقعد
 الله تعالى. المدرّسة الصالحية وضربت عنقه في المل من الخلئق التي ل يعلم عددها إل

 فنسأل الله السلمة في الدين والموت على السلم.

وغيرها وكان يجول في وكان خبر هذا التبريزي أنه كان أوًل من جملة تجارّ العاجم بمصر
الحبشة فحصل له بها الربح البلد بسبب المتجر على عادة التجارّ فاتفق أنه توجه إلى بلد

 الهائل المتضاعف.

يرم بوصله وكان في نفسه قليل الدين مع جهل وإسراف فطلب الزيادة في المال فلم
 إلى مراده إل أن يتقرب إلى الحطي ملك الحبشة بالتحف.



الذهب المرضع فصارّ يأتيه بأشياء نادرّة لطيفة من ذلك أنه صارّ يصنع له الصلبان من
النصارّى في بالفصوص الثمينة ويحملها إليه غاية الحأترام والتعظيم كما هي عادة

 تعظيمهم للصليب وأشياء هذه المقولة.

الهائلة والزرّديات ثم ما كفاه ذلك حأتى إنه صارّ يبتاع السلحا المثمن من الخوذ والسيوف
عليهم أمر المسلمين والبكاتر بأغلى الثمان ويتوجه بها إلى بلد الحبشة وصارّ يهون

الحطي حأتى صارّ ويعرفهم ما المسلمون فيه بكل ما تصل القدرّة إليه فتقرب بذلك من
 عنده بمنزلة عظيمة.

وأسر ملكها فعند ذلك ندبه الحطي بكتابه إلى ملوك الفرنج عندما بلغه أخذ قبرس
وإقامة الملة جينوس يحثهم فيه على القيام معه لزالة دين السلم وغزو المسلمين

 العيسوية ونصرتها وأنه يسير في بلد الحبشة.

سواحأل في البر بعساكره وأن الفرنج تسير في البحر بعساكرها في وقت معين إلى
 السلم وحأمله مع ذلك مشافهات.

لموك الفرنج بعزم فخرج التبريزي هذا من بلد الحطي بكتابه وبما حأمله من المشافهات
الواحأات ثم سلك واجتهاد وسلك في مسيره من بلد الحبشة البرية حأتى صارّ من ورّاء
وأوصل إليهم كتاب من ورّاء الواحأات إلى بلد المغرب ورّكب منها البحر إلى بلد الفرنج
السلم وأهله الحطي وما معه من المشافهات ودعاهم للقيام مع الحطي في إزالة

بتلك البلد عدة واستحثهم في ذلك فأجابه غالبهم وأنعموا عليه بأشياء كثيرة فاستعمل
 ثياب مخمل مذهبة باسم الحطي ورّقمها بالصلبان فإنه شعارّهم.

نفوسهم لظهارّ قلت: لول أنه داخلهم في كفرهم وشارّكهم في مأكلهم ومشربهم طابت
وينقلها أسرارّهم عليه وكانوا يقولون: هذا رّجل مسلم يمكن أنه يتجسس أخبارّنا

 للمسلمين ليكونوا منا على حأذرّ ورّبما أمسكوه بل وقتلوه بالكلية.

 انتهى.

الثياب المذكورّة ثم خرج من بلد الفرنج وسارّ في البحر حأتى قدم السكندرّية ومعه
 ورّهبان من رّهبان الحبشة.

من القماش وكان له عدة عبيد فيهم رّجل دين فنم عليه بما فعله ودلهم على ما معه
فحمل هو وغيره فأحأيط بمركبه وبجميع ما فيها فوجدوا بها ما قاله العبد المذكورّ

 والرهبان وجميع ما معه من القاهرة.

يقبل فسعى بمال كبير في إبقاء مهجته وساعده في ذلك ممن يتهم في دينه فلم
 انتهى. السلطان ذلك وأمر به فحبس ثم قتل حأسبما ذكرناه عليه من الله ما يستحقه

القاضي ثم في يوم الخميس تاسع شهر رّجب خلع السلطان على جلل الدين محمد ابن
عوًضا عن بدرّ الدين محمد بن مزهر باستقرارّه في وظيفة كتابة السر بالديارّ المصرية

 والده بحكم وفاته وله من العمر دون العشرين سنة ولم يطر شارّبه.

العجمي وخلع السلطان على القاضي شرف الدين أبي بكر بن سليمان سبط ابن
بأعباء المعروف بالشقر أحأد أعيان موقعي الدست باستقرارّه نائب كاتب السر ليقوم

 الديوان عن هذا الشاب لعدم معرفته وقلة درّبته بهذه الوظيفة.



 دينارّ من تركة أبيه. وكانت ولية جلل الدين المذكورّ لكتابة السر على حأمل تسعين ألف

عبد ثم في يوم الخميس ثالث عشرين شهر رّجب المذكورّ قدم المير سودون من
الرحأمن نائب الشام إلى القاهرة وصحبته القاضي كمال الدين محمد بن البارّزي كاتب

 سر دمشق وطلعا إلى القلعة فخلع السلطان عليهما خلع الستمرارّ.

فيما يفعله واجتمع السلطان به غير مرة أعني بسودون من عبد الرحأمن فكلمه سودون
ذلك فقال له مماليكه الجلبان بالمباشرين وغيرهم وخوفه عاقبة المماليك القرانيص من

والموت غير الملك الشرف: قد عجزت عن إصلحأهم ثم كشف رّأسه ودعا عليهم بالفناء
رّأسك تعيش مرة فقال له التابك جارّقطلو: " ضع فيهم السيف وأقم عوضهم وما دام
حأرمة السلطان فالمماليك كثير ومائة من القرانيص خير من ألف من هؤلء الجلب ولول

ًؤا لهم.  لكان صغارّ عبيد القاهرة كف

منهم في وكان سبب ذلك أنهم صارّوا يضربون مباشري الدولة وينهبون بيوتهم ووقع
قتل بينهما دورّان المحمل في هذه السنة أمورّ شنيعة إلى الغاية وتقاتلوا مع العبيد حأتى

 جماعة وأشياء غير ذلك.

آخرين وتفرقة فمال السلطان إلى كلم تجارّ قطلو وأرّاد مسك جماعة كبيرة منهم ونفي
حأصل نفع جماعة أخر على المراء وقال: أحأسب أن مائة ألف دينارّ ما كانت ومتى

 المماليك المشتروات لستاذهم أو لذرّيته.

معارّضته ورّد فلما رّأى المير بيبغا المظفري ميل السلطان لكلم جارّقطلو أخذ في
واحأد منا وأشارّ كلمه فكان من جملة ما قاله: والله لول المماليك المشتروات ما أطاعك

وأمثاله وكان بخروج جاني بك الصوفي من السجن واختفائه بالقاهرة وخل عنك كلم هذا
ًدا لجارّقطلو ثم التفت بيبغا وقال لعبد الباسط: أنت ًبا لزوال عبد الباسط مساع تكون سب
 بيبغا المظفري له. ملك هذا فعند ذلك أمسك الشرف عما كان عزم عليه لعلمه بنصيحة

 الكلم. وانفض المجلس بعد أن أمرهم السلطان بكتمان ما وقع عند السلطان من

الباسط فلم يخف ذلك عن أحأد وبلغ المماليك الشرفية فتحلفوا لجارّقطلو ولعبد
 ولسودون من عبد الرحأمن.

إلى بيت الوزير فلما كان يوم الجمعة ثاني شعبان نزل المماليك الشرفية من الطباق
 كريم الدين بن كاتب المناخ ونهبوه لتأخر رّواتبهم.

أرّاد عزله وسافر فيه المير سودون من عبد الرحأمن إلى محل كفالته وكان السلطان
أصحابه وإبقاعه بمصر فوعد بخمسين ألف دينارّ حأتى خلع عليه باستمرارّه فكلمه بعض

 في ذلك فقال: أحأمل مائة ألف دينارّ ول أقعد بمصر في تهديد الجلب.

الجلبان وبين المير ثم لما كان يوم الثلثاء سادس شعبان ثارّت الفتنة بين المماليك
 الكبير جارّقطلو.

 وكان

 ابتداء الفتنة
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جارّقطلو وضربت أنه وقع بين بعض المماليك السلطانية وبين مماليك المير الكبير
بعضهم وكان الجلبان بعض مماليك جارّقطلو فأخذ المملوك يدافع عن نفسه ورّد على

 شج بعض المماليك السلطانية.

جارّقطلو فعند ذلك قامت قيامتهم وحأرك ذلك ما كان عندهم من الكمين من أستاذهم
 فتجمعوا على المملوك المذكورّ وضربوه فهرب إلى بيت أستاذه واحأتمى به.

 غير مرة. فعادت المماليك إلى إخوتهم واتفقوا على جارّقطلوا وترددوا إلى بابه

 وباتت الناس على تخوف من وقوع الفتنة لوقوع هذه القضية.

جارّقطلو ومماليكه وأصبحوا من الغد في جمع كثير من تحت القلعة وقد اتفقوا على قتل
على شراء فماج الناس لذلك وأغلقوا السواق خشية من وقوع النهب وتزاحأم الناس

النزول الخبز وأغلقت الدرّوب وانتشرت الزعر وأهل الفساد وتعوق مباشرو الدولة من
 من القلعة إلى دورّهم.

فلم يلتفتوا وأرّسل السلطان إليهم جماعة بالكف عن ماهم فيه وهددهم إن لم يرجعوا
 إلى كلمه.

المير طاز بالشارّع وسارّوا بأجمعهم إلى بيت المير الكبير جارّقطلو وكان سكنه ببيت
على طبلخاناته فوق العظم عند حأمام الفارّقاني فأغلق جارّقطلو بابه وأصعد مماليكه

 وإحأراقه. باب دارّه ليمنعوا المماليك السلطانية من كسر الباب المذكورّ

المير الكبير وتراموا بالنشاب وأقام الجلب يومهم كله مع كثرتهم ل يقدرّون على
درّبتهم جارّقطلو ول على مماليكه مع كثرة عددهم لعدم معرفتهم بالحروب ولقلة

 وسلحأهم.

يومهم هذا والسلطان يرسل إليهم بالكف عما هم فيه وهم مصممون على ما هم فيه
 كله.

 ووقع منهم أمورّ قبيحة في حأق أستاذهم وغيره.

ًبا عظيًما.  فلما وقع ذلك غضب السلطان غض

فأخذ يكثر من وأرّاد أن يوسع المراء في حأق مماليكه فخوفه المراء سوء عاقبة ذلك
 الدعاء عليهم سًرا وجهًرا وباتوا على ذلك.

أمر مماليكه فلما أصبحوا يوم الخميس ثامن شعبان استشارّ الملك الشرف المراء في
ًبا فأشارّوا عليه بأن يرسل يطلب من المير الكبير جارّقطلو المماليك الذين كانوا سب

 لقيام هذه الفتنة.

يطلبون غرماءهم وكانت المماليك الجلبان لما رّأوا في المس حأالهم في إدبارّ أرّسلوا
 من مماليك جارّقطلو من السلطان فلم يجبهم السلطان إلى ذلك.

أول هذه الفتنة فأرّسل السلطان بعد ذلك للمير الكبير يطلب مماليكه الذين كانوا في
ًبا ليس بذاك ثم  أمر بحبسهم. فأرّسل إليه بجماعة منهم فأخذهم السلطان وضربهم ضر



كلمتهم ولفرارّ ووافق ذلك عجز المماليك الجلبان عن قتال المير الكبير لعدم اجتماع
بعد أن كاد أمر أكثرهم وطلوعهم إلى الطبقة فأذعنوا بالصلح وخمدت الفتنة ولله الحمد

للمير الكبير وقالوا: هذه الوقعة أن يتسع إلى الغاية لن غالب المراء شق عليهم ما وقع
 لعظم من هذا. إذا كان هذا يقع للمير الكبير فنحن من باب أولى وأحأق

وغيرهم وظهر وتنبه من كان عنده كمين من الملك الشرف من المماليك المؤيدية شيخ
 للسطان لوايح من ذلك فاحأتارّ بين مماليكه وأمرائه إلى أن وقع الصلح.

بالشرف ومن يومئذ تغير خاطر جارّقطلو من الملك الشرف في الباطن مع خصوصيته
 حأتى أبدى بعض ما كان عنده في سفرة آمد حأسبما يأتي ذكره.

السكندرّية خمسة ثم ورّد الخبر على السلطان بأن في خامس شعبان هذا ورّد إلى ميناء
 المسلمون. أغربة فيها مقاتلة الفرنج مشحونة بالسلحا وباتوا بها وقد استعد لهم

الفرج الستادارّ وكان فلما أصبح النهارّ واقعوهم وقد أدرّكهم الزيني عبد القادرّ بن أبي
 مسافًرا بتروجة ومعه غالب عرب البحيرة نجدة للمسلمين.

حأادي عشرة فلما كثر جمع المسلمين انهزم الفرنج ورّدوا من حأيث أتوا في يوم الحأد
 ولم يقتل من المسلمين سوى فارّس واحأد من جماعة ابن أبي الفرج.

 ". لم ينالوا خيًرا وكفى الله المؤمنين القتال     ورّد الله الذين كفروا بغيظهم قلت قوله تعالى: "

 كل ذلك والسلطان مشغول بتجهيز تجريدة إلى بلد الشرق.

ًكا من فلما كان ثاني عشر شعبان المذكورّ أنفق السلطان في ثلثمائة وتسعين مملو
وهم: المماليك السلطانية لكل مملوك خمسين دينارًّا وفي أرّبعة من أمراء اللوف

أرّكماس الظاهري الدوادارّ الكبير وقرقماس حأاجب الحجاب وحأسين بن أحأمد المدعو
 تغري برمش البهسني ويشبك السودوني المعروف بالمشد لكل واحأد الفي دينارّ.

نحو ثلثين ألف وأنفق أيًضا في عدة من أمراء الطبلخانات والعشرات فبلغت نفقة الجميع
 المذكورّ. دينارّ ورّسم بسفرهم إلى الشام فسافروا في سابع عشرين شعبان

السلطانية إلى ثم في يوم الجمعة رّابع عشر شهر رّمضان حأملت جامكية المماليك
واحأد ستمائة درّهم القلعة لتنفق فيهم على العادة فامتنعوا من قبضها وطلبوا زيادة لكل

 وصمموا على ذلك.

شرهم وترددت الرسل بينهم وبين السلطان إلى أن زيد في جوامك عدة منهم وسكن
 وأخذوا الجامكية في يوم الثنين ثامن عشره.

وقاتلوهم فقتل بينهم ثم بعد ذلك وقع بين المماليك الجلبان وبين العبيد فتجمع السودان
 عدة وصارّوا جمعين لكل جمع عصبية.

المراء المتوجهين إلى ثم في يوم الرّبعاء تاسع ذي القعدة ورّد الخبر على السلطان بأخذ
 جهة بلد الشرق مدينة الرها من نواب قرايلك.

الشام لخذ وكان من خبر ذلك أن العساكر المصرية لما سارّت من القاهرة إلى جهة
مدينة حألب خرتبرت وقد مات متوليها ونازلها عسكر قرايلك صاحأب آمد فلما وصلوا إلى
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فأقاموا بحلب إلى ورّد عليهم الخبر بأخذ قرايلك قلعة خرتبرت وتحصينها وتسليمها لولده
ثم جميع نواب أن ورّد عليهم المير سودون من عبد الرحأمن نائب الشام بعساكر دمشق

 المسير. البلد الشامية بعساكرها وتشاورّوا في السير لها فأجمع رّأيهم على

فأتاهم بالبيرة كتاب فمضوا بأجمعهم: العسكر المصري والعسكر الشامي إلى جهة الرها
ًبا. أهل الرها بطلب المان وقد رّغبوا في الطاعة فأمنوهم وكتبوا لهم  كتا

الكشافة وسارّوا من البيرة وبين أيديهم مائتا فارّس من عرب الطاعة كشافة فوصلت
المدعو المذكورّون إلى الرها في شوال فوجدوا المير هابيل بن المير عثمان بن طرعلي

قرايلك صاحأب آمد قد وصل إليها ودخلها وحأصنها وجمع فيها خلئق من أهل الضياع
 بمواشيهم وعيالهم وأموالهم فنزلوا عليها فرموهم بالنشاب من فوق أسوارّ المدينة.

وقاتلهم فثبتوا له فلما رّأى هابيل قلة العرب برز إليهم في نحو ثلثمائة رّجل من عسكره
رّؤوسهم وعلقها على وقاتلوه فقتل بين الفريقين جماعة والكثر من العرب فأخذ هابيل

 أسوارّ المدينة.

الرها يوم وبينما هم في ذلك أدرّكهم العسكر المصري والشامي ونزلوا على ظاهر
عساكره الجمعة العشرين من شوال فوجدوا هابيل قد حأصن المدينة وجعل جماعة من

على أسوارّها فلما قرب العسكر من سورّ مدينة الرها رّماهم الرجال من أعلى السورّ
 بالنشاب والحجارّة فتراجع العسكر عنهم ونزلوا بخيامهم إلى بعد الظهر.

القتال أخربوا فركبوا الجميع وأرّسلوا إلى أهل الرها بالمان وأنهم إن لم يكفوا عن
 المدينة فلم يلتفتوا إلى كلمهم ورّموهم بالنشاب.

وجدوا في قتالها. فاتفق العسكر حأينئذ على الزحأف ورّكبوا بأجمعهم وزحأفوا على المدينة

 فلم يكن غير ساعة إل وأخذوا المدينة وأستولوا عليها.

بالمدينة ينهبون ويأخذون ما وتعلق أعيان البلد ومقاتلتها بالقلعة فانتشر العسكر وأتباعهم
 الحد. وجدوا ويأسرون من ظفروا به وأمعنوا في ذلك حأتى خرجوا عن

فلم يقبلوا وأصبحوا يوم السبت جدوا في حأصارّ القلعة وأرّسلوا إلى من بها بالمان
 واستمروا بالرمي بالنشاب والحجارّة وغير ذلك.

 الحأد على ذلك. ونصبوا على القلعة المكاحأل والمدافع وأخذوا في النقوب وباتوا ليلة

فضعف أمر وأصبحوا يوم الحأد على ما هم عليه من القتال والحصارّ إلى وقت الضحى
 من بالقلعة بعد قتال شديد وطلبوا المان فكفوا عند ذلك عن قتالهم.

العساكر ونزلت رّسلهم إلى المير سودون من عبد الرحأمن نائب الشام وهو مقدم
أنهم ل وكلموهم في نزولهم وتسليمهم القلعة وحألفوه هو والمير قصروه نائب حألب على

ًدا منهم فركنوا إلى أيمانهم.  يؤذونهم ول يقتلون أحأ

الظهر من يوم ونزل المير هابيل بن قرايلك ومعه تسعة من أعيان أمراء أبيه في وقت
 الكبير. الحأد ثاني عشرين شوال المذكورّ فتسلمه المير أرّكماس الظاهري الدوادارّ



ليتسلموها فوجدوا ورّكب المير سودون من عبد الرحأمن ومعه بقية النواب إلى القلعة
النواب في عدم المماليك السلطانية قد وقفوا على باب القلعة ليدخلوا إليها فكلمهم
ًنا ومنعوهم من الدخول إليها فأفحشوا في الرد دخولهم وقالوا لهم: نحن أعطيناهم أما

بغير رّضا النواب على النواب فراجعوهم في ذلك فهم المماليك بقتالهم وهاجموا القلعة
 والمراء ودخلوها.

 فشق ذلك على النواب وعادوا إلى مخيمهم.

والسبي حأتى نهبوا فمد المماليك أيديهم هم والتركمان والعراب والغلمان في النهب
 الغاية. جميع ما كان بالقلعة وأسروا النساء والصبيان وأفحشوا بها إلى

وقتلوا من كان بها ثم ألقوا النارّ فيها فأحأرقوها بعدما أخلوها من جميع ما كان فيها
في الحريق جماعة من وبالمدينة ثم أخربوا المدينة وألقوا النارّ فيها فاحأترقت واحأترق

ًفا من العسكر فلما احأترقت المدينة النسوة فإنهن اختفين في الماكن من البلد خو
أيًضا معهن عدة احأترقن الجميع في النارّ التي أضرمت بسكك المدينة وخباياها واحأترق

 كبيرة من أولدهن.

 القتلى. هذا بعد أن أسرفوا في القتل بحيث إنه كان الطريق قد ضاق من كثرة

والسر والحأراق وفي الجملة فقد فعلوا بمدينة الرها فعل التمرلنكيين وزيادة من القتل
 والفجورّ بالنساء فما شاء الله كان.

النهب والسبي ثم رّحألوا من الغد في يوم الثنين ثالث عشرينه وأيديهم قد امتلت من
 كبيرة. فقطعت منهم عدة نساء من التعب فمتن عطًشا وبيعت منهن بحلب وغيرها عدة

نستطب إذا مرضنا قال المقريزي: وكانت هذه الكائنة من مصيبات الدهر: الوافر وكنا
إذا بلغه عن أحأد فجاء الداء من قبل الطبيب أفأما بالعهد من قدم لقد عهدنا ملك مصر

ويهدمه فصرنا من ملوك القطارّ قد فعل ما ل يجوز أو فعل ذلك رّعيته بعث ينكر عليه
كلم نحن نأتي من الحرام بأشنعه ومن القبيح بأفظعه وإلى الله المشتكى انتهى

 المقريزي.

أمره ول عن قلت: لم يكن ما وقع من هؤلء الغوغاء بإرّادة الملك الشرف ول عن
 حأضورّه.

القلعة بالجملة فلم وقد تقدم أن نواب البلد الشامية وأكابر المراء منعوهم من دخول
النهابة كما هي يقدرّوا على ذلك لكثرة من كان اجتمع بالعسكر من التركمان والعرب

 عادة العساكر.

أحأد من ملوك وإن كان كون الشرف جهز العسكر إلى جهة الرها فهذا أمر وقع فيه كل
ًثا ول زالت الملوك على ذلك من مبدأ الزمان إلى آخره معروف ذلك القطارّ قديًما وحأدي

 عند كل أحأد.

.انتهى

السيد الشريف ثم في ليلة الخميس ثامن ذي الحجة سنة اثنتين وثلثين المذكورّة قدم
شهاب الدين أحأمد بن علي بن إبراهيم بن عدنان الحسيني من دمشق بطلب من

السلطان بعد أن خرج أكابر الدولة إلى لقائه واستمر بالقاهرة إلى يوم الخميس خامس



عشر ذي الحجة فخلع السلطان عليه باستقرارّه كاتب السر الشريف بالديارّ المصرية
عن جلل الدين محمد بن مزهر بحكم عزله وعملت الطرحأة خضراء برقمات ذهب عوًضا

 جليل إلى الغاية. فكان له موكب

مزهر المقدم ثم في يوم الجمعة سادس عشره خلع السلطان على جلل الدين محمد بن
 ذكره واستقر في توقيع المقام الناصري محمد ابن السلطان.

المقبوض عليه من ثم في يوم السبت رّابع عشرينه قدم القاهرة المير هابيل بن قرايلك
 بها. الرها ومعه جماعة في الحديد فشهروا بالقاهرة إلى القلعة وسجنوا

وسبب ذلك وقد تخلف العسكر المصري بحلب وفي هذه السنة كان خراب مدينة تبريز
مدينة أن صاحأبها إسكندرّ بن قرا يوسف بن قرا محمد بن بيرم خجا التركماني زحأف على

المدينة السلطانية وقتل متملكها من جهة القان شاه رّخ بن تيمورّلنك في عدة من أعيان
 ونهب السلطانية وأفسد بها غاية الفساد.

ولقيه وقد نزل فسارّ إليه شاه رّخ في جموع كثيرة فخرج إسكندرّ من تبريز وجمع لحربه
 خارّج تبريز.

المدعو قرايلك فانتدب شاه رّخ لمحارّبة إسكندرّ المذكورّ المير عثمان بن طر علي
سادس عشر صاحأب آمد وقد أمده شاه رّخ بعسكر كثيف وقاتله خارّج تبريز في الجمعة
ًدا قتل فيه كثير من الفئتين إلى أن كانت الكسرة على إسكندرّ ذي الحجة قتاًل شدي

 وجماعته وانهزم وهم في أثره يطلبونه ثلثة أيام ففاتهم إسكندرّ.

وسبوا وأسروا وفعلوا فنهبت الجغتاي عامة بلد أذرّبيجان وكرسي أذرّبيجان تبريز وقتلوا
 العين. أفاعيل أصحابهم من أعوان تيمورّ حأتى لم يدعوا بها ما تراه

فما ترك في تبريز ثم ألزم شاه رّخ أهل تبريز بمال كبير ثم جلهم بأجمعهم إلى سمرقند
ًفا أو عاجًزا ل خير فيه.  إل ضعي

 ثم بعد مدة طويلة رّحأل جهة بلده.

القوات وبيع لحم وبعد رّحأيله انتشرت الكراد بتلك النواحأي تعبث وتفسد حأتى فقدت
 الكلب الرطل بعدة دنانير.

وقعة تكون الكسرة قلت: وقد تكررّ قتال إسكندرّ هذا لشاه رّخ المذكورّ غير مرة وهو في
 والذلة عليه وهو ل يرعوي ول يستحي ول يرجع عن جهله وغيه.

أقول: ليس ذلك من وقد نسبه بعض الناس للشجاعة لكثرة مواقعته مع شاه رّخ المذكورّ
إشفاقه على رّعيته الشجاعة إنما هو من قلة مروءته وإفراط جهله وسخفه وجنونه وعدم

بعينه وإن طاب له وبلده حأيث يقاتل من ل قبل له به ول طاقة بدفعه فهذا هو الجنون
 من هذا الكحل فليكتحل.

وسارّ بلد الكراد إسكندرّ فإنه بعد هزيمته جال في البلد وتشتت شمله وتبددت عساكره
شدائد إلى أن نجا وقد وقع بها الثلوج ثم سارّ إلى قلعة سلماس فحصره الكراد وقاسى

 منها بنفسه وسارّ إلى جهة من الجهات انتهى.

 ثم في يوم



 وثمانمائة الحأد رّابع عشرين المحرم سنة ثلث وثلثين

شرحا قدم إلى القاهرة رّسول ملك الشرق شاه رّخ بن تيمورّلنك بكتابه يطلب فيه
البخارّي للحافظ شهاب الدين أحأمد بن حأجر وتارّيخ الشيخ تقي الدين المقريزي المسمى

بالسلوك لدول الملوك ويعرض أيًضا في كتابه بأنه يريد أن يكسو الكعبة ويجري العيش
 بمكة فلم يلتفت السلطان إلى كتابه ول إلى رّسوله وكتب له بالمنع في كل ما طلبه.

الدين ثم في يوم الخميس سادس عشرين صفر خلع السلطان على قاضي القضاة علم
 صالح البلقييي وأعيد إلى قضاء الشافعية بعد عزل الحافظ شهاب الدين بن حأجر.

إلى قضاء الحنفية وخلع أيًضا على القاضي زين الدين عبد الرحأمن التفهني وأعيد أيًضا
 بعد عزل قاضي القضاة بدرّ الدين محمود العيني.

عوًضا عن واستقر القاضي صدرّ الدين أحأمد بن العجمي في مشيخة خانقاه شيخون
 التفهني وخلع عليه في يوم الثنين أول شهر رّبيع الول.

القاضي سعد الدين ثم في يوم الثلثاء سلخ شهر رّبيع الول المذكورّ خلع السلطان على
المعروف بابن كاتب إبراهيم ابن القاضي كريم الدين عبد الكريم بن سعد الدين بركة

 جكم باستقرارّه ناظر الخواص الشريفة بعد موت والده.

بدرّ الدين ثم في يوم السبت رّابع شهر رّبيع الخر خلع السلطان على قاضي القضاة
إينال محمود العييي المقذم ذكره باستقرارّه في حأسبة القاهرة عوًضا عن المير

 الششماني مضاًفا لما معه من نظر الحأباس.

المير شهاب ثم في يوم الخميس تاسع شهر رّبيع الخر المذكورّ خلع السلطان على
باستقرارّه في الدين أحأمد الدوادارّ المعروف بابن القطع وقد صارّ قبل تارّيخه زرّدكاًشا

القاهرة على إمرته نيابة السكندرّية عوًضا عن آقبغا التمرازي بحكم عزله وقدومه إلى
 المصرية. فإنه كان ولي نيابه إسكندرّية على إقطاعه: تقدمة ألف بالديارّ

أستادارًّا ثم في خامس عشرينه خلع السلطان على آقبغا الجمالي الكاشف باستقرارّه
دينارّ بعد تكفية بعد عزل الزيني عبد القادرّ بن أبي الفرج على أن آقبغا يحمل مائة ألف

هذا من الديوان فكذب وتخومل وعزل بعد مدة يسيرة حأسبما نذكر وكان أصل آقبغا
إلى الوباش من مماليك المير كمشبغا الجمالي أحأد أمراء الطبلخانات وصارّ يتردد

ًيا عند الكشاف ثم ترقى حأتى ولي الكشف إقطاع أستاذه كمشبغا المذكورّ ثم خدم بلص
في دولة الملك الشرف هذا وأثرى وكثر ماله فحسن له شيطانه أن يكون أستادارًّا وأخذ

يسعى في ذلك سنين إلى أن سمح له الملك الشرف بذلك وتولى الستادارّية وأستاذه
المير كمشبغا الجمالي في قيد الحياة من جملة أمراء الطبلخانات فلم تحسن سيرته

 بعد مدة. وعزل

من مات من أهل وفي هذا الشهر وقع الطاعون بإقليم البحيرة والغربية بحيث إنه أحأصي
 المحلة زيادة على خمسة آلف إنسان.

السنة الخالية وكان الطاعون أيًضا قد وقع بغزة والقدس وصفد ودمشق من شعبان في
يعهد وقوع واستمر إلى هذا الوقت وعد ذلك من النوادرّ لن الوقت كان شتاء ولم

 الطاعون في فصل الربيع.
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الشتاء فوقع في ويعلل الحكماء ذلك بأنه سيلن الخلط في فصل الربيع وجمودها في
 هذه السنة بخلف ذلك.

عدة من يموت بها وكان قدم الخبر بوقوع الطاعون بمدينة برصا من بلد الروم وأنه زاد
 في يوم على ألف وخمسمائة إنسان.

 ثم بدأ الطاعون بالديارّ المصرية في أوائل رّبيع الخر.

وأعمالها في سنة قلت: وهذا الطاعون هو الفناء العظيم الذي حأصل بالديارّ المصرية
 ثلث وثلثين المذكورّة.

وأن يتوبوا إلى ثم في يوم الخميس أول جمادى الولى نودي بالقاهرة بصيام ثلثة أيام
الحأد رّابع الله تعالى من معاصيهم وأن يخرجوا من المظالم ثم إنهم يخرجون في يوم

 جمادى الولى المذكورّ إلى الصحراء.

في جمع موفورّ فلما كان يوم الحأد رّابعه خرج قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني
الناس فكثر إلى الصحراء خارّج القاهرة وجلس بجانب تربة الملك الظاهر برقوق ووعظ

 ضجيج الناس وبكاؤهم في دعائهم وتضرعهم ثم انفضوا.

 فتزايدت عدة الموات في هذا اليوم عما كانت في أمسه.

أنه قدم ثم في ثامن جمادى الول هذا قدم كتاب إسكندرّ بن قرا يوسف صاحأب تبريز
السلطان إلى إلى بلده وقصده أن يمشي بعد انقضاء الشتاء لمحارّبة قرايلك فلم يلتفت

 كتابه لشغله بموت مماليكه وغيرهم بالطاعون.

وإطلقه فلم ثم ورّد كتاب قرايلك أيًضا على السلطان يسأل فيه العفو عن ولده هابيل
 يسمح له السلطان بذلك.

 ثم عظم الوباء في هذا الشهر وأخذ يتزايد في كل يوم.

يوم تارّيخه تسعة ثم ورّد الخبر أيًضا أنه ضبط من مات من النحريرية بالوجه البحري إلى
ًدا وأنه بلغ عدة الموات في السكندرّية في كل يوم آلف سوى من لم يعرف وهم كثير ج

 نحو المائة وأنه شمل الوباء غالب القاليم بالوجه البحري.

طفت على وجه ثم وجد في هذا الشهر بنيل مصر والبرك كثير من السمك والتماسيح قد
شدة ما بها الماء ميتة واصطيدت سمكة تسمى بنية كبيرة فإذا هي كأنما صبغت بدم من

 من الحأمرارّ.

 والذئاب موتى. ثم وجد في البرية مابين السويس والقاهرة عدة كبيرة من الظباء

 ثم قدم الخبر بوقوع الوباء أيًضا ببلد الفرنج.

القاهرة ثم في يوم الخميس سلخه ضبطت عدة الموات التي صلي عليها بمصليات
ونيف وببولق وظواهرها فبلغت ألفين ومائة ولم يرد منها في أورّاق الديوان غير أرّبعمائة

 سبعين.

ًنا من صيادي السمك كانوا في وفشا الطاعون في الناس وكثر بحيث إن ثمانية عشر إنسا
إلى القبورّ موضع واحأد فمات منهم في يوم واحأد أرّبعة عشر ومضى الرّبعة ليجهزوهم



القبورّ فمات هو فمات منهم وهم مشاة ثلثة فقام الواحأد بشأن الجميع حأتى أوصلهم إلى
ورّكب أرّبعون رّجًل في أيًضا قاله الشيخ تقي الدين المقريزي في تارّيخه ثم قال أيًضا:

وصولهم إلى مركب وسارّوا من مدينة مصر نحو بلد الصعيد فماتوا بأجمعهم قبل
 الميمون.

رّاكبة ومرت امرأة من مصر تريد القاهرة وهي رّاكبة على حأمارّ مكارّي فماتت وهي
 أهل. وصارّت ملقاة بالطريق يومها كله حأتى بدأ يتغير رّيحها فدفنت ولم يعرف لها

ًعا مع شدة البرد.  وكان النسان إذا مات تغير رّيحه سري

 المائتين. وشنع الموت بخانقاه سرياقوس حأتى بلغت العدة في كل يوم نحو

 ستمائة إنسان. وكثر أيًضا بالمنوقية والقليوبية حأتى كان يموت في الكفر الواحأد

ًتا كثيرة خلت من سكانها مع كثرة عددهم وأن قلت: والذي رّأيته أنا في هذا الوباء أن بيو
 وأرّبعة وخمسة. القطاع الواحأد كان ينتقل في مدة قليلة عن ثلثة أجناد

الخاصكية وهم: أزدمر ومات من مماليك الوالد رّحأمه الله في يوم واحأد أرّبعة من أعيان
الجميع في يوم واحأد الساقي وملج السلحا دارّ وبيبرس الخاصكي ويوسف الرماحا ماتوا

التوابيت والدكك وبالله لم فتحيرنا بمن نبدأ بتجهيزه ودفنه على اختلف سكناهم وقلة
واحأد منهم أهل لنزول أشهد منهم غير يوسف الرماحا وأرّسلت لمن بقي غيري مع أن كل

 السلطان للصلة عليه.

الخاصكية من الدولة ثم أصبح من الغد مات سنقر دوادارّ الوالد الثاني وكان من أكابر
 المؤيدية.

 هذا خلف من مات منهم من الجمدارّية ومن مماليك المراء.

 تحت حأصر. وأما من مات من عندنا من المماليك والعبيد والجوارّي والخدم فل يدخل

إسماعيل فإنه ومات من إخوتي وأولدهم سبعة أنفس ما بين ذكورّ وإناث وأعظمهم أخي
كانت فأحأصي مات وسنه نحو العشرين سنة قال المقريزي: ثم تزايدت عدة الموات عما

ًفا ومائتي في يوم الثنين رّابع جمادى الخرة من خرج عن أبواب القاهرة فبلغت عدتهم أل
ومدينة ميت سوى من خرج عن القاهرة من أهل الحكورّ والحسينية وبولق والصليبة

 مصر والقرافتين والصحراء وهم أكثر من ذلك.

أناًسا عملوا التوابيت ولم يورّد بديوان الموارّيث بالقاهرة سوى ثلثمائة وتسعين وذلك أن
 الديون أسماءهم. للسبيل فصارّ أكثر الناس يحملون موتاهم عليها ول يورّدون

وارّتفع سعر سائر ما قال: وفي هذه اليام ارّتفعت أسعارّ الثياب التي يكفن بها الموات
من المرضى هو الذي يحتاج إليه المرضى كالسكر وبزرّ الرجلة والكمثرى على أن القليل

ًعا في ساعة وأقل منها. ًتا سري  يعالج بالدوية بل بعضهم يموت مو

فسادهم وشرهم وعظم الوباء في المماليك السلطانية سكان الطباق بالقلعة الذين كثر
ًكا مرضى وعظم عتوهم وضرهم بحيث إنه كان يصبح منهم أرّبعمائة وخمسون مملو

ًكا.  فيموت منهم في اليوم زيادة على الخمسين مملو



 انتهى كلم المقريزي.

يقدرّوا له على قلت: والذي رّأيته أنا أنه مات بعض أعيان المراء مقدمي اللوف فلم
 تابوت حأتى أخذ له تابوت من السبيل.

ًتا غير أنه ل عدة فيه وأما الخ رّحأمه الله فإنه لما توفي إلى رّحأمة الله تعالى وجدنا له تابو
الغاسل أخذ من عليه فلما وضع الخ فيه طرحا عليه سلرّي سمورّ من قماشه على أن

 تابوته. قماًشا يساوي عشرة آلف درّهم ومع هذا لم ينهض أهل الحانوت بكسوة

جمادى وبلغ عدة من صلي عليه من الموات بمصلى باب النصر في يوم الحأد عاشر
 الخرة خمسمائة وخمسة وقد أقام هناك جماعة كبيرة بأدويه وأقلم لضبط ذلك.

ًفا ًدا من باب وبطلت الصلة بالمصلة وإنما صارّ الناس يصلون على أمواتهم ص واحأ
ًعا دفعة االمصلى إلى تجاه باب دارّ الحاجب فكان يصلى على الرّبعين والخمسين م

 واحأدة.

وكان ومات لشخص بخدمتنا يسمى شمس الدين الذهبي ولد فخرجنا معه إلى المصلى
سن الميت دون سبع سنين فلما أن وضعناه للصلة عليه بين الموات جيء بعدة كبيرة

 أخرى إلى أن تجاوز عددهم الحد ثم صلي على الجميع.

مقدارّ عمره فأخذه وتقدمنا لخذ الميت المذكورّ فوجدنا غيرنا أخذه وتبرك لنا غيره في
بذلك وقلنا لعل أهله ولم يفطنوا به ففهمت أنا ذلك وعرفت جماعة أخر ولم نعلم أباه

 في الحزن. الذي أخذه يوارّيه أحأسن موارّاة وليس للكلم في ذلك فائدة غير زيادة

تابوتنا هذا عتيق فلما دفن الصبي وأخذ أهل الحانوت التابوت صاحأوا وقالوا: ليس هذا
 وقماشه أيًضا خلق.

هذه فأشرت إليهم بالسكات وهددهم بعض المماليك بالضرب فأخذوه ومضوا فكانت
 الواقعة من الغرائب المهولة.

 محالة. كل ذلك والطاعون في زيادة ونمو حأتى أيقن كل أحأد أنه هالك ل

والخدم فنتعادد إلى وكنا نخرج من صلة الجمعة إلى بيتنا وقد وقف جماعة من الصحاب
 الجمعة الثانية فينقص منا عدة كبيرة ما بين ميت ومريض.

أشياء واستسلم كل أحأد للموت وطابت نفسه لذلك وقد أوصى وتاب وأناب ورّجع عن
 كثيرة.

للمصلة للصلة وصارّ غالب الشباب في يد كل واحأد منهم سبحة وليس له دأب إل التوجه
وماتت عندنا وصيفة على الموات وأداء الخمس والبكاء والتوجه إلى الله تعالى والتخشع

وقد عجز مولدة بعد أن مرضت من ضحى النهارّ إلى أن ماتت قبل المغرب فأصبحنا
أفخر الخدم عن تحصيل تابوت لها فتولت تغسيلها أمها وجماعة من العجائز وكفنوها في

 ثيابها على أحأسن وجه غير أننا لم نلق لها نعًشا.

الشهابي أحأمد بن وقد ألزمني التوجه للصلة على المير الكبير بيبغا المظفري وعلى
الخدم إلى أن المير تمراز النائب فوقفت على الباب والميتة محمولة على أيدي بعض

ًبا ووضعتها عند الميتة واشتالتا على أعناق اجتازت بنا جنازة امرأة فأنزلت التابوت غص



من التابوت الرجال وسارّت أمها وبعض الخدم معها إلى أن قارّبت التربة فأخذوها
 ودفنوها.

فقط في يوم ثم بلغ في جمادى الخرة المذكورّة عدة من صلي عليه بمصلة باب النصر
 واحأد زيادة على ثمانمائة ميت.

القاهرة اثني عشر ثم في اليوم المذكورّ بلغ عدة من خرج من الموات من سائر أبواب
ًفا وثلثمائة ميت محررّه من الكتبة الحسبة بأمر شخص من أكابر الدولة وقيل بأمر أل

 السلطان.

الوسط من جمادى ثم بلغ عدة من صلي عليه بمصله باب النصر من الموات في العشر
ًنا ويقارّب ذلك مصلة ًفا وثلثين إنسا ًفا وني المؤمني بالرميلة فيكون الخرة المذكورّة أل

 على هذا الحساب مات في هذا اليوم نحو خمسة عشر ألف إنسان.

بالقرافة الكبرى والقرافة قال المقريزي: واتفق في هذا الوباء غرائب منها: أنه كان
وامرأة وصغير وكبير ففنوا الصغرى من السودان نحو ثلثة آلف إنسان ما بين رّجل
الجبل وباتوا ليلتهم سهارًّا ل بالطاعون حأتى لم يبق منهم إل القليل ففروا إلى أعلى

يومهم من الغد بالجبل فلما كانت يأخذهم نوم لشدة ما نزل بهم من فقد أهليهم وظلوا
ًنا وأصبحوا فإلى أن يأخذوا في دفنهم مات منهم الليلة الثانية مات منهم ثلثون إنسا

 ثمانية عشر.

ًعا بالحلقة تنقل في أيام قليلة إلى تسعة نفر  وكل منهم يموت. قال: واتفق أن إقطا

وتزايد ازدحأام ومن كثرة الشغل بالمرضى رّالموات تعطلت السواق من البيع والشراء
القفاص وعلى الناس في طلب الكفان والنعوش فحملت الموات على اللواحا وعلى

 اليدي.

طول ليلتهم وعجز الناس عن دفن أمواتهم فصارّوا يبيتون بها في المقابر والحفارّون
 يحفرون.

 وعملوا حأفائر كبيرة بلغ في الحفرة منها عدة أموات.

 وأكلت الكلب كثيًرا من أطراف الموات.

النعوش في وصارّ الناس ليلهم كله يسعون في طلب الغسال والحمالين والكفان وترى
 الشوارّع كأنها قطارّات جمال لكثرتها متواصلة بعضها في إثر بعض.

 انتهى كلم المقريزي.

الدين ثم في يوم الجمعة خامس عشر جمادى الخرة المذكورّة جمع الشريف شهاب
ًفا اسم كل شريف منهم أحأمد كاتب السر بالديارّ المصرية بأمر السلطان أرّبعين شري

محمد وفرق فيهم من ماله خمسة آلف درّهم وأجلسهم بالجامع الزهر فقرأوا ما تيسر
القرآن الكريم بعد صلة الجمعة ثم قاموا هم والناس على أرّجلهم ودعوا الله تعالى من
غص الجامع بالناس فلم يزالوا يدعون الله حأتى دخل وقت العصر فصعد الرّبعون وقد

ًفا  إلى سطح الجامع وأذنوا جميًعا ثم نزلوا وصلوا مع الناس صلة العصر وانفضوا. شري



عندهم فارّتفع وكان هذا بإشارّة بعض العاجم وأنه عمل ذلك ببلد الشرق في وباء حأدث
 عقيب ذلك.

 حأتى انقطع. ولما أصبح الناس في يوم السبت أخذ الوباء يتناقص في كل يوم بالتدرّيج

المذكورّة غير أنه لما نقلت الشمس إلى برج الحمل في يوم ثامن عشر جمادى الخرة
الناس ودخل فصل الربيع وأخذ الطاعون يتناقص غير أنه فشا الموت من يومئذ في أعيان

وفشا أيًضا وأكابرهم ومن له شهرة بعدما كان أوًل في الطفال والموالي والغرباء والخدم
الشراف بجامع ببلد الصعيد وبغالب الدواب والعجب أن الشريف كاتب السر الذي جمع

أن يلبس الزهر مات بعد ذلك باثني عشر يوًما وولي أخوه كتابة السر عوضه وقبل
في الخلعة وأما من مات في هذا الوباء من العيان فجماعة كبيرة يأتي ذكر بعضهم

 وفيات هذه السنة من هذا الكتاب.

الدين ثم في يوم الثنين تاسع شهر رّجب خلع السلطان على المير الطواشي زين
بعد خشقدم الرومي اليشبكي نائب مقدم المماليك باستقرارّه مقدم المماليك السلطانية

 موت المير فخر الدين ياقوت الرّغون شاوي الحبشي.

مقدم المماليك وخلع السلطان على الطوشي فيروز الركني الرومي باستقرارّه في نيابة
 عوًضا عن خشقدم المذكورّ.

ثغر ثم في سادس عشر شهر رّجب المذكورّ قدم المير تغري بردي المحمودي من
دمياط وكان قد نقل إليه من سجن السكندرّية قبل تارّيخه بمدة فرسم السلطان أن

ًكا بها عوًضا عن المير قاني باي الحمزاوي بحكم يتوجه من قليوب إلى دمشق ليكون أتاب
 حأضورّ قاني باي المذكورّ إلى القاهرة ليكون بها من جملة مقدمي اللوف.

الحنفي ثم في ثالث عشرينه خلع السلطان على الشيخ بدرّ الدين حأسن بن القدسي
باستقرارّه في مشيخة الشيوخ بالشيخونية بعد موت القاضي صدرّ الدين أحأمد بن

 العجمي.

رّخ بن تيمورّلنك ثم ورّد الخبر على السلطان بحركة قرايلك على البلد الحلبية وأن شاخ
 قد شتى بقراباغ فأخذ السلطان في تجهيز عسكر للسفر.

ولم يعرف به هذا وقد أشيع بالقاهرة بأن المير جاني بك الصوفي مات بالطاعون ودفن
 بسببه. أحأد فلم تطب نفس السلطان لهذا الخبر واستمر على ما هو عليه من القلق

ورّسم أن يقتصر ثم في يوم الرّبعاء ثالث شعبان منع السلطان نواب القضاة من الحكم
كل منهما على القاضي الشافعي على أرّبعة نواب والحنفي على ثلثة والمالكي والحنبلي

 اثنين.

ًيا بمصر بل ونصف هذا فيه كفاية.  قلت: نعمة طائلة خمسة عشر قاض

ولم يعهد ثم في يوم الثنين ثامن شعبان أدير محمل الحاج على العادة في كل سنة
تأخير ذلك دورّانه في شعبان قبل ذلك غير أن الضرورّة بموت المماليك الرماحأة اقتضت

 وكان الجمع فيه من الناس دون العادة لكثرة وجد الناس على موتاهم.

السفاحا ثم في يوم السبت ثامن عشر شهر رّمضان قدم شهاب الدين أحأمد بن صالح بن
كاتب سر حألب باستدعاء ليستقر في كتابة السر بالديارّ المصرية ويستقر عوضه في



كتابه سر حألب ابنه زين الدين عمر على أن يحمل شهاب الدين المذكورّ عشرة آلف
 دينارّ.

وباشر وكانت كتابة السر شغرت من يوم مات الشريف شهاب الدين أحأمد الدمشقي
الدين أبو أخوه عماد الدين أبو بكر أياًما قليلة ومات أيًضا بالطاعون فباشر القاضي شرف

جماعة كبيرة بكر الشقر نائب كاتب السر إلى يوم تارّيخه بعد أن سعى في كتابة السر
عشرينه باستقرارّه بالقاهرة فاختارّ السلطان ابن السفاحا هذا وبعث بطلبه وخلع عليه في

وخفة وجهل بصناعة في كتابة السر فباشر الوظيفة بقلة حأرمة وعدم أبهة مع حأدة مزاج
 النشاء.

أمره لعدم فضيلته على أنه باشر كتابة السر بحلب سنين قبل ذلك ومع هذا كله لم ينتج
ًظا عامية وبالجملة فإنه كان غير أهل لهذه فإنه كان يظهر من قراءته للقصص ألفا

 الوظيفة.

 انتهى.

الرها إلى ثم في يوم السبت رّابع عشرين شوال قدم المماليك السلطانية من تجريدة
 القاهرة وكانوا من يوم ذاك بمدينة حألب وتخلفت المراء بها.

الدين عبد الكريم ثم في يوم الثنين ثالث ذي القعدة خلع السلطان على الصاحأب كريم
ًفا إلى الوزرّ عوًضا عن آقبغا الجمالي بحكم عجز بن كاتب المناخ باستقرارّه أستادارًّا مضا

 آقبغا عن القيام بالكلف السلطانية.

المال ثم في سادس ذي القعدة أمسك السلطان آقبغا المذكورّ وأهين وعوقب على
ًفا للجسورّ بعد أيام.  فحمل جملة ثم أفرج عنه واستقر كاش

أو في النيل وفي يوم الثلثاء ثامن عشر ذي القعدة أيًضا ويوافقه خامس عشر مسرى
ًعا فركب السلطان الملك الشرف من قلعة الجبل ونزل حأتى خلق ستة عشر ذرّا

المقياس وعاد ثم في ليلة السبت خامس عشر ذي القعدة ظهر للحاج المصري وهم
 جهة البحر المالح كوكب يرتفع ويعظم ثم تفرق منه شررّ كبارّ ثم اجتمع. سائرون من

كبير وهلك أيًضا لما أصبحوا اشتد عليهم الحر فهلك من مشاة الحاج ثم من الركبان عالم
في بعض من جمالهم وحأميرهم عدة كبيرة كل ذلك من شدة الحر والعطش وهلك أيًضا

 أودية الينبع جميع ما كان فيه من البل والغنم.

إلى بيت ابن ثم في يوم الثلثاء ثامن ذي الحجة رّكب السلطان من قلعة الجبل ونزل
حأربية فلعبا كما البارّزي المطل على النيل بساحأل بولق وسارّ بين يديه غرابان في النيل

ًعا وسارّ إلى القلعة.  لو حأارّبا الفرنج ثم رّكب السلطان من وقته سري

زيارّة القدس ثم في عاشر ذي الحجة توجه زين الدين عبد الباسط ناظر الجيش إلى
 الشريف وعاد في يوم تاسع عشرينه.

منها والمراء ثم ورّد الخبر على السلطان في هذا الشهر بتوجه المير قصروه نائب حألب
جعبر المجردون معه لمحارّبة قرقماس بن حأسين بن نعير فلقوا جمائعه تجاه قلعة

فانهزم قرقماس عن بيوته فأخذ العسكر في نهب ماله فرد عليهم العرب وهزموهم
وقتلوا كثيًرا من العساكر وممن قتل المير قشتم المؤيدي أتابك حألب وغيره وعاد

 العسكر إلى حألب بأسوء حأال فعظم ذلك على الملك الشرف إلى الغاية.



بأرّض مصر قال المقريزي: وكان في هذه السنة حأوادث شنيعة وحأروب وفتن فكان
مائة بحريها وقبليها وبالقاهرة ومصر وظواهرها وباء عظيم مات فيه على أقل ما قيل

ألف إنسان والمجازف يقول هذه المائة ألف من القاهرة ومصر فقط سوى من مات
 بالوجه القبلي والبحري وهم مثل ذلك.

ًدا قلت: وليس في قول القائل إن هذه المائة ألف من القاهرة ومصر فقط مجازفة أب
ًطا وأقل من مات فيه دون فإن الوباء أقام أزيد من ثلثة أشهر ابتداء وانتهاء وانحطا

ما ثم العشرين كل يوم وأزيد من مات فيه نحو خمسة عشر ألف إنسان وبهذا المقتضى
 مجازفة ومتحصل ذلك يكون بالقياس أزيد مما قيل انتهى.

عدتهم على قال أعني المقريزي: وغرق ببحر القلزم مركب فيه حأجاج وتجارّ تزيد
 ثمانمائة إنسان لم ينج منهم سوى ثلثة رّجال وهلك باقيهم.

والعطش ثلثة آلف وهلك في ذي القعدة أيًضا بطريق مكة فيما بين الزلم والينبع بالحر
 إنسان ويقول المكثر خمسة آلف.

والغلل ما وغرق في نيل مصر في مدة يسيرة اثنتا عشرة سفينة تلف فيها من البضائع
 قيمته مال عظيم.

عظيم وكان بغزة والرملة والقدس وصفد ودمشق وحأمص وحأماة وحألب وأعمالها وباء
 هلك فيه خلئق ل يحصي عددهم إل الله تعالى.

إلى تبريز في وكان ببلد المشرق بلء عظيم وهو آن شاه رّخ بن تيمورّ ملك الشرق قدم
 عسكر يقول المجازف عدتهم سبعمائة ألف.

 انتهى. قلت: يغفر الله لقائل هذا اللفظ فإنه تجاوز حأد المجازفة في قوله

يوسف فقدم قال: فأقام شاه رّخ على خوي نحو شهرين وقد فر منه إسكندرّ بن قرا
فارّس عليه المير عثمان بن طرعلي المدعو قرايلك التركماني صاحأب آمد في ألف

ًعا يقول المجازف فبعثه على عسكر لمحارّبة إسكندرّ وسارّ في أثره وقد جمع إسكندرّ جم
ًفا فاقتتل الفريقان خارّج تبريز فقتل بينهما آلف من الناس وانهزم إسكندرّ إنهم سبعون أل

بقلعة سلماس وهم في أثره يقتلون ويأسرون وينهبون فأقام إسكندرّ ببلد الكرج ثم
عسكًرا أوقعوا به وحأصرته العساكر مدة فنجا وجمع نحو الرّبعة آلف فبعث إليه شاه رّخ

 وقتلوا من معه فنجا بنفسه جريًحا.

تلك العمال وفي مدة هذه الحروب ثارّ أصبهان بن قرا يوسف ونزل على الموصل ونهب
ًدا كبيًرا.  وقتل وأفسد فسا

متملك وكانت بعراقي العرب والعجم نهوب ومقاتل حأيث إن شاه محمد بن قرا يوسف
 بغداد من عجزه ل يتجاسر على أن يتجاوز سورّ بغداد.

حأتى الحياك وخل أحأد جانبي بغداد من السكان وزال عن بغداد اسم التمدن ورّحأل منها
 وجف أكثر النخل من أعمالها.

ثم جلهم ومع هذا كله وضع شاه رّخ على أهل تبريز ماًل ذهبت في جباياته نعمهم
البلء والوباء بأجمعهم إلى بلده وكثر الرّجاف بقدومه إلى الشام فأوقع الله في عسكره

 حأتى عاد إلى جهة بلده.



 وعاد قرايلك إلى مارّدين فنهبها ثم عاد ونهب ملطية وما حأولها.

 وكان أيًضا ببلد الحبشة بلء ل يمكن وصفه.

وهم نصارّى وذلك أنا أدرّكنا ملكها داود بن سيف أرّعد ويقال له الحطي ملك أمحرة
داود فلم يعقوبية فلما مات في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة قام من بعده ابنه تدرّس بن

بعض تطل مدته ومات فملك بعده أخوه أبرم ويقال إسحاق بن داود وفخم أمره وذلك أن
ولية مماليك المير بزلرّ نائب الشام ترقى في الخدم وعرف بألطنبغا مغرق حأتى باشر

 قوص من بلد الصعيد.

وغير ذلك ففر إلى الحبشة واتصل بالحطي هذا وعلم أتباعه لعب الرمح ورّمي النشاب
 من أدوات الحرب.

زرّدخاناه ثم لحق بالحطي أيًضا بعض المماليك الجراكسة وكان زرّدكاًشا فعمل له
 ملوكية.

الدولة فرتب له وتوجه إليه مع ذلك رّجل من كتاب مصر القباط النصارّى يقال له فخر
شاهده وقد ملكه وجبى له الموال وجند له الجنود حأتى كثر ترفهه بحيث أخبرني من

فخذه رّكب في موكب جليل وبيده صليب من ياقوت أحأمر قد قبض عليه ووضع يده على
فصارّ يبين ويظهر لهذا الصليب الياقوت طرفان كبيران من قبضته فشرهت نفسه إلى

 أخذ ممالك السلم لكثرة ما وصف له هؤلء من حأسنها.

من المسلمين فبعث بالتبريزي التاجر ليدعو الفرنج للقيام معه وأوقع بمن في مملكته
 فقتل منهم وأسر وسبى عالًما عظيًما.

ولصمع وكان ممن أسر منصورّ ومحمد ولدا سعد الدين محمد بن أحأمد بن علي بن
ابنه المجبرتي ملك المسلمين بالحبشة فعاجله الله بنقمته وهلك في ذي القعدة وأقيم
سيف إندرّاس بن إسحاق فهلك أيًضا لرّبعة أشهر فأقيم بعده عمه حأزبناي ابن داود بن

أرّعد فهلك في شهر رّمضان سنة أرّبع وثلثين فأقيم بعده ابن أخيه سلمون بن إسحاق
 بن داود بن سيف أرّعد فكانت على أمحرة أرّبعة ملوك في أقل من سنة.

 انتهى كلم المقريزي برمته.

 بسببها. وقد خرجنا عن المقصود على أنه فيما ذكرنا فوائد يحتمل التطويل

 انتهى.

 أمرهم. ثم إن السلطان أخذ في تجهيز عسكر إلى البلد الحلبية إلى أن انتهى

برز المراء فلما كان يوم الثنين سابع عشرين محرم سنة أرّبع وثلثين وثمانمائة
جارّقطلو أتابك المجردون من القاهرة إلى الريدانية خارّج القاهرة وهم المير الكبير

مجلس والمير العساكر والمير إينال الجكمي أمير سلحا والمير آقبغا التمرازي أمير
برقوق أمير تمراز القرمشي رّأس نوبة النوب والمير قرا مرادخجا الشعباني الظاهري

جاندارّ وعدة من أمراء الطبلخانات والعشرات وخمسمائة مملوك من المماليك
 السلطانية.



الشهر على وكان سبب تجردهم ورّود الخبر على السلطان بنزول قرايلك في أول هذا
حألب وقد معاملة ملطية وأنه نهبها وأحأرقها وحأصر ملطية فخرج إليه المير قصروه نائب

أيًضا أرّدفه المير سودون من عبد الرحأمن نائب الشام بعساكر الشام فأرّدفهم السلطان
 بالعسكر المذكورّ.

ًيا من قبل نواب البلد الشامية بعود قرايلك إلى فلما أن رّحألوا من الريدانية ورّد الخبر ثان
السنة فرسم السلطان بلده وأن المصلحة تقتضي عدم خروج العسكر من مصر في هذه

 وقتهم. بعودهم من خانقاه سرياقوس في يوم الجمعة أول صفر فرجعوا من

إلى رّد ما واستعيدت منهم النفقة السلطانية التي أنفقت فيهم عند سفرهم فاحأتاجوا
ًبا ثم احأتاجوا اشتروه من المتعة بعدما استعملوها والزواد على من ابتاعوها منهم غص

واشتروا منها إلى استعادة ما أنفقوه على غلمانهم وخدمهم وقد تصرفت الغلمان فيها
هؤلء استعيد منه احأتياجهم ودفعوا منها إلى أهليهم ما ينفقونه في غيبتهم فكل واحأد من

 ما تصرف فيه.

القلوب منه فنزل من أجل هذا بالناس ضررّ عظيم وكثرت القالة في السلطان ونفرت
 القيامة. وتحدث الناس بذلك أياًما وسنين ولعله صارّ مثًل يضرب به إلى يوم

في موكب ثم في يوم الثنين حأادي عشر صفر المذكورّ رّكب السلطان من قلعة الجبل
بوجهين جليل ملوكي احأتفل له ولبس قماش الموكب الكلفتاه والفوقاني الصوف الذي

بين أحأمر وأخضر كما كان يلبس الملك الظاهر برقوق وغيره من الملوك وجر الجنائب
يديه والجاويشية تصيح أمامه وسارّ وحأوله الطبردارّية وعلى رّأسه السنجق السلطاني

حأتى عبر من باب زويلة فشق القاهرة وخرج من باب الشعرية يريد الصيد بالدير
فتوجه إلى الصيد فبات هناك ليلة الثلثاء وأصبح اصطاد الكراكي وعاد إلى والمنزلة

 السماط. مخيمه وأكل

عوده أيًضا على تلك ثم رّكب وعاد في آخر يوم الثلثاء إلى القلعة بعدما شق القاهرة في
 الهيئة وهذا أول رّكوبه إلى الصيد منذ تسلطن.

ًيا وعاد من الغد.  ثم في خامس عشرينه رّكب للصيد ثان

 وتكررّ رّكوبه لذلك غير مرة وأنا ملزمه في جميع رّكويه للصيد وغيره.

بأنه ينادى عليه وفي هذا الشهر توقف الناس والتجارّ في أخذ الذهب من كثرة الشاعة
الشرفي بمائتين فنودي في يوم السبت سلخ صفر المقدم ذكره أن يكون سعر الدينارّ

ذلك بأنه يسبك في وخمسة وثلثين والدينارّ الفرنتي بمائتين وثلثين وهدد من زاد على
درّهًما فإنه كان يده فعاد الضررّ على الناس في الخسارّة لنحطاط سعر الدينارّ خمسين

 يتعامل به الناس بمائتين وخمسة وثمانين.

 ثم في يوم الثلثاء رّابع شهر رّبيع الول

 رّسم السلطان بجمع الصيارّف

الدرّاهم اللنكية ول وللتجارّ فجمعوا وأشهد عليهم أن ل يتعاملوا بالدرّاهم القرمانية ول
كل درّهم منها بستة القبرسية وأن هذه الثلثة أنواع تباع بسوق الصاغة على حأساب وزن

أشرفية خالصة عشر درّهًما من الفلوس حأتى يدخل بها إلى دارّ الضرب وتضرب درّاهم
البندقية من الغش ونودي بذلك وأن تكون المعاملة بالدرّاهم الشرفية والدرّاهم
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منع من والمؤيدية فإن هذه الثلثة فضة خالصة ليس فيها نحاس بخلف الدرّاهم التي
 معاملتها فإن عشرتها إذا سبكت تجيء ستة لما فيها من النحاس.

بمائتين وسبعين ثم نودي بعد ذلك بأن يكون سعر الشرفي بمائتين وثمانين والفرنتي
 واستمر ذلك جميعه ل يقدرّ أحأد على مخالفة شيء منه.

بحسب اختيارّهم قلت: وهذا بخلف ما نحن فيه الن فإن لنا نحو ستة أشهر والناس فيه
يلتفت أحأد في المعاملة بعد أن نودي على الذهب والفضة بعدة أسعارّ غير مرة فلم
بها لما فيها من للمناداة وأخذوا فيما هم فيه من المعاملة بالدرّاهم التي ل يحل المعاملة

 الغش والنحاس.

اليام والشهورّ وقد استوعبنا ذلك كله مفصًل باليوم في تارّيخنا حأوادث الدهورّ في مدى
 وغريبة وعجيبة. إذ هو ضابط لهذا الشأن مشحون بما يقع في الزمان من ولية وعزل

 نواحا. ثم تكررّ رّكوب السلطان في شهر رّبيع الول هذا للصيد غير مرة بعدة

والناس بسبب كل ذلك والخواطر مشغولة بأمر جاني بك الصوفي والفحص عنه مستمر
بأن جاني بك ذلك في جهد وبلء فما هو إل أن يكون الرجل له عدو وأرّاد هلكه أشاع

قماشه الصوفي مختف عنده فعند ذلك حأل به بلء الله المنزل من كبس دارّه ونهب
إما أن وهتك حأريمه وسجنه في أيدي العواتية ثم بعد ذلك يصير حأاله إلى أحأد أمرين:

سيذكره يضرب ويقررّ بالعقوبة وإما أن تبرأ ساحأته ويطلق بعد أن يقاسي من الهوال ما
 إلى أن يموت.

بعض السقايين ولقد رّأيت من هذا النوع أعاجيب منها أن بعض أصحابنا الخاصكية ضرب
الوقت على ظهره ضربة واحأدة فرمى السقاء المذكورّ قربته وترك حأمله وصاحا: هذا

ًعا خطوات إلى جهة القلعة فذهب أعرف السلطان بمن هو مختف عندك ومشى مسر
ًيا خلفه حأواشي الخاصكي المذكورّ ليرجعوه فلم يلتفت فنزل إليه الخاصكي بنفسه حأاف

الشارّع العظم حأتى لحقه وقد أعاقه الناس له فأخذ الخاصكي يتلطف به وتبعه إلى
صدرّه غير مرة ويترقق له وقد عله اصفرارّ ورّعدة والناس تسخر من ويترضاه ويبوس

باللغة العربية إل كلمات هينة فصارّ مع عدم معرفته يريد ملطفة حأاله لكونه ما يعرف
فيتكلم بكلم إذا سمعه الشخص ل يكاد يتمالك نفسه وسخر الناس وأهل السقاء المذكورّ

 أشهًرا وسنين. حأارّته بكلمه

فقال: خل عنك هذا فلما انتهى أمره وبلغني ما وقع له كلمته فيما فعله ولمته في ذلك
بالمقارّع وعصرا أياًما ولم الكلم والله إن إينال السلحدارّ وأخاه يشبك الصوفي ضربا
 يصرخ أحأد في حأقهما بما أرّاد هذا السقاء أن يقوله عني.

فيأول دولة واستمر الخاصكي في قلبه حأزارّة من السقاء المذكورّ إلى أن تأمر عشرة
الملك الظاهر جقمق فطلب السقاء المذكورّ فوجده قد مات في شعبان من السنة

الحالية ثم في أواخر شهر رّبيع الول المذكورّ لهج السلطان بسفره إلى البلد الشامية
 لمحارّبة قرايلك.

 بحركة السفر. واستهل شهر رّبيع الخر أوله الحأد والسلطان والمراء في الهتمام

القضاة ثم في يوم الخميس رّابع عشرين جمادى الولى خلع السلطان على قاضي
قاضي شهاب الدين أحأمد بن حأجر وأعيد إلى قضاء الشافعية بالديارّ المصرية بعد عزل

 القضاة علم الدين صالح البلقيني.



الناصري نائب ثم في جمادى الخرة خلع السلطان على المير جاني بك السيفي يلبغا
بعد موت أحأمد رّأس نوبة النوب المعروف بجانبك الثورّ باستقرارّه في نيابة السكندرّية

 بن القطع.

خارّج القاهرة ثم في يوم الثنين حأادي عشرين شوال خرج محمل الحاج إلى الريدانية
 صحبة المير قراسنقر الظاهري.

يوسف وحأجت في هذه السنة زوجة السلطان الملك الشرف وأم ولده الملك العزيز
خوند جلبان الجارّكسية بتجمل كبير إلى الغاية وفي خدمتها الزيني خشقدم الظاهري

 الزمام وهو أمير الركب الول والزيني عبد الباسط ناظر الجيش.

القصب من طريق قال المقريزي: وحأججت أنا في هذه السنة رّجبية وقد استجد بعيون
كان يخرج من الحجاز بئر احأتفرت فعظم النفع بها وذلك أني أدرّكت بعيون القصب أنه

كثير بين الجبلين ماء يسيح على الرّض فينبت فيه من القصب الفارّسي وغيره شيء
ويرتفع في الماء حأتى يتجاوز قامة الرجل في عرض كبير فإذا نزل الحاج عيون القصب

 أقاموا يومهم على هذا الماء بغتسلون منه ويبتردون به.

حأفائر يخرج ثم انقطع هذا الماء وجفت تلك العشاب فصارّ الحاج إذا نزل هناك احأتفر
البئر وخرج منها ماء رّديء إذا بات ليلة واحأدة في القرب نتن فأغاث الله العباد بهذا

ًبا.  ماؤها عذ

له زعم وكان قبل ذلك بشهرين قد حأفر المير شاهين الطويل بئرين بموضع يقال
فيه فلما هلك وقيقاب وذلك أن الحاج كان إذا ورّد الوجه تارّة يجد فيه الماء وتارّة ل يجد

ذكره فحفر الناس من العطش في السنة الماضية بعث السلطان بشاهين هذا كما تقدم
وعدم النتفاع البئرين بناحأية زعم حأتى ل يحتاج الحاج إلى ورّود الوجه فتروى الحاج منهما

 بهما وبطل سلوك الحاج على طريق الوجه من هذه السنة.

 انتهى كلم المقريزي.

إلى البلد قلت: وفرغت سنة أرّبع وثلنين ولم يسافر السلطان ول أحأد من أمرائه
 الشامية.

زوجة ثم في يوم الثنين ثالث عشرين محرم سنة خمس وثلثين وثمانمائة وصلت
السلطان خوند جلبان بعد أن حأجت وقضت المناسك وقدم محمل الحاج صحبة المير

 قراسنقر.

المذكورّة ثم في يوم الخميس سابع شهر رّبيع الخر من سنة خمس وثلثين وثمانمائة
كاتب المناخ نزل عدة من المماليك الجلبان من الطباق إلى بيت الصاحأب كريم الدين بن

واستعد وهرب من وهو يومئذ وزير وأستادارّ يريدون الفتك به وكان علم من الليل فتغيب
حأوله من بيوت بيته فلم يظفروا به ول بشيء في دارّه فعادوا بعد أن أفسدوا فيما

 جيرانه.

نزولهم فغضب وأخذ وكان لهم من أيام الطاعون قد كفوا عن هذه الفعلة فبلغ السلطان
بعد أن زال ما عنده: في الدعاء عليهم أيًضا بالفناء والوباء حأتى قال له التاج الوالي

له السلطان: يجوز وسط هؤلء المعرصين ول تدع بعود الطاعون على المسلمين فقال
السلطان: نعم فقال التاج: قتل المسلم بغير استحقاق فقال التاج: وهؤلء مسلمون فقال



الخاصكية لكًما مزعًجا فقال: انظر والله ما هو صحيح فضحك السلطان وأمر به فلكمه
 صدق مقالتي هذا فعل مسلم بمسلم انتهى.

السلطان ثم أصبح الصاحأب كريم الدين استعفى من وظيفة الستادارّية فأعفاه
رّبيع واستدعى الصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر الله في يوم السبت ثالث عشرين شهر

انقطاع الخر المذكورّ وأخلع عليه باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن الصاحأب كريم الدين بعد
 الستادارّية. ابن نصر الله في بيته عدة سنين وهذه ولية ابن نصر الله الثانية لوظيفة

بغير قماش ثم في يوم الثلثاء خامس عشرين جمادى الولى رّكب السلطان من القلعة
الموكب ونزل إلى بيت زين الدين عبد الباسط ناظر الجيش ثم رّكب من بيت عبد

الباسط إلى بيت القاضي سعد الدين إبراهيم بن كاتب جكم ناظر الخواص فجلس عنده
 قليًل ثم رّكب وعاد إلى القلعة. أيًضا

تقادم جليلة فلما كان يوم سادس عشرينه حأمل عبد الباسط وسعد الدين ناظر الخاص
 إلى السلطان بسبب نزوله إليهما.

القاهرة وتوجهه وفي هذه السنة تكررّ رّكوب السلطان ونزوله إلى الصيد وعبورّه إلى
 إلى النزه بخلف ما كان عليه أوًل غير مرة.

بن نصر الله ثم في يوم الثلثاء ثاني جمادى الخرة عزل السلطان الصاحأب بدرّ الدين
عوًضا عن ابن عن الستادارّية وخلع من الغد على آقبغا الجمالي باستقرارّه استادارًّا
عادته وكان سبب نصرالله المذكورّ وهذه ولية آقبغا الثانية ولزم ابن نصر الله دارّه على

الصاحأب كريم عزل الصاحأب بدرّ الدين عن الستادارّية أنه لما بلغ آقبغا الجمالي عزل
البحيرة الدين بن كاتب المناخ عن الستادارّية سأل في الحضورّ وكان متولى كشف

فأجيب فحضر وسعى في الوظيفة على أنه يحمل عشرة آلف دينارّ وإن سافر السلطان
 إلى الشام حأمل معه نفقة شهرين.

الوجه البحري. مبلغ أرّبعين ألف دينارّ فأجيب وأبقي الكشف أيًضا معه وأضيف إليه كشف

محمود ثم في يوم السبت سابع عشرينه خلع السلطان على قاضي القضاة بدرّ الدين
التفهني العيني وأعيد إلى قضاء الحنفية بالديارّ المصرية عوًضا عن زين الدين عبدالرحأمن

ًعا لخصوصيته الحنفي بحكم طول مرضه فباشر العيني القضاء والحسبة ونظر الحأباس م
 عند الملك الشرف فإنه كان يقرأ له توارّيخ الملوك وينادمه.

محمد ابن ثم في يوم الثلثاء أول شهر رّجب خلع السلطان على المير صلحا الدين
بحكم عزله الصاحأب بدرّ الدين بن نصرالله باستقرارّه محتسب القاهرة عوًضا عن العيني

نظر الخاص برغبته عنها وكان صلحا الدين هذا منذ عزل عن الستادارّية وعزل أبوه عن
 وصودرّا ملزمين لدارّهما.

إل أنه عجل ثم في يوم الخميس ثالث شهر رّجب أدير المحمل على العادة في كل سنة
 به في هذا اليوم لجل حأركة السلطان إلى السفر إلى البلد الشامية.

وتجهز لذلك وكان السلطان أيًضا في هذه السنة أشاع سفره كما قال في العام الماضي
 هو وأمراؤه.

وصحبته ثم في عشرينه قدم المير سودون من عبد الرحأمن نائب الشام باستدعاء
برقوق القاضي كمال الدين محمد بن البارّزي السر بدمشق فباتا بتربة الملك الظاهر



ولما بالصحراء ثم صعدا من الغد في يوم الثنين حأادي عشرينه إلى القلعة وقبل الرّض
انفضت الخدمة نزل المير سودون من عبد الرحأمن إلى مكان بغير خلعة فعلم كل أحأد

 أنه معزول عن نيابة الشام.

بالقصر السلطاني فلما كان الغد وهو يوم الثلثاء ثاني عشرين شهر رّجب عملت الخدمة
الرحأمن قدام على العادة وحأضر المراء الخدمة على العادة فقدم سودون من عبد

جارّقطلو وحأجبه في دخولهما على السلطان وجلس جارّقطلو على ميمنة السلطان
وجلس سودون من عبد الرحأمن على ميسرة السلطان إلى أن قرىء الجيش ونجزت

 العلمة.

الخلع وخلع ودخل السلطان من الخرجة إلى داخل القصر البلق وجلس به واستدعى
بالديارّ على المير سودون من عبد الرحأمن نائب الشام باستقرارّه أتابك العساكر

عن المصرية عوًضا عن جارّقطلو وخلع على جارّقطلو باستقرارّه في نيابة الشام عوًضا
 سودون من عبد الرحأمن وقبل الرّض.

إلى وفي الوقت تحول سودون من عبد الرحأمن إلى ميمنة السلطان وذهب جارّقطلو
ميسرة السلطان وذهب جارّقطلو إلى ميسرة السلطان بعكس ما كان أوًل ولما خرجا

 لخدمة السلطانية حأجب جارّقطلو سودون من عبد الرحأمن. من

 هذا. كل ذلك لما ثبت عند السلطان من القواعد القديمة الكائنة إلى يومنا

الشامية فتكلم وفي هذا اليوم رّسم السلطان بإبطال حأركة سفر السلطان إلى البلد
لما الناس أن سبب حأركة السلطان للسفر إنما كانت بسبب سودون من عبد الرحأمن

أشاعه عنه المتغرضون من أنه يريد الوثوب على السلطان وليس المر كذلك وإنما كان
لعزل سودون من عبد الرحأمن أسباب: أحأدها: أنه طالت أيامه في نيابة الشام وزادت

 عظمته وكثرت مماليكه وحأواشيه فخاف الملك الشرف عاقبته فعزله.

المير ناصر الدين وثانيها: وهو القوى عندي: أن السلطان لما استدعاه بكتاب على يد
الطريق تحادثا فكان محمد بن إبراهيم بن منجك وعاد معه ابن منجك فلما كان في بعض
إلى مصر أميًرا بعد من جملة كلم سودون من عبد الرحأمن لبن منجك: أنا أدخل أيًضا

الشرف فتحقق الملك طول مدتي في نيابة دمشق فنقلها ابن منجك برمتها إلى الملك
 الشرف عند ذلك ما كان أشيع عنه فبادرّ وعزله.

حأمله عليه ابن منجك وكان مراد سودون من عبد الرحأمن بقوله: أدخل مصر أميًرا غير ما
يكره القامة بمصر وأن وهو أن مراد سودون من عبد الرحأمن أنه اعتاد بنيابة الشام وأنه

ًكا بمصر  وأشياء غير ذلك. بعض نيابات البلد الشامية أحأب إليه من أن يكون أتاب

السفر وخرج ثم في يوم الخميس ثاني شعبان خلع السلطان على المير جارّقطلو خلعة
 من يومه إلي مخيمه بالريدانية خارّج القاهرة.

 وقد استقر المير قراجا الخازندارّ الشرفي مسفره.

محمد بن ثم خلع السلطان من الغد في يوم الجمعة ثالثه على القاضي كمال الدين
ًفا لكتابة سرها عوًضا عن البارّزي كاتب سر دمشق باستقرارّه في قضاء دمشق مضا
شهاب الدين أحأمد بن ثم في يوم الثنين سادس عشرين شهر رّمضان خلع السلطان

خجا الظاهري باستقرارّه والي القاهرة عوًضا عن التاج الشوبكي وأخيه عمر. على دولت



ًعا تركي ودولت خجا هو أحأد أصاغر المماليك الظاهرية برقوق ومن شرارّهم وكان وضي
 الجنس كثير الشر يمشي على قدميه بالسواق في بعض الحأيان.

الكشوفية ببعض وكان الملك الشرف يعرفه أيام جنديته ويتوقى شره فلما تسلطن وله
عذاب أهل النواحأي فأباد أهل تلك الناحأية ثم وله الكشف بالوجه القبلي فتنوع في

ًعا كثيرة منها: أنه كان إذا قبض على الحرامي أمسكه ونفخ الفساد وقطاع الطريق أنوا
 بالكير في دبره حأتى تندرّ عيناه وينفلق دماغه.

يموت وأشياء ومنها أنه كان يعلق الرجل منكًسا ول يزال يرمي عليه بالنشاب إلى أن
 كثيرة من ذلك.

الجرائم من الحبوس فلما ولي الولية بالقاهرة كان أول ما بدأ به أنه أفرج عن جميع أهل
 وحألف لهم أنه متى ظفر بأحأد منهم وقد سرق ليوسطنه.

ًبا عظيًما وصارّ يركب في الليل ويطوف بحرمة زائدة عن الحد وصدق في وأرّهب إرّها
يمينه في السراق فما وقع له سارّق ممن أطلقه وقد كتب أسماءهم عنده إل وسطه

 فذعر أهل الفساد منه وانكفوا عن السرقة.

بكنس الشوارّع ثم ثم أخذ في التضييق على الناس وإلزامهم بإلزامات منها: أنه أمرهم
 خلئق. رّشها بالماء وبتعليق كل سوقي قنديًل على دكانه وعاقب على ذلك

ثم أرّسل ثم منع النساء من الخروج إلى الئرب في أيام الجمع وأشياء كثيرة إلى
السلطان يطلب قاضي القضاة شهاب الدين أحأمد بن الكشك ليستقر في كتابة سر مصر

بعد موت شهاب الدين أحأمد بن السفاحا على أنه يحمل بسبب ذلك عشرة آلف دينارّ
جوابه في يوم الثنين ثالث شوال كتاب المير جارّقطلو نائب الشام على يد نجاب فقدم
يعتذرّ لعدم حأضورّه بضعف بصره وألم تعتريه وأرّسل بمبلغ من الذهب له صورّة وهو

 السلطان عن ذلك. فأعفاه

عليه في يوم واستدعى السلطان الصاحأب كريم الدين عبد الكريم بن كاتب المناخ وخل
ذلك في الدولة الثلثاء رّابعه باستقرارّه كاتب السر الشريف مضاًفا إلى الوزرّ ولم يقع

ًعا. التركية لحأد  أن الوزرّ وكتابة السر اجتمعا لواحأد م

مع بعده عن ونزل الصاحأب كريم الدين في موكب جليل وباشر وظيفة كتابة السر والوزرّ
العمال صناعة النشاء وعن كل فضيلة وقلة درّبته بقراءة القصص والمطالعات من

 والقطارّ.

قريب وفي صوته وكان مع ما هو فيه من الجهل أجهر العينين ل ينظر في الكتابة إل من
من تبحره خشونة فكان إذا أمسك الكتاب في يده ليقرأه على السلطان تنظر أعاجيب

الحد مع أن في الكتاب بعينه ثم من توقفه في القراءة ثم من اللحن الفاحأش الخارّج عن
القاضي شرف قراءته للكتب ما كانت إل نادرًّا وفي الغالب ل يقرؤها على السلطان إل

 الدين الشقر نائب كاتب السر.

خاطره ويقويه حأتى وكنت أظن أن الشرف إنما ولى كريم الدين هذا لكتابة السر ليطيب
والستادارّية جيد التنفيذ يعيده إلى وظيفة الستادارّية فإنه كان ماهًرا بتدبير أمورّ الوزرّ

ًفا منه في فنه غير أنه ليس من خيل فيها إلى الغاية لم تر عيني بعده أحأسن تدبيًرا وتصر
النشاء زحأام إلى أن كان بعض اليام هذا الميدان وبين معرفته بفنه والدرّبة بصناعة

رّآه الشرف من بعيد قال لمن والشرف جالس وقدم الصاحأب كريم الدين هذا فلما



من حأضر: ل والله يا خوند حأوله: هل رّأيتم كاتب سر أحأشم من هذا ول أمثل فقال له
 والمم السالفة في واد. فعند ذلك تحققت خلف ما كنت أظن وعلمت أن القوم في واد

اليوان بدارّ ثم في يوم الخميس ثالث عشر شوال المذكورّ ابتدأ السلطان بالجلوس في
برقوق في العمل من قلعة الجبل وكان قد ترك الملوك الجلوس به بعد الملك الظاهر

القطارّ يومي الثنين والخميس إل في النادرّ أيام خدمة اليوان عند قدوم قصاد ملوك
فتشعث اليوان ونسيت عوائده ورّسومه إلى أن اقتضى رّأي السلطان في هذه اليام

بعمارّته وتجديد عهده فأزيل شعثه وتتبعت رّسومه وجلس الملك الشرف به وعمل
السلطانية فيه وعزم على ملزمته في يومي الخدمة ورّسم بحضورّ القضاة الخدمة

 له عادة بحضورّ خدمة دارّ العدل فلم يتم ذلك وتركه كأنه لم يكن. وغيرهم ممن كان

قدمت من ثم في ثاني عشرين شوال هذا قدم الخبر من مكة المشرفة بأن عدة زنوك
الصين إلى سواحأل الهند وأرّسى منها اثنان بساحأل عدن فلم تنفق بها بضائعهم من

 الصيني والحرير والمسك وغير ذلك لختلل حأال اليمن.

أمير مكة فكتب كبير هذين المركبين الزنكيين إلى الشريف تركات بن حأسن بن عجلن
الى وإلى سعد الدين إبراهيم بن المرة ناظر جدة يستأذن في قدومهم إلى جدة فكتبا
السلطان في ذلك ورّغباه في كثرة ما يتحصل في قدومهم من المال فكتب لهم

 بالقدوم إلى جدة وإكرامهم. السلطان

جميع نوابهم في ثم في يوم الثنين أول ذي القعدة استدعى السلطان القضاة الرّبعة
القالة فيهم الحكم بالقاهرة ومصر إلى القلعة لتعرض نوابهم على السلطان وقد ساءت
العبورّ إلى عند السلطان فدخل القضاة الرّبعة إلى مجلس السلطان وعوق نوابهم عن

المجلس السلطان فلما جلسوا خاشنهم السلطان في اللفظ بسبب كثرة نوابهم وانفض
ًبا بمصر والقاهرة والحنفي على عشرة على أن يقتصر الشافعي على خمسة عشر نائ

 نواب والمالكي على سبعة والحنبلي على خمسة ونزلوا على ذلك.

ًئا بعد شيء إلى أن عادت عدتهم فلم يزل عبد الباسط وغيره بالسلطان حأتى زادهم شي
 إلى ما كانت عليه والسلطان ل يعلم بذلك.

بعد عزل ثم في سابعه خلع السلطان على التاج الشوبكي باستقرارّه والي القاهرة
 دولت خجا المقدم ذكره وقد أقمع دولت خجا المفسدين وأبادهم.

بموت جينوس ثم في يوم الحأد ثامن عشرين ذي القعدة أيًضا ورّد الخبر على السلطان
ًكا للتوجه إلى بن جاك متملك قبرس فعين السلطان شخًصا من العيان ومعه ستون مملو

قبرس فخرجوا في يوم الجمعة خامس عشرين ذي الحجة من سنة خمس وثلثين
وثمانمائة ومعهم خلعة لجوان بن جينوس باستقرارّه في مملكة جزيرة قبرس عوًضا عن

جينوس نيابة عن السلطان ومطالبته بما تأخر على أبيه وهو أرّبعة وعشرون ألف والده
 وبما التزم في كل سنة وهو خمسة آلف دينارّ وسارّوا على ذلك إلى ما يأتي ذكره. دينارّ

تحويل تحول وانسلخت هذه السنة بيوم الرّبعاء الموافق لرابع أيام النسيء وهي سنة
 وثلثين. الخراج فيها من أجل أنه لم يقع فيها نورّوز فحولت سنة ست إلى سنة سبع

منها: أن يوم الخميس قال المقريزي رّحأمه الله: واتفق في سنة ست وثلثين هذه غرائب
فاتفق أول سنة كان أول المحرم ووافقه أول يوم من تشرين وهو رّأس سنة اليهود

النصارّى القبط اليهود مع أول سنة المسلمين ويوم الجمعة وافقه أول توت وهو أول سنة
طائفة اليهود فتوالت أوائل سني الملل الثلث في يومين متوالين واتفق مع ذلك أن



رّؤوس الربانيين يعملون رّؤوس سنيهم وشهورّهم بالحساب وطائفة القرائين يعملون
سنيهم وشهورّهم برؤية الهلة كما هي عند أهل السلم فيقع بين طائفتي اليهود في
رّؤوس السنين والشهورّ اختلف كبير فاتفق في هذه السنة مطابقة حأساب الربانئي

والقرائين فعمل الطائفتان جميًعا رّأس سنتهم يوم الخميس وهذا من النوادرّ التي ل تقع
 إل في العوام المتطاولة انتهى.

عزل ثم في يوم الثنين سادس عشرين المحرم من سنة ست وثلثين المذكورّة
حأمارّ السلطان آقبغا الجمالي عن الستادارّية وجعل الزنجير الحديد في رّقبته وأنزله على

 من القلعة إلى بيت التاج الوالي بسويقة الصاحأب ليعاقبه على استخراج المال.

كاتب المناخ وأصبح السلطان من الغد خلع على الصاحأب كريم الدين عبد الكريم بن
ًفا إلى الوزرّ وعزله عن بإعادته إلى وظيفة الستادارّية عوًضا عن آقبغا المذكورّ مضا

 وظيفة كتابة السر.

الوظيفة إلى أن ورّسم السلطان للقاضي شرف الدين الشقر نائب كاتب السر أن يباشر
السلطان على أحأد يستقر فيها أحأد وعين جماعة كبيرة للوظيفة المذكورّة فلم يقع اختيارّ

 منهم.

وكاتب ورّسم السلطان بطلب القاضي كمال الدين ابن البارّزي قاضي قضاة دمشق
 سرها ليستقر في كتابة سر مصر.

وثلنين وثمانمائة وخرج القاصد بطلبه من القاهرة في يوم الحأد ثاني صفر من سنة ست
الدين محمد ليستقر في كتابة سر مصر وأن بركز عوضه في قضاء القضاة بدمشق بهاء

ابن القاضي نجم الدين عمر بن حأجي وأن يستقر عوضه في كتابة سر دمشق قاضي
القضاة شهاب الدين أحأمد بن الكشك الحنفي ويستقر ولد ابن الكشك شمس الدين

قضاء الحنفية بدمشق عوًضا عن أبيه ويستقر جمال الدين يوسف بن الصفي محمد في
 دمثسق عوًضا عن بهاء الدين بن حأجي. في نظر جيش

 ثم في سابع صفر قدمت الرسل المتوجهة إلى قبرس.

في شينيين وسارّوا وكان من خبرهم أنهم لما توجهوا إلى دمياط رّكبوا منها البحر المالح
 وثلثين المذكورّة. حأتى وصلوا إلى الملحأة في يوم السبت عاشر المحرم من سنة ست

قبرس ودارّ فلما وصلوا إلى الملحأة سارّ أعيانهم في البر إلى الفقسية وهي مدينة
 ملكها.

قبرس فأنزلوهم وبلع متملك قبرس مجيئهم فخرج إلى لقائهم وزير الملك في أكابر أهل
 هناك وباتوا ليلتهم بالمكان المذكورّ.

ودخلوا على الملك وأصبحوا من الغد وهو يوم الثنين ثاني عشر المحرم عبروا المدينة
وبلغوه جوان بن جينوس بن جاك في قصره فإذا هو قائم على قدميه فسلموا عليه

والطاعة الرسالة وأوصلوه كتاب السلطان كل ذلك وهو قائم على قدميه فأذعن بالسمع
قدومكم وقال أنا مملوك السلطان ونائبه وقد كنت على عزم أن أرّسل التقدمة فبلغني

 فأمسكت عن ذلك.

وحألف فكلموه أن يحلف على طاعة السلطان فأجابهم إلى ذلك واستدعى القسيسين
 على الوفاء وعلى الستمرارّ على الطاعة والقيام بما يجب عليه من ذلك.



فلبسه وقد فعند ذلك أفيض عليه التشريف السلطاني المجهز له على يد كبير القوم
 أظهر السرورّ والبشر بذلك.

باستقرارّ الملك جوان ثم خرجت الرسل من عنده فدارّوا بالمدينة وهم ينادى بين أيديهم
المان والطمئنان في نيابة السلطنة بمدينة الفقسية وسائر ممالكها وأن لهل قبرس

 ومروهم بطاعته وطاعة السلطان إلى أن دارّوا البلد.

كل ما عندهم. ثم أنزلوهم في بيت قد أعد لهم وأجري عليهم من الرواتب مايليق بهم من

مما تأخر ثم حأمل إليهم فيما بعد سبعمائة ثوب صوف قيمتها عشرة آلف دينارّ وذلك
الباقية على أبيه ثم أظهر خصم أرّبعة آلف دينارّ أخرى ووعد بحمل العشرة آلف دينارّ

 بعد سنة.

ًبا صوًفا برسم الهدية للسلطان ثم أرّسل لكل من الرسل ثم بعث إليهم أيًضا بأرّبعين ثو
ًئا بحسب مقامه وعلى قدرّه.  شي

ثم أخذ في تجهيزهم وتسفيرهم حأتى كان سفرهم من قبرس بعد عشرة أيام من
قدومهم إلى اللمسون فأقاموا بها إلى أن تهيأوا ورّكبوا البحر وسارّوا فيه ستة أيام

 ووصلوا إلى ثغر دمياط.

القاهرة وطلعوا إلى ثم خرجوا من مراكبهم ورّكبوا المراكب في بحر النيل إلى أن قدموا
 السلطان ذلك. السلطان وعرفوه ما وقع لهم مفصًل وما معهم من الصوف وغيره فقبل

نائب السلطان وقرأ السلطان كتاب متملك قبرص فإذا هو يتضمن السمع والطاعة وأنه
فسر السلطان فيما تحت يده من البلد والمملكة وأنه في طي علمه ومن جملة مماليكه

السلطان بذلك غاية السرورّ فإنه كان أشيع بمصر أنه لما ملك بعد أبيه خرج عن طاعة
 ومنع الجزية فوقع خلف ذلك.

 انتهى.

أحأد أمراء ثم في يوم السبت ثامن صفر خلع السلطان على حأسن بك بن سالم الدوكري
علي وأنعم التركمان وهو ابن أخت قرايلك باستقرارّه في نيابة البحيرة عوًضا عن أمير
تحكمه بمدينة عليه بمائة قرقل ومائة قوس ومائة تركاش وثلثين فرًسا ووجهه إلى محل

 متولي جعبر. دمنهورّ فأقام بها سنين عديدة وإلى الن متوليها هو ولده وهو يومئذ

وأنه استعفى ثم ورّد الخبر على السلطان بامتناع ابن الكشك من ولية كتابة سر دمشق
أفتكين أحأد من ذلك فأعفاه السلطان ورّسم باستقرارّ القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن

 موقعي الدست بدمشق في كتابة سر دمشق.

المغربي وكتب أيًضا باستقرارّ محيي الدين يحيى بن حأسن بن عبد الوسع الحبحابي
المالكي في قضاء المالكية بدمشق عوًضا عن القاضي شهاب الدين أحأمد بن محمدد

 الموي بعد موته.

الفطلن من الفرنج ثم في يوم الثنين أول شهر رّبيع الول قدم إلى القاهرة رّسول ملك
على مائة قطعة بكتابه وقد نزل على جزيرة صقلية في ثاني عشرين رّمضان بما ينيف

البضائع وأن رّعيته حأربية وتضمن كتابه النكارّ على الدولة ما تعتمده من التجارّة في
يشترون إل من التجارّ الفرنج ل يشترون من السلطان ول من أهل دولته بضاعة وأنهم ل



ًدا ًبا ثم أعاب على السطنة صناعة المتجر فرد السلطان رّسوله رّ قبيًحا وكتب له جرا
 بمثل ذلك.

ًيا ًيا فأبعد ما وصل ثم في هذا الشهر تكررّ توجه السلطان إلى الصيد غير مرة قبل وبحر
ًيا إلى شبين القصر بالشرقية. ًيا إلى إطفيح وبحر  قبل

البارّزي من ثم في تاسع عشر شهر رّبيع الول قدم القاضي كمال الدين محمد بن
نزل إلى دمشق بعد أن خرج أكابر الدولة إلى لقائه وطلع إلى السلطان وقبل الرّض ثم

 دارّه.

المذكورّ وخلع وطلع من الغد إلى القلعة في يوم السبت العشرين من شهر رّبيع الول
الدين أحأمد السلطان عليه باستقرارّه في كتابة السر بالديارّ المصرية عوًضا عن شهاب
لكتابة السر بن السفاحا بعد شغورّ الوظيفة مدة طويلة وهذه ولية كمال الدين المذكورّ

 ثاني مرة ونزل في موكب جليل.

وجميل طريقته وكرمه قال المقريزي: وسر الناس به سرورًّا كبيًرا لحسن سيرته وكفايته
 وكثرة حأيائه فالله يؤيده بمنه انتهى كلم المقريزي.

هذامن يدانيه في غزير قلت: هو كما قاله المقريزي وزيادة حأتى إنني ل أعلم في عصرنا
 محاسنه.

 رّحأمه الله تعالى.

الدوادارّ كان نائب ثم في يوم الخميس أول جمادى الولى قدم المير مقبل الحسامي
السلطان وخلع عليه صفد وكان السلطان قد رّكب من القلعة إلى خارّج القاهرة فلقيه

 وعاد مقبل المذكورّ في خدمة السلطان إلى القلعة.

الخميس ثامنه خلغ ثم نزل مقبل في دارّ أعدت له فأقام بالقاهرة إلى يوم ثم في يوم
نظر جدة عوًضا السلطان على المير أسنبغا الطيارّي أحأد أمراء العشرات واستقر في

 خدمته. عن سعد الدين إبراهيم بن المرة وأذن لبن المرة المذكورّ أن يتوجه إلى

في السفر إلى فلما كان يوم حأادي عشر جمادى الولى المذكورّة نودي في الناس بالذن
ًدا لن الحجاز رّجبية صحبة المير أسنبغا الطيارّي المذكورّ فسر الناس بذلك سرورًّا زائ

ًدا أن يسافر معه خوًفا عليهم من قطاع  الطريق. ابن المرة كان ل يدع أحأ

كاتب المناخ ثم في سابع عشرين جمادى الولى المذكورّة سافر الوزير كريم الدين بن
ًعا وكان سفره إلى إلى جهة الوجه القبلي وهو يوم ذاك يباشر الوزارّة والستادارّية م

والمال لجل سفر الوجه القبلي لتحصيل ما يقدرّ عليه من الجمال والخيل والبغال والغنم
 السلطان إلى جهة البلد الشامية.

للسفر غير كل ذلك والناس يأخذون ويعطون في سفر السلطان فإنه وقع منه التجهيز
 مرة ثم تغيرعزمه عن ذلك.

صاحأب ممالك ثم في تاسع عشرينه قدم إلى القاهرة كتاب القان شاه رّخ بن تيمورّلنك
فيه وأبرق العجم وجغتاي على يد بعض تجارّ العجم يتضمن أنه يريد كسوة الكعبة وأرّعد

 ولم يخاطب السلطان فيه إل بالمير برسباي.



إليه ول يسمح وقد تكررّت مكاتبته للسلطان بسبب كسوة الكعبة غير مرة وهو ل يلتفت
حأتى إنه كلما ورّد له بذلك بل يكتب له بأجوبة خشنة محشونة بالتوبيخ والوعيد والبهدلة

رّخ يرد إلى البلد منه كتاب وأجابه السلطان بتلك الجوية الخشنة ل يشك الناس أن شاه
 الشامية عقيب ذلك فلم يظهر له خبر ول نظر له أثر.

إليه ول إلى ما وقد استخف الملك الشرف بشأنه حأتى إنه صارّ إذا أتاه قاصده ل يلتفت
 في يده من الكتب بالكلية.

في محله من ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر ما فعله ببعض قصاده من الضرب والبهدلة
 هذا الكتاب.

من ثباته مع قلت: ل أعرف للملك الشرف في سلطنته حأركة بعد افتتاحأه لقبرس أحأسن
حأرمة للديارّ شاه رّخ المذكورّ في أمر الكسوة وعدم اكتراثه به فإنه أقام بفعلته هذه

 المصرية ولحكامها إلى يوم القيامة.

 انتهى.

المجردين ثم في يوم الجمعة خامس عشر جمادى الخرة أنفق السلطان في المماليك
ًكا لكل واحأد منهم مبلغ ثلثين دينارًّا وتجهزوا للسفر إلى مكة إلى مكة وهم خمسون مملو

الخرة المذكورّة صحبة المير أسنبغا الطيارّي فلما كان يوم الثنين ثامن عشر جمادى
 والحجاج. برز فيه المير أسنبغا الطيارّي بمن معه من المماليك السلطانية

ًقا للمير أسنبغا الطيارّي وفيه خلع السلطان على سعد الدين إبراهيم بن المرة ليكون رّفي
 في التكلم على بندرّ جدة.

تجهيز أمورّ وفي هذه اليام قوي عزم السلطان على السفر وظهر للناس حأقيقة ذلك من
 السلطان وتعلقاته للسفر.

 السفر. وأيضا فإنه رّسم في هذه اليام بصرف نفقة المماليك السطانية بسبب

المراء ثم في يوم الخميس حأادي عشرين جمادى الخرة المذكورّة أنفق السلطان في
 نفقة السفر.

 فعند ذلك اضطرب الناس وأخذوا في تجهيز أمورّهم وتيقنوا صدق القالة.

أكياس فضة فحمل السلطان إلى المير الكبير أتابك العساكر سودون من عبد الرحأمن
ًبا عن ثلئة آلف دينارّ وإلى كل من أمراء للوف وهم عشرة أنفس لكل واحأد الذي حأسا

العشرات مائتي دينارّ وإلى كل من أمراء الطلبخانات خمسمائة دينارّ وإلى كل من أمراء
ًبا عن الذهب من سعر الدينارّ بمائتين وعشرين درّهًما والدينارّ دينارّ وكل ذلك فضة حأسا

ًغا كبيًرا غير أنه من هو المشاحأح يومئذ بمائتين وثمانين فالنفقة على هذا الحكم تنقص مبل
 لذلك ولسان الحال يقول: يد الخلفة ل تطاولها يد.

المماليك السلطانية ثم وكان هذا أيًضا بخلف القاعدة فإن الملوك أن تنفق أوًل على
 تنفق على المراء فكان ذلك بخلف ما كان.

للسفر من وكان له سبب فيما قيل وهو أن الملك الشرف كان عنده بخل وعدم محبة
لقتال مبدأ أمره إلى أيام سلطنته وكان أشاع في السنين الماضية أنه يريد السفر



إلى قرايلك: يوهم قرايلك بذلك ليرسل إليه بالدخول في طاعته وكان قرايلك أرّسل
السلطان في ذلك لما كان ولده هابيل في حأبس الملك الشرف فلما مات هابيل

بالطاعون في سنة ثلث وثلثين في محبسه أمسك قرايلك عن مكاتبات السلطان وأخذ
ًعا لقرايلك في ضرب معاملته وصارّ السلطان في كل سنة يتجهز للسفر ويشيع ذلك إرّدا
 قرايلك لذلك. فلم يلتفت

والقالة في فلما طال المر على السلطان حأقق ما كان أشاعه من السفر مخافة العارّ
 حأقه.

في العودة: ما قيل أنني سمعته يقول في بعض منازله في سفره إلى آمد وأظنه وتأييد
من عوض لو سألني قرايلك في الصلح والدخول في طاعتي بمقدارّ ما سأله للمير جكم

نائب حألب لما مشيت لقتاله أو أقل من ذلك لرضيت فهذا الخبر يقوي القول المقدم
 ذكره.

وهو يترجى واستمر السلطان في انتظارّ قدوم رّسل قرايلك بالصلح في كل يوم وساعة
وأرّباب أنه إذا بلغه صحة سفر السلطان إلى قتاله يرسل قضاعه في السؤال بالصلح

الكثيرة دولته تشير عليه بالتربص والتأني في أمر السفر مخافة من وقوعهم في الكلف
ويبرم فأشارّوا عليه بأن ينفق في المراء أوًل فربما يأتي رّسول قرايلك في السؤال

 الصلح فيكون استعادة المال منهم أهون من استعادته من المماليك السلطانية.

وأنفق في فحسن ذلك ببال السلطان وهو كما قيل في المثال إن كلمة الشح مطاعة
 المراء وعوق نفقة المماليك إلى أن كان يوم سلخ جمادى الخرة.

المذكورّ فأنفق فلما يئس من قرايلك أخذ في نفقة المماليك السلطانية في سلخ الشهر
 على عدة كبيره من المماليك السلطانية ل يحضرني عدتهم.

 قال المقريزى: وهم ألفان وسبعمائة.

 وفي ظني أنهم كانوا أكئر من ذلك غير أني لم أحأررّ عدتهم.

الجبل فجلس السلطان بالمقعد الذي على باب البحرة من الحوش السلطاني بقلعة
وأعطى لكل مملوك صرة فيها ألف درّهم وخمسون درّهًما فضة أشرفية عنها من

اثنان وعشرون ألف درّهم وهي مصارّفة مائة دينارّ من حأساب صرف كل دينارّ الفلوس
 درّهًما فلوًسا وكان صرف الدينارّ يوم ذاك بمائتين وثمانين درّهما. بمائتين وعشرين

 كما حأملت النفقة أيًضا للمراء على هذا الحساب.

ًبا ودخلوا على وكانت المماليك السلطانية اتفقوا على أنهم ل يأخذون إل مائة دينارّ ذه
 ذلك.

الرّض وعاد فلما استدعى الديوان أول اسم من طبقة الرفرف خرج صاحأبه وأخذ وباس
 إلى حأال سبيله.

ولم يتفوه أحأد واستدعى الديوان من هو بعده فخرج واحأد بعد واحأد إلى أن تمت الطبقة
 منهم بكلمة في معنى ما اتفقوا عليه.



اتفقوا عليه إلى ولما نزلوا بعد القبض للنفقة صارّ بعضهم يوبخ البعض خفية على ترك ما
فوالله لو لم ينفق أن قال لهم بعض المماليك المئيدية: احأمدوا الله على هذا العطاء

 وأولهم أنا. السلطان فيكم وأمركم بالسفر معه من غير نفقة لخرجتم معه صاغرين

 قلت: تلك أمة قد خلت.

نعلم بقتال وقع في هذا وهؤلء القوم يأكلون الرّزاق صدقة عن تلك المم السالفة فإننا ل
البلد الشامية على ظاهر القرن أعني عن قرن التسعمائة غير وقعة تيمورّلنك مع نواب

 حألب ل مع العساكر المصرية.

المؤيدية شيخ والدولة وأما ما وقع بعد ذلك من الوقائع في الدولة الناصرية فرج والدولة
القتال ل القتال المعهود الظاهرية ططر والدولة المنصورّية محمد بن ططر فهو فرع من

 بعينه.

ومع ذلك وتصديق ذلك أنه لم تكن وقعة وقعت في هذه الدول أعظم من وقعة شقحب
 لم يقتل في المصاف خمسون رّجًل من الطائفتين.

 واحأد. وما وقع بعد ذلك من الوقائع فتنجلي الوقعة ولم يقتل فيها رّجل

وبين ملك دلي أحأد وقد ثبت عند المؤرّخين أنه قتل في الوقعة التي كانت بين تيمورّلنك
ل نطالب ملوك الهند في المصاف زيادة على عشرة آلف نفس في أقل من يوم ونحن

ًدا بذلك غير أن الزدرّاء بالغير على ماذا انتهى.  أحأ

من الوجه ثم في يوم الثلثاء ثالث شهر رّجب قدم الصاحأب كريم الدين عبد الكريم
عفوا ول كفوا. البحري بعد أن أخذ خيول أهله وجمالهم وأغنامهم وأموالهم هو وأتباعه فما

يعمل فيه ما ثم في يوم الخميس ثاني عشر شهر رّجب المذكورّ أدير محمل الحاج ولم
ولم جرت به العادة من التجمل ولعب الرماحأة بل أوقف المحمل تحت القلعة وأعيد

يتوجه إلى مصر ثم في يوم السبت رّابع عشر شهر رّجب المذكورّ خرجت مدورّة
 وخيام المراء من القاهرة ونصبت بالريدانية لجل سفر السلطان. السلطان

وهم ثم في يوم الثنين سادس عشره خرج أمراء الجاليش مقدمة لعسكر السلطان
والمير المير سودون من عبد الرحأمن أتابك العساكر والمير إينال الجكمي أمير سلحا

سودون قرقماس الشعباني الناصري حأاجب الحجاب والمير قاني باي الحمزاوي والمير
 ميق والجميع مقدمو ألوف ونزلوا بخيمهم بطرف الريدانية تجاه مسجد التبن.

 ثم

 الديارّ المصرية رّسم السلطان بإخراج البطالين من المراء من

شيخ بالتوجه إلى فرسم للمير ألطنبغا المرقبي حأاجب الحجاب كان في الدولة المؤيدية
السلطان وهو القدس ثم رّسم له أن يتوجه صحبة السلطان إلى السفر فسافر في رّكاب
الخضري يوم ذاك من جملة أمراء العشرات ثم رّسم السلطان بإخراج المير أيتمش
السلطان من الظاهري المعزول عن الستادارّية قبل تارّيخه إلى القدس فخرج إليه ومنع
وغيره من بقي من أولد الملوك من السياد من ذرّية الملك الناصر محمد بن قلوون

 سكنى القلعة وطلوعها في غيبة السلطان وأخرجوا من دورّهم فيها.
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بالنزول منها وكانوا لما منعوا من سنين من سكن القلعة ورّسم لها الملك الشرف
وتهتكوا بعد والركوب حأيث شاءوا سكن أكثرهم بالقاهرة وظواهرها فذلوا بعد عزهم
حأاجاتهم ثم تعود تحجبهم وبقي من أعيانهم طائفة مقيمة بالقلعة وتنزل إلى القاهرة في

ومنعوا من إلى دورّهم فلما كان سفر السلطان في هذه السنة أخرجوا الجميع منها
 سكنى القلعة فنزلوا وتفرقوا بالماكن بالقاهرة.

من بني أيوب والعجب أن الملك الناصر محمد بن قلوون كان فعل ذلك بأولد الملوك
أيوب فعل فجوزي في ذرّيته وكان الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن

ووقع ذلك ذلك بأولد الخلفاء الفاطميين فكل واحأد من هؤلء جوزي في أولده بمثل فعله
ًدا.  لبن الملك الشرف ولغيره ول يظلم رّبك أحأ

ولية ثم في يوم سابع عشره خلع السلطان على دولت خجا الظاهري بإعادته إلى
وأستادارّ القاهرة عوًضا عن التاج بن سيفة الشوبكي بحكم سفره مع السلطان مهمندارًّا

 الصحبة.

غيبة السلطان هذا وقد ترشح المير آقبغا التمرازي أمير مجلس لقامته بالقاهرة في
السلسلة في وترشح المير حأسين بن أحأمد المدعو تغري برمش البهنسي للقامة بباب

 غيبة السلطان حأسبما يأتي ذكره.

رّجب سفر السلطان الشرف برسباي إلى آمد لما كان يوم الخميس تاسع عشر شهر
من سنة ست وثلثين وثمانمائة الموافق لول فصل الربيع وانتقال الشمس إلى برج
الحمل رّكب السلطان الملك الشرف برسباي من قلعة الجبل ببقية أمرائه ومماليكه

أطلبه وتوجه في الساعة الثالثة من النهارّ المذكورّ إلى مخيمه بالريدانية خارّج وعبى
القاهرة تجاه مسجد التبن فسارّ في موكب جليل إلى الغاية وقد خرج الناس لرؤيته إلى

وصل إلى مخيمه وصحبته من المراء المقدمين: المير جقمق العلئي أمير آخورّ أن
والمير أرّكماس الظاهري الدوادارّ والمير تمراز القرمشي رّأس النوب والمير يشبك

السودوني المعروف بالمشد والمير جانم ابن أخي الملك الشرف والمير جاني بك
الحمزاوي فهؤلء من مقدمي اللوف وسافر معه جماعة كثيرة من أمراء الطبلخاناه مثل

المير قراخجا الشعباني الظاهري برقوق ثاني رّأس نوبة والمير قراسنقر من عبد
الظاهري برقوق والمير قراجا الشرفي شاد الشرابخاناه والمير تمرباي الرحأمن

الحوادارّ الثاني والمير شيخ الركني المير آخورّ الثاني والمير خجا سودون التمربغاوي
بلط العرج أحأد رّؤوس النوب والمير تغري بردي البكلمشي المؤذي أحأد السيفي

 فهؤلء الذين يحضرني الن أسماؤهم. رّؤوس النوب

أحأمد المدعو وسافر معه عدة كبيرة من المراء العشرات وخلع على المير حأسين بن
بين تغري برمش باستقرارّه في نيابة الغيبة ورّسم له بسكنى باب ألمجسلة والحكم

 الناس.

وبسكنه بقصر بكتمر ورّسم باستقرارّ المير آقبغا التمرازي أمير مجلس بإقامته بالقاهرة
 عند الكبش والمير برد بك السماعيلي قصقا الحاجب الثاني.

 وعين أيًضا عدة من أمراء العشرات والحجاب بالقامة بالقاهرة.

أعظم مقدمي واستقر بالقلعة المقام الجمالي يوسف ابن السلطان الملك الشرف وهو
قلعة الجبل اللوف والمير خشقدم الظاهري الزمام الرومي والمير تنبك البردبكي نائب

 والمير إينال الظاهري أحأد رّؤوس النوب المعروف بأبزى.



باستقرارّه أمير حأاج وخلع على المير إينال الششماني أحأد أمراء العشرات ورّأس نوبة
بالقاهرة وأن يتوجه الموسم وخلع على الوزير الستادارّ الصاحأب كريم الدين بإقامته

 أمين الدين إبراهيم بن الهيصم ناظر الدولة صحبة السلطان.

الجمعة بعد وبات السلطان ليلة الجمعة بالريدانية واشتغل بالمسير من الغد في يوم
بالله داود الظهر إلى البلد الشامية ومعه من ذكرنا من المراء والخليفة المعتضد

وقاضي والقضاة الرّبعة وهم: قاضي القضاة شهاب الدين أحأمد بن حأجر الشافعي
البساطي القضاة بدرّ الدين محمود العينتابي الحنفي وقاضي القضاة شمس الدين محمد

 المالكي وقاضي القضاة محب الدين أحأمد البغدادي الحنبلي.

وزين الدين ومن مباشري الدولة: القاضي كمال الدين محمد بن البارّزي كاتب السر
نائب كاتب إبراهيم ابن كاتب جكم ناظر الخواص والقاضي شرف الدين أبو بكر الشقر
الشيشيني السر وأئمة السلطان الذين يصلون به الخمس ونديمه ولي الدين بن قاسم

 فهؤلء الذين سمحت القريحة بذكرهم.

 الملوك انتهى. خروجه من القاهرة بخلف عادة وكان سفر السلطان في الغد من يوم

مدينة غزة في وسارّ السلطان بعساكره ل يتجاوز في سيره المنازل إلى أن وصل إلى
الشرف إينال أول شعبان بعد أن خرج نائبها المير إينال العلئي الناصري أعني الملك

وأقام بها إلى ملقاته هو وأعيان غزة ودخل السلطان إليها في موكب عظيم سلطاني
أيام إلى أن رّحأل منها في يوم الخميس رّابعه بعد أن نزل بالمسطبة خارّج غزة ثلثة

وسارّ إلى جهة دمشق ونحن في خدمته إلى أن وصل إلى مدينة دمشق في يوم الثنين
 خامس عشر شعبان.

المير واجتاز بمدينة دمشق بأبهة السلطنة وشعارّ الملك في موكب جليل وحأمل
بمنزلة جارّقطلو نائب الشام القبة والطير على رّأسه إلى أن نزل بالذهليز السلطاني

ولم برزة خارّج دمشق وكذلك جميع أمرائه وعساكره نزلوا بخيامهم بالمنزلة المذكورّة
 ينزلوا بمدينة دمشق شفقة على أهل دمشق.

إلى قلعتها وأقام السلطان بمخيمه خمسة أيام ورّكب فيها غير مرة ودخل دمشق وطلع
 مرارًّا.

البلد ثم رّحأل السلطان من دمشق بأمرائه وعساكره في يوم السبت عشرينه يريد
يعلم الحلبية فحصل للعسكر بعيض مشقة لعدم إقامته بدمشق من أجل رّاحأة البهائم ولم

أحأد قصد السلطان في سرعة السير لماذا وسارّ السلطان حأتى وصل إلى حأمص ثم إلى
حأماة فخرج المير جلبان نائب حأماة إلى ملقاة السلطان بعساكر حأماه فأقام السلطان

 بظاهر حأماة المذكورّة ثلثة أيام ثم رّحأل منها يريد حألب.

قواعد ولم يدخل السلطان حأماة بأبهة السلطنة كما دخل دمشق لما سبق ذلك من
ًدا من مدن البلد الشامية بأبهة السلطنة إل الملوك السالفة: أن السلطان ل يدخل أب

شيخ فإنه دمشق وحألب ثم مصر وباقي البلد يدخلها على عادة سفره إل الملك المؤيد
السلطاني لما سافر إلى البلد الشامية في واقعة نورّوز الحافظي عمل بحماة الموكب
بنائبها فإنه ل ودخلها بأبهة السلطنة وحأمل على رّأسه القبة والطير المير الكبير استقلًل

المير الكبير أو ابن يحمل القبة والطير على رّأس السلطان إل أحأد هؤلء الرّبعة:
 السلطان أو نائب الشام أو نائب حألب.



في الدولة وكان لعمل الملك المؤيد الموكب بحماه سبب وهو أنه كان في أيام إمرته
 الناصرية فرج لما حأاصر المير نورّوز الحافظي بها تلك المدة الطويلة.

ملك البلد وقع من حأقه من أهل حأماة أمورّ شنيعة صارّ في نفسه من ذلك حأزازة فلما
 انتهى. وتسلطن أرّاد أن ينكيهم بما هو فيه من العظمة ويريهم ما آل أمره إليه

الثلثاء خامس وسارّ السلطان الملك الشرف من حأماة إلى أن وصل إلى حألب في يوم
والطير شهر رّمضان ودخلها على هيئة دخوله إلى دمشق بأبهة السلطنة وحأمل القبة

على رّأسه المير قورّوه من تمراز نائب حألب وشق السلطان مدينة حألب في موكب
عظيم إلى أن خرج منها على هيئته ونزل بمخيمه بظاهر حألب برأس العين ونزل مبه

عساكره بخيلهم ولم ينزل أحأد منهم بمدينة حأب فأقام السلطان بمكانه المذكورّ جميع
 يوًما يركب فيها ويدخل إلى حألب ويطلع على قلعتها. خمسة عشر

عثمان بن طرعلي وكانت إقامة السلطان بحلب هذه المدة ليرد عليه بها قصاد المير
كلمه فعند المدعو قرايلك في طلب الصلح فلم يرد عليه أحأد ممن يعتمد السلطان على

 ذلك تهيأ السلطان للخروج إلى جهة آمد.

ًفا من الثقال والخيام وسارّ من حألب في يوم الثنين حأادي عشرين شهر رّمضان مخف
وهو في الهائلة ونزل القضاة بمدينة حألب وصحب الخليفة أمير المؤمنين المعتضد داود
مشي ترسيم المير قراسنقر العبد رّحأماني أحأد أمراء الطبلخاناه كما هي العادة في

 القديمة. بعض المراء مع الخلفاء في السفارّ كالترسيم عليه وهذا أيًضا من القواعد

إلى أن وصل واستمر السلطان في سيره بجميع عساكره غير أنهم في خفة من أثقالهم
عليه إلى البيرة وقد نصب جسر المراكب على بحر الفرات لتعدية العساكر السلطانية

المراء جهة الشرق فنزل السلطان في البر الغربي الذي جهة حألب وأقام بمخيمه وأمر
تروحا أن تعدي إلى تلك الجهة بأطلبها قبله ثم يسير السلطان بالعساكر بعدهم لئل

العساكر على الجسر المذكورّ لن الجسر وإن كان محكًما فهو موضوع على المراكب
والمراكب مربوطة موثوقة بالسلسل فهو على كل حأال ليس بالثابت تحت القدام ول بد

يرتج عند المرورّ عليه وكانت سعة الجسر بنحو أن يمر عليه قطارّان من الجمال أن
 انتهى. المحملة

خيامهم إلى أن انتهى فأخذت المراء في التعدية إلى جهة البيرة والسلطان بعساكره في
المذكورّ إلى البيرة حأال المراء فأذن السلطان عند ذلك للعساكر بالمرورّ على الجسر
ووقع بينهم أمورّ من غير عجلة فكأنه استحثهم على السرعة فحملوا جمالهم للتعدية

 وضراب ومخاصمة بسبب التعدية يطول شرحأها إلى أن عدى غالبهم.

 فعند ذلك رّكب السلطان بخواصه ومر على الجسر المذكورّ إلى أن عداه.

المصرية ونزل بقلعة البيرة في يوم السبت سادس عشرين شهر رّمضان ونزلت العساكر
أمورّها والشامية على شاطىء بدرّ الفرات وغيره فأقام السلطان بالبيرة إلى أن رّتب

المذكورّ وترك بها أشياء كثيرة من الثقال السلطانية ورّحأل منها في أواخر شهر رّمضان
ًبا خالية من إلى جهة آمد حأتى نزل على مدينة الرها في ليلة عيد الفطر فوجدناها خرا
 ماله. أهاليها وأصحابها لم يسكنها إل من عجز عن الحركة من ضعف بدنه أو لقلة

إلى مدينة ونزل السلطان على ظاهرها من جهة الشرق وعيد بها عيد الفطر ودخلت أنا
أنها صغيرة الرها وطلعت إلى قلعتها فإذا هي مدينة لطيفة وقلعتها في غاية الحسن على

ًدا.  ج



الن لم يعرف ثم أصبح السلطان يوم عيد الفطر وقد اشتغل بالمسير إلى جهة آمد وإلى
قتال العساكر لقرايلك خبر والقوال فيه مختلفة فمن الناس من يقول إنه تهيأ ويريد

يقول إنه ترك السلطانية ومن الناس من يقول إنه دخل إلى آمد وحأصنها ومن الناس من
المتوجه إلى بمدينة آمد ابنه بعد أن حأصنها وتوجه إلى قلعة أرّقنين وأرّقنين على يسارّ

 آمد.

نزل إلى آمد في وسارّ السلطان بعساكره من الرها وعليهم السلحة وآلة الحرب إلى أن
يوم الخميس ثامن شوال وقبل نزول السلطان عليها صف عساكره عدة صفوف

 وورّاءهم الثقل والخدم حأتى ملؤوا الفضاء طوًل وعرًضا.

المباشرين ومشى السلطان هو والخليفة ومباشرو الدولة حأولهما بغير سلحا يوهم أن
وبين المذكورّين هم قضاة الشرع لكون لبسهم على هيئة لبس الفقهاء وليس بينهم

القضاة فرق بل كان فيهم مثل القاضي كمال الدين بن البارّزي كاتب السر وهو أفضل
 من قضاة كثيرة وسارّ السلطان بهم أمام عسكره.

قل أن يجتمع في وقد هال أهل آمد ما رّأوه من كثرة العساكر وتلك الهيئة المزعجة التي
اتساع تلك عساكر السلم مثلها من ترادف العساكر بعضها على بعض حأتى ضاق عليهم
تزعق وقد البرارّي وخلف العساكر المذكورّة الطلب الهائلة والكوسات تدق والبوقات

والنواب تجاوز عدد أطلب المراء لكثرة ما اجتمع على السلطان من العساكر المصرية
الطبول والزمورّ بالبلد الشامية وأمراء التركمان والعربان فكانت عدة الطلب التي بها

دمشق تزيد على مائة طلب ما بين أمراء مصر المقدمين وبعض الطبلخانات ونائب
وأمرائها وهم عدة كثيرة ونائب حألب وأمرائها وطرابلس وأمرائها وكذلك حأماة وصفد

وغزة ونواب القلع وأمراء التركمان الذين تضرب على بابهم الطبول فدقت عند قدوم
ًدا واحأدة فانطبق الفضاء طبًل وزمًرا حأربية السلطان جميع طبول هؤلء وزعقت الزمورّ ي

هذا مع كثرة البراشم والجراس المعلقة على خيول الحرب الملبسة بالعدد الكاملة
 وقلقل الجمال.

الهلك من وعند القرب من مدينة آمد أخذت العساكر تلتم حأتى شرف أجناد كثيرة على
عظم ازدحأام بعضهم على بعض ومع هذا أعرض العساكر مدد العين وصارّ الرجل من

فانذهل العسكر إذا تكلم مع رّفيقه ل يسمع رّفيقه كلمه إل بعد جهد كبير لعظيم الغوغاء
الزائد أهل آمد مما عاينوا من كثرة هذه العساكر وشدة بأسها وحأسن زيهم ومن التجمل

 في العدد واللت والخيول والسلحة والكثرة الخارّجة عن الحد في العدد.

آمد من خارّج وكان قرايلك قبل أن يخرج من مدينة آمد أمر أن يطلق الماء على أرّاضي
فلم يكترث البلد من دجلة ففعلوا ذلك فارّتطمت خيول كثير من العسكر بالماء والطين

ًدا وخلف كل صف صفوف ل تعد واستمروا في ًفا واحأ أحأد بذلك ومشى العسكر ص
سيرهم المذكورّ إلى أن حأاذوا خندق آمد وقد بهت أهلها لما داخلهم من الرعب والخوف

طرقهم من العساكر ولم يرم منهم أحأد بسهم في اليوم المذكورّ إل نادرًّا ول عل أحأد مما
بين منهم على شرفات البلد إل في النادرّ أيًضا وصارّوا ينظرون العساكر من الفروج التي

 الشرفات.

الحسن من إحأكام ولم يكن لمد المذكورّة قلعة بل سورّ المدينة لغير إل أنه في غاية
حأصارّها ويبعد أخذها بنيانه وكل بدنة بالسورّ المذكورّ تحمى البدنة الخرى فلهذا يصعب

 عنوة فوقف العسكر حأول آمد ساعة.

وأمر الناس ثم مال السلطان بفرسه إلى جهة بالقرب من مدينة آمد ونزل به في مخيمه
بالسهام بالنزول في منازلهم وأمرهم بعدم قتال أهل آمد على أن أوباش القوم تراموا



غير أنهم قليًل فتوجه كل واحأد إلى مخيمه ونزل الجميع بالقرب من آمد كالحلقة عليها
من جهتها على بعد منها بحيث إنه ل يلحقهم الرمي من السورّ وأحأدقت العساكر بالمدينة

 الغربية وكان الموضع الذي نزلنا به هو أقرب الماكن للمدينة المذكورّة.

أولده بها ونزل السلطان بمخيمه وقد ثبت عنده رّحأيل قرايلك من آمد وأنه ترك أحأد
مدينة فأقام بمخيمه إلى صبيحة يوم السبت عاشر شوال فركب وزحأف بعساكره على

من آمد بعد أن كلمهم السلطان في تسليمها قبل ذلك وترددت الرسل بينه وبينهم فأبى
 بها من الذعان لطاعة السلطان وتسليم المدينة إل يإذن قرايلك.

وقاتلوا من بها ولما زحأف السلطان على المدينة اقتحمت عساكر السلطالط خندق آمد
ًدا حأتى أشرف القوم على الظفر وأخذ المدينة ورّدم غالب خندق مدينة آمد قتاًل شدي

 بالحجارّة والخشاب.

المماليك وتوبيخهم وبينما الناس في أشد ما هم فيه من القتال أخذ السلطان في مقت
القوم للتراخي في وصارّ كلما جرحا واحأد من عساكره وأتي له به يزدرّيه ويهزأ به وينسب

 القتال.

ذلك أعيان ثم لبس هو سلحأه بالكامل وأرّاد أن يقتحم المدينة بنفسه حأتى أعاقه عن
على أمرائه وهو رّاكب على فرسه وعليه السلحا الكامل من الخوف إلى الركب واقف

فرسه بمخيمه حأيث يجلس والناس وقوف ورّكبان بين يديه تعده بالنصر والظفر في
المذكورّ وإن لم يكن في هذا اليوم فيكون في الغد وتذكر له أن القلع ل تؤخذ في اليوم
ول يومين وهو يتكلم بكلم معناه أن عساكره تتهاون في قتال أهل آمدة فل زالت يوم

المراء به حأتى خلع عن رّأسه خوذته ولبس تخفيفة على العادة واستمر القرقل عليه إلى
أن ترضاه المراء وخلع قرقله فحمي الحر واشتدت القائلة وسئمت الناس من القتال هذا

ًنا في القتال وقد أثخنت جراحأات مع ما بلغهم من غضب السلطان بعد أن لم يبقوا ممك
 المراء والمماليك من عظم القتال.

القتال من كل ذلك والسلطان ساخط عليهم بغير حأق فعند ذلك فتر عزم القوم عن
ًنا من الله تعالى لمر سبق وإل فالعساكر الذين يومئذ وما أرّى هذا الذي وقع إل خذل

 اجتمعوا على آمد كان يمكنهم أخذ عدة مدن مثل آمد وغيرها.

وجد أهل آمد ولما انقضى القتال وتوجه كل واحأد إلى مخيمه وهو غير رّاض في الباطن
المدينة وسورّها بعد رّاحأة كبيرة بعودة القوم عنهم وبلعوا رّيقهم وأخذوا في تقوية أبراج
 بقتاله. أن كان أمرهم قد تلشى مما دهمهم من شدة قتال من ل قبل لهم

يوم السبت ونزل السلطان بمخيمه وندب المراء والعساكر للزحأف على هيئة رّكوبهم
والمير مقبل في يوم الثلثاء وهو أيًضا في حأال غضبه فابتدأ المير قورّوه نائب حألب

تسكين غضبه نائب صفد والمير جقمق العلئي المير آخورّ في الكلم مع السلطان في
واحأد ول في وقالوا: يا مولنا السلطان القلع كما في علم السلطان ما تؤخذ في يوم

 شهر وثم من القلع ما حأاورّه تيمورّلنك مع كثرة عساكره عشر سنين.

ًنا. يا مولنا السلطان الحصون ما تبنى إل للمنع ولول ذاك ما بنى أحأد  حأص

ممن خرحا من وقد اجتهد مماليك السلطان وأمراؤه في القتال وجرحا الغالب منهم وكان
أتابك العساكع العيان: المير تغري بردي المحمودي رّأس نوبة النوب وهو كان يوم ذاك

سيدي بك بدمشق والمير سودون ميق أحأد مقدمي اللوف بديارّ مصر والمير تنبك من



الناصري المعروف بالبهلوان أحأد امراء العشرات ورّأس نوبة وأما من المماليك
 والخاصكية فكثير.

يوم الثلثاء فكان آخر كلم السلطان للمراء: إن العساكر تركب صحبة المراء في
القرانيص وأنا وتزحأف على المدينة ويكون الذي يركب مع المراء للزحأف المماليك

فحمل ومماليكي الجلب نكون خلفهم أرّاد بذلك عدم معرفة مماليكه بطرق الحرب
 الناس كلمه على أنه يفعل ذلك شفقة على مماليكه وأنه يريد هلك من سواهم.

أعناق أمرائه وقامت قيامة القوم وتنكرت القلوب على السلطان في الباطن وتطاولت
وتخوف إلى الوثوب عليه واتفق كثير منهم على ذلك لول أن بعضهم مات من جراحأه

 بعضهم أيًضا من بعض وعدم موافقة جماعة أخر من أعيان المراء لذلك.

وطرباي نائب وكان ممن اتهم بالوثوب على ما قيل التابك جارّقطلو نائب الشام
طرابلس ومقبل نائب صفد وتغري بردي المحمودي مات بعد أيام من جرحا أصابه

وسودون ميق مات أيًضا من جرحا أصابه والمير جانبك الحمزاوي مات في عود الملك
إلى مصر بعد أن وله نيابة غزة على كره منه وجماعة كثيرة غير هؤلء على ما الشرف

 قيل.

أمير سلحا وكان الذي لم يوافقهم على الوثوب المير قورّوه والمير إينال الجكمي
فلم يكن والمير جقمق المير آخورّ وأما المير سودون من عبد الرحأمن ألبك العساكر

من هؤلء ولمن هؤلء لطول مرضه من يوم خرج من مصر وهو في محفة وكل ذلك لم
 يتحققه أحأد غير أن القرائن الواقعة بعد ذلك تدل على صدق هذه المقالة انتهى.

في يوم الثلثاء ولما خرج المراء من عند السلطان بعد أن امتثلوا ما رّسم به من الزحأف
يحاورّ المدينة بلغ السلطان عن المراء والمماليك نوع مما ذكرناه فاضطرب أمره وصارّ

على سفره وهو في الحقيقة محصورّ من احأتراسه من أمرائه ومماليكه وأخذ في الندم
 وفتر عزمه عن أخذ المدينة في الباطن وضعف عن تدبير القتال.

السلطان ويسير كل ذلك والموكب السلطاني يعمل في كل يوم والمراء تحضره ويركب
ويمنعهم من إظهارّ إلى حأيث شاء ومعه المراء والنؤاب غير أن البواطن معمورّة بالغش

بين العسكر ما في ضمائرهم موانع هذا والقتال مستمر في كل يوم بل في كل ساعة
خلئق من السلطاني وبين أهل آمد غير أنه لم يقع يوم مثل يوم السبت المذكورّ وقتل

وقد قوي الطائفتين كثيرة وصارّ السلطان يضايق أهل آمد بكل ما وصلت قدرّته إليه هذا
أعلى أمرهم واشتد بأسهم لما بلغهم من اختلف عساكر السلطان وصارّوا يصيحون من

السلطان إلى السورّ: الله ينورّ جارّقطلو وانطلقت ألسنتهم بالوقيعة والسب والتوبيخ من
 من دونه.

أكل من ديارّ وبينما السلطان فيما هو فيه قدم عليه المير دولت شاه الكردي صاحأب
 بكر فأكرمه السلطان وخلع عليه.

ابن الكامل محمد ثم لما بلغ الشرف أحأمد ابن الملك العادل سليمان ابن المجاهد غازي
السلطان الملك بن العادل أبي بكر ابن الوحأد عبد الله ابن المعظم تورّان شاه ابن

الملك العادل الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد ابن السلطان
الشرف أبي بكر بن أيوب بن شاذي اليوبي صاحأب حأصن كيفا قدوم السلطان الملك

إلى آمد خرج من الحصن في قليل من عسكره في أوائل في القعدة يريد القدوم أعلى
السلطان فاعترضه في مسيره جماعة من أعوان قرايلك على حأين غفلة وقد نزل عن

لصلة العصر وقاتلوه إلى أن قتل الملك الشرف المذكورّ من سهم أصابه وانهزم فرسه



كان معه وانتهبوا فقدم جماعة منهم على الملك الشرف وعرفوه بقتل الملك بقية من
 الحصن فعظم عليه ذلك إلى الغاية. الشرف صاحأب

يترقب حأركة يرحأل ومن هذا اليوم أخذ السلطان في أسباب الرحأيل عن آمد غير أنه صارّ
 بها لتكون لرحأيله مندوحأة.

الملك ثم ندب السلطان جماعة كبيرة من التركمان والحربان من عسكره لسع قتلة
 الشرف صاحأب الحصن.

والعربان تعيث وكان منذ نزل السلطان على آمد وأتباع العسكر السلطاني من التركمان
الغلمان تخرج وتنهب في قرى آمد وغيرها ويأتون بما يأخذونه للعساكر المذكورّة وصارّت
خيمة كل من الوطاق إلى جهات آمد وتحصد الزرّوع وتأتي بها الجناد حأتى صارّ أمام

القامة جندي جرن كبير من الزرّع وهو الذي قام بعلوفه خيول العسكر في طول مدة
 على آمد ولول ذلك لكان لهم شأن آخر.

خرجوا إلى جهة ولما ندب السلطان الجماعة المذكورّة لتتبع قتلة الملك الشرف وغيره
وأسروا منهم من الجهات فوافوا جماعة كبيرة من أمراء قرايلك وقاتلوهم حأتى هزموهم
على عشرين جماعة كبيرة من أمراء قرايلك وفرسانه وأتوا بهم إلى السلطان وهم نيف

 نفًسا فأمر السلطان بقيدهم فقيدوا.

ًيا فوافقوا جماعة أخر فقاتلوهم أيًضا وأسروا منهم نحو الثلثين ومن جملتهم ثم توجهوا ثان
بالتوسيط إن لم قرا محمد أحأد أعيان أمراء قرايلك فأحأضر السلطان قرا محمد وهدده
فكلمهم قرا محمد يسلم له آمد فأخذوا قرا محمد المذكورّ ومروا إلى تحت سورّ المدينة

 المذكورّ في تسليم المدينة فلم يلتفتوا إليه فأخذوه وعادوا.

وهو أن وأصبح السلطان فوسط منهم تحت سورّ آمد واتفق في توسيط هؤلء غريبة
بعضهم حأمل للتوسيط فاضطرب من أيدي حأملته فوقع منهم إلى الرّض فقام بسرعة

وهرب إلى أن ألقى بنفسه إلى الخندق بعد أن تبعه جماعة فلم يقدرّوا على تحصيله ثم
من الخندق وقد أرّخي إليه من سورّ آمد حأبل وتشبث به إلى قريب الشرفة فانقطع خرج

ًيا إلى أعلى المدينة ونجا وقيل إنه مات بعد ثلثة أيام الحبل فوقع إلى الرّض ثم جر ثان
 طلوعه والله أعلم. من

أن يكبس ثم بلغ السلطان أن قرايلك نزل من قلعة أرّقنين بجماعة من عساكره يريد
على السلطان في الليل أو يتوجه بهم إلى حألب فندب السلطان جماعة من المراء

والمماليك في عمل اليزك بالنوبة في كل ليلة لحفظ العساكر ثم رّسم السلطان للمير
جارّقطلو نائب الشام بالتوجه لقرايلك بقلعة أرّقنين وندب معه جماعة من النواب

والمراء والعساكر المصرية وكنت أنا معهم فخرجنا من الوطاق السلطاني في الليل
كثيرة وجددنا في السير حأتى وافينا قرايلك وهو بمخيمه تحت قلعة أرّقنين بمن بجموع
 والعصر وكان غالب العسكر قد تخلف بعدنا. الظهر

الحسامي نائب فتقدم بعض العسكر السلطاني من التركمان والعربان ومثل المير مقبل
أمراء مصر صفد وآقبغا الجمالي المعزول عن الستادارّية وجماعة أخر جمن العيان من

ًدا إلى أن كانت الكسرة فينا وقتل منا جماعة كثيرة والشام واقتتلوا مع القرايلكية قتاًل جي
الجقمقي أحأد أمراء من التركمان والعربان وأمراء دمشق وغيرهم مثل المير تمرباي

من الخاصكية دمشق والمير بخت خجا أيًضا من أمراء دمشق وجرحا أكثر من كان معنا
 والمماليك كل ذلك وسنجق السلطان إلى الن لم يصل إلينا.



ليروي خيوله منه وأما جارّقطلو فإنه لما قوي الحر عليه نزل على نهر بالقرب من أرّقنين
قلة وقد عزموا وصارّ الرائد يرد عليه بأن القوم قد التقوا مع عساكر قرايلك وهم في

وسارّوا حأتى على القتال فلم يلتفت إلى ذلك وسارّ على هينته فتركه بعض عساكره
 أمراء دمشق. لحقوا بمن تقدمهم وقاتلوا القرايلكية وهم من تقدم ذكرهم ممن قتل من

أيًضا حأتى وافي جماعة ولما أن بلغ من معنا من المراء المصريين ما وقع لجماعتنا ساقوا
وهزموهم أقبح هزيمة منهم العسكر السلطاني فعند ذلك تراجع القوم وكروا القرايلكية

 ممزق. وتعلق قرايلك بقلعة أرّقنين وتحصن بها ونهبت عساكره وتمزقوا كل

باشر القتال وهم ثم عدنا إلى جهة الوطاق بآمد في آخر النهارّ اله على أقبح وجه ممن
 القليل وأما غالب العسكر فلم ير القتال بعينه.

ويقول: يا مولنا وصارّ المير أزبك جحا بين يدي السلطان يثني على التركمان والعربان
من المماليك إلى هولء هم العسكر الذي ينتصر الملوك بهم ل غيرهم ذلك على طائفة

قيل عن جارّقطلو من الغاية وشنعوا القاله فيه لكونه تكلم ومن يومئذ تحقق السلطان ما
جارّقطلو المذكورّ من تقاعده عن قتال قرايلك وأكثر أهل آمد من هذا اليوم الدعاء للمير

مكايد قرايلك أعلى السورّ خرجوا عن الحد فلم يدرّ الناس هل كان ذلك مكيدة من
 الخلف بين العسكر بسبب ذلك أم كان ذلك عن حأقيقة والله أعلم.

ترمى في هذا والسلطان مجتهد في عمارّه قلعة من الخشب تجاه أبراج ومكاحأل النفط
في أسوأ ما كل يوم بالمدافع والمناجنيق منصوبة يرمى بها وأيًضا على البراج وأهل آمد

خاطره يكون من الحال هذا مع عدم التفات السلطان لحصارّ آمد اللتفات الكلي لشغل
من جهة اختلف عساكره وهو بتلك البلد بين يدي عدوه وقد تورّط في القامة على

 حأصارّ آمد والشروع ملزم.

أيًضا على أهل وطالت إقامته على آمد بعساكره نحو خمسة وثلثين يوًما وقد ضاق الحال
قرايلك هو آمد فعند ذلك ترددت الرسل بين السلطان وبين قرايلك في الصلح وكان

للسلطان البادىء في ذلك حأتى تم وانتظم الصلح بينهما على أن قرايلك يقبل الرّض
ويخطب باسمه في بلده ويضرب السكة على الدينارّ والدرّهم باسمه فأجاب إلى ذلك
فأرّسل إليه السلطان حأمي القاضي شرف الدين الشقر نائب كاتب السر وأرّسلت أنا

أعيان مماليك الوالد ممن كان في صحبتي من المماليك السلطانية فتوجه إليه معه بعض
الدين المذكورّ بالخلع والفرس الذي جهزه السلطان إليه بقماش ذهب القاضي شرف

 القماش السكندرّي. ونحو ثلثين قطعة من

ولقي القاضي ولما بلغ قرايلك مجيء القاضي شرف الدين نزل من قلعة أرّقنين بمخيمه
الدين شرف الدين المذكورّ وسلم عليه ثم قام وقبل الرّض فألبسه القاضي شرف

ًيا بوجهين أحأمر وأخضر بطراز الخلعة وكانت كاملية مخمل كفوي بمقلب سمورّ وفوقان
 عريض إلى الغاية.

بتقبيل حأافر ثم قدم له الفرس صحبة الوجاقي فقام إليه فأمره القاضي شرف الدين
تعيسة أو معنى الفرس فامتنع من ذلك قليًل ثم أجاب بعد أن قال: والله إن هذه عادة

 ذلك.

ويحذرّه ثم أخذ في الكلم مع القاضي شرف الدين فأخذ القاضي شرف الدين يعظه
مخالفة السلطان وسوء عاقبة ذلك فقال: وأنا من أين والسلطان من أين أنا رّجل

تركماني في جهة من الجهات ثم شرع يذكر قلة رّأي السلطان في مجيئه إلى بلده
أنا يكفيني نائب حألب وهو بعض نواب السلطان وما عسى كان يفعل السلطان لو وقال:



شيء في آمد ما يساوي بعض ما تكلفه ثم قال: والله لو أعطاني السلطان أخذ آمد وكل
الكلف في نعل خيوله وخيول عساكره لرضيت ودخلت في طاعته ثم نصف ما ذهب من

أمير من جنس هذا وأشارّ إلى مملوك الوالد الذي توجه مع قال: لو كان مع السلطان
يجيء إلى هنا وكان المملوك المذكورّ تتريا فقال شرف القاضي شرف الدين مما خله

من جنسه فقال: ل والله كان عندكم واحأد نفيتموه إلى الدين: بلى مع السلطان جماعة
 المير قرامراد خجا الشعباني أمير جاندارّ وأحأد مقدمي اللوف. القدس بطاًل يعني بذلك

بالكاملية أيًضا كذلك ثم قام قرايلك وقلع الخلعة من عليه وألبسها بعض حأواشيه ثم فعل
 غير المرة الولى. وانفض المجلس وبات شرف الدين تلك الليلة عنده ولم يجتمع به

أكاديش يساوي وعند السفر دخل إليه من الغد وسلم عليه فأنعم على قرايلك بأرّبعة
 ثمنها أرّبعة آلف درّهم فلوًسا عند صاحأب الغرض.

جميع ما وعاد القاضي شرف الدين إلى السلطان فاجتمعت به قبل السلطان وعرفني
يخفى حأكيته فاتفقنا على جواب نمقناه يحسن ببال السلطان من جنس كلم قرايلك ل

 على الذوق السليم معناه.

وعظم بذلك فلما دخل إلى السلطان وأعاد عليه الجواب المذكورّ سر السلطان قليًل
مما سرورّ من حأضر من القوم ومعظم سرورّهم بعودهم إلى بلدهم وأوطانهم سالمين

 هالهم مما كانوا فيه من المشقة وقد اعتادوا بالترف والمن وقلة القتال.

عشر ذي وفي الحال أخذ السلطان في أسباب الرحأيل ورّحأل في ليلة الخميس ثالث
العساكر القعدة في النصف الثاني من الليل من غير ترتيب ول تطليب ول تعبية ورّحألت

 من آمد كالمنهزمين ل يلوي أحأد على أحأد بل صارّ كل واحأد يسير على رّأيه.

خيول الجناد وعند رّحأيل القوم أطلق الغلمان النيران في الزرّوع المحصودة برسم عليق
ويأتيه به من فإنه كان كل جندي من الجناد صارّ أمام خيمته جرن كبير مما يحصده غلمه

الجو حأتى صارّ زرّوع آمد فلما انطلق النارّ في هذه الجران انطبق الوطاق بالدخان إلى
 الرجل ل ينظر إلى الرجل الذي بجانبه.

غنيمة لهل ورّحأل الناس على هذه الهيئة مسرعين مخافة أن يسير السلطان ويتركهم
 آمد.

ولو أرّادوا النهب وبالله لو نزلوا في ذلك الوقت لمسكوا من اختارّوا مسكه قبًضا باليد
 لغنموا وسعموا إلى البد لن السلطان سارّ قبل رّحأيل نصف عسكره.

العساكر في وسارّ القوم من آمد إلى جهات متفرقة إلى أن طلع النهارّ وقد تمزقت
 طرقات متعددة ل تعرف طائفة خبر طائفة أخرى لبعد ما بينهم من المسافة.

المحفة من فتوجه أتابك العساكر سودون من عبد الرحأمن وهو مريض ملزم رّكوب
العسكر طريق مارّدين السالكة إلى مدينة الرها ومعه طائفة كبيرة ممن تبعه من

السلطاني وتوجهت طائفة أخرى من العسكر من الطريق التي سلكناها في الذهاب إلى
آمد من جهة قلعة أرّقنين التي بها قرايلك وتبعهم خلئق وعدة أطلب فافترق المراء من

 مماليكهم وأطلبهم وتشتت شملهم.



الطريق وسارّ السلطان من الطريق الوسطى من على الجبل المعروف قراضاغ وهذا
أقرب الطرق كالمفازة غير أنه عسر المسلك إلى الغاية من الطلوع والنزول وضيق

 الطرقات.

ذلك لجماعة أخر وكنت أنا معه بهذا الطريق المذكورّ وأكل السبع رّجًل من غلماننا ووقع
غربي الجبل واصطادت الناس السباع من الوكارّ وسرنا حأتى نزلنا عن الجبل إلى فضاء

مقدارّ نصف المذكورّ ومسافة الموضع الذي نزل السلطان به عن أرّقنين التي بها قرايلك
ًنا.  بريد تخمي

من معه منهم وعند نزول السلطان بالمنزلة المذكورّة علم بمن فقده من عساكره وتأمل
يعرف فإذا هم على النصف من عسكره وأيضا فيهم الذي تاه عن جماله ومنهم من ل

طلبه أين ذهب وهو المير قرقماس الشعباني حأاجب الحجاب نزل بالمنزلة المذكورّة
وليس معه غير أصحابه وطائفة نحو خمسة أنفس وهجان وغلم فنصب السيبة واستظل

الشمس وقد سارّ طلبه بجميع مماليكه ورّخته من جهة ل يعرف متى تعود إليه تحتها من
 فكثيرمن الجناد والمراء. ومثله

قليلة ولم فلما رّأى الملك الشرف نفسه في قلة من عساكره ولم يبق معه إل شرذمة
ًدا من يعلم أين ذهب الباقون شق عليه ذلك وتخؤف من كبس قرايلك في الليل ولم يجد ب

 المبيت في المكان المذكورّ لتمزق عساكره.

ومعه جماعة فلما دخل الليل ندب السلطان المير جقمق العلئي المير آخورّ الكبير
ومن تلك لحفظ العسكر في الليل فركب المير جقمق بمماليكه ومن انضاف إليه قلت:

تلك الليلة المذكورّة علمت حأال قرايلك وهمته فإنه لو كان بقية ما ترك عساكرنا في
فسخ الليلة بخير لن الصلح الذي كان وقع بينه السلطان الملك الشرف كل شيء: كان

مجلس ل غير وقد بلغه ما لعسكرنا من الشتات والتفرق وعلم بجميع ما نحن فيه لقرب
ًفا. ًنا وضع  المسافة بينا ترك اليقاع بنا إل عجًزا وجب

وقع لعسكرنا عند وأيًضا من كان بمدينة آمد لو كان فيهم منعة وقوة بعد ما عاينوا ما
العسكر وباقي الرحأيل من التمزق وعظم الضطراب لنزلوا واستولوا على جماعة من

الليل العسكر ل يعرفون بذلك من عظم الغوغاء وشغل كل واحأد بنفسه مع شدة سواد
 وظلمته انتهى.

منها ما يريد مدينة ولما أصبح السلطان بكرة يوم الجمعة بهذه المنزلة المذكورّة سارّ كل
كان ذهب من الرها حأتى وصلها بمن معه من العسكر وأقام بها حأتى اجتمع به من

 عساكره في الطرقات.

نائب غزة وأرّاد وأخذ السلطان في إصلحا أمر مدينة وطلب المير إينال العلئي الناورّي
السلطان في أن يخلع عليه بنيابة فامتنع من ذلك أشد امتناع وأفحش في الرد وخاشن

باليقاع به اللفظ وصمم على عدم القبول لذلك فغضب السلطان منه واشتد حأنقه وهم
يحكم فخشي عاقبة ذلك من عظم شوكة إينال المذكورّ وأخذ يثني على نفسه من كونه

إل على أمرائه ومماليكه وأشياء من هذا المعنى إلى أن قال: أنا حأكمي ما يسمعه
نيابة مماليكي وطلب المير قراجا الشرفي شاد الشراب خاناه وخلع عليه باستقرارّه في

وخرجا الرها وخلع على القاضي شرف الدين نائب كاتب السر باستقرارّه كاتب سر الرها
 من بين يدي السلطان بالخلع على كره.

أصحابه فيما وقع ثم لما توجه المير إينال العلئي نائب غزة إلى مخيمه كلمه الناس من
وقع منه منه من تمنعه ومخاشنته في الكلم مع السلطان أو كأنه خشي عواقب ما



فضمن له فاعتذرّ من خراب مدينة الرها وأنه ليس بها ما يقوم بأوده وبلغ السلطان ذلك
الدين ما طلبه وخلع عليه من يومه المذكورّ باستقرارّه في نيابة الرها ثم استعفى شرف

 من كتابة سر الرها فأعفي بعد أن حأمل خمسمائة.

 دينارّ للخزانة الشريفة.

إينال المذكورّ ثم أمر السلطان المماليك السلطانية بدفع ما معهم من الشعير للمير
من ذلك ليكون له حأاصل بالرها فبعث كل واحأد منهم بشيء من عليق خيوله فاجتمع
أمره وسارّ شونة كبيرة ثم أنعم السلطان على المير إينال المذكورّ بأشياء كثيرة وأصلح

 بعساكره عن الرها إلى أن نزل البيرة.

 قلت: وإينال هذا هو الملك الشرف سلطان زماننا.

نصب على بحر ولما نزل السلطان بالبيرة أقام بها إلى أن عدت عساكره الجسر الذي
به يومه ورّحأل الفرات إلى البر الغربي ثم عدى السلطان إلى البر الغربي المذكورّ وأقام

ونزل من آخر النهارّ المذكورّ بعساكره حأتى وصل إلى حألب في خامس عشر ذي القعدة
بظاهرها بالمنزلة التي نزل بها في ذهابه إلى آمد ونزل حأوله جميع عساكره بعد أن

أجهدهم التعب وماتت خيولهم وتلفت أموالهم من غير فائدة ول قيام حأرمة غير أن لسان
مشاها الحال ينشد قول القائل: الوافر: مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى
محل وأقام السلطان بحلب نحو العشرة أيام وأمر النواب بالبلد الشامية بالمسير إلى

غزة كفالتهم وخلع على المير جانبك الحمزاوي أحأد مقدمي اللوف باستقرارّه في نيابة
ًعا عوًضا عن إينال العلئي المنتقل إلى نيابة الرها فامتنع جانبك الحمزاوي من ذلك امتنا

ًها. ًيا فألبسه الخلعة كر  كل

نفسه كالمتوعد قيل: إن جانبك المذكورّ لما لبس الخلعة وخرج هز رّأسه وأمسك لحية
 وبلغ الشرف ذلك فقال: حأتى يصل إلى غزة فمات بالقرب من بعلبك.

موت نجانبك وكان جانبك ممن اتهم بالممالة من المراء في آمد وتكلم الناس في
غزة فقلت المذكورّ: أنه اغتيل بالسم لقول الملك الشرف في حأقه: حأتى يصل إلى

لبعض الخوان: يمكن أن يكون ذلك من طريق الكشف والكرامة فضحك الحاضرون
 وانفض المجلس.

بالبهلوان أتابك ثم خلع السلطان على المير قاني باي البو بكري الناصري المعروف
بآمد من جرحا حألب بانتقاله إلى أتابكية دمشق بعد مرت المير تغري بردي المحمودي

 الشرف. أصابه في حأصارّ آمد وكان المحمودي أيًضا ممن اتهم بالوثوب على الملك

حألب عوًضا وخلع على المير قطج من تمراز أحأد مقدمي ألوف حألب باستقرارّه أتابك
أمراء عن قاني باي المذكورّ وخلع السلطان على المير كمشبغا الحأمدي الظاهري أحأد
العشرات ورّأس نوبة بتوجهه إلى الديارّ المصرية مبشًرا بعود السلطان إلى الديارّ

 المصرية.

منها في يوم وصارّ السلطان يركب ويسير بحلب وطلع إلى قلعتها غير مرة إلى أن خرج
 دمشق. الخميس خامس في ذي الحجة من سنة ست وثلثين المقدم ذكرها يريد جهة

دمشق حأتى دخلها وسارّ حأتى نزل بحماة وأقام بها أياًما ثم رّحأل منها بعساكره إلى جهة
 دمشق. في يوم الخميس تاسع عشر ذي الحجة ونزل بقلعتها ونزلت عساكره بمدينة



الديارّ المصرية ودام بدمشق إلى أن برز منها يوم السبت ثامن عشرين ذي الحجة يريد
في الظاهر بعد أن خلع على جميع نواب البلد الشامية باستمرارّهم ولم يحرك ساكن

 والله متولي السرائر.

يونس الركني ثم سارّ السلطان حأتى وصل غزة وقد استقر في نيابتها من دمشق المير
 أحأد مقدمي اللوف بدمشق وكان يونس المذكورّ وليها مرة أخرى قبل ذلك.

في يوم الحأد وأقام السلطان بغزة ثلة أيام ثم رّحأل منها يريد القاهرة حأتى وصلها
النورّ العشرين من محرم سنة سبع وثلثين وثمانمائة ودخل في موكب جليل من باب
سودون بأبهة الملك وشعارّ السلطنة وعلى رّأسه القبة والطير تولى حأملها المير الكبير

 من عبد الرحأمن وهو مريض وقد ساعده جماعة من حأواشيه في حأملها.

بمدرّسته التي وشق السلطان القاهرة وقد زينت لقدومه أحأسن زينة وسارّ حأتى نزل
حأتى خرج من أنشأها بخط العنبريين من القاهرة وصلى بها رّكعتين ثم رّكب منها وسارّ

ملقاته باب زويلة وطلع إلى القلعة بعد أن خرج المقام الجمالي يوسف ولده إلى
 بالخانقاه وعاد معه.

أن أتلف في وكان لقدومه يوم مشهود وسر الناس بسلمته وعاد السلطان إلى مصر بعد
والخيل هذه السفره نحو الخمسمائة ألف دينارّ من النقد وتلف له من السلحا والمتاع

والشامية مثل والجمال والبغال مثل ذلك وأنفق المراء بمصر والشام والعساكر المصرية
إلى الغاية شيء كثير ذلك وتلف لهل آمد وما حأولها من الغلل والزرّاعات والمواشي

 وقتل أيًضا خلئق ومع هذا كله كانت سفرة كثيرة الضررّ قليلة النفع.

حأرمة ول ولم ينل أحأد في هذه السفرة غرًضا من الغراض ول سكنت فتنة ول قامت
 ارّتدع عدو.

تحرك بنفسه بطل ولهج غالب الناس بأن السلطان سعده ل يعمل إل وهو بقلعته وحأيثما
المير جقمق نائب سعده وعدوا حأركته مع التركمان في نيابته بطرابلس ثم واقعته مع

 الشام لما أمسكه جقمق وحأبسه ثم سفرته هذه إلى آمد.

على المراء وأخذ قلت: الحركات والسكون بيد الله ولما طلع السلطان إلى القلعة خلع
دولت خجا الظاهري. في إصلحا أمره وخلع على التاج بإعادته إلى ولية القاهرة بعد عزل

قبل تارّيخه ثم خلع السلطان على المير آقبغا الجمالي المعزول عن الستادارّية
أنعم على باستقرارّا في ولية الوجه القبلي عوًضا عن داؤد التركماني وكان السلطان
بالبهلوان بآمد. آقبف المذكورّ بإمرة عشرة بعد موت المير تنبك من سيدي بك المعروف

المذكورّة رّسم ثم في يوم الثلثاء ثاني عشر شهر رّبيع الول من سنة سبع وثلنين
فاستعفى من السلطان بإخراج المير الكبير سودون من عبد الرحأمن إلى القدس بطاًل
 ذكره. السفر وسأل أن يقيم بدارّه بطاًل فأجيب إلى ذلك ولزم دارّه إلى ما يأتي

ًدا غيره في أتابكية العساكر وأنعم السلطان بأقطاعه على الديوان المفرد ولم يقررّ أحأ
 بالديارّ المصرية وهذا شيء لم نعهد بمثله.

 وضرب رّنك السلطان على البيمارّستان المنصورّي بالقاهرة.



الناظر على وكانت العادة جرت من مدة سنين أن كل من يلي المرة الكبرى يكون هو
اسمه البيمارّستان المذكورّ فلما نفدت هذه الوظيفة تكلم السلطان على نظرها وضرب

 على بابها.

المعزول عن ولية ثم في يوم السبت أول شهر رّبيع الخر خلع السلطان على دولت خجا
 القاهرة باستقرارّه في ولية المنوفية والقليوبية.

الجبل ونزل ثم في يوم الثنين ثالث شهر رّبيع الخر المذكورّ رّكب السلطان من قلعة
 إلى الصيد وعاد في خامسه.

الناصري ثاني رّأس ثم في يوم الثنين عاشره خلع السلطان على المير إينال الششماني
الدوادارّ ومقبل أيًضا هو نوبة باستقرارّه في نيابة صفد بعد موت المير مقبل الحسامي

 أحأد من اتهم بالوثوب على السلطان في آمد.

باستقرارّه كاشف ثم في حأادي عشره خلع السلطان على آقبغا الجمالي المقدم ذكره
 الجسورّ أيًضا. الوجه البحري عوًضا عن حأسن بك ابن سالم الدوكري وأضيف إليه كشف

في أحأواله ثم في ثالث عشره رّكب السلطاني ونزل إلى البيمارّستان المنصورّي للنظر
 فنزل به وأقام ساعة ثم رّكب وعاد إلى القلعة.

الكردي ثم في يوم الحأد ثامن عشرين جمادى الولى خلع السلطان على حأسين
باستقرارّه كاشف الوجه القبلي بعد قتل آقبغا الجمالي في خامس عشرينه في حأرب

 كان بينه وبين عرب البحيرة وقتل معه جماعة من مماليكه ومن العربان.

كاملية بفرو وسمورّ ثم خلع السلطان على الوزير الستادارّ كريم الدين ابن كاتب المناخ
لعمل مصالحها بمقلب سمورّ لتوجهه إلى البحيرة وصحبته حأسين الكردي المقدم ذكره

إليهم السلطان واسترجاع ما نهبه أهل البحيرة من متاع آقبغا الجمالي بعد قتله وكتب
في أول جمادى بالعفو عنهم وأن آقبغا تعدى عليهم في تحريق بيوتهم وسبي أولدهم ثم

في يوم الخرة أمر السلطان بعد من بالسكندرّية من القزازين وهم الحياك فأحأصي
عدتهم في الثلثاء أول جمادى الخرة المذكورّون فبلغت عدتهم ثمانمائة نول بعد ما بلغت

نول أيام نيابة ابن محمود الستادارّ في سنة بضع وتسعين وسبعمائة أرّبعة عشر ألف
ًفا فانظر إلى هذا التفاوت في هذه السنين القليلة وذلك لظلم ولة المورّ وسوء وني

كثيرة سيرتهم وعدم معرفتهم لكونهم يطمعون في النزرّ اليسير بالظلم فيفوتهم أموال
 مع العدل والفرق بين العامر والخراب ظاهر.

 كل سنة. ثم في يوم الثنين ثاني عشر شهر رّجب أدير محمل الحاج على العادة في

الثالث بدمشق ثم في سابع عشرين شهر رّجب المذكورّ قدم المير بربغا التنمي الحاجب
وأرّبعين إلى القاهرة بسيف المير جارّقطلو نائب دمشق وقد مات بعد مرضه بخمسة

تمراز يوًما في يوم تاسع عشره فعين السلطان عوضه لنيابة دمشق المير قصروه من
 نائب حألب وكتب له بذلك.

العرج أحأد ثم في يوم تاسع عشرينه عين السلطان المير خجا سودون السيفي بلط
 أمراء الطبلخاناه ورّأس نوبة أن يتوجه إلى قصروه بالتقليد والتشريف.



أهرام ضاغ وفي اليوم خلع السلطان على المير قرقماس الشعباني الناصري المعروف
المير حأاجب الحجاب باستقرارّه في نيابة حألب عوًضا عن قصروه وأن يكون مسفره

 شاد بك الجكمي أحأد أمراء الطبلخانات ورّأس نوبة.

بالمشد وخلع السلطان على المير يشبك السودوني ثم الظاهري ططر المعروف
باستقرارّه حأاجب الحجاب عوًضا عن قرقماس المذكورّ وأنعم بإقطاع قرقماس على

المير آقبغا التمرازي أمير مجلس وخلع عليه باستقرارّه أمير سلحا وبإقطاع آقبغا على
 المير يشبك المذكورّ.

العساكر وكانت وخلع السلطان على المير إينال الجكمي أمير سلحا باستقرارّه أتابك
آقبغا شاغرة من يوم لزم سودون من عبد الرحأمن بيته واستقر عوضه في إمرة سلحا

 التمرازي المقدم ذكره.

مجلس عوًضا عن وخلع السلطان على المير جقمق العلني المير آخورّ باستقرارّ أمير
 آقبغا التمرازي المقدم ذكره.

عوًضا عن وخلع على المير حأسين بن أحأمد المدعو تغري برمش باستقرارّه أمير آخورّ
 جقمق العلئي.

عليها مقدم فخرج الجميع وعليهم الخلع والتشارّيف وجلسوا على المسطبة التي يجلس
الذهب المماليك عند باب السر في انتظارّ الخيول التي أخرجها السلطان لهم بسروج

والكنابيش ما خل تغري برمش فإنه فارّقهم من داخل القصر ونزل إلى باب السلسلة
 وتسلمه من وقته.

ًدا وجلس فوق الجميع إينال ًفا واحأ الجكمي ثم تحته فقعدوا الجميع على المسطبة ص
جقمق الذي قرقماس نائب حألب ثم آقبغا التمرازي الذي استقر أمير سلحا ثم المير

استقر أمير مجلس ثم المير يشبك المولى حأاجب الحجاب إلى أن حأضرت الخيول
 ورّكبوا ونزل كل واحأد إلى دارّه.

المير آخورّية كانت فلما نزل جقمق العلئي إلى دارّه عرفه أصحابه وحأواشيه أن وظيفة
فيكون ما فاته من خيًرا له من وظيفة أمير مجلس وإن كان ول بد فيولى أمير سلحا
 منفوع المير آخورّية يتعوضه من قيام الحرمة بوظيفة أمير سلحا.

مجلس على وبلغ السلطان ذلك فرسم في الحال إلى آقبغا التمرازي أن يكون أمير
سلحا عادته وتكون الخلعة التي لبسها خلعة الرضى والستمرارّ وأن يكون جقمق أمير

ونزل المر إلى كل منهما بذلك فامتثل المرسوم الشريف واستمر كل منهما على ما
ًيا.  قررّه السلطان ثان

إلى ثغر وفي اليوم المذكورّ رّسم السلطان بإخراج المير سودون من عبد الرحأمن
دمياط وسببه أن السلطان لما بلغه موت جارّقطلو استشارّ بعض خواصه فيمن يوئيه

نيابة الشام فذكروا له سودون من عبد الرحأمن وأنه يقوم للسلطان بمبلغ كبير من ذهب
 نظير ذلك. في

وكان في ظن السلطان أن سودون من عبد الرحأمن قد استرخت أعضاؤه وتعطلت
حأركته من طول تمادي المرض به وقد أمن من جهته ما يختشيه فقال السلطان: سودون

عبد الرحأمن تلف ولم يبق فيه بقية لذلك فقالوا: يا مولنا السلطان هو المتكلم في من
ذلك فلم يحملهم السلطان على الصدق وأرّسل إليه في الحال يعرض عليه نيابة الشام



وقال: مهما أرّاد السلطان مني فعلته له فلما عاد الجواب على السلطان بذلك علم فقبل
 غالب ما به تضاعف وأن فيه بقية لكل شيء فأمر في الحال بإخراجه إلى ثغر دمياط. أن

 دمشق. ثم خلع السلطان على المير بربغا التنمي أحأد حأجاب دمشق وأعاده إلى

السلطان على ثم في يوم الخميس سابع شعبان من سنة سبع وثلثين المذكورّة خلع
 العادة. المير الكبير إينال الجكمي باستقرارّه في نظر البيمارّستان المنصورّي على

باستمرارّه على إقطاعه وكان تولية إينال المذكورّ للمرة الكبرى بغير إقطاع التابكية بل
نابلس وكانت من جملة القديم غير أنه أنعم السلطان عليه بقرية حأجة ومردة من أعمال

فهذا الذي حأصل له من جهة إقطاع المير الكبير ثم خلع عليه بنظر البيمارّستان المذكورّ
 التابكية ولم ينله منها إل مجرد السم فقط.

والمنوفية وفي شهر رّجب وشعبان قررّ السلطان على جميع بلد الشرقية والغربية
قرية والبحيرة وسائر الوجه القبلي خيوًل تؤخذ من أهل النواحأي فكان يؤخذ من كل

خمسة آلف درّهم فلوًسا عن ثمن الفرس المقررّ عليها ويؤخذ من بعض النواحأي عشرة
آلف عن ثمن فرسين ويحتاج أهل الناحأية إلى مغرم آخر لمن يتولى أخذ ذلك منهم فنزل

 بسبب ذلك على فلحأي القرى بلء الله المنزل.

فكانت ألفين وأحأصى كتاب ديوان الجيش قرى أرّض مصر العامرة كلها قبليها وبحريها
الرابع عشرة ومائة وسبعيبن قرية وقد ذكر المسبحي في تارّيخه أنها كانت في القرن
وكثرة فتن ذلك آلف قرية عامرة فانظر إلى تفاوت ما بين الزمنين مع أمن هذا الزمان

 الزمان غير أن السبب معروف والسكات أجمل.

كفالته وعليه ثم في يوم الخميس رّابع عشر شعبان برز قرقماس نائب حألب إلى محل
 جمل كبيرة من الديوان.

 ثم في تاسع عشر شعبان

 ختن السلطان ولده المقام الجمالي

ًيا بعدما كساهم وعمل لذلك مهًما هائًل للرجال يوسف وختن معه نحو الرّبعين صب
 بالحوش السلطاني وللنساء بالدورّ من القلعة.

بعد أن كان ثم في يوم السبت ثالث عشرينه فقد الوزير كريم الدين ابن كاتب المناخ
السلطان فلما استعفى غير مرة من إحأدى الوظيفتين: إما الوز أو الستادارّية فلم يعفه

الدولة وخلع تسحب في هذا اليوم طلب السلطان أمين الدين إبراهيم بن الهيصم ناظر
 عليه باستقرارّه وزيًرا عوًضا عن الصاحأب كريم الدين المذكورّ.

المقدم ذكره ثم في يوم الرّبعاء سابع عشرين شعبان المذكورّ ظهر الصاحأب كريم الدين
ًيا من قماشه.  وطلع إلى القلعة فخلع عليه السلطان سلرّ

ًيا خلعة جليلة باستمرارّه على وظيفة ثم طلع كريم الدين من الغد فخلع عليه السلطان ثان
الدولة فإن السلطان الستادارّية ونزل إلى دارّه في موكب جليل وقد سر به غالب أعيان

يا مولنا السلطان ما يليق كان ألزم زين الدين عبد الباسط بوظيفة الستادارّية فقال له:
من ذلك فخاشنه السلطان في بي هذه الوظيفة فقال: يليها دوادارّك جانبك فتبرم أيًضا
للستادارّ ثم حأسن للسلطان في الكلم وأهانه فأوعد بحمل مبلغ كبير من المال مساعدة
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أستاذارًّا وكلمه السلطان في ذلك الباطن ولية القاضي سعد الدين إبراهيم ناظر الخاص
هم في ذلك ظهر كريم الدين فتنفس فأبى سعد الدين إبراهيم أيًضا وأخذ يستعفي وبينما

 على وظيفته. خناق عبد الباسط وغيره بظهورّ كريم الدين واستمرارّه

وبأوديتها حأتى بلغ وقدم الخبر في هذا الشهر من مكة المشرفة بأن الوباء قد اشتد بها
 عدة من يموت بمكة في اليوم خمسين نفًسا ما بين رّجل وامرأة.

لقتال قرايلك وفي شهر رّمضان المذكورّ تحرك عزم السلطان على السفر إلى جهة آمد
 وكتب إلى بلد الشام بتعبئة القامات من الشعير وغيره على العادة.

المير إينارّ وكان سبب حأركة السلطان لذلك لما ورّد عليه الخبر في يوم ثامن عشره أن
 العلئي نائب الرها كان بينه وبين أعوان قرايلك وقعة هائلة.

بساتين وسببه أن بعض عساكر حألب أو عساكر الرها خرج يسير فرسه فلما كان بين
ًعا الرها صادف طائفة من التركمان فقاتلهم وهزمهم وبلغ ذلك المير إينال فخرج مسر
فقاتلهم من مدينة الرها نجدة لمن تقدم ذكره فخرجت عليه ثلثة كمائن من القرايلكية

ثم كتب فكانت بينهم وقعة هائلة قتل فلما بلغ السلطان ذلك شق عليه وعزم على السفر
نائب السلطان إلى سائر البلد الشامية بخروج نواب الممالك للحاق المير قرقماس

حألب بالرها ثم بطل ذلك وكتب بمنعهم من المسير حأتى يصح عندهم نزول قرايلك على
 الرها بعساكره وجموعه فإذا صح لهم ذلك سارّوا لقتاله.

الشيخي ناظر وفي يوم الثلثاء عشرين شوال كتب السلطان باستقرارّ خليل بن شاهين
عوًضا عن المير السكندرّية وحأاجبها في نيابة السكندرّية مضاًفا على النظر والحجوبية

 جانبك السيفي يلبغا الناصري فرج المعروف بالثورّ.

السلطان وجهه وفي شوال هذا قدم على السلطان الخبر من بغداد على يد قاصد كان
بغداد من أخيه قبل ذلك لكشف أخبارّ الشرق وأخبر: أن أصبهان بن قرا يوسف لما ملك

بعيالهم بعد شاه محمد بن قرا يوسف أساء السيرة بحيث إنه أخرج جميع أهل بغداد منها
القطارّ أن أخذ جميع أموالهم من جليل وحأقير فتشتتوا بنسائهم وأولدهم في نواحأي

يبق وصارّت بغداد ليس بها سوى نحو ألف رّجل من جند أصبهان المذكورّ ل غير وأنه لم
 بها سوى ثلثة أفران تخبز الخبز فقط ولم يبق بها سكان ول بيعة ول أسواق.

تنصر ومال إلى فكان فعل أصبهان هذا أقبح من فعل أخيه شاه محمد فإن شاه محمد لما
 دونهم. دين النورّانية قتل العلماء وأباد الفقهاء والصلحاء ل غير وترك من

بغداد وكان فجاء هذا الزنديق الفاسق تجاوز فعل شاه محمد من أنه أخرج جميع أهل
فيها فمد غرض أصبهان بذلك أن يخرب بغداد حأتى ل يبقى لخيه إسكندرّ ول غيره طمع

ًبا ل يأويها إل البوم انتهى. ًبا يبا  يده في ذلك حأتى صارّت بغداد خرا

نعم أهلها قال: وإنه أخرب أيًضا الموصل حأتى صارّت مثل بغداد وأعظم من أنه سلب
الموصل منزلة وأمر بهم فأخرجوا منها وتمزقوا في البلد واستولت عليها العربان فصارّت

 من منازل العرب بعد أن كانت تضاهي دارّ السلم.

نعمهم وتشتتوا في قال أعني القاصد: وان أصبهان أيًضا أخذ أموال أهل المشهد وأزال
 البلد.



جهال التتارّ قلت: ل أعلم في طوائف التركمان ول في أوباش عساكر جغتاي ول في
ًنا ول أعدم مروءة ول أقل أوحأش سريرة ول أقبح طريقة ول أسوأ سيرة ول أضعف دي

 يوسف. نخوة ول أبشع خبًرا من هؤلء الزنادقة الكفرة الفسقة أولد قرا

وهؤلء زنادقة ل وعندي أن النصارّى أمثل من هؤلء فإنهم متمسكون بدين على زعمهم
 يتدينون بدين كفرة ملحدون.

أصبهان المذكورّ حأدثني المير علي باي المؤيدي العجمي رّحأمه الله بعد عوده من عند
منها أنه كان يمد لما أرّسله السلطان الملك الظاهر جقمق في الرسلية إليه بأشياء:

الكل معه من جملة السماط بين يديه في بكرة أيام شهر رّمضان وأنه سأل علي باي في
هو مثاله مثال عساكره فامتنع فقال له: أمير علي باي بتتعب نفسك سخرة بني آدم

ما أنت فيه الزرّع: يطلع ويكبر ثم يحصد ويزول إلى البد وما ثم شيء ذلك فخل عنك
 وكل واشرب.

قاله إنه ل قال: ثم سألت عن أصبهان من بعض خواصه عن أحأواله فكان من جملة ما
فإنه كان أوًل يتعبد على ملة من الملل منذ بلغ الحلم إلى يومنا بخلف أخيه شاه محمد

الميل إلى أيام أبيه قرا يوسف يصوم ويصلي ويظهر التنسك إلى أن مات أبوه فأظهر
 دين النصرانية وصارّ يتعبد على ملتهم.

أيًضا من هذه فهذا الخبر عن شاه محمد وأصبهان وأضف إليهما إسكندرّ أيًضا فإنه كان
زماننا هذا المقولة في الباطن ثم من بعدهم أخوهم جهان شاه بن قرا يوسف ملك في

أفعاله في فإنه أيًضا على طريقهم من الفسق والفجورّ والنهماك في المسكرات وجميع
وتسوء القالة الباطن تقارّب أفعال إخوته غير أنه يظهر خلف ذلك لئل ينفر الناس عنه

الوافي بأوسع فيه وقد استوعبنا أحأوال هؤلء الفسقة في تارّيخنا الصافي والمستوفى بعد
 من هذا فلينظر هناك.

سلحا إلى مكة ثم في يوم الرّبعاء أول ذي القعدة توجه المير جقمق العلئي أمير
ًبا المشرفة حأاًجا وسارّ معه كثير ممن قدم من المغارّبة وغيرهم وبسط بالحأسان إليه ذها

ًبا.  وإيا

بني مهدي من قال المقريزي: وفي هذه السنة يعني عن سنة سبع وثلثين طلق رّجل من
ثالث فولدت أرّض البلقاء امراته وهي حأامل فنكحها رّجل غيره ثم فارّقها فنكحها رّجل

ًعا في قدرّ الطفل فأخذوه ودفنوه خوف العارّ.  عنده ضفد

قرايلك صاحأب آمد ثم في يوم الثنين ثالث محرم سنة ثمان وثلثين وثمانمائة قدم قاصد
اسم السلطان ل بكتاب قرايلك ومعه تسعة أكاديش تقدمة للسلطان ودرّاهم قليلة عليها

 غير فلم يحسن ذلك ببال أحأد.

السلطان ثم في يوم الثنين حأادي عشر المحرم سنة ثمان وثلثين المذكورّة أمسك
وأنعم المير بردبك السماعيلي أحأد امراء الطبلخانات وحأاجب ثاني وأخرجه إلى دمياط

بإقطاعه على المير تغري بردي البكلمشي المعروف بالمؤذي أحأد رّؤوس النوب وخلع
على المير جانبك السيفي يلبغا الناصري المعروف بالثورّ المعزول قبل تارّيخه عن نيابة

ًيا عوًضا عن بردلك السماعيلي المقدم ذكره. ًبا ثان  السكندرّية باستقرارّه حأاج

القاهرة عوًضا عن وفي هذا الشهر أيًضا خلع السلطان على دولت خجا وأعيد إلى ولية
 التاج بن سيفة الشوبكي.



المسمى ثم قي يوم الخميس سابع عشرين المحرم عملت الخدمة السلطانية باليوان
رّخ بن دارّ العدل من قلعة الجبل بعد ما هجرت مدة لقدوم رّسول القان معين الدين شاه

 تيمورّ ملك المشرق.

زي هذا وأحأضر الرسول المذكورّ إلى الموكب بدارّ العمل وقد هاله ما رّآه من حأسن
 الموكب.

فحضر تاج الدين وكان الرسول المذكورّ من أشراف شيراز يقال له السيد تاج الدين علي
 الشراف. المذكورّ إلى بين يدي السلطان ولم يقبل الرّض لكونه من السادة

وصول هدية ودفع ما على يده من الكتاب ثم قدم ما معه من الهدية فتضمن كتابه
إليه من السلطان المجهزة إليه وأنه نذرّ أن يكسو الكعبة البيت الحرام وطلب أن يبعث

 يتسلمها ويعلقها من داخل البيت.

 وتارّيخ الكتاب في ذي الحجة سنة ست وثلثين.

رّكب الحاج وكان قدوم القاصد من هراة إلى هرمز ومن هرمز إلى مكة ثم قدم صحبة
 فأنزله السلطان بمكان وأجرى عليه ما يليق به من الرواتب.

فيروزج واشتملت هدية شاه رّخ المذكورّ على ثمانين ثوب حأرير أطلس وألف قطعة
 ليست بذاك مبلغ قيمة الجميع ثلثة آلف دينارّ ل غير.

الرّبعة بسبب ثم في يوم السبت سادس صفر عقد السلطان مجلًسا بين يديه بالقضاة
السلطان في نذرّ شاه رّخ بن تيمورّ أن يكسو الكعبة فلما جلسوا للكلم بعد أن سألهم

ينعقد فلم معنى ذلك أجاب قاضي القضاة بدرّ الدين محمود العيني الحنفي بأن نذرّه ل
 يتكلم أحأد وانفض المجلس على ذلك.

 وصارّ السلطان يقول: للعيني مندوحأة في منع شاه رّخ من الكسوة.

رّخ برد ثم عين السلطان المير أقطوه الموساوي الظاهري برقوق للتوجه إلى شاه
 الجواب صحبة قاصده.

 انتهى.

سكان الطباق ثم في يوم الثنين خامس عشر المذكورّ ثارّت مماليك السلطان الجلبان
المباشرون بقلعة الجبل وطلبوا القبض على مباشري الدولة بسبب تأخر جوامكهم ففر

 منهم ونزلوا إلى بيوتهم فنزل في أثرهم جمع كبير.

 عليه. منهم ومضوا إلى بيت عبد الباسط ناظر الجيش ونهبوه وأخذوا ما قدرّوا

كريم الدين ابن كاتب ثم خجوا وقصدوا بيت الوزير أمين الدين بن الهيصم وبيت الستادارّ
الثلثة لفرارّهم منهم وغلقت المناخ ونهبوهما أيًضا ولم يقدرّوا على قبض أحأد من هؤلء

 السواق وخاف كل أحأد على بيته.

 هذا وقد صمم المماليك على الفتك بعبد الباسط.

 والعجب أن



 السلطان يغضب لعبد الباسط

حأق مماليكه بل انحرف عليه وأمر بنفيه إلى السكندرّية لكسر الشر ولم يقع منه في
 المذكورّين أمر من المورّ إما لمحبته فيهم أو لبغضه في عبد الباسط.

سفره إلى ثغر ولزم عبد الباسط دارّه وتردد الناس للسلم عليه والسلطان مصمم على
 السكندرّية.

شوارّع المدينة وأصبح الناس يوم الثلثاء سادس عشره وإذا بهجة عظيمة فغلقت جميع
ًيا لنهب بيت عبد الباسط فاضطرب الناس وهرب لشاعة كاذبة بأن المماليك قد نزلوا ثان

 يوم النهب. عبد الباسط من دارّه وانزعج إلى الغاية فكان هذا أعظم وأشنع من

 ثم ظهر للناس أن المماليك لم يتحركوا ول نزل منهم.

 وأما عبد الباسط فإنه ل زال يسعى ويتكلم له خواص السلطان في.

عشره بعد أن خروجه إلى السكندرّية حأتى تم له ذلك وطلع إلى القلعة في يوم سابع
تقوية له وأن التزم عبد الباسط بأن يقوم للوزير من ماله بخمسمائة ألف درّهم مصرية

قدم عبد الباسط السلطان يساعد أستادارّه كريم الدين بعليق المماليك شهًرا هذا بعد أن
 عن أحأد. للشرف تقدمة من المال في خفية من الناس لقامة حأرمته ولم يخف ذلك

الستادارّية هو أو وأخذ أمر عبد الباسط في انحطاط وصارّ السلطان يهدده إن لم يل
 مملوكه جانبك وهو يتبرم من ذلك كله.

السلطان شمس ثم استعفى الصاحأب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم من الوزارّة فعين
 الدين بن سعد الدين بن قطارّة القبطي لنظر الدولة وألزمه بتكفية يومه.

السلطان ورّسم السلطان بطلب أرّغون شاه النورّوزي من دمشق وهو يومذاك أستادارّ
بدمشق ليستقر في الوزارّة عوًضا عن ابن الهيصم على عادته قديًما بعدما عرض

ذلك السلطان الوزارّة على الستادارّ كريم الدين ابن كاتب المناخ فأبى كريم الدين قبول
 وقال: يا مولنا السلطان يختارّ السلطان إما أكون وزيًرا أو أستادارًّا.

ًعا فل أقدرّ على ذلك.  وأما جمعهما م

جكم فغضب السلطان عليه وهم بضربه ومسكه فضمنه القاضي سعد الدين ابن كاتب
 ناظر الخاص ونزل الجميع إلى دورّهم إلى أن عملت مصالح الجماعة.

الدين فلما كان يوم السبت عشرين صفر خلع السلطان على أستادارّه الصاحأب كريم
باستمرارّه وخلع على الصاحأب أمين الدين بن الهيصم باستقرارّه في نظر الدولة على
عادته قديًما كما كان قبل الوزارّة وألزمه بتكفية الدولة إلى حأين قدوم أرّغون شاه من

 الشام وانفض الموكب.

 ولم يعلم له خبر. فلما نزل الصاحأب أمين الدين بالخلعة إلى دارّه اختفى في ليلة الثنين

الستادارّ وخلع فأصبح السلطان في يوم الثنين ثاني عشرينه أمسك الصاحأب كريم الدين
صاحأب كريم في الحال على جانبك دوادارّ عبد الباسط باستقرارّه أستادارًّا عوًضا عن
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حأقه كلمة الدين بن كاتب المناخ فلبس جانبك الخلعة ولم يقدرّ عبد الباسط أن يتكلم في
 واحأدة.

عليه فأحأس وكان قصد الملك الشرف أنه متى تكلم أو تمنع عبد الباسط من ذلك قبض
 عبد الباسط بالشر فكف عن الكلم.

بوظيفة ثم ألزم السلطان القاضي سعد الدين إبراهيم ابن كاتب جكم ناظر الخواص
 الوزارّة فلم يوافق على ذلك وانفض المجلس على ذلك.

إلى جهة وفي هذا اليوم خرج قاصد شاه رّخ الشريف تاج الدين من الديارّ المصرية
مرسله وصحبته المير أقطوه الموساوي وعلى يده هدية من السلطان إلى شاه رّخ

المذكورّ وكتاب جواب كتابه يتضمن منعه من كسوة الكعبة بأن العادة قد جرت قديًما
ًثا أن ل يكسو الكعبة إل ملوك مصر والعادة اعتبرت في الشرع في مواضع وأن وحأدي
للكسوة أوقاًفا تقوم بعملها ل يحتاج إلى مساعدة في ذلك وإن أرّاد الملك وفاء نذرّه
ًبا حأيث يتعدى نفع ذلك إلى فليبع الكسوة ويتصدق بثمنها في فقراء مكة فهو أكثر ثوا

 جماعة كبيرة وأشياء من هذه المقولة.

السلطان إلى ثم في يوم الخميس خامس عشرينه بعد انقضاء الموكب من القصر وتوجه
تمنعه الحوش على العادة غضب على القاضي سعد الدين إبراهيم ناظر الخواص بسبب

ًبا مبرحًأا ثم أقيم ونزل إلى  دارّه. من ولية الوزارّة وأمر به فضرب بين يديه ضر

وأمر به ثم طلب السلطان الصاحأب كريم الدين ابن كاتب المناخ من محبسه بالقلعة
بالعصي فعري من ثيابه وضربه بالمقارّع زيادة على مائة شيب ثم ضربه على أكتافه

ًبا مبرحًأا وعصرت رّجله بالمعاصير ثم أعيد إلى محبسه يومه وأنزل من الغد في يوم ضر
يومذاك الجمعة على بغل في أسوإ حأال ومضي به إلى بيت التاج وإلى القاهرة كان وهو

ًبا شاد الدواوين ليورّد ما ألزم به بعد أن حأوسب فوقف عليه خمسة وخمسون دينارّ ذه
المال صولح عنها بعشرين ألف دينارّ فنزل إلى بيت التاج وأخذ في بيع موجوده وإيراد

ألف المقررّ عليه إلى أن أفرج عنه في ثامن عشر رّبيع الول بعدما حأمل نحو العشرين
 دينارّ وضمنه فيما بقي أعيان الدولة.

المذكورّة خلع السلطان ثم في يوم الثلثاء أول شهر رّبيع الخر من سنة ثمان وثلثين
وظيفته نظر على القاضي سعد الدين ناظر الخواص خلفة الرضى والستمرارّ على

الكريم الخواص وخلع على أخيه القاضي جمال الدين يوسف ابن القاضي كريم الدين عبد
الهيصم ابن كاتب جكم باستقرارّه وزيًرا على كره منه بعد تمنع زائد وكان منذ تغيب ابن
غير ل يلي الوزارّة أحأد والقاضي سعد الدين ناظر الخاص يباشرها ويسدد أمورّها من

 لبس تشريف فغرم فيها جملة كبيرة لعجز جهاتها عن مصارّفها.

وناظر جيشها والقاضي جمال الدين يوسف المذكورّ هو عظيم الدولة في زماننا هذا
لغيرها مفصًل في وخاصها كان وهي أول ولياته للمناصب الجليلة على ما يأتي ذكر ولياته

 هذا الكتاب وغيره.

الوزير وناظر وخلع السلطان على شمس الدين بن قطارّة باستقرارّه ناظر الدولة فكان
وسنه دون الدولة في طرفي نقيض فالوزير في الغاية من حأسن الشكالة والزي البهيج

العشرين سنة وناظر الدولة في الغاية من قبح الشكالة والزي الرديء وسنه نحو
 السبعين سنة انتهى.



العورّ أستادارّ ثم في يوم الحأد رّابع شهر رّبيع الخر قدم المير أرّغون شاه النورّوزي
 السلطان بدمشق إلى مصر بطلب حأسبما تقدم ذكره ليلي الوزارّة.

أستادارّية السلطان وطلع إلى القلعة من الغد بتقادم جليلة وخلع عليه باستمرارّه على
 بدمشق على عادته.

لقتال قرائلك وفي هذا ثم في جمادى الولى وقع الشروع في حأركة السلطان إلى السفر
 والفحص أيًضا عن جانبك الصوفي.

منفلوط وفي خامس عشره خلع على دولت خجا والي القاهرة باستقرارّه في ولية
 الطبلوي. وشغرت الولية إلى يوم الحأد سابع عشره فاستقر فيها علء الدين علي بن

الدين عبد ثم في يوم السبت أول جمادى الخرة خلع السلطان على الصاحأب كريم
يستقر الكريم ابن كاتب المناخ باستقرارّه كاشف الوجه القبلي ورّسم السلطان أن

محمد الصغير المعزول عن الكشف قبل تارّيخه دوادارّ الصاحأب كريم الدين وأمير علي
ًفا بالوجه القبلي والوجه البحري رّأس نوبته ونزل إلى دارّه من القلعة في الذي كان كاش

موكب جليل كل ذلك والصاحأب كريم الدين لم يتغير زيه من لبس الكتبة ولم يلبس
 ول تقلد بسيف. الكلفتاه

إلى السلطان وكان الصاحأب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم قد خرج من اختفائه وطلع
اليوم وخلع عليه بشفاعة المير إينال البو بكري الشرفي الخازندارّ فطلبه السلطان هذا

ًكا لعبد العظيم بن صدقة السلمي في نظر ديوان  المفرد. باستقرارّه شري

القاضي سعد ثم في يوم الحأد سادس عشر جمادى الخرة المذكورّة أمسك السلطان
أفرج الدين إبراهيم ناظر الخاص وأخاه الصاحأب جمال الدين يوسف رّسم عليهما ثم

عنهما من الغد وخلع على سعد الدين المذكورّ باستمرارّه وأعفي الصاحأب جمال الدين
 من الوزارّة بعد أن ألزمهما بحمل ثلثين ألف دينارّ.

الوجيه توما وألزم السلطان تاج الدين عبد الوهاب بن الشمس نصر الله الخطير لبن
عشره فباشر ابن ناظر السطبل بولية الوزارّة وخلع عليه من الغد في يوم الثلثاء ثامن

القيام بالكلف الخطير هذه الوزارّة أقبح مباشرة من العجز والتشكي والقلق وعدم
أعين الناس إل السلطانية مع قيام السلطان معه وإقامه حأرمته وهو مع ذلك يزداد في

 بهدلة.

مرة وظهر منه في أيام مباشرته الوزارّة حأدة زائدة وطيش وخفة بحيث إنه جلس
للمباشرة فكثر الناس عنده لقضاء حأوائجهم فضاق خلقه منهم فقام إلى باب الدخول

ًيا إلى خارّج دارّه وضم جميع سراميج الناس الذين كانوا في مجلسه في ذيله وخرج حأاف
وألقاهم إلى الرّض ودخل بسرعة وقال: اخرجوا إلى سراميجكم ل يأخدوها فقال له

 بعضهم: تعيش رّأس مولنا الصاحأب.

أذيال الخمول وسخر الناس من ذلك مدة طويلة وهو إلى الن في قيد الحياة يتشحط في
 انتهى.

على تمراز ثم في يوم الرّبعاء تاسع عشر جمادى الخرة المذكورّة أنعم السلطان
الجلباني المؤيدي الخازندارّ بإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق بعد موت المير أرّكماس

عزله وأنعم بطبلخانة تمراز المذكورّ على المير سنقر العزي الناصري نائب حأمص بعد
عن نيابة حأمص بالمير ثم في يوم الحأد ثالث عشرينه خرجت تجريدة من القاهرة إلى



البحيرة ومقدم العساكر المير الكبير إينال الجكمي والمير جقمق أمير سلحا والمير
 يشبك حأاجب الحجاب والمير قاني باي الحمزاوي في عدة من المراء.

ًدا قدم منهم طائفة إلى السلطان بهدية وسألوا أن ينزلوا البحيرة فلم وسبب ذلك أن لبي
طريقهم وأخذوا يجابوا إلى ذلك ولكن خلع عليهم وتوجهوا فعارّضهم أهل البحيرة في

 منهم خلعهم.

 فأخذوا حأذرّهم. وكان السلطان يلهج كثيًرا بإخراج تجريدة إلى البحيرة فبلغهم ذلك

مصر فقدمت واتفق مع ذلك أن شتاء هذه السنة لم يقع فيه المطر المعتاد بأرّاضي
محارّب طائفة من لبيد إلى البحيرة لمحل بلدهم وصالحوا أهل البحيرة وسارّوا إلى

السلطان وغيرها بالوجه القبلي لرعي الكشيح من أرّاضي البورّ من أعمال الصعيد وكان
فغضبوا من قد كتب إلى كاشف الصعيد بأن ل يمكنهم من المراعي حأتى يأخذ منهم ماًل

 ذلك وأظهروا الخلف فخرجت إليهم هذه التجريدة المقدم ذكرها.

عن وفي هذا الشهر ندب السلطان قاضي القضاة شهاب الدين بن حأجر أن يكشف
شروط واقفي المدارّس والخوانك ويعمل بها فسر الناس بذلك غاية السرورّ وكثر الدعاء
للسلطان بسبب ذلك فبدأ أوًل بمدرّسة المير صرغتمش بخط الصليبة وقرأ كتاب وقفها

حأضر معه القضاة الثلثة فأجمل ابن حأجر في المر فلم يعجب الناس ذلك لستيلء وقد
المباشرين على الوقاف والتصرف فيها بعدم شرط الواقف وضياع مصالحها فشد في

وأرّاد عزل جماعة من أرّباب وظائفها فروجع في ذلك وانفض المجلس وقد اجتهد ذلك
 السعي بإبطال ذلك حأتى أبطله السلطان. الكلة في

الذين هم أهل الدين قلت: ولو ندب السلطان لهذا المر أحأد فقهاء المراء والجناد
لقبرس لضياع مصالح والصلحا لينظر في ذلك بالمعروف لكانت هذه الفعلة تقاوم فتحه

لستيلء الطمعة عليها أوقاف الجوامع والمساجد بالديارّ المصرية والبلد الشامية
من يستحق العطاء وتقريرمن ل يستحق في كثير من وظائفها بغير شرط الواقف ومنع

المعنى وغيره بشرط الواقف ولهذا قررّت الملوك السالفة وظيفة نظر الوقاف لهذا
ًكا لمن تقدم ذكره فيما يتناولونه من رّيع فترك ذلك وصارّ الذي يلي نظر الوقاف شري

لواحأد استولى على جهة الوقاف والكلم فيما يعود نفعه عليه من جهة حأل وقف وبيعه أو
الذي قررّت هذه وقف وأكله بتمامه فيبعث خلفه ويبلصه في شيء له ولعوانه ويترك

الوقاف والعمل الوظيفة بسببه من قديم الزمان وهو ما تقدم ذكره من النظر في أمر
الثنين ثامن فيما يعود نفعه على الوقف وعلى أرّباب وظائفه من الفقهاء ثم في يوم

 شهر رّجب أدير المحمل على العادة في كل سنة.

طرابلس فرسم ثم في يوم الرّبعاء خامس عشر شعبان وصل سيف المير طرباي نائب
 السلطان بنقل المير.

 جلبان نائب حأماه إلى نيابة طرابلس عوًضا عن طرباي.

قاني وأصبح من الغد في يوم الخميس سادس عشر شعبان خلع السلطان على المير
باي الحمزاوي أحأد مقدمي اللوف باستقرارّه في نيابة حأماه ونعم بإقطاع قاني باي

الحمزاوي وتقدمته على المير خجا سودون السيفي بلط العرج وأضاف طبلخانة خجا
 المذكورّ إلى الدولة تقوية للوزير التاج الخطير. سودون

ونزل العمق وفي هذا الشهر خرج المير قرقماس الشعباني نائب حألب منها بالعساكر
 على ما سنحكيه بعد عوده إلى حألب مفصًل.



ملك الشرق ثم في يوم الثلثاء رّابع شوال قدم على السلطان كتاب القان شاه رّخ
وأنكر على يتضمن الوعيد وأنه عازم على زيارّة القدس الشريف وأرّعد في كتابه وأبرق

نوع السلطان أخذ الرشوة من القضاة وأخذ المكوس من التجارّ ببندرّ جدة وتعاطيه
المتجر فلم يلتفت السلطان إلى كلمه ول استوعب الكتاب لخره بل طلب التاج ابن

بحكم سيفة وخلع عليه بإعادته إلى ولية القاهرة عوًضا عن علء الدين علي بن الطبلوي
ثامن عزله ولزومه دارّه بعدما غرم رّكب الهوال في زورّته ثم ماسلم حأتى ودعا ثم في

الثاني عشره خرج محمل الحاج صحبة أمير الحاج المير تمرباي التمربغاوي الدوادارّ
 وأمير الركب الول المير صلحا الدين محمد بن نصر الله محتسب القاهرة.

 الملك. وحأجت في هذه السنة خوند فاطمة بنت الملك الظاهر ططر زوجة السلطان

يوم فر من وفي هذا الشهر ظهر المير جانبك الصوفي ببلد الروم وكان السلطان من
غاية سجن السكندرّية إلى يومنا هذا لم يقف له على خبر بعد أن اجتهد في تحصيله

أن الجتهاد وأوذي بسببه خلئق ل تدخل تحت حأصر فأخذ السلطان في خبره وأعطى إلى
 قدم عليه في أواخر هذا الشهر كتاب المير قرقماس نائب حألب بذلك.

حأادي عشر وكان خبر معرفة قرقماس بظهورّه أنه وصل معه إلى حألب في يوم الثلثاء
شوال رّجل تركماني يقال محمد كان قبض عليه قرقماس بالعمق ومعه كتاب جانبك

المذكورّ في سابع شوال إليه وإلى غيره فسجنه قرقماس بقلعة حألب وجهز الكتب في
 كتابه إلى السلطان فلما بلغ السلطان ذلك وتحققه انزعج غاية النزعاخ. ضمن

جانبك الصوفي يدعوه إلى ثم قدم كتاب المير بلبان نائب درّندة أنه ورّد عليه كتاب المير
 طاعته فقبض على قاصده وحأبسه وأرّسل بكتابه إلى السلطان.

إليها بعد ما ثم في يوم السبت سابع عشرين ذي القعدة عاد المير قرقماس نائب حألب
أخذ قيصرية كانت غيبته عنها بالعمق ومرج دابق وعينتاب خمسة وسبعين يوًما وقد فاته
من أمراء لستيلء إبراهيم بن قرمان عليها وكان قصد السلطان أخذها واستنابة أحأد

 السلطان بها.

أن المير قلت: ولنذكر ما وعدنا بذكره لسبب سفر قرقماس نائب حألب منها وسببه
مدينة صارّم الدين إبراهيم بن قرمان صاحأب لرّندة وقونية من بلد الروم أرّاد أخذ
المذكورّ قيصرية من المير ناصر الدين محمد بن دلغادرّ وقد تغلب عليها ناصر الدين
اليام على وأخذها من بني قرمان وولى عليها ابنه سليمان فترامى ابن قرمان في هذه

ًيا وثلثين السلطان بأن يملكه قيصرية ووعد بعشرة آلف دينارّ في كل سنة وثلثين بخت
 فرًسا سوى خدمة أرّكان الدولة.

قيصيرية فخرج فكتب السلطان إلى نائب حألب أن يخرج إلى العمق ويجمع العساكر لخذ
بعسكره إلى قرقماس إلى العمق وجمع تركمان الطاعة وكتب إلى ابن قرمان أن يسير

 قيصرية.

بامرأته خديجة فلما بلغ ابن دلغادرّ خروج عسكر حألب لخذ قيصرية منه بعث في الحال
نائب السلطنة خاتون بتقدمة للسلطان ومعها مفاتيح قيصرية وأن يكون زوجها المذكورّ

الجبل ووعد بها وأن يفرج عن ولدها فياض المقبوض عليه قبل تارّيخه من سجنه بقلعة
 لذلك أيًضا بمال.



الهدية فقدمت خديجة خاتون المذكورّة في أواخر شوال إلى مصر وقدمت ما معها من
بنيابة وتكلمت بما هو غرض زوجها فقبل هديتها وأفرج لها عن ولدها فياض وخلع عليه

 مرعش.

ذي القعدة وبينما السلطان في ذلك كان نزول قرقماس نائب حألب فى يوم الثنين أول
السلطان بمن من العساكر على عينتاب فأتاه الخبر بأن حأمزة بن دلغادرّ خرج عن طاعة
إليه وحألفه معه وتوجه إلى ابن عمه سليمان بن ناصر الدين بك ابن دلغادرّ بعدما بعث

المير وأن دوادارّ جانبك الصوفي ومحمد بن كندغدي بن رّمضان التركماني وصل إلى
الصوفي ل ناصر الدين محمد بن دلغادرّ بأبلستين وحألفاه أنه إذا قدم عليه المير جانبك

الروم فسارّ من يسلمه إلى أحأد ول يخذله وأن جانبك كان عند المير إسفنديارّ أحأد ملوك
 التركمان. عنده يريد سليمان بن دلغادرّ فخرج إليه سليمان وتلقاه هو وأمراء

زوجها ناصر وقبل أن يصل هذا الخبر إلى السلطان جهز خديجة خاتون إلى العود إلى
وقع الدين بك فخرجت خديجة ومعها ولدها فياض وسارّت والسلطان ليس له علم بما

 لبن دلغادرّ مع جانبك الصوفي.

بن قرمان جمع واستمر قرقماس على عينتاب إلى أن بلغه أن المير صارّم الدين إبراهيم
الدين بك عساكره ونزل على قيصرية فوافقه أهلها وسلموها له وفر سليمان بن ناصر

بن منها فبلغه ظهورّ جانبك الصوفي وأنه اجتمع عليه المير أسلماس بن كبك ومحمد
ولده فقدم سليمان على أبيه ناصرالدين بأبلستين ولم يبلغهما إلى الن خبر الفراج عن

فياض وخروجه من مصر مع أمه خديجة وأخذ ناصر الدين بك يدارّي السلطنة ليفرج عن
ابنه فياض وندب ابنه سليمان لقتال أعوان جانبك الصوفي كل ذلك قبل أن يرد عليه

 الصوفي بمدة وقيل إنه كان أتاه خفية. جانبك

الدين محمد بن وبينما هم في ذلك وصلت خديجة خاتون وولدها فياض إلى زوجها ناصر
 السلطان. دلغادرّ فبلغ ناصر الدين مراده بالفراج عن ولده وترك مدارّاة

شاء الله وانضم إلى جايبك الصوفي حأسبما نذكره في مواضعه من هذه الترجمة إن
 تعالى.

 وبلغ ذلك قرقماس نائب حألب فعاد من سفرته بغير طائل.

أمره بعدما ومن يومئذ اشتغل فكر السلطان الملك الشرف بأمر جانبك الصوفي وتحقق
شرهم وتخوف من قرقماس كان يظنه وأخذ في عزل جماعة من النواب ممن يخشى
ًفا عظيًما في الباطن لئل يميل إلى جانبك الصوفي.  تخو

طرسوس ونقله إلى فأول ما بدأ به السلطان أن عزل المير قانصوه النورّوزي عن نيابة
مماليك الوالد حأجوبية الحجاب بحلب عوًضا عن المير طوغان السيفي تغري بردي أحأد
جمال الدين ونقل طوغان المذكورّ إلى إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق واستقر المير

 يوسف ابن قلدرّ في نيابة طرسوس عوًضا عن قانصوه.

شاه رّخ بن ثم في صفر من سنة تسع وثلثين وثمانمائة ورّد الخبر على السلطان أن
صارّم الدين تيمورّلنك أرّسل إلى السلطان مراد بك ابن عثمان متملك الروم وإلى المير

بن دلغادرّ بخلع إبراهيم بن قرمان المقدم ذكره وإلى قرايلك وأولده وإلى ناصر الدين بك
كون ابن على أنهم نوابه في ممالكهم فلبس الجميع خلعه فشق ذلك على السلطان من

 عثمان لبس خلعته حأتى قيل له إنه فعل ذلك في مجلس أنسه استهزاء به.



 قلت: لبس الخلعة والفشارّما إليه.

خلع السلطان ثم في يوم الثنين ثاني شهر رّبيع الول من سنة تسع وثلثين المذكورّة
حألب عوًضا على القاضي شرف الدين أبي بكر نائب كاتب السر باستقرارّه في كتابة سر
 عن زين الدين عمر بن السفاحا بعد امتناع شرف الدين من ذلك أشد امتناع.

على وسبب ذلك أن ابن السفاحا المذكورّ كتب إلى السلطان مرارًّا عديدة بالحط
قرقماس نائب حألب وأنه يريد الوثوب على السلطان والخروج عن الطاعة وآخر ما ورّد

 كتابه بذلك في نصف صفر من هذه السنة أعني سنة تسع وثلثين.

يئس السلطان فلما وقع ذلك كتب السلطان إلى المير قرقماس المذكورّ بالحضورّ وقد
ًدا ًقا زائ بعدما طلبه من حأضورّه لما قوي عنده من خروجه عن الطاعة وقلق السلطان قل

خوًفا من عدم حأضورّه فلم يكن بأسرع من مجيء نجاب قرقماس نائب حألب المقدم
ذكره في خامس عشرين صفر يستأذن في قدوم قرقماس إلى الديارّ المصرية وقد بلغه

 رّمي به. شيء مما

واستقرارّ شرف فغضب السلطان عند ذلك على زين الدين عمر بن السفاحا ورّسم بعزله
استأذن في الدين المذكورّ عوضه وتحقق السلطان أنه لو كان قرقماس مخامًرا لما

 الحضورّ فسر السلطان بذلك وكتب له الجواب بأنه تقدم الطلب له.

حألب على وأما قرقماس فإنه لما ورّد عليه الطلب من السلطان خرج على الفورّ من
الهجن في خواصه وسارّ حأتى قدم إلى خارّج القاهرة في يوم الجمعة سادس شهر رّبيع
الول المذكورّ وطلع من الغد إلى القلعة فلم يخلع السلطان عليه خلعة الستمرارّ لكونه

 استعفى عن نيابة حألب فما صدق السلطان بأنه تلفظ بذلك.

الكبير إينال الجكمي ولما كان يوم الثنين تاسع شهر رّبيع الول خلع السلطان على المير
عن المير قرقماس أتابك العساكر بالديارّ المصرية باستقرارّه في نيابة حألب عوًضا

باستقرارّه أتابك الشعباني المقدم ذكره وخلع على المير جقمق العلئي أمير سلحا
نائب حألب العساكر بالديارّ المصرية عوًضا عن إينال الجكمي وخلع على قرقماس

 باستقرارّه أمير سلحا عوًضا عن المير جقمق العلئي.

القاعدة غير أن السلطان وكان استقرارّ إينال الجكمي بعد التابكية في نيابة حألب بخلف
 قصروه نائب الشأم. أكرمه غاية الكرام ووعده بنيابة دمشق لطول مرض المير

بدمشق حأتى وبالغ حأتى إنه أسر له إن مات قصروه قبل وصول إينال إلى حألب فليقم
 يرسل إليه السلطان بنيابتها.

العلئي بنظر وظهر أيًضا ثم في سابع عشره خلع السلطان على المير الكبير جقمق
 البيمارّستان المنصورّي على العادة.

بلد الروم وباء وورّد الخبر على السلطان: أن بمدينة بروسا التي يقال لها برصا من
.عظيًما دام بممالك الروم نحو أرّبعة أشهر

على المير جانبك ثم ورّد الخبر على السلطان بأن المير ناصر الدين بك ابن دلغادرّ قبض
البلد الشامية الصوفي في سابع عشر شهر رّبيع الول وكان السلطان قدم عليه من

الصوفي كتاب وفي ضمنه كتاب من عند شاه رّخ بن تيمورّلنك يتضمن تحريض جانبك
على قتال على أخذ البلد الشامية وأنه سيقدم عليه ابنه أحأمد جوكي وبابا حأاجي نجدة له



سلطان مصر فقبض على حأامل هذا الكتاب وحأبس فلما بلغ السلطان ذلك كتب إلى
نواب البلد الشامية بالتأهب والستعداد لنجدة نائب حألب المير إينال الجكمي إذا

 استدعاهم ولم يكترث السلطان بقبض جانبك الصوفي وقال: هذه حأيلة.

لختلف وكان من خبر جانبك الصوفي والقبض عليه وهو خلف ما نقل عنه قبل ذلك
القاهرة بعد أمورّ القوال في أمره فخبره من هذا الوجه: أنه لما فر من السكندرّية دخل

ًيا في حأارّاتها وظواهرها إلى أن خرج منها متنكًرا وسارّ إلى البلد ودام بها سنين مختف
الماضية أعني سنة ثمان الشامية ثم إلى بلد الروم فظهر بتوقات في شوال من السنة

وأنعم عليه وكتب إلى ناصر وثلثين وثمانمائة فقام متوليها المير أرّكج باشا بمعاونته
وإلى محمد بن قطبكي وإلى الدين محمد بن دلغادرّ نائب أبلستين وإلى أسلماس بن كبك
 لنصرته. قرايلك ونحوهم من أمراء التركمان بالقيام معه والستعداد

توقات فوافاه فانضم إلى جانبك الصوفي عند ذلك جماعة كبيرة فتهيأ وخرج بهم من
واقعة جانبك المير قرمش العورّ أحأد مقدمي اللوف بالديارّ المصرية المقدم ذكره في

 الصوفي لما قبض عليه بالقاهرة.

المير جانبك وكان من خبر قرمش المذكورّ أن الملك الشرف أمسكه بعد أن قبض على
مائة وتقدمة الصوفي بمدة يسيرة وحأبسه بثغر السكندرّية ثم أطلقه وأنعم عليه بإمرة

قرمش هذا ألف بدمشق فلما خرج المير تنبك البجاسي عن طاعة الملك الشرف وافقه
يظهر وبقي من حأزبه إلى أن انكسر البجاسي وقبض عليه فاختفى قرمش المذكورّ ولم

ًيا بتلك البلد فلما ظهر أمر جانبك الصوفي توجه له خبر إلى هذا اليوم فكأنه كان مختف
 إليه انتهى.

إلى المير وسارّ المير جانبك الصوفي بمن انضم عليه ومعه المير قرمش من توقات
منها محمد بن ترايلك صاحأب قلعة جمركشك فأكرمهم محمد المذكورّ وقواهم فشنوا

ملك الغارّات على مدينة دورّكي وضايقوا أهلها ونهبوا نواحأيها فاتفق ورّود كتاب شاه رّخ
ًعا الشرق على قرايلك يأمره بالمسير بأولده وعساكره لقتال إسكندرّ بن قرا يوسف سري

ومن عاجًل فكتب قرايلك إلى ولده محمد بالقدوم عليه لذلك فترك محمد جانبك الصوفي
 معه على دورّكي وتوجه إلى أبيه.

وحأصروها وكادهم فسارّ جانبك إلى أسلماس وابن قطبكي واجتمعوا ونزلوا على ملطية
إليه أنه يقدم سليمان بن ناصر الدين بك ابن دلغادرّ وكتب إلى جانبك أنه معه: فكتب

إلى أبلستين عليه وكان تقدم بينهما مكاتبات حأسبما تقدم ذكره ومواعدات بمجيء جانبك
فأكرمه سليمان فلم يقع ذلك وأرّسل جانبك إليه بالقدوم عليه مع المير قرمش العورّ

قدم ورّكب وسارّ مع المير قرمش في وخمسين فرًسا إلى جهة جانبك الصوفي حأتى
 عليه.

من النصاحأة ما فتلقاه جانبك وعانقه وعادا بمن معهما على حأصارّ ملطية فأظهر سليمان
 أوجب رّكون جانبك إليه.

ولزال به حأتى فأخذ سليمان في الحيلة على جانبك المذكورّ بكل ما تصل قدرّته إليه
قرمش وبقية خرج جانبك معه في عدة من أصحابه ليستريحا بمكان للنزهة فيه ورّتبا

وثب العسكر على حأصارّ ملطية فلما نزل سليمان وجانبك للنزهة ورّأى أن حأيلته تمت
جماعة سليمان على جانبك الصوفي وقيدوه وأرّكبوه على أكديش وسارّ به ليلته ومن
الغد حأتى وصل إلى بيوته بأبلستين وحأبسه عنده فلم يفطن قرمش وأصحابه بمسك

ًدا سعيدة. جانبك حأتى  جاوز جانبك بل



السلطان لما ولما قبض سليمان على جانبك الصوفي أرّسل يعرف السلطان بذلك وأما
 فيه. بلغه خبر القبض على جانبك الصوفي لم يحمل ذلك على الصدق وأخذ فيما هو

نائب الشأم فورّد عليه في يوم الخميس حأادي عشر شهر رّبيع الخر سيف المير قصروه
الجكمي نائب على يد المير علي بن إينال باي بن قجماس فعين السلطان المير إينال

بنيابة حألب إلى نيابة دمشق عوًضا عن قصروه ورّسم لتغري برمش المير آخورّ الكبير
أيام حألب عوًضا عن إينال الجكمي غير أنه لم يخلع على تغري برمش المذكورّ إل بعد

 حأسبما يأتي ذكره.

ول يعفى أحأد ثم في ثالث عشره نودي بعرض أجناد الحلقة ليستعدوا للسفر إلى الشام
للنفقة منهم وجمع السلطان قضاة القضاة بين يديه وسألهم في أخذ أموال الناس

 بذلك. المتحوجة لقتال شاه رّخ بن تيمورّ فكثر الكلم وانفضوا من غير أن يفتوه

زوجته يوم فقيل إن بعض الفقهاء قال: كيف نفتيه بأخذ أموال المسلمين وكان لبس
واحأدة وإحأدى طهورّ ولدها يعني الملك العزيز يوسف ما قيمته ثلثون ألف دينارّ وهي بدلة

 أفواه الناس. نسائه ولم يعرف القائل لذلك من هو من الفقهاء غير أنه أشيع ذلك في

 ولما بلغ الناس ذلك كثر قلقهم من هذا الخبر.

بعرض أجناد ثم في يوم الثنين خامس عشر شهر رّبيع الخر المذكورّ ابتدأ السلطان
الحلقة فتجمع بالحوش السلطاني منهم عدة مشايخ وأطفال وعميان وعرضوا على

السلطان فقال لهم: ل أنا ما أعمل كل عمل الملك المؤيد شيخ عن أخذ المال منكم
ولكن اخرجوا جميعكم فمن قدرّ منكم على فرس رّكب فرًسا ومن قدرّ على حأمارّ رّكب

فنزلوا على ذلك إلى بيت المير أرّكماس الظاهري الدوادارّ الكبير فحل بهم عند حأمارًّا
بلء الله المنزل وتحكم فيهم الكلة وصارّوا في أيديهم كالفريسة في يد فارّسها و ذلك
ًيا ل ذلك لعدم معرفة أرّكماس المذكورّ بالحأكام وقلة درّبته بالمورّ فإنه كان رّجًل غتم

 يعرف باللغة التركية فكيف اللغة العربية ففاز المتمولون وتورّط المفلسون.

المهم مثل قلت: وعدت هذه الفعلة من غلطات الملك الشرف كونه يندب لهذا المر
طشتمر السالفة كانت تندب لهذا المر مثل المير أرّكماس هذا وقد تقدم أن الملوك

وكل الدوادارّ ومثل سودون الشيخوني ومثل يونس الدوادارّ وآخرهم جقمق دوادارّ المؤيد
واحأد من هؤلء كان شأنه مع من يعرضه كالطبيب الحاذق العارّف بمرض من يعالجه:

ينظر إلى وجه المعروض عليه ويسأله عن إقطاعه وعن متحصله سؤالص ل يخفاه بعد
شيء من حأاله فعند ذلك ينظر في أمره بفراسته إن كان إقطاعه يقوم بسفره ذلك

ًبا على رّغم أنفه ل يسمع في أمره رّسالة ول شفاعة وإن كان ل يقوم ألزمه بالسفر غص
بالقامة وندبه لحفظ جهة من الجهات ومشى في جميع عرضه على ذلك بسفره ألزمه

 كونه ألزم كل واحأد بما هو في قدرّته. وقد انتصف الناس من

مائة ألف فكان هذا العرض بخلف هذا جميعه: ترك فيه من إقطاعه يعمل في السنة
يعمل حأيث هو من جهته رّجل من أرّباب الشوكة أو باذل مال وألزم بالسفر من إقطاعه

 في السنة خمسة آلف درّهم فلوًسا كونه فقيًرا ول عصبية له انتهى.

يشتمل وبينما السلطان في ذلك ورّد عليه كتاب أصبهان بن قرا يوسف صاحأب بغداد
بن على التودد وأنه هو وأخاه إسكندرّ يقاتلن شاه رّخ وتارّيخه قبل قدوم أحأمد جوكي

 شاه رّخ وبابا حأاجي بعساكر شاه رّخ وقبل موت قرايلك.



شاهين اليدكارّي ثم في سابع عشره قدم أيًضا قصاد إسكندرّ بن قرا يوسف صحبة المير
قرايلك الناصري أحأد حأجاب حألب وعلى يدهم رّأس المير عثمان بن طرعلي المدعو

من ورّأس ولديه وثلثة رّؤوس آخر وكان السلطان توجه في هذا اليوم إلى الصيد فقدم
الغد يوم الخميس ثامن عشره فأمر بالرؤوس الستة فطيف بها على رّماحا وقد زينت

 القاهرة لذلك فرحًأا بموت قرايلك ثم علقت الرؤوس على باب زويلة ثلثة أيام.

إلى أن نزل وكان من خبر موته أنه لما سارّ إسكندرّ بن قرا يوسف من تبريز لقتاله
وهو بالقرب من أرّزن وبلغ قرايلك مجيئه جهز ابنه علي بك ومعه فرقة من العسكر

 تابعهم فالتقوا هم وإسكندرّ فاستظهر عسكر قرايلك في أول المر.

فكسرهم ثم إن إسكندرّ ثبت وحأمل عليه بمن معه حأملة رّجل واحأد على عسكر قرايلك
 وذلك خارّج أرّزن الروم المذكورّة.

ليتحصنوا بها فعندما انهزم قرايلك ساق إسكندرّ خلفه فقصد عسكر قرايلك أرّزن الروم
خندقها ليفوز بمهجته فحيل بينهم وبينها وقبل أن يتجاوزوا عنها أرّمى قرايلك بنفسه إلى

أرّزن الروم بحبال وعليه آلة الحرب فوقع على حأجر فشج دماغه ثم قام فحمل إلى قلعة
بعد أن أقام في فدام بها أياًما قليلة ومات في العشر الول من صفر في هذه السنة

ًفا وخمسين سنة.  المر ني

إسكندرّ بن قرا ومات وقد قارّب المائة سنة من العمر ودفن خارّج أرّزن الروم فتتبع
رّؤوس آخر يوسف قبره حأتى عرفه ونبش عليه وأخرجه وقطع رّأسه ورّأس ولديه وثلثة

من أمرائه ممن ظفر به إسكندرّ في الوقعة وأرّسل الجميع مع قاصده إلى الملك
 الشرف حأسبما تقدم ذكره.

هذا الكتاب إن هذا ما كان من موتة قرايلك ويأتي بقية ترجمته وأصله فى الوفيات من
 شاء الله تعالى.

البهسني المدعو ثم في يوم السبت عشرينه خلع السلطان على المير حأسين بن أحأمد
 إينال. تغري برمش المير آخورّ الكبير باستقرارّه نائب حألب عوًضا عن التابك

المير جانم الجكمي وسافر من الغد إلى محل كفالته وتولى المير آخورّية عوضه
 وفاته. الشرفي وكتب بانتقال الجكمي إلى نيابة الشام عوًضا عن قصروه بحكم

فقرىء وفي هذا اليوم حأضر قصاد إسكندرّ بن قرا يوسف بين يدي السلطان بكتابه
عشرة آلف وأجيب بالشكر والثناء ووجه إليه ماًل وغيره من القماش السكندرّي ما قيمته

 دينارّ ووعده بمسير السلطان إلى تلك البلد.

كريم ثم نزل السلطان إلى السطبل السلطاني وعرضه بنفسه وأرّسل إلى الصاحأب
بندرّ جدة. الدين ابن كاتب المناخ وإلى المير يلخجا بجمال كثيرة وكان ندبهما للسفر إلى

أحأد أمراء ثم في تاسع عشرين شهر رّبيع الخر المذكورّ توجه المير شاد بك الجكمي
وقماش الطبلخانات ورّأس نوبة إلى المير ناصر الدين محمد بن دلغادرّ بمال وخيل

المذكورّ سكندرّي وغير ذلك وإلى ولده سليمان بمثل ذلك وكتب لهما أن يسلما شاد بك
بقية أمره الميرجانبك الصوفي ليحمله إلى قلعة حألب فسارّ شاد بك في هذا اليوم تأتي

 في عوده.



الصفوي ثم في يوم الثلثاء خامس عشر جمادى الولى خلع السلطان على جوهر
شاغرة الجلباني اللل باستقرارّه زمام الدارّ بعد موت خشقدم الظاهري الرومي وكانت

 من يوم مات خشقدم المذكورّ.

الدين ولما كان يوم السبت ثامن عشر جمادى الخرة المذكورّة برز الصاحأب كريم
ظاهر والمير يلخجا الساقي أحأد أمراء العشرات ورّأس نوبة بمن معهما من الحاج إلى

القاهرة ثم ثم في يوم الخميس ثالث عشرين جمادى الخرة المذكورّة خلع السلطان
على السيفي آقباي اليشبكي الجاموس أحأد دوادارّية السلطان الجناد باستقرارّه في نيابة

 السكندرّية عوًضا عن خليل بن شاهين الشيخي بحكم عزله.

في الرسالة ثم في ثاني عشرينه وصل المير أقطوه الموساوي الظاهري برقوق المتوجه
المذكورّ إلى شاه رّخ بن تيمورّلنك وقدم من الغد إلى القاهرة الشيخ صفا رّسول شاه رّخ
بن قرا بكتابه فأنزل وأجري عليه الرواتب ثم ورّد الخبر على السلطان أن رّسل أصبهان

بدخوله يوسف صاحأب بغداد سارّت إلى القان معين الدين شاه رّخ وهو مقيم على قراباغ
تحت طاعته وأنه من جملة خدمه فأقامت رّسله ثلثين يوًما ل تصل إلى شاه رّخ ثم
قدموا بين يديه فأجابه بالنكارّ على أصبهان المذكورّ من كونه أخرب العراق وبغداد
وأبطل مسير الحج من بغداد ثم أمره بعمارّة بغداد وأن يعمرها وإل فقد مشى عليه

ديارّه وأكثر له من الوعيد وأنه أمهله في ذلك مدة سنة وكان أصبهان بعث بهدية وأخرب
ًدا ثم خلع على رّسله فأخذها ًئا وإنما جهز له خلعة بنيابة بغداد وتقلي ولم يعوضه عنها شي

 وأمرهم بالعود إليه وتبليغه ما ذكره لهم بتمامه وكماله.

 يوسف. قلت: وفي الجملة إن جورّ أولد تيمورّلنك أحأسن من عدل بني قرا

رّسول ثم في يوم السبت ثاني شهر رّجب أحأضر السلطان الملك الشرف الشيخ صفا
شاه رّخ إلى بين يديه وهو جالس على المقعدة بالسطبل السلطاني بمن معه من قصاد

شاه رّخ وقرىء كتابه فإذا هو يتضمن أنه يأمر السلطان أن يخطب له ويضرب السكة
ثم أخرج الشيخ صفا خلعة السلطان بنيابة مصر ومعها تاج ليلبسه السلطان باسمه

 بكلم لم يسع السلطان معه صبًرا. وخاطب السلطان

ًقا وأمر بالشيخ صفا المذكورّ فضرب وعندما رّأى السلطان الخلعة أمر بها فمزقت تمزي
ًبا مبرحًأا خارًّجا عن الحد ثم أقيم بعد ذلك وأمر به فسحب إلى بركة ماء بالسطبل ضر

شتاء فألقي فيها منكوًسا وغمس فيها غير مرة حأتى أشرف على الهلك وكان الوقت
 شديد البرد.

واحأدة من كل ذلك ولم يستجرىء أحأد من المراء أن يتكلم في أمر الشيخ صفا بكلمة
 نوع الشفاعة لشدة غضب السلطان.

أرّه غضب مثلها ولقد لزمت الملك الشرف كثيًرا من أوائل سلطنته إلى هذا اليوم ولم
 قبلها.

لصفا: إنك ثم طلب السلطان الشيخ صفا المذكورّ وحأدثه بكلم طويل محصوله يقول
قد ولني نيابة تتوجه إلى شاه رّخ وتذكر له ما حأل بك من الخراق والبهدلة والعذاب وأنه
له قوة فهو مصر إل أنا فإني ل أرّتضيه شحنة لي على بعض قرى أقل أعمالي وإن كان
القابل فكل ما يظهر ذلك بعد هذا الخراق بك ويمشي على أعمالنا وإن لم يأت في العام

المالح إلى مكة يأتي منه بعد ذلك فهو ثم رّسم السلطان بإخراجه مع رّفقته في البحر
ملوك مصر فتوجهوا وحأجوا ثم عادوا إلى شاه رّخ وبلغوه ذلك فلم يتحرك بحركة وهاب

 بهذه الفعلة إلى أن مات.



قامت بفعلتها ولعمري لقد كانت هذه الواقعة من الملك الشرف حأسنة من حأسناته التي
 حأرمة العساكر المصرية إلى يوم القيامة.

أعظم ول أجمل قلت: ول أعرف للملك الشرف فعلة فعلها في أيام سلطنته أحأسن ول
في ذلك من إقدامه على هذا المر من ضرب قاصد شاه رّخ وتمزيق خلعته فإنه خالف
إل هو فإن جميع أمرائه وأرّباب دولته لن الجميع أشارّوا عليه بالمحاسنة في رّد الجواب

وتلشى الله عز وجل وفقه إلى ما فعل ولله الحمد ومن يومئذ عظم أمر الملك الشرف
 أمر شاه رّخ في جميع بلد السلم.

الشقر ثم خلع السلطان على شيخ الشيوخ بخانقاه سرياقوس محب الدين محمد بن
البارّزي باستقرارّه في كتابة السر بالديارّ المصرية عوًضا عن القاضي كمال الدين بن

 بحكم عزله.

الشامية بسبب ثم جهز السلطان تجريدة من المراء والمماليك السلطانية إلى البلد
 الصوفي. ظهورّ جانبك الصوفي وغيره وقد بلغ السلطان أن ابن دلغادرّ أطلق جانبك

أبلستين لخذ ثم في حأادي عشر شهر رّجب المذكورّ قدم المير شاد بك الجكمي من بلد
والثلوج حأتى إنه جانبك الصوفي بغير طائل بعد أن قاسى شدائد من عظم البرد والمطر

 هلك من أصحابه جماعة كبيرة من ذلك.

وأكرمه وأخذ ما وكان من خبر شاد بك أنه لما وصل إلى ناصر الدين بك ابن دلغادرّ تلقاه
أخذ ناصرالدين بك معه من الهدية والتحف والمال قلت: الدورّة على هذا ل على غيره ثم
وظهر لشاد بك أنه ابن دلغادرّ يسوف بالمير شاد بك من يوم إلى يوم إلى أن طال المر
أنه يخاف من أن ل يمكنه منه فكلمه في ذلك فاعتذرّ ناصرالدين بك بعدم تسليمه من

القطارّ بالتوصية عليه يعاير بذلك وأيًضا مما ورّد عليه من كتب شاه رّخ وغيره من ملوك
وأعاده إلى حأاله الول وأشياء من هذه المقولة والمقصود: أنه منعه منه ثم أطلقه

بك هل اجتمع بالمير وأحأسن فعظم ذلك على السلطان إلى الغاية ولم أسأل المير شاد
 جانبك الصوفي عند ابن دلغادرّ أم ل.

وتحدث كل حأاجة اضطرب الناس ولما أن عاد شاد بك من عند ابن دلغادرّ من غير قضاء
 أحأد بما في نفسه من المغيبات.

 وكثر قلق السلطان وأخذ يستحث المراء المجردين في السفر.

الرماحأة على وأدير محمل الحاج في يوم الثنين خامس عشرين شهر رّجب من غير لعب
 العادة في كل سنة لشغل خاطر السلطان.

القاهرة إلى ثم في يوم الرّبعاء خامس عشرين شعبان برز المراء المجردون من
الظاهري والمير الريدانية خارّج القاهرة وهم: المير الكبير تجقمق العلئي الناصري

حأاجب الحجاب أرّكماس الظاهري الدوادارّ والمير يشبك السودوني المشد وهو يومذاك
تغري بردي والمير تنبك البردبكي نائب القلعة كان والمير قرا خجا الحسني والمير

سابع البكلمشي المؤذي والمير خجا سودون السيفي بلط العرج فأقاموا إلى يوم
 عشرينه وسافروا إلى جهة البلد الشامية.

بسفارّة أخيه ثم نقل حأسن بن أحأمد البهسني نائب القدس إلى حأجوبية الحجاب بحلب
قانصوه إلى تغري برمش نائب حألب عوًضا عن المير قانصوه النورّوزي بحكم انتقال

 إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق.



خليل بن ثم في يوم الثنين سابع شهر رّمضان خلع السلطان على المير غرس الدين
المصرية عوًضا شاهين الشيخي المعزول عن نيابة السكندرّية باستقرارّه وزيًرا بالديارّ

 عن التاج الخطير السلمي.

أسلماس بن كبك ثم في يوم الخميس رّابع عشرين شهر رّمضان قدم إلى القاهرة المير
عليه في يوم التركماني مفارًّقا لجانبك الصوفي فأكرمه السلطان وأنعم عليه ثم خلع

 الخميس أول شوال خلعة السفر ورّسم بتجهيزه.

الشيخي عن ثم في يوم الخميس ثامن شوال عزل السلطان الوزير خليل بن شاهين
الباسط في الوزارّة وألزم الصاحأب أمين الدين بن الهيصم بشد أمورّ الدولة ومراجعة عبد

 جميع أحأوال الدولة فمشت الحأوال.

عبد الباسط وقد قلت: وهذا كان قصد السلطان أن يلقي الستادارّية والوزارّة فى رّقبة
 وقع ذلك انتهى.

كاتب ومن يوم ذلك أخذ عبد الباسط يحسن للسلطان طلب الصاحأب كريم الدين ابن
شئت المناخ وإعادته للوزارّة فيقول له السلطان: هذا شيء صارّ يتعلق بك افعل فيه ما

فكتب في يوم تاسعه بإحأضارّ الصاحأب كريم الدين من بندرّ جدة على يد نجاب بعد فراغ
 شغله ليلي الوزارّة.

ورّقة في حأاجة حأدثني الصاحأب كريم الدين قال: كان أول إذا كتب إلي عبد الباسط
وطلبت من بندرّ يخاطبني فيها مخاطبة ليست بذاك إلى أن أضيف إليه التكلم في الوزارّة

 جدة فصارّت كتبه تأتيني بعبارّة عظيمة وترقق زائد وتحشم كبير.

الولى من فلما أن قدمت وعدت إلى الوزارّة امتنع مما كان يفعله معي في وليتي
كلما قيل له الفراجات التي كان ل يخلو يوم إل ويأتيني شيء منها فصارّ في وليتي هذه
علينا أن يرسل إلي لفرج له عن شيء يقول: خلوه يكفيه الذي هو فيه نحن يجب

بعزل مساعدته قلت له: فكان يساعد قال: إي والله ثم في سابع عشرين شوال كتب
 المير إينال العلئي الناصري ونائب الرها وقدومه إلى القاهرة.

نوبة ثاني وخلع السلطان على المير شاد بك الجكمي أحأد أمراء الطبلخاناه ورّأس
 باستقرارّه في نيابة الرها على إقطاعه عوًضا عن إينال المذكورّ.

يتوجه إلى القدس وكتب أيًضا بعزل المير إينال الششماني الناصري عن نيابة صفد وأن
مقدمي اللوف بدمشق. بطاًل وأن يستقر عوضه في نيابة صفد المير تمراز المؤيدي أحأد

رّحأل عن ثم في أواخر ذي القعدة قدم الخبر على السلطان أن شاه رّخ بن تيمورّلنك
عوًضا حأاضرة مملكة أذرّبيجان وهي تبريز بعد أن استناب عليها جهان شاه بن قرا يوسف

عن أخيه إسكندرّ وزوج جهان شاه المذكورّ أيًضا بنساء اسكندرّ المذكورّ بحكم الشرع
 لكون إسكندرّ كان في عصمته أزيد من ثمانين امرأة.

ل يرحأل عنها ونزل شاه رّخ في أواخر ذي القعدة على مدينة السلطانية وعزم على أنه
 إلى ممالكه حأتى يبلغ غرضه من إسكندرّ بن قرا يوسف.

غير أنه صارّ في فلم يلتفت السلطان إلى ذلك وأخذ فيما هو فيه من أمر جانبك الصوفي
 إسكندرّ. تخوف من أن يردف شاه رّخ جانبك الصوفي بعسكر إذا تم أمره من



نائبها تغري وأما العسكر المجرد من مصر وغيرها فإنه لما توجه إلى حألب سارّ منها
بعساكر برمش البهسني بعساكر حألب وصحبته المير قاني باي الحمزاوي نائب حأماه

أمام حأماه ونزل على عينتاب وقد نزل جانبك الصوفي مرغش فتوجهوا إليه من الدرّبند
وقصدوا العسكر المصري ونزلوا على بزرّجق يعني: سويقة باللغة العربية ثم عدوا الجسر

سلوكه ناصر الدين بك دلغادرّ نائب أبلستين من طريق درّبند كينوك فلم يقدرّوا على
لكثرة الثلوج فمضوا إلى درّبند آخر من عمل بهسنا وسارّوا منه بعد مشقة يريدون

أبلستين وسارّوا حأتى طرقها تغري برمش المذكورّ بمن معه في يوم الثلثاء تاسع شهر
رّمضان فلم يدرّك ناصرالدين بن دلغادرّ بها فأمر تغري برمش بنهب أبلستين وإحأراقها

فنهبت وأحأرقت بأجمعها ثم أمر العسكر بنهب جميع قراها وإحأراقها فنهبوها وأخذوا منها
ًئا كثيًرا.  شي

العساكر من ثم عاد نائب حألب بمن معه والغنام تساق بين يديه بعد أن امتلت أيدي
ًفا وعاد إلى حألب بعد غيبته عنها ًعا صفص ًبا قا خمسين يوًما كل النهب وترك أبلستين خرا

 ذلك وأمراء مصر بحلب.

بالقرب من كينوك ثم بلغ تغري برمش بعد قدومه إلى حألب أن ناصرالدين بن دلغادرّ نزل
ًنا حأاجب حأجاب حألب وحأسن هو السن ومعه مائة وخمسون فارًّسا فجهز إليه أخاه حأس

العسكر المصري من إلى عينتاب تقوية للمير خجا سودون وقد نزل بها بعد أن انفرد عن
سودون وأقام يوم خرج من الديارّ المصرية فتوجه حأسن المذكورّ بمن معه إلى خجا

 عنده.

إليهم المير فلما كان يوم رّابع عشرين ذي الحجة من سنة تسع وثلثين المذكورّة وصل
عشرة أحأد جانبك الصوفي ومعه المير قرمش العورّ والمير كمشبغا المعروف بأمير

أمراء حألب وكان توجه من حألب وانضم على جانبك الصوفي قبل تارّيخه بمدة طويلة
دلوك ومعه أيًضا أولد ناصر الدين بك ابن دلغادرّ الجميع ما عدا سليمان فنزلوا على مرج

بمماليكه ثم رّكبوا وسارّوا منه إلى قتال خجا سودون بعينتاب فركب خجا سودون أيًضا
 وبمن معه من التركمان والعربان وقاتلهم آخر النهارّ وباتوا ليلتهم.

معه من وأصبحوا يوم الثلثاء خامس عشرين ذي الحجة تقدم حأسن حأاجب الحجاب بمن
التركمان والعربان أمام خجا سودون فتقدم إليهم جانبك الصوفي بمن معه وهم نحو

اللفي فارّس فقاتلته العساكر المذكورّة وقد تفرقوا فرقتين: فرقة عليها خجا سودون
وحأسن حأاجب الحجاب المقدم ذكره وفرقة عليها المير تمرباي اليوسفي المؤيدي دوادارّ

 السلطان بحلب وتركمان الطاعة في كل فرقة منهما.

وأمسك المير وتصادم الفريقان فكانت بينهم وقعة هائلة انكسر فيها جانبك الصوفي
عشر فارًّسا قرمش العورّ والمير كمشبغا أمير عشرة وهما كانا جناحأي مملكته وثمانية

عليهم من أصحاب جانبك الصوفي وانهزم جانبك في أناس وتبعهم العساكر فلم يقدرّوا
فعادوا فأخذ خجا سودون قرمش وكمشبغا بمن معهما وقيد الجميع وسيرهم إلى حألب

 وكتب بذلك إلى السلطان.

رّأس المير فقدم الخبر على السلطان في صفر من سنة أرّبعين وثمانمائة ومع المخبر
فشهر قرمش العورّ ورّأس المير كمشبغا أمير عشرة وأنه وسط من قبض معهما بحلب

 الرأسان بالقاهرة ثم ألقيا في سراب القذارّ بأمر السلطان ولم يدفنا.

وإلى خجا سودون ودقت البشائر لذلك أياًما وفرحا السلطان بذلك وأرّسل إلى نائب حألب
 بالشكر والثناء.



ملوك وخلئق ومن يوم ذاك أخذ أمر جانبك الصوفي في إدبارّ بعد ما كان اجتمع عليه
 لقلة سعده.

عمره وقد قلت: كان جانبك الصوفي خامًل ليتحرك بحركة إل وانعكست عليه طول
في الوفيات استوعبنا أحأواله في تارّيخنا المنهل الصافي ويأتي من ذكره هنا أيًضا نبذة

 وغيرها إن شاء الله تعالى.

تمراز ثم في أول شهر رّبيع الول من سنة أرّبعين المذكورّة رّسم السلطان بعزل
المير المؤيدي عن نيابة صفد لسوء سيرته وكثرة ظلمه ونقله إلى نيابة غزة عوًضا عن

أن كًل يونس الركني ونقل يونس المذكورّ إلى نيابة صفد عوًضا عن تمراز للمذكورّ أعني
المحمودي الساقي منهما ولي عن الخر وحأمل إليهما التقليد والتشريف المير دولت باي

 المير الخورّ الكبير. أحأد أمراء العشرات ورّأس نوبة بسفارّ صهره المير جانم الشرفي

الصاحأب كريم ثم في يوم الثلثاء سادس شهر رّبيع الول المذكورّ خلع السلطان على
باستقرارّه وزيًرا على الدين عبد الصاحأب كريم ابن كاتب المناخ بعد قدومه من بندرّ جدة

 الباسط بن خليل. عادته وكانت شاغرة من مدة طويلة ويقوم بمصارّفها الزينب عبد

أنعم على المير ثم أرّسل السلطان يطلب المراء المجردين إلى الديارّ المصرية بعدما
بخمسمائة دينارّ فقدموا الكبير جقمق بألف دينارّ وعلى كل مقدم ألف أيًضا من المجردين
المذكورّة وطلعوا إلى القاهرة في يوم الثنين سابع عشر جمادى الولى من سنة أرّبعين
 خيوًل بقماش ذهب. القلعة وقبلوا الرّض وخلع السلطان عليهم الخلع السنية وأرّكبهم

أن قدم في يوم وتأخر عن المراء المذكورّين المير خجا سودون وكانت هذه عادته إلى
وخلع السلطان الثنين ثامن جمادى الخرة من سنة أرّبعين المذكورّة وطلع إلى القلعة
خلع السلطان على عليه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه زيادة على ما بيده من تقدمة ألف ثم

السراج عمرو القاضي كمال الدين ابن البارّزي باستقرارّه قاضي قضاة دمشق عوًضا عن
ًبا في وليته.  بن موسى الحمصي مسؤوًل في ذلك مرغو

 ثم في يوم الخميمس عاشر شهر رّجب من سنة أرّبعين المذكورّة

 خلع السلطان على المير إينال العلئي الناصري

المصرية المعزول عن نيابة الرها وهو يوم ذاك من جملة مقدمي اللوف بالديارّ
المذكورّ إلى باستقرارّه في نيابة صفد عوًضا عن المير يونس الركني ورّسم بتوجه يونس

 القدس بطاًل.

المير إينال وخلع على المير طوخ من تمراز المعروف بيني بازق أن يستقر مسفر
 المذكورّ.

على المير قراجا ثم في رّابع عشر شهر رّجب المذكورّ أنعم بإقطاع المير إينال وتقدمته
البو بكري الشرفي الشرفي شاد الشراب خاناه وأنعم بطبلخانة قراجا على المير إينال

وخلع السلطان على الخازندارّ وخلع عليه باستقرارّه شاد الشراب خاناه عوضه أيًضا
خازندارًّا عوًضا عن إينال المير السيفي علي باي الساقي الخاصكي الشرفي باستقرارّه

 المذكورّ.
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عليه الخبر ثم في يوم الحأد عاشر شهر رّمضان عمل السلطان مشورّة بالمراء لما ورّد
بلد ابن بأن ناصر الدين بك بن دلغادرّ ونزيله جانبك الصوفي زخفا بمن معهما على

 قرمان فاتفق رّأي الجميع على سفر السلطان إلى بلد الشام.

 و

 أخذ المراء في أهبة السفر

قرمان نجدة لبن ثم انتقض ذلك بعد أيام وكتب لنواب الشام بالمسير إلى نحو بلد ابن
ًعا آخر.  قرمان فإن القوم أخذوا آق شهر ونازلوا قل

صالح ثم في يوم الخميس خامس شوال خلع السلطان على قاضي القضاة علم الدين
بن البلقيني وأعيد إلى قضاء القضاة بالديارّ المصرية عوًضا عن الحافظ شهاب الدين

 حأجر.

المؤيدي دوادارّ ثم في يوم الثلثاء أول ذي القعدة قدم سيف المير تمرباي اليوسفي
السكندرّية السلطان بحلب وفيه أيًضا قدم سيف المير آقباي اليشبكي الجاموس نائب
داؤد بن بعد موتهما فخلع السلطان في ثالثه على الزيني عبد الرحأمن بن علم الدين

آقباي اليشبكي الكويز أحأد الدوادارّية الصغارّ باستقرارّه في نيابة السكندرّية عوًضا عن
 بحكم وفاته.

الدين محمد ثم في يوم الخميس ثاني عشرين ذي الحجة خلع السلطان على المير صلحا
بالديارّ بن الصاحأب بدرّ الدين حأسن بن نصر الله باستقرارّه كاتب السر الشريف

ًفا لما بيده من حأسبة القاهرة المصرية بعد عزل القاضي محب الدين بن الشقر مضا
ونظر دارّ الضرب ونظر الوقاف ومنادمة السلطان ونزل في موكب جليل وقد لبس

أمره العمامة المدورّة والفرجية هيئة أرّباب القلم وترك زي الجناد فإنه كان في مبدأ
 على هيئة الجناد وكانت وليته بغير خاطر عبد الباسط بل على رّغم أنفه.

عبد الباسط ثم في ليلة الحأد تاسع محرم سنة إحأدى وأرّبعين وثمانمائة بلغ الزيني
السلطانية على عزم والوزير كريم الدين والقاضي سعد الدين ناظر الخاص بأن المماليك

 السلطانية على تخوف. نهب دورّهم فوزعوا ما عندهم واختفوا ثم طلعوا إلى الخدمة

منهم أحأد إلى وقد بلغ السلطان ذلك فأخذ يتوعدهم ويدعو عليهم بالطاعون فلم يلتفت
وإلى بيت كلمه ونزل عدة كبيرة منهم في يوم الحأد سادس عشره إلى دارّ عبد الباسط

وأفحشوا إلى الغاية مملوكه جانبك الستادارّ ودارّ الوزير كريم الدين ونهبوا ما وجدوا فيها
ورّد الخبر على ولم يعترضوا لحأد في الطرقات خوًفا من ثم في ثاني عشرين المحرم

الجهات السلطان بأن نائب دورّكي توجه في خامس عشر المحرم في عدة نواب تلك
وقد وغيرهم في نحو الفي فارّس وسارّوا حأتى طرقوا بيوت المير ناصر الدين بن دلغادرّ

نزل هو والمير جانبك الصوفي بمكان على بعد يومين من مرعش فنهبوا ما هناك
وأحأرقوا ففر ابن دلغادرّ وجانبك الصوفي في نفر قليل وذلك أن جموعهما كانت مع

بن ناصر الدين بن دلغاعر على حأصارّ قيصرية الروم فسر السلطان بذلك سليمان
دورّكي بخلعة وشكره ثم قدم الخبر على السلطان أن المير إينال وأرّسل إلى نائب

من دمشق بعساكرها يريد حألب وقد سارّت جميع نواب الشام الجكمي نائب الشام خرج
ًدا لبن قرمان بعد أن أرّسل إينال الجكمي تقدمة ليوافوا نائب حألب ويتوجهوا الجميع مد

 هائلة للسلطان.
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وهي ذهب ووصلت التقدمة المذكورّة إلى القاهرة في يوم السبت سابع صفر المذكورّ
زرّكش نقد عشرة آلف دينارّ وخيول مائتا فرس منها ثلثة أرّؤس بسروج ذهب وكنابيش
وسمورّ عشرة أبدان ووشق عشرة أبدان وقاقم عشرة أبدان وسنجاب مائة بدن

خمسمائة ثوب وأقواس حألقة مائة قوس وجمال بخاتي ثلث قطر وجمال عراب وبعلبكي
 وثياب صوف مربع مائة ثوب. ثلثمائة جمل

بن شاهين ثم في يوم السبت خامس شهر رّبيع الول خلع السلطان على المير خليل
نيابة الكرك الشيخي المعزول عن نيابة السكندرّية والوزارّة قبل تارّيخه باستقرارّه في

 وسارّ إليها من وقته.

وأرّبعين المذكورّة ثم في يوم السبت تاسع عشر شهر رّبيع الول المذكورّ من سنة إحأدى
عبد الكريم بن خلع السلطان على الصاحأب جمال الدين يوسف ابن القاضي كريم الدين

بعد موت سعد الدين بركة المعروف بابن كاتب جكم باستقرارّه ناظر الخاص الشريف
 أخيه القاضي سعد الدين إبراهيم التي ذكره في الوفيات إن شاء الله تعالى.

سرياقوس ثم في شهر رّبيع الخر كملت عمارّة الجامع الذي أنشأه السلطان بخانقاه
ًعا ورّتب فيه إماًما ًعا في عرض خمسين ذرّا على الدرّب المسلوك وطوله خمسون ذرّا

ًبا وقراء يتناوبون القراءة وأرّباب وظائف من المؤذنين للصلوات الخمس وخطي
 وجاء الجامع المذكورّ في غاية الحسن إل أن سقوفه واطئة قليًل. والفراشين

الصيد بعدما ثم في يوم السبت ثالث جمادى الولى رّكب السلطان من قلعة الجبل إلى
السنة وتداول شق القاهرة وخرج من باب القنطرة وهذه أول رّكبة رّكبها للصيد فى هذه

 ذلك منه في هذا الشهر غير مرة.

 وفيه قدم المير تمراز المؤيدي نائب غزة والسلطان يتصيد.

 القلعة. وعاد السلطان في خامسه وشق القاهرة حأتى خرج من باب زويلة ومضى إلى

السكندرّية ثم أصبح من الغد أمسك تمراز المؤيدي المذكورّ وقيده وأرّسله إلى سجن
هذا كان فسجن بها وذلك لسوء سيرته ولكمين كان عنده من الملك الشرف فإن تمراز

السلطان ممن رّكب مع المير تنبك البجاسي نائب الشام ثم اختفى وظهر وأنعم عليه
بإقطاع دمشق ثم نقله إلى إمرة مائة بعد سفرة آمد لشجاعة ظهرت منه في قتال

القرايلكية ثم نقله إلى نيابة صفد فلم تحمد سيرته فعزله ووله نيابة غزة فشكي منه
 أيًضا ورّمي بعظائم فطلبه وأمسكه ثم قتله بعد مدة.

 فكان ما عاشه من يوم واقعة البجاسي ليوم تارّيخه فائدة.

ثغر دمياط ولما أن أمسك السلطان تمراز استدعى المير جرباش الكريمي قاشق من
الثغر بطاًل كما ليوليه نيابة غزة فقدم جرباش وامتنع عن نيابة غزة فرسم له بالعود إلى

 كان أوًل.

أمراء ثم في سابع عشره خلع السلطان على المير آق بردي السيفي قجماس أحأد
 العشرات باستقرارّه في نيابة غزة عوًضا عن تمراز المذكورّ بمال بذله في ذلك.

إلى أن كان وقدم الخبر على السلطان بموت جانبك الصوفي واختلفت القاويل في أمره
مملوك يوم السبت سابع عشر جمادى الولى من سنة إحأدى وأرّبعين المذكورّة قدم

تغري برمش نائب حألب إلى القاهرة برأس المير جانبك الصوفي فدقت البشائر لذلك



وسر السلطان غاية إذا تم أمر بدا نقصه توق زواًل إذا قيل تم فأمر السلطان بالرأس
فطيف بها على رّمح بشوارّع القاهرة والمشاعلي ينادي عليها: هذا جزاء من يخالف على

 الملوك ويخرج عن الطاعة ثم ألقيت في قناة سراب.

دلغادرّ نائب وكان من خبر موت جانبك الصوفي المذكورّ أنه لما كبس عليه وعلى ابن
دلغادرّ وافترقا دورّكي في محرم هذه السنة كما تقدم وانكسر هو وابن دلغادرّ فمقته ابن

 من يومئذ.

الصوفي أولد فسارّ ابن دلغادرّ على وجهه يريد بلد الروم وقد تشتت شمله وقصد جانبك
ًدا وقدم عليهما فأكرماه وأنزله عندهما. ًدا ومحمو  قرايلك: محم

حأتى استمالهما فأخذ تغري برمش نائب حألب يدبر عليه بكل ما تصل القدرّة إليه ول زال
ًدا ابني قرايلك ووعدهما بجملة مال إن قبضا على ًدا ومحمو جانبك المذكورّ أعني محم
المذكورّ فعلم يحمل إليهما خمسة آلف دينارّ فمال إليه ووعداه أن يقبضا على جانبك

الجهات فبادرّ جانبك بالخبر فشاورّ أصحابه في ذلك فأشارّوا عليه بالفرارّ إلى جهة من
 جانبك وخرج من عندهما ومعه عشرون فارًّسا من أصحابه لينجو بنفسه.

فرسه فأخذوه وبلغ ذلك القرايلكية فركبوا وأدرّكوه فقاتلهم فأصابه سهم سقط منه عن
السنة وسجنوه عندهم وذلك في يوم الجمعة خامس عشرين شهر رّبيع الخر من هذه

 فمات من الغد فقطع رّأسه حأمل إلى السلطان فهذا القول هو المشهورّ.

تغري برمش وقيل إن جانبك الصوفي مات بالطاعون عند أولد قرايلك بعد أن أوعدهما
 بالمال المقدم ذكره ولم يقبل منه ذلك واستمرا على إكرامه.

 تغري برمش. فلما مات جانبك الصوفي بالطاعون أخفيا ذلك وقطعا رّأسه وبعثا بها إلى

 قلت: والقول الول هو المتداول بين الناس.

 شاء الله تعالى. ويأتي بقية ذكر جانبك الصوفي في الوفيات من هذا الكتاب في محله إن

وحأملت إليه الرأس قال المقريزي بعد أن ساق نحو ما حأكيناه بالمعنى واللفظ مخالف:
على اللسنة أنه يعني عن الملك الشرف فكاد يطير فرحًأا وظن أنه قد أمن فأجرى الله

 قد انقضت أيامه وزالت دولته فكان كذلك هذا.

وساءت سيرته فأخذه وقد قابل نعم الله عليه في كفاية عدوه بأن تزايد عتوه وكثر ظلمه
ًذا وبيًل وعاجله بنقمته فلم يهنه انتهى كلم  المقريزي. الله أخ

جانبك قلت: وما عسى الملك الشرف كان يظلم في تلك المدة القصيرة فإن خبر
الصوفي ورّد عليه في سابع عشر جمادى الولى وابتدأ بالسلطان مرض موته من أوائل

شعبان ولزم الفراش من اليوم المذكورّ وهو ينصل ثم ينتكس إلى أن مات في ذي
 الحجة.

عنه وهو معذورّ غير أن الشيخ تقي الدين المقريزي رّحأمه الله كان له انخراقات معروفة
يدانيه في ذلك في ذلك فإنه أحأد من أدرّكنا من أرّباب الكمالت في فنه ومؤرّخ زمانه ل

ًدا في الدولة ل أحأد مع معرفتي بمن عاصره من مؤرّخي العلماء ومع هذا كله كان مبعو
 يدنيه السلطان مع حأسن محاضرته وحألوا منادمته.



أواخر دولته على أن الملك الظاهر برقوق كان قربه ونادمه ووله حأسبة القاهرة في
غير ومات الملك الظاهر فلم يمش حأاله على من جاء بعده من الملوك وأبعدوه من

 إحأسان فأخذ هو أيًضا في ضبط مساوئهم وقبائحهم فمن أساء ل يستوحأش.

ًنا خيًرا وقد قيل لبعض الشعراء: إلى  متى تمدحا وتهجو. على أنه كان ثقة في نفسه دي

 فقال: ما دام المحسن يحسن والمسيء يسيء انتهى.

إسكندرّ بن قرا ثم في يوم الجمعة ثامن جمادى الخرة ورّد الخبر على السلطان بأن
ًبا من مدينة تبريز فبرز إليه أخوه جهان شاه بن قرا يوسف المقيم بها من يوسف نزل قري

إلى قلعة ألنجا من قبل شاه رّخ بن تيمورّلنك فكانت بينهما وقعة هائلة انهزم فيها إسكندرّ
حأمزة بن قرايلك متملك عمر تبريز فنازلها جهان شاه إلى أن حأصره بها أياًما وأن المير

 مارّدين وأرّزن أخرج أخاه علي بك من مدينة آمد وملكها منه.

الشامية وكتب فقلق السلطان من هذين الخبرين وعزم على أن يسافر بنفسه إلى البلد
 بتجهيز القامات بالشام ثم أبطل ذلك بعد أيام.

الشامية ورّسم في يوم السبت سابع شهر رّجب بخروج تجريدة من المراء إلى البلد
التمرازي وعين ثمانية نفر من المراء مقدمي اللوف: وهم قرقماس أمير سلحا وآقبغا

أمير مجلس وأرّكماس الظاهري الدوادارّ الكبير وتمراز القرمشي رّأس نوبة النوب
ويشبك السودوني حأاجب الحجاب وجانم الشرفي المير آخورّ الكبير وخجا سودون

 الشرفي. وقراجا

ًدا من العبيد ل يحمل سلحًأا ول يمشي ثم في يوم الثنين تاسع شهر رّجب نودي بأن أحأ
 بعد المغرب وأن المماليك السلطانية ل يتعرض لحأد من العبيد.

رّجب وكان سبب هذه المناداة أنه لما أدير المحمل في يوم الخميس خامس شهر
الذين المذكورّ فلما كان أول ليلة من الزينة نزل جماعة كبيرة من المماليك الشرفية

بالطباق من قلعة الجبل وأخذوا في نهب الناس وخطف النساء والصبيان فاجتمع عدد
كبير من العبيد السود وقاتلوا المماليك الجلب فقتل من العبيد خمسة نفر وجرحا عدة

 في المماليك وخطفت العمائم وأخذت المتعة.

أيديهم عن قتالهم ثم أخذت المماليك تتتبع العبيد فقتلوا منهم جماعة وقد كفت العبيد
الليل إلى أن نودي خوًفا من السلطنة واختفى كثير من العبيد وقل مشي المماليك في
 الول. لهم بهذه المناداة فسكن الشر ومشى كل من الطائفتين على حأاله

 لضرورّة. ثم رّسم السلطان بمنع المماليك من النزول من الطباق إلى القاهرة إل

ألفي دينارّ ثم في عاشر شهر رّجب أنفق السلطان على المراء المجردين لكل أمير
 أشرفية.

خليج الزعفران ثم في يوم الرّبعاء ثامن عشره رّكب السلطان من قلعة الجبل ونزل إلى
متوعك البدن فنزل به وأكل السماط ثم رّكب في يومه وعاد إلى القلعة فأصبح من الغد

تعافى ساقط الشهوة للغداء ولزم الفراش وهذا أوائل مرضه الذي مات منه غير أنه
 بعض أيام ثم مرض ثم تعافى حأسبما يأتي ذكره.

 وورّد الخبر فيه بوقوع الوباء في بلد الصعيد.



الفقراء واستهل شعبان يوم الثنين والسلطان مريض فأخرج فيه ماًل وفرقه على
 والمساكين.

لعافيته ورّكب من الغد فلما كان يوم الثلثاء تاسعه تعافى السلطان وخلع على الطباء
 غير صحيح البدن. ونزل من القلعة إلى القرافة وتصدق على أهل القرافتين وعاد وهو

خارّج ثم في يوم السبت ثالث عشر شعبان المذكورّ نزل السلطان من القلعة إلى
القاهرة وعاد ودخل من باب النصر ثم نزل بالجامع الحاكمي وقد قيل له إن بالجامع

ًبا ملها الحاكم بأمر الله لمعنى أنه إذا خرب يعمر بما في تلك المذكورّ دعامة قد ملئت ذه
 الدعامة.

إنك تحتاج إلى فلما بلغ الملك الشرف ذلك شرهت نفسه لخذ المال المذكورّ فقيل له
المذكورّة ثم ل بد لك هدم جميع الدعائم التي بالجامع المذكورّ حأتى تظفر بتلك الدعامة

فقال السلطان ما من عمارّتها ويصرف على عمارّتها جملة كثيرة ل تدخل تحت حأصر
ينوبنا غير تعب السر معناه: إن الذي نأخذه من الدعامة يصرف على عمارّة ما نهدمه ول

 ورّكب فرسه وعاد إلى القلعة.

سلحا وقد ثم في يوم الخميس خامس عشرين شعبان المذكورّ برز المير قرقماس أمير
القاهرة من صارّ مقدم العساكر وصحبته من تقدم ذكره من المراء إلى الريدانية خارّج

بالريدانيه إلى أن غير أن يرافقهم في هذه التجريدة أحأد من المماليك السلطانية فأقاموا
تجريدة جردها سافروا منها في يوم السبت سابع عشرين شعبان وهذه التجريدة آخر

 الملك الشرف من المراء.

ان يسافروا صحبة وكتب السلطان إلى المير إينال الجكيم نائب الشام وغيره من النواب
فإن قدم عليهم المراء المذكورّين إلى حألب ويستدعوا حأمزة بك بن قرايلك إلى عندهم

عليهم مشوا عليه خلع عليه بنيابة السلطنة فيما يليه من أعمال ديارّ بكر وإن لم يقدم
 بأجمعهم وقاتلوه حأتى أخذوه.

ثم قدم الخبر على قلت: الطويل أيا دارّها بالخيف إن مزارّها قريب ولكن بين ذلك أهوال
باستدعائه وقد السلطان بأن محمد بن قرايلك توجه إلى أخيه حأمزة بك المقدم ذكره

 حأقد عليه حأمزة قتله للمير جانبك الصوفي.

الحال إلى فإن حأمزة لما بلغه نزول جانبك الصوفي على أخويه محمد ومحمود وكتب في
حأمزة أن يأخذ أخيه محمد هذا بأن يبعث بالمير جانبك الصوفي إليه مكرًما مبجًل أرّاد

برمش نائب جانبك إلى عنده ليخوف به الملك الشرف فمال محمد إلى ما وعد به تغري
أخاه حألب وقتل جانبك الصوفي وبعث برأسه إليه فأسرها حأمزة في نفسه وما زال يعد

هو المذكورّ ويمنيه إلى أن قدم عليه وفي ظن محمد أن أخاه حأمزة يوليه بعض بلده فما
 إل أن صارّ في قبضته قتله في الحال.

بجانبك الصوفي فعل قلت: هذا شأن الباغي الجزاء من جنس عمله وذلك أنه مثل ما فعل
 به انتهى.

وأول ما بدأ في ثم في يوم الثلثاء أول شهر رّمضان ظهر الطاعون بالقاهرة وظواهرها
 الطفال والماء والعبيد والمماليك.

 وكان الطاعون أيًضا قد عم البلد الشامية بأسرها.



البخارّي بين يدي ثم في يوم الرّبعاء ثالث عشرين شهر رّمضان المذكورّ ختمت قراءة
العادة هذا وقد السلطان بقلعة الجبل وقد حأضر قضاة القضاة والعلماء والفقهاء على

ترتكبها الناس تخوف السلطان من الوباء فسأل من حأضر من الفقهاء عن الذنوب التي
في الناس ظهر فيهم هل يعاقبهم الله بالطاعون فقال له بعض الجماعة: إن الزنا إذا فشا
آخر أن المصلحة منع الطاعون وإن النساء يتزين ويمشين في الطرقات ليًل ونهارًّا فأشارّ

المتبهرجات وأما العجائز النساء من المشي في السواق فنازعه آخر فقال: ل تمنع إل
 ومن ليس لها من يقوم بأمرها ل تمنع من تعاطي حأاجتها.

ًثا كبيًرا إلى أن مال السلطان إلى منعهن من الخروج إلى الطرقات وتباحأثوا في ذلك بح
ًنا من السلطان أن بمنعهن يرتفع الطاعون. ًقا ظ  مطل

الغد فاجتمعوا ثم خلع السلطان على من له عادة بلبس ثم أمرهم باجتماعهم عنده من
وظواهرهما بمنع يوم الخميس واتفقوا على ما مال إليه السلطان فنودي بالقاهرة ومصر

ول في سوق جميع النساء بأسرهن من الخروج من بيوتهن وأن ل تمر امرأة في شارّع
من الخروج البتة وتهدد من خرجت من بيتها بالقتل وأنواع البهدلة فامتنع جميع النساء

 قاطبة فتياتهن وعجائزهن وإمائهن من الخروج إلى الطرقات.

وتشددوا وأخذ والي القاهرة والحجاب في تتبع الطرقات وضرب من وجدوا من النساء
الصنائع ومن في الردع والضرب والتهديد فامتنعن بأجمعهن فعند ذلك نزل بالرّامل أرّباب
الضر والحاجة ل يقوم عليها أحأد لقضاء حأاجتها ومن تطوف على البواب تسأل الناس من

 بأس شديد.

أرّباب ثم في يوم السبت سادس عشرينه أفرج السلطان عن جميع المسجونين حأتى
وامتنع الجرائم وأغلقت السجون بالقاهرة ومصر وانتشرت السراق والمفسدون في البلد

 من له عند شخص حأق أن يطالبه.

ًعا فضر من قلت: كان حأال الملك الشرف في هذه الحركة كقول القائل: الخفيف رّام نف
أن يولي غير قصد ومن البرما يكون عقوقا ثم في سابع عشرينه عزم السلطان على

ول الحسبة لرجل ناهض فذكر له جماعة فلم يرضهم ثم قال: عندي واحأد ليس بمسلم
قبل يخاف الله وأمر فأحأضر إليه دولت خجا الظاهري برقوق المعزول عن ولية القاهرة

الدين تارّيخه غير مرة فخلع عليه باستقرارّه في حأسبة القاهرة عوًضا عن القاضي صلحا
محمد بن الصاحأب بدرّ الدين بن نصر الله كاتب السر بحكم عزله وكان رّغبة السلطان

 في ولية دولت خجا هذا بسبب النساء لما يعلم من شدته وقلة رّحأمته وجبروته.

تكلم جماعة وعندما خلع عليه حأرضه على عدم إخراج النسوة إلى الطرقات هذا بعد أن
خروجهن كبيرة من أرّباب الدولة مع السلطان بسبب ما حأل بالنسوة من الضررّ لعدم

وأن ل فأمر السلطان عند ذلك فنودي بخروج الماء لشراء حأوائج مواليهن من السواق
تنتقب واحأدة منهن بل يكن سافرات عن وجوههن قصد بذلك حأتى ل تتنكر إحأداهن في
صفة الجوارّي وتخرج إلى السواق وأن تخرج العجائز لقضاء أشغالهن وأن تخرج النساء

 الحمامات ول يقمن بها إلى الليل. إلى

الجميع عن وصارّ دولت خجا يشدد على النسوة وعاقب منهن جماعة كبيرة حأتى انكف
 الخروج البتة.

من تزايد وأهل شوال يوم الخميس وقد حأل بالناس من النكاد والضررّ ما ل يوصف
الطاعون وتعطل كثير من البضائع المبتاعة على النسوة لمتناعهن من المشي في

الطرقات وأيًضا مما نزل بالنسوة من موت أولدهن وأقارّبهن فصارّت المرأة يموت



فل تستطيع أن ترى قبره خوًفا من الخروج إلى الطرقات ويموت أعز أقارّبها من ولدها
 تزورّه في مرضه فشق ذلك عليهن إلى الغاية هذا مع تزايد الطاعون. غير أن

فالحرة معروفة قلت: كل ذلك لعدم أهلية الحكام واستحسان الولة على الخواطىء وإل
يخفى ذلك على ولو كانت في الخمارّة والفاجرة معروفة ولو كانت في البيت الحرام ول

الحاكم النحرير الذوق السليم غير أن هذا كله وأمثاله لولية المناصب غير أهلها وأما
بصدده حأتى أزاله الحاذق الفطن إذا قام بأمر نهض به وتتبع الماء من مجارّيه وأخذ ما هو
ذهاب الصالح في أسرع وقت وأهون حأال ول يحتاج ذلك إلى بعض ما الناس فيه وهو

من مقولة بالطالح والبريء مع المجرم وتحكم مثل هذا الجاهل في المسلمين الذي هو
قول من قال: الطويل ولوشارّبك لخصهم بثلثة قرون وأذناب وشق حأوافر وما أحأسن

مضر أبي الطيب المتنبي في هذا المعنى: الطويل ووضع الندى في موضع السيف بالعل
 كوضع السيف في موضع الندى انتهى.

على وجهه كل ذلك والسلطان شهوته ضعيفة عن الكل ولونه مصفر وآثارّ المرض تلوحا
المير أسنبغا بن غير أنه يتجلد كقول القائل: الكامل ثم في هذا اليوم خلع السلطان على

ًيا عوًضا عن ًبا ثان المير جانبك السيفي يلبغا عبد الله الناصري الطيارّي باستقرارّه حأاج
 عشر شعبان. الناصري المعروف بالثورّ بحكم وفاته بمكة المشرفة في حأادي

شهاب الدين ثم في يوم الثلثاء سادس شوال المذكورّ خلع السلطان على قاضي القضاة
ألزم أنه بن حأجر وأعيد إلى القضاء بعد عزل القاضي علم الدين صالح البلقيني بعد أن

للسلطان أنه ل يقوم لعلم الدين صالح المذكورّ بما حأمله إلى الخزانة الشريفة وقد بدا
ًدا من القضاة بمال مما داخله من الوهم بسبب عظم الطاعون وأيًضا يولي بعد ذلك أحأ

 لمرض تمادى به.

يومه في مخيمه وفيه رّكب السلطان من قلعة الجبل ونزل إلى خليج الزعفران وأقام به
بمال كثير يتنزه ثم رّكب وعاد إلى القلعة في آخر النهارّ بعد أن تصدق على الفقراء

فتكاثرت الفقراء على متولي الصدقة وجذبوه حأتى أرّموه عن فرسه فغضب السلطان
من ذلك وطلب سلطان الحرافيش وشيخ الطوائف وألزمهما بمنع الجعيدية من السؤال

 الطرقات وألزمهم بالتكسب وأن من يشحذ منهم قبض عليه وأخرج لعمل الحفير. في

والزمنى وأرّباب فامتنعوا من الشحاذة وخلت الطرقات ولم يبق من السؤال إل العميان
 العاهات.

في أحأوال قلت: وكان هذا من أكبر المصالح وعد ذلك من حأسن نظر الملك الشرف
ويشارّك ذوي الرعية فإن هؤلء الجعيدية غالبهم قوي سوي صاحأب صنعة في يده فيتركها

ًعا وأيضا أن غالبهم يجلس العاهات الذين ل كسب لهم إل السؤال ولول ذلك لماتوا جو
قسوة قلوب بالشوارّع ويتمنى ثم يقسم على الناس بالنبياء والصلحاء وهو يتضجر من

النزرّ اليسير الناس ويقول: لي مقدارّ كيت وكيت باقول في حأب رّسول الله أعطوني هذا
 فلم يعطني أحأد.

 هذا المعنى. ويجتاز به وهو يقول: ذلك اليهودي والنصراني فيسمعون لمقالته في

سمعوا هذا القول وهذا من المنكرات التي ل ترتضيها الحكام وكان من شأنهم أنهم إذا
التقسيم في أخذوا القائل وأوجعوه بالضرب والحبس والمناداة على الفقراء بعدم

للسلطان سؤالهم والتحجر عليهم بسبب ذلك فلم يلتفت أحأد منهم إلى ذلك حأتى ظهر
 انتهى. بعض ما هم عليه في هذه المرة فمنعهم فما كان أحأسن هذا لو دام واستمر



 يظهره. كل ذلك والسلطان يتشاغل بركوبه وتنزهه مما به من التوعك وهو ل

 فلما كان يوم الرّبعاء سابع شوال انتكس السلطان ولزم الفراش.

والنكال حأتى إنه كل ذلك ودولت خجا محتسب القاهرة يتتبع النسوة ويردعهن بالعذاب
إلى بيتها ظفر مرة بامرأة وأرّاد أن يضربها فذهب عقلها من الخوف وتلفت وحأملت

فمنعت من مجنونة وتم بها ذلك أشهًرا وامرأة أخرى أرّادت أن تخرج خلف جنازة ولدها
غريبة ذلك فأرّمت بنفسها من أعلى الدارّ ثم في يوم الجمعة تاسع شوال اتفق حأادثة

وهو أن العامة لهجت بأن الناس يموتون يوم الجمعة بأجمعهم قاطبة وتقوم القيامة
 فتخوف غالب العامة من ذلك.

ورّكبت أنا أيًضا فلما كان وقت الصلة من يوم الجمعة المذكورّ حأضر الناس إلى الصلة
كاملة فوصلت إلى إلى جامع الزهر والناس تزدحأم على الحمامات ليموتوا على طهارّة

المنبر وخطب الجامع وجلست به وأذن المؤذنون ثم خرج الخطيب على العادة ورّقي
فطال وأسمع الناس إلى أن فرغ من الخطبة الولى وجلس للستراحأة بين الخطبتين

كلمه جلوسه ساعة كبيرة فتقلق الناس إلى أن قام وبدأ في الخطبة الثانية وقبل أن يتم
ًيا واستند إلى جانب المنبر ساعة طويلة كالمغشي عليه فاضطرب الناس لما سبق قعد ثان

بدأ من أن الناس تموت في يوم الجمعة بأجمعهم وظنوا صدق المقالة وأن الموت أول ما
 بالخطيب.

وتباكوا وقاموا وبينما الناس في ذلك قال رّجل: الخطيب مات فارّتج الجامع وضج الناس
المنبر ودخل إلى المنبر وكثر الزحأام على الخطيب حأتى أفاق وقام على قدميه ونزل عن

 الركعتين. إلى المحراب وصلى من غير أن يجهر بالقراءة وأوجز في صلته حأتى أتم

 وقدمت عدة جنائز فصلى عليها الناس وأمهم بعضهم.

صحت والخطيب وبينما الناس في الصلة على الموتى إذا الغوغاء صاحأت بأن الجمعة ما
الظهر صلى بعد أن انتقض وضوءه لما غشي عليه وتقدم رّجل من الناس وأقام وصلى

ًعا.  أرّب

بين يدي المنبر وبعد فراغ هذا الذي صلى أرّبًعا قام جماعة أخر وأمروا فأذن المؤذنون
التقدم إلى وطلع رّجل إلى المنبر وخطب خطبتين على العادة ونزل ليصلي فمنعوه من

صلته المحراب وأتوا بإمام الخمس فقدموه حأتى صلى بهم جمعة ثانية فلما انقضت
بهم بالناس قام آخرون وصاحأوا بأن هذه الجمعة الثانية لم تصح وأقاموا الصلة وصلى

رّجل آخر الظهر أرّبع رّكعات فكان في هذا اليوم بجامع الزهر إقامة الخطبة مرتين
 وصلة الظهر مرتين.

خطبتين في فقمت أنا في الحال وإذا بالناس تطير على السلطان بزوال من أجل إقامة
 موضع واحأد في يوم واحأد.

ودقت البشائر هذا ومرض السلطان في زيادة ونمو وكلما ترجح قليًل خلع على الطباء
 إلى أن عجز عن القيام في العشر الثاني من شوال.

عدة من أولد هذا وقد كثر الموت بالمماليك السلطانية ثم بالدورّ السلطانية ومات
 السلطان والحريم والجوارّي.



الناصري وخرج الحاج في يوم الثنين تاسع عشره صحبة أمير الحاج آقبغا من مامش
ابن المعروف بالتركماني ونزل إلى بركة الحاج فمات به عدة كبيرة من الحجاج منهم

 أمير الحاج وابنته في الغد.

بالمصليات وبعده في يوم الرّبعاء حأادي عشرينه ضبط عدة من صلي عليه من الموات
 فزادت عدتهم على ألف إنسان.

الناس وبينما ثم في يوم الخميس ثاني عشرينه خلع السلطان على الطباء لعافيته وفرحا
اللذان خلع هم في ذلك إذ وسط السلطان طبيبيه في يوم السبت رّابع عشرينه وهما

 عليهما بالمس.

السلطان من الغد وكان من خبر الطباء أنه لما خلع السلطان عليهما بالمس وأصبح
الطباء العفيف فرأى حأاله في إدبارّ وكان قد قلق من طول مرضه فشكا ما به لرئيس

لضعف معدته. السلمي فأمر له بشيء يشربه فشربه السلطان فلم يوافق مزاجه وتقيأه

السلطان في أيام وكان خضر الحكيم كثيًرا ما يتحشر عند رّؤساء الدولة حأتى صارّ يداخل
 مرضه اقتحاًما على الرئاسة واستمر يلطف السلطان مع العفيف.

ًبا وقد وأصبح العفيف وطلع إلى القلعة ودخل على عادته وإذا بالسلطان قد امتل عليه غض
في التدبير ظن في نفسه أن الحكماء مقصرون في علجه ومداواته وأنهم أخطؤوا

صلحا والملطفة فحال ما وقع بصره على العفيف سبه ونهره وكان في المجلس القاضي
الخاصكية الدين بن نصر الله كاتب السر والصفوي جوهر الخازندارّ وعدة أخر من المراء

وكيت يا ثم قال له السلطان: إيش هذا الذي أسقيتني البارّحأة فقال العفيف: هو كيت
إلى مولنا السلطان واطلب الطباء واسألهم هل هو موافق أم ل فلم يلتفت السلطان

كلمه وطلب عمر بن سيفا والي القاهرة وأمره بتوسيطه فأخذه وخرج وتماهل في أمره
 حأتى تأتيه الشفاعة.

سبقه إلى وبينما العفيف في ذلك إذ طلع خضر الحكيم وهو مسرع كون العفيف قد
مجلس السلطان فكلمه العفيف في أن السلطان إذا سأله عما وصفه له العفيف في

 أمسه ل يعترض عليه ليسكن بذلك غضب السلطان.

يدي فحال ما دخل خضر المذكورّ على السلطان أمر بتوسيطه أيًضا فأخذ من بين
ًذا مزعًجا وأضيف إلى العفيف وهو يظن أن ذلك من حأنق السلطان وليس السلطان أخ

 المر على حأقيقته.

بعد أن وقف وتربص الوالي في أمرهما فأرّسل السلطان من استحثه في توسيطهما هذا
عديدة بسببهما ندماء السلطان إلى الشرف وقبلوا له الرّض غير مرة وقبلوا يده مرارًّا

 والشفاعة فيهما وسألوه أن يعاقبهما بالضرب فأبى إل توسيطهما.

يتنقل بهما من وأخذ السلطان يستحث الوالي برسول بعد رّسول من الخاصكية والوالي
ًفا إلى أن أتى بهما إلى الحدرّة عند باب الساقية من  قلعة الجبل. مكان إلى آخر تسوي

أن أحأضر وبينما هم في ذلك أتاه رّجل من قبل السلطان وقال له: أمرني السلطان
ًدا توسيطهما أو تحضر تجيب السلطان بما تختارّه من الجواب عن ذلك فلم يجد عمر ب

 من أن أخذ العفيف أوًل وحأمله فاستسلم ولم يتحرك حأتى وسط.



للسلطان فلما رّأى خضر ذلك طارّ عقله وصاحا وهو يقول: عمر الحكيم أتوسط عندي
فدافع عن ثلثة آلف دينارّ ويدعني أعيش فلم يلتفت الوالي إلى كلمه وأمر به فأخذ

ًدا فتكاثروا عليه أعوان الوالي ًفا شدي حأتى نفسه بكل ما تصل قدرّته إليه وخاف خو
ًبا لتلويه واضطرابه ثم حأمل إلى أهليهما. ًطا معذ  حأملوه وهو يتمرغ فوسط توسي

 فعند ذلك تحقق الناس عظم ما بالسلطان من المرض وشنعت القالة فيه.

ًئا ومن يومئذ تزايد مرض السلطان وصارّت الطباء متخوفة من معالجته ول يصفون له شي
على عدم حأتى يكون ذلك بمشورّة جماعة من الطباء واستعفى أكثرهم وحأمل الرسائل

الطلوع لملطفته.

جمع السلطان واستمر السلطان ومرضه يتزايد فلما كان يوم الثلثاء رّابع ذي القعدة
ولده المقام الجمالي الخليفة والقضاة الرّبعة والمراء وأعيان الدولة وعهد بالسلطنة إلى

كاتب السر يوسف وكتب العهد القاضي شرف الدين أبو بكر نائب كاتب السر لمرض
 القاضي صلحا الدين بن نصر الله بالطاعون.

السلطاني وجلس السلطان بالمقعد الذي أنشأه على باب الدهيشة المطل على الحوش
وقد أخرج إليه محموًل من شدة مرضه وضعف قوته ووقف بين يديه المير خشقدم

اليشبكي مقدم المماليك السلطانية بالحوش ومعه غالب المماليك السلطانية الجلبان
والمير والقرانيص وجلس بجانب السلطان الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح داود والقضاة

 الكبير جقمق العلئي ومن تأخر عن التجريدة من المراء بالديارّ المصرية.

بالطاعون وقام عبد الباسط لغيبة كاتب السر صلحا الدين بن نصر الله وشدة مرضه
وقد حأضر وابتدأ بالكلم في عهد السلطان بالملك من بعده لبنه المقام الجمالي يوسف

السلطان أيًضا يوسف المذكورّ مع أبيه في المجلس فاستحسن الخليفة هذا الرأي وشكر
 على فعله لذلك.

السر بالعهد فقام في الحال القاضي شرف الدين أبو بكر سبط ابن العجمي نائب كاتب
 إلى بين يدي السلطان.

الخليفة وأشهد السلطان على نفسه أنه عهد بالملك إلى ولده يوسف من بعده وأمضى
أمر مملكة العهد وشهد بذلك القضاة وجعل المير الكبير جقمق العلئي هو القائم بتدبير

 المقام الجمالي يوسف وأشهد السلطان على نفسه بذلك أيًضا في العهد.

وقصد يسمع ثم التفت السلطان إلى جهة الحوش وكلم المير خشقدم مقدم المماليك
كانوا ذلك القول للمماليك السلطانية الجلبان بكلم طويل محصوله يعتب عليهم فيما

الطاعون في يفعلونه في أيامه وأنه كان تغير عليهم ودعا عليهم فأرّسل الله تعالى عليهم
 عنهم. سنتي ثلث وثلثين ثم إحأدى وأرّبعين فمات منهم جماعة كبيرة والن قد عفا

على أحأد من ثم أوصاهم بوصايا كثيرة منها أن يكونوا في طاعة ولده وأن ل يغيروا
سمعتها من المراء وأن ل يختلفوا فيدخل فيهم الجانب فيهلكوا وأشياء من ذلك كثيرة

 لفظه لكن لم أحأفظ أكثرها لطول الكلم.

ًفا وقد أخذ في ثم أخذ يعرف الجميع القرانيص والجلبان أنه يموت وأنه كان عندهم ضي
بنفقة لجميع الرحأيل عنهم وبكى فأبكى الناس وعظم الضجيج من البكاء ثم أمر لهم
وضجوا له بالدعاء المماليك السلطانية قاطبة لكل واحأد ثلثين دينارًّا فقبل الجميع الرّض

 بعافيته وتأييده كل ذلك وهو يبكي وعقله صحيح وتدبيره جيد.



المذكورّة وفي الحال جلس كاتب المماليك واستدعى اسم واحأد واحأد وقد صرت النفقة
حأتى أخذوا الجميع النفقة فحسن ذلك ببال جميع الناس وكانت جملة النفقة مائة

 وعشرين ألف دينارّ وانفض المجلس وحأمل السلطان وأعيد إلى مكانه.

حأسن بن ثم في يوم الجمعة سابع ذي القعدة خلع السلطان على الصاحأب بدرّ الدين
نصر نصر الله باستقرارّه في كتابة السر بعد موت ولده صلحا الدين محمد بن حأسن بن

الله بالطاعون وخلع أيًضا في اليوم المذكورّ على نصر الدين علي السويفي إمام
السلطان باستقرارّه محتسب القاهرة بعد موت دولت خجا بالطاعون وفرحا الناس بموته

 كثيًرا.

 و

 تزايد الطاعون في هذه اليام بالديارّ المصرية

أرّبعمائة وظواهرها حأتى بلغ عدة من صلي عليه بمصلة باب النصر فقط في يوم واحأد
 ميت وهي من جملة إحأدى عشرة مصلة بالقاهرة وظواهرها.

رّحألوا من أبلستين وأما المراء المجردون إلى البلد الشامية فإنهم كانوا في هذا الشهر
 السلطان فيه. وتوجهوا إلى آق شهر حأتى نزلوا عليها وحأصروها وليس لهم علم بما

عن الناس ثم اشتد مرض السلطان في يوم الثلثاء خامس عشرين ذي القعدة واحأتجب
الشراب ومنع الناس قاطبة من الدخول عليه سوى المير إينال البو بكري الشرفي شاد

الدولة إلى خاناه وعلي باي الشرفي الخازندارّ وجوهر اللل الزمام وصارّ إذا طلع مباشرو
أكابر المراء الخدمة السلطانية على العادة يعرفهم هؤلء بحال السلطان وليس أحأد من
الكلم في يطلع إلى القلعة لمعرفتهم بما السلطان فيه من شدة المرض وأيًضا لكثرة

 المملكة.

دأبهم التسيير وقد صارّت المماليك طوائف وتركوا التسيير إلى خارّج القاهرة وجعلوا
 بسوق الخيل تحت القلعة والكلم في أمر السلطان.

عليه وبطلت العلمة وتوقف أحأوال الناس لختلط عقل السلطان من غلبة المرض
 وخيفت السبل ونقل الناس أقمشتهم من بيوتهم إلى الحواصل مخافة من وقوع فتنة.

 يتزايد. وأخذ الطاعون يتناقص في هذه اليام وهو أوائل ذي الحجة ومرض السلطان

كثيرة آخرها وكان ابتداء مرض السلطان ضعف الشهوة للكل فتولد له من ذلك أمراض
والسهر مع ضعف نوع من أنواع الملنخوليا وكثر هذيانه وتخليطه في الكلم ولزمه الرّق

 قوته.

منهم يريدون أن يكون هذا مع أن المماليك في هذه اليام صارّوا طائفة وطائفة: فطائفة
الشرف وهم الظاهرية المير الكبير جقمق العلئي هو مدبر المملكة كما أوصاه الملك
يريدون الستبداد بأمر ابن البرقوقية والناصرية والمؤيدة والسيفية وطائفة وهم الشرفية

 أستاذهم كل ذلك من غير مفاوضة في الكلم.

الشرفية وأمثلهم وأعلمهم وبلغ المير إينال البو بكري المشد ذلك وكان أعقل المماليك
الشرفية إلى الحلف على طاعة فأخذ في إصلحا المر بين الطائفتين بأن طيب المماليك
 ورّضوا. ابن السلطان والمير الكبير جقمق العلئي حأتى أذعنوا
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عبد الباسط فتولى تحليفهم القاضي شرف الدين نائب كاتب السر وحألف الجميع ثم نزل
المير إينال إلى المير الكبير جقمق وحألفه على طاعة السلطان وبعد تحليفه نزل إليه

أصحابهما فأكرمهم المشد والمير علي باي الخازندارّ وقبل كل منهما يده بمن معهما من
 بين الطائفتين. جقمق ووعدهم بكل خير وعادوا إلى القلعة وسكن الناس وبطل الكلم

الجمالي يوسف فلما كان يوم الرّبعاء عاشر ذي الحجة وهو يوم عيد النحر خرج المقام
الكبير جقمق ولي العهد الشريف وصلى صلة العيد بجامع القلعة وصلى معه المير

حأتى جلس العلئي وغالب أمراء الدولة ومشوا في خدمته بعد انقضاء الصلة والخطبة
في يوم على باب الستارّة وخلع على المير الكبير جقمق وعلى من له عادة بلبس الخلع

 السلطاني. عيد النحر ثم نزلوا إلى دورّهم وقام المقام الجمالي ونحر ضحاياه بالحوش

أوقات هذا وقد حأصل للسلطان نوب كثيرة من الصرع حأتى خارّت قواه ولم يبق إل
يقضيها واستمر على ذلك والرّجاف يتواتر بموته في كل وقت إلى أن مات قبيل عصر

يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة من سنة إحأدى وأرّبعين وثمانمائة وسنه يوم مات بضع
ًنا فارّتجت القلعة لموته ساعة ثم سكنوا. وستون  سنة تخمي

وسائر أمراء وفي الحال حأضر الخليفة والقضاة الرّبعة والمير الكبير جقمق العلئي
يأتي ذكره الدولة وسلطنوا المقام الجمالي يوسف ولقبوه بالملك العزيز يوسف حأسبما

 في محله.

الحأمدي ثم أخذ المراء في تجهيز السلطان فجهز وغسل وكفن بحضرة المير إينال
عليه الفقيه الظاهري برقوق أحأد أمراء العشرات بوصية السلطان له وهو الذي أخرج

كلفة تجهيزه وخرجته من مال كان الشرف دفعه إليه في حأياته وأوصاه أن يحضر غسله
 وتكفينه ودفنه.

صلي عليه بباب ولما انتهى أمر تجهيز الملك الشرف حأمل من الدورّ السلطانية إلى أن
بن حأجر القلعه من قلعة الجبل وتقدم للصلة عليه قاضي القضاة شهاب الدين أحأمد

 لكون الخليفة كان خلع عليه خلعة أطلسين التي خلعها عليه ملك العزيز.

بتربته التي ثم حأمل من المصلى على أعناق الخاصكية والمراء الصاغر إلى أن دفن
جنازته مشهودة أنشأها بالصحراء خارّج القاهرة وحأضرت أنا الصلة عليه ودفنه وكانت

ونزل إلى قبره بخلف جنائز الملوك ولم يقع في يوم موته اضطراب ول حأركة ول فتنة
 قبيل المغرب.

بعده ابنه وكان مدة سلطنته بمصر سبع عشرة سنة تنقص أرّبعة وتسعين يوًما وتسلطن
 الملك العزيز يوسف المقدم ذكره بعهد منه إليه.

ًعا أو ًنا آخر رّضي حأمًل وهما في قيد وخلف الملك الشرف من الولد العزيز يوسف واب
 الحياة الى يومنا هذا.

زوج أمه المير فأما العزيز فمسجون بثغر السكندرّية وأما الخر فاسمه أحأمد عند عمه
الشهابي أحأمد هذا قرقماس الشرفي رّأس نوبة وهو الذي تولى تربيته ومن أجل المقام

لما أرّاد الظاهرية كانت الفتنة بين المماليك الشرفية والمماليك الظاهرية في الباطن
 إخراجه إلى السكندرّية.

 وأما من مات من أولد الملك الشرف فكثير وخلف من الموال.



ًئا كثيًرا إلى الغاية.  التحف والخيول والجمال والسلحا شي

ًنا جليًل سيوًسا مدبًرا عاقًل متجمًل في مماليكه  وخيوله. وكان سلطا

ًفا رّشيقا منورّ الشيبة بهي الشكل غير سباب ول فحاش في وكانت صفته أشقر طويًل نحي
الخير يحب لفظه حأسن الخلق لين الجانب حأريًصا على إقامة ناموس الملك يميل إلى

المواكب بالقصر سماع تلوة القرآن العزيز حأتى إنه رّتب عدة أجواق تقرأ عنده في ليالي
 السلطاني دواًما.

والشتاء فإنه وكان يكرم أرّباب الصلحا ويجل مقامهم وكان يكثر من الصوم في الصيف
يديم كان يصوم في الغالب يوم الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر

 على ذلك.

صيام يومي الثنين وكان يصوم أيًضا أول يوم في الشهر وآخر يوم فيه مع المواظبة على
ويجلس على والخميس في الجمعة حأتى إنه كان يتوجه في أيام صومه إلى الصيد

السماط كأنه السماط وهو صائم ويطعم المراء والخاصكية بيده ثم يغسل يديه بعد رّفع
 واكل القوم.

وكان يحب وكان ل يتعاطى المسكرات ول يحب من يفعل ذلك من مماليكه وحأواشيه
لول ما الستكثارّ من المماليك حأتى إنه زادت عدة مماليكه المشتروات على ألفي مملوك

من أفناهم طاعون سنة ثلث وثلثين ثم طاعون سنة إحأدى وأرّبعين هذا فمات فيهما
 مماليكه خلئق.

بعض وكان يميل إلى جنس الجراكسة على غيرهم في الباطن ويظهر ذلك منه في
به على الحأيان وكان ل يحب أن يشهر عنه ذلك لئل تنفر الخواطر منه فإن ذلك مما يعاب

وأيًضا في الملوك وكان مماليكه أشبه الناس بمماليك الملك الظاهر برقوق في كثرتهم
الخازندارّ ثم تحصيل فنون الفروسية ولو لم يكن من مماليكه إل المير إينال البو بكري

يدانيه فكيف المشد لكفاه فخًرا لما اشتمل عليه من المحاسن ولم يكن في دورّنا من
 يشابهه.

 انتهى.

 وإلى الن مماليكه هم معظم عسكر السلم.

مع طول مدته في وكانت أيامه في غاية المن والرخاء من قلة الفتن وسفر التجارّيد هذا
 السلطنة.

الملك الناصر وعمر في أيامه غالب قرى مصر قبليها وبحريها مما كان خرب في دولة
الشرورّ والسفارّ فرج ثم في دولة الملك المؤيد شيخ لكثرة الفتن في أيامهما وترادف

 إلى البلد الشامية وغيرها في كل سنة.

الصوفي من يوم ومع هذا كله كان الملك الشرف منغص العيش من جهة المير جانبك
إلى أن فر من سجنه بثغر السكندرّية في سابع شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة

 مات جانبك قبل موته في سنة أرّبعين وثمانمائة حأسبما تقدم ذكره.

المؤيد شيخ وكان الشرف يتصدى للحأكام بنفسه ويقتدي في غالب أمورّه بطريق الملك
يسفه على أحأد غير أنه كان يعيب على المؤيد سفه لسانه إل الملك الشرف فإنه كان ل



ًدا أن يقول له: حأمارّ وكان من مماليكه ول خدمه جملة كافية فكان أعظم ما شتم به أحأ
 ذلك في الغالب يكون مزحًأا.

واحأد ولقد داومت خدمته من أوائل سلطنته إلى أن مات ما سمعته أفحش في سب
 بعينه كائن من كان.

 وفي الجملة كانت محاسنه أكثر من مساوئه.

فل أقول إنه وأما ما ذكره عنه الشيخ تقي الدين المقريزي في تارّيخ من المساوىء
كلها كفى مغرض في ذلك بل أقول بقول القائل: الطويل ومن ذا الذي ترضي سجاياه
حأقه من المرء فخًرا أن تعد معايبه وكان الليق الضراب عن تلك المقالة الشنعة في
مباشري وجوه عديدة غير أن الشيخ تقي الدين كان ينكر عليه أمورًّا منها انقياده إلى

 دولته في مظالم العباد ومنها شدة حأرصه على المال وشرهه في جمعه.

فيما تقدم فهو وأنا أقول في حأق الملك الشرف ما قلته في حأق الملك الظاهر برقوق
يومنا هذا وما بخيل بالنسبة لمن تقدمه من الملوك وكريم بالنسبة لمن جاء بعده إلى

الزمان الول أظرف قول من قال: الكامل ما إن وصلت إلى زمان آخر إل بكيت على
الباسط فإنه كان وأما قول المقريزي: وانقياده لمباشريه يشير بذلك إلى الزيني عبد

ويهون عليه فعلها يخاف على ماله منه فل يزال يحسن له القبائح في وجوه تحصيل المال
الشرف لكان فيها زوال حأتى يفعلها الشرف وينقاد إليه بكليته وحأسن له أمورًّا لو فعلها

الدين محمود العيني ملكه ومال الشرف إلى شيء منها لول معارّضة قاضي القضاة بدرّ
يقرأ عنده توارّيخ الملوك له فيها عندما كان يسامره بقراءة التارّيخ فإنه كان كثيًرا ما

والخطوب والسفارّ والمحن ثم السالفة وأفعالهم الجميلة ويذكر ما وقع لهم من الحروب
يأخذ في تحبيبه لفعل الخير والنظر يفسر له ذلك باللغة التركية وينمقها بلفظه الفصيح ثم

لقد تكررّ من الشرف قوله في في مصالح المسلمين ويرجعه عن كثير من المظالم حأتى
 كيف نسير في المملكة. المل: لول القاضي العيني ما حأسن إسلمنا ول عرفنا

المهمات لما وكان الشرف اغتنى بقراءة العيني له في التارّيخ عن مشورّة المراء في
 تدرّب بسماعه للوقائع السالفة للملوك.

ًيا صغير قلت: وما قاله الشرف في حأق العيني هو الصحيح فإن الملك الشرف كان أم
وسنه يوم ذاك السن لما تسلطن بالنسبة لملوك الترك الذين مسهم الرق فإنه تسلطن
التارّيخ وعرفه نيف على أرّبعين سنة وهو غر لم يمارّس التجارّب ففقهه العيني بقراءة

غزوة قبرس بأمورّ كان يعجز عن تدبيرها قبل ذلك منها: لما كسرت مراكب الغزاة في
العيني فإن الشرف كان عزم على تبطيلها في تلك السنة ويسيرها في القابل حأتى كلمه

في في ذلك وحأكى له عدة وقائع صعب أولها وسهل آخرها فلذلك على أنه كان ل يداخله
وما أمورّ المملكة البتة بل كان مجلسه ل ينقضي معه إل في قراءة التارّيخ وأيام الناس

 أشبه ذلك ومن يوم ذاك حأبب إلي التارّيخ وملت إليه واشتغلت به انتهى.

الظاهر برقوق وقد تقدم الكلم على أصل الملك الشرف وكيف ملكه السلطان الملك
ًيا.  وعلى نسبته بالدقماقي في أول ترجمته فل حأاجة للعيادة هنا ثان

 انتهى ترجمة الملك الشرف برسباي رّحأمه الله تعالى.

على أن السنة الولى من سلطنة الشرف برسباي وهي سنة خمس وعشرين وثمانمائة
حأكم الملك الصالح محمد ابن ملك الظاهر ططر حأكم منها إلى ثامن شهر رّبيع الخر ثم

 في باقيها الملك الشرف هذا.



الدين محمود وفيها أعني سنة خمس وعشرين المذكورّة توفي الشيخ المام العالم بدرّ
خامس المحرم ابن الشيخ المام شمس الدين محمد القصرائي الحنفي في ليلة الثلثاء

 ولم يبلغ الثلثين من العمر.

ًكا في عدة فنون حأسن المحاضرة ًها مشارّ ًيا فاضًل فقي ًعا ذك ًبا من الملوك. وكان بارّ  مقر

الظاهر ططر واختص وكان يجالس الملك المؤيد شيًخا وينادمه ثم عظم أمره عند الملك
فعاجلته المنية ومات بعد به إلى الغاية وتردد الناس إلى بابه ورّشح إلى الوظائف السنية

 مدة يسيرة.

الزبيري وتوفي الشيخ علء الدين علي ابن قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحأمن
الحكم الشافعي في ليلة الحأد ثالث المحرم وقد أناف على ستين سنة بعد أن ناب في

 ودرّس بعدة مدارّس وبرع في الحساب والفرائض.

كشف بالوجه وتوفي المير سيف الدين آق خجا بن عبد الله الحأمدي الظاهري وهو يلي
 القبلي في العشرين من المحرم.

من جملة وكان تركي الجنس أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق وترقى حأتى صارّ
ًيا وتولى الكشف بالوجه القبلي ومات هناك. ًبا ثان  أمراء الطبلخاناه وحأاج

 ولم يكن من المشكورّين.

الدمشقي وتوفي الشيخ المحدث شمس الدين محمد بن أحأمد بن معالي الحبتي الحنبلي
 في يوم الخميس ثامن عشرين المحرم.

الملك المؤيد شيخ وكان يقرأ البخارّي عند سلطان وهو أحأد فقهاء الحنابلة وأحأد ندماء
 وأصحابه قديًما وله مشيخة المدرّسة الخروبية بالجيزة.

بالزرّاتيني وتوفي مقرىء زمانه العلمة شمس الدين محمد بن علي بن أحأمد المعروف
الخرة الحنفي إمام الخمس بالمدرّسة الظاهرية برقوق في يوم الخميس سادس جمادى

المصرية وقد جاوز سبعين سنة بعد أن كف بصره وانتهت إليه الرئاسة في القراء بالديارّ
 ورّحأل إليه من القطارّ.

الملك الظاهر وتوفي المير بدرّ الدين حأسن بن السيفي سودون الفقيه الظاهري صهر
المصرية ططر وخال ولده الملك الصالح المقدم ذكره وهو أحأد مقدمي اللوف بالديارّ
 في يوم الجمعة ثالث عشر صفر بقلعة الجبل في حأياة والده سودون الفقيه.

ًيا لم يتأمر وصارّ ولده حأسن هذا وكان والده سودون الفقيه حأمو الملك الظاهر ططر جند
صهره الملك أمير مائة ومقدم ألف قلم تطل أيامه في السعادة فإنه كان أوًل بخدمة

مدة الظاهر ططر فلما تسلطن أنعم عليه بإمرة طبلخاناه دفعة واحأدة ثم نقله بعد
 يسيرة إلى إمرة مائة وتقدمة ألف فعاجلته المنية ومات بعد مرض طويل.

 قلت وهو مثل: إلى أن يسعد المعتر فرغ عمره.

ًبا جميًل حأسن الشكالة إل أنه كان بإحأدى عينيه  خلل. وكان حأسن المذكورّ شا



البيجورّي الشافعي في وتوفي الشيخ المام العالم برهان الدين إبراهيم بن أحأمد بن علي
بعده أحأفظ يوم السبت رّابع عشر شهر رّجب وقد أناف على السبعين سنة ولم يخلف

 الرئاسة. منه لفروع فقه مذهبه مع قلة الكتراث بالملبس والتقشف وعدم اللتفات إلى

بابن بشارّة في وتوفي مقدم العشير بالبلد الشامية بدرّ الدين حأسن بن أحأمد المعروف
 كثير. سابع ذي الحجة وكان له رّئاسة ضخمة بالنسبة لبناء جنسه وثروة ومال

وهي سنة ست أمر النيل في هذه السنة: السنة الثانية من سلطنة الشرف برسباي
 وعشرين وثمانمائة.

بن صالح في فيها توفي قاضي القضاة بالمدينة النبوية ناصر الدين عبد الرحأمن محمد
 ليلة السبت رّابع عشرين صفر.

 وكان من الفقهاء أعيان أهل المدينة.

عشرين صفر وتوفي تاج الدين فضل الله بن الرملي القبطي ناظر الدولة في يوم حأادي
واستمر على بعدما باشر وظيفة نظر الدولة عدة سنين وسئل بالوزارّة غير مرة فامتنع

 وظيفته ومات وقد أناف على الثمانين سنة.

 قال المقريزي: وكان من ظلمة القباط وفساقهم.

قرمان في صفر وتوفي المير ناصر الدين بك محمد بن علي بك بن قرمان متملك بلد
 برصا. من حأجر أصابه في حأربه مع عساكر خوندكارّ مراد بك بن عثمان متملك

ترجمة الملك وكان ابن قرمان هذا أسر في أيام الملك المؤيد شيخ حأسبما ذكرناه في
الملك المؤيد المؤيد وحأبس بقلعة الجبل إلى أن أفرج عنه الملك الظاهر ططر بعد موت

وأولد قرمان هؤلء شيخ حأسبما ذكرناه في ترجمة المؤيد ووجهه إلى بلده أميًرا عليها
هذا التارّيخ في هم من ذرّية السلطان علء الدين كيقباد السلجوقي المقدم ذكره في

 محله انتهى.

اللوف بالديارّ المصرية وتوفي المير علء الدين قطلوبغا بن عبد الله التنمي أحأد أمراء
 الول. ثم نائب صفد بطاًل بدمشق في ليلة السبت سادس عشر شهر رّبيع

لكون الملك وأصله من مماليك المير تنم الحسني نائب الشام ورّقاه الملك المؤيد
 المؤيد كان تزوج ببنت تنم فصارّ لذلك حأواشي تنم كأحأد أصحابه.

تاسع عشرين وتوفي قاضي القضاة مجد الدين سالم المقدسي الحنبلي في يوم الخميس
 ذي القعدجة وقد بلغ الثمانين وتكسح وتعطل عدة سنين.

ًدا من فقهاء الحنابلة وخيارّهم.  وكان معدو

المؤيد شيخ ثم من وتوفيت خوند زينب بنت السلطان الملك الظاهر برقوق وزوجة الملك
 شهر رّبيع الخر. بعده التابك قجق العيساوي وماتت تحته في ليلة السبت ثامن عشرين

 رّومية. وهي آخر من بقي من أولد الملك الظاهر برقوق لصلبه وأمها أم ولد

بتنبك ميق نائب وتوفي المير سيف الدين تنبك بن عبد الله العلئي الظاهري المعروف
 الشام بها في يوم الثنين ثامن شعبان.



 ذكره. وتولى نيابة دمشق من بعد المير تنبك البجاسي نائب حألب التي

إلى أن صارّ أمير وكان تنبك ميق أصله من مماليك الملك الظاهر برقوق وترقى بعد موته
أمير آخورّ كبيًرا مائة ومقدم ألف في دولة الملك المؤيد شيخ ثم صارّ رّأس نوبة النوب ثم

عليه بإمرة مائة ثم وله نيابة دمشق بعد مسك آقباي المؤيدي ثم عزله بعد سنين وأنعم
الظاهر ططر وتقدمة ألف بالديارّ المصرية ول زال على ذلك حأتى خلع عليه الملك

ًيا بعد جقمق الرّغون شاوي الدوادارّ فأقام على نيابة باستقرارّه في نيابة دمشق ثان
 دمشق إلى أن مات في التارّيخ المذكورّ.

 وكان من أكابر المماليك الظاهرية غير أنه لم يشهر بدين ول شجاعة.

الدين عبد وتوفي الحافظ قاضي القضاة ولي الدين أبو زرّعة أحأمد ابن الحافظ زين
ًفا الرحأيم بن الحسين بن عبد الرحأمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي الشافعي مصرو

 عن القضاء في يوم الخميس سابع عشرين شعبان.

 ومولده في ثالث ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة.

وبرع في علم واعتنى به والده الحافظ زين الدين عبد الرحأيم وأسمعه الكثير ونشأ
الحكم الحديث ثم غلب عليه الفقه فبرع فيه أيًضا وأفتى ودرّس سنين وتولى نيابة

بالقاهرة ثم تنزه عن ذلك ولزم دارّه مدة طويلة إلى أن طلبه السلطان وخلع عليه
باستقرارّه قاضي قضاة الديارّ المصرية بعد وفاة شيخ السلم قاضي القضاة جلل الدين
عبد الرحأمن البلقيني في شوال سنة أرّبع وعشرين وثمانمائة فباشر القضاء بعفة وديانة
 وصيانة إلى أن صرف بقاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني فلزم دارّه إلى أن مات.

 ولم يخلف بعده مثله في جمعه بين الفقه والحديث والدين والصلحا.

محل وتوفي وله مصنفات كثيرة ذكرناها في ترجمته في تارّيخنا المنهل الصافي إذ هو
السر الرئيس علم الدين داؤد بن عبد الرحأمن بن الكويز الكركي الصل الملكي كاتب

خارّج الشريف بالديارّ المصرية في يوم الثنين سلخ شوال ولم يبلغ الخمسين سنة ودفن
 القاهرة.

به فلما تسلطن وكان اتصل بخدمة الملك المؤيد بالبلد الشامية وخدم في ديوانه وعرف
السر في أيام وله بعد مدة نظر الجيش بالديارّ المصرية سنين إلى أن نقل إلى كتابة

ذلك فلم الملك الظاهر ططر بعد عزل صهره القاضي كمال الدين البارّزي بسعيه في
 يشكر على فعلته ونقل كمال الدين المذكورّ إلى وظيفة نظر الجيش عوًضا عنه.

ودام علم الدين وقد تقدم ذلك كله في أصل ترجمة الملك الشرف مفصًل فلينظر هناك
 هذا في وظيفة كتابة السر سنين إلى أن مات في التارّيخ المقدم ذكره.

ًيا ًنا رّئيًسا ضخًما وجيًها في الدول غير أنه كان عارّ من كل علم وفن ل وكان عاقًل دي
بعده جمال الدين يوسف يعرف إل قدم الديونة كما هي عادة الكتبة وتولى كتابة السر من

الوظيفة الشريفة التي بن الصفي الكركي فعظمت المصيبة بولية جمال الدين هذا لهذه
 المعرفة بهذا الشأن وغيره. هي الن أعظم رّتب المتعددين لكونه غاية في الجهل وعديم

 أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ثمانية أذرّع وعشرة أصابع.

ًعا. ًعا وثلثة وعشرون أصب  مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذرّا



الطاعة وهو على وهي سنة سبع وعشرين وثمانمائة: فيها خرج المير تنبك البجاسي عن
إلى الديارّ نيابة دمشق وقاتله سودون من عبد الرحأمن وظفر به وقطع رّأسه وبعث به

المصرية وقد تقدم ذكر ذلك كله في أصل ترجمة الملك الشرف ويأتي ذكر تنبك
 البجاسي في وفيات هذه السنة.

بالسكندرّية وقد تقدم وفيها قبض الملك الشرف على التابك بيبغا المظفري وحأبسه
 أيًضا.

خروجه عن الطاعة في وفيها مات قتيًل المير تنبك بن عبد الله البجاسي نائب الشام بعد
وله الملك المؤيد أول شهر رّبيع الول وهو أحأد من ترقى في الدولة الناصرية فخرج ثم

الشام والمير إينال شيخ نيابة حأماه فخرج عن طاعته مع المير قاني باي العلئي نائب
وقبض عليهما ففر الصصلني نائب حألب وغيرهما من النواب ودام معهما إلى أن انكسرا

هو والمير تنبك هذا مع من فر من المراء إلى قرا يوسف ببلد الشرق فقام عنده
الشامية سودون من عبد الرحأمن والمير طرباي إلى أن قدموا على المير ططر بالبلد

ًيا ثم نقله الملك في دولة الملك المظفر أحأمد ثم لما تسلطن ططر وله نيابة حأماه ثان
أغاته الشرف إلى نيابة حألب بعد تغري بردي أخي قصروه وتولى بعده نيابة حأماة

 جارّقطلو.

حأماه مرتين: والعجيب أن جارّقطلو المذكورّ كان أغاة تنبك البجاسي وولى بعده نيابة
إلى نيابة الشام الولى في الدولة المؤيدية والثانية في دولة ططر ثم نقل تنبك البجاسي

سودون من عبد بعد موت المير تنبك ميق فلم تطل مدته بها وخرج عن الطاعة وتولى
 الرحأمن نيابة الشام عوضه وقاتله حأسبما تقدم ذكره حأتى ظفر به وقتله.

ًعا مقداًما وهو أستاذ جميع البجاسية أمراء زماننا هذا بمصر وكان تنبك شابا جميًل شجا
 والشأم.

بن يوسف وتوفي المام العلمة شرف الدين يعقوب بن جلل الدين رّسول بن أحأمد
ًها التباني الحنفي شيخ شيوخ خانقاه شيخون في يوم الرّبعاء سادس عشر صفر وكان فقي

ًعا في العربية والصول وعلمي المعاني والبيان والعقليات واختص بالملك المؤيد شيخ بارّ
وأفتى اختصاًصا كبيًرا وتولى نظر الكسوة ووكالة بيت المال ومشيخة خانقاه شيخون

ًدا من علماء الخنفية.  ودرّس واشتغل وصنف عدة سنين وكان معدو

المعروف بابن كاتب وتوفي الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن شمس الدين بن عبد الله
وابنه الصاحأب كريم المناخ في يوم الجمعة حأادي عشرين جمادى الولى وهو غير وزير
النصرانية ثم حأسن الدين عبد الكريم قد ولى الوزرّ في حأياته وكان جد أبيه باشر دين

أيام وليته مكس إسلم آبائه وكان مشكورّ السيرة في وليته للوزارّة لكنه استجد في
 القيامة. الفاكهة ثم عزل بعد مدة يسيرة وصارّ ذلك في صحيفته إلى يوم

 قلت: هذا هو الشقي الذي ظلم الناس لغيره.

وهو أحأد أمراء وتوفي المير سيف الدين سودون بن عبد الله الظاهري المعروف بالشقر
 دمشق بها في جمادى الولى.

المؤيدية رّأس نوبة وكان ولي شاد الشراب خاناه في الدولة الناصرية ثم صارّ في الدولة
المير ططر النوب ثم أمير مجلس ثم نكب وانحط قدرّه وحأبس سنين إلى أن أخرجه
الشرف برسباي وأنعم عليه بإمرة عشرين بالقاهرة فدام على ذلك إلى أن أخرجه الملك



مشكورّ إلى الشأم على إمرة مائة وتقدمة ألف فدام بدمشق إلى أن مات وكان غير
السيرة في دينه ودنياه.

شهاب الدين وتوفي الملك العادل فخر الدين أبو المفاخر سليمان ابن الملك الكامل
بكر بن غازي ابن الملك العادل مجير الدين محمد ابن الملك الكامل سيف الدين أبي

تورّان شادي وقيل: ابن محمد بن تقي الدين عبد الله ابن الملك المعظم غياث الدين
ابن شاه ابن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد

السلطان الملك العادل أبي بكربن أيوب بن شادي بن مروان اليوبي صاحأب حأصن كيفا
 من ديارّ بكر وملك بعده الحصن ابنه الملك الشرف.

ًبا شاعًرا عاقًل وله نظم جيد ذكرناه في ترجمته في  المنهل الصافي. وكان العادل أدي

ابن قاضي وتوفي خطيب مكة جمال الدين أبو الفضل ابن قاضي مكة محب الدين أحأمد
والد مكة أبي الفضل محمد النويري الشافعي المكي في شهر رّبيع الخر بمكة وهو

ًباعن جد.  صاحأبنا الخطيب أبي الفضل محمد النويري وهم من أعيان فقهاء مكة أ

المقام الناصري وتوفيت خوند الكبرى فاطمة زوجة السلطان الملك الشرف وأم ابنه
المحمدي محمد في خامس عشر جمادى الخرة وكانت قبل الشرف تحت المير دقماق
من الذي ينتسب إليه الشرف بالدقماقي وكان والدها من أعيان تجارّ القرم وكانت

زوجها الخيرات ودفنت بقبة المدرّسة الشرفية بخط العنبريين وكان لها مقام كبير عند
 الملك الشرف.

عباس ابن وتوفي الملك الناصر أحأمد ابن الملك الشرف إسماعيل ابن الملك الفضل
المنصورّ الملك المجاهد علي ابن الملك المؤيد داود ابن الملك المظفر يحيى ابن الملك

اليمن ومدن عمر بن رّسول التركماني الصل اليمني المولد والمنشأ والوفاة صاحأب بلد
والدملوة ممالكه: زبيد وتعز وعدن والمهجم وحأرض وجبلة والمنصورّة والمحالب والجوة

 وقوارّير والشحر وغيرهم.

خارّج وكان موته في سادس عشر جمادى الخرة بصاعقة سقطت عليهم بحصن قوارّير
 مدينة زبيد فارّتاع الملك الناصر هذا من ذلك ولزم الفراش أياًما إلى أن مات.

من شرارّ ملوك وأقيم بعده في ممالك اليمن الملك المنصورّ عبد الله وكان الناصر هذا
 اليمن.

عبد الله بن وتوفي قاضي القضاة وشيخ الشيوخ بالجامع المؤيدي شمس الدين محمد بن
عرفة سعد العبسي الديري الحنفي المقدسي بالقدس وقد توجه إليه زائًرا في يوم

سعد ومولده في سنة أرّبع وأرّبعين وسبعمائة بالقدس وهو والد شيخ السلم سعد الدين
 الديري.

ًعا في العربية والتفسير والصول والحديث وأفتى وكان إماًما في الفقه وفروعه بارّ
ووله قاضي ودرّس سنين بالقدس ثم طلبه الملك المؤيد في سنة تسع عشرة وثمانمائة
في ذلك قضاة الحنفية بعد موت قاضي القضاة ناصر الدين محمد ابن العديم مسؤوًل

الجامع فباشر القضاء بعفة وديانة وصيانة عدة سنين إلى أن تركه رّغبة وولى مشيخة
 المؤيدي داخل باب زويلة إلى أن مات في التارّيخ المقدم ذكره.

الفقيه المالكي وتوفي الشيخ الصالح الزاهد المسلك أبو بكر بن عمر بن محمد الطريني
القاهرة ولم في يوم عيد النحر بالغربية بمدينة المحلة من الوجه البحري من أعمال



مات من قلة يخلف بعده مثله في كثرة العبادة والتقشف وترك الدنيا ولذتها حأتى لعله
 أحأد. الغذاء وكان يقصد للزيارّة من البلد البعيدة وله كرامات ومصالح يعرفه كل

ًعا.  أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم ستة أذرّع وعشرون أصب

ًعا. ًعا وأرّبعة عشر أصب  مبلغ الزيادة سبعة عشر ذرّا

التي سيرها وهي سنة ثمان وعشرين وثمانمائة: فيها كانت أول غزوات الملك الشرف
 في البحر حأسبما تقدم ذكره.


